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JAPONY A'Y A KARŞI DiRENME SAV AŞINDA 
ZAFERDEN SONRA DURUM VE SiY ASErtMlz• 

13 Agusıos 1945 

Uzakdoğu'daki durumda olağanüstü değişikliklerin meydana geldi
ği günlerde yaşıyoruz. Japon emperyalizminin teslim olması daha şim-

• 
diden kaçınılmaz bir hale gelmiştir. Japonya'nın teslim olmasında be-
lirleyici etken. Sovyetler Birliği'nin savaşa giı ıııesidir. Şu sıralarda bir 
milyon Kızıl Ordu askeri Çin'in kuzeydoğusuna girmektedir; bu, karşı • 
konulmaz bir güçtür. Japon emperyalizmi artık savaşa devam ede-
mez. 1 Çin halkının çetin ve amansız Direnme Savaşı zaferle sonuçlan-

• Bu konuşma Mao Zedung yoldaş tarafından Yenan'daki bir kadro toplantısında yapıl· 
dı. Marksist-Lcninist sınıf tahlili yöntcn1ine dayanan konuşma, Japonya'ya Karşı Di
renn1c Savaşı'nda kaz.anılan ı.aferden sonra Çin'deki temel siyasi duruntun kapsamlı 
bir incelen1csini sunmakta ve proletaryanın devrimci taktiklerini saptamaktadır. Mao 
Zedung yoldaşın. 1945 Nisan'ındaki Çin Koıııünist Partisi'nin "Yedinci Milli Kongre
si'ndeki açış konuşnıasında işaret ettiği gibi, Japon empeıyali7mini yendikten sonra 
Çin'in önünde hala iki yol. iki gelecek vardı: Ya yeni bir Çin haline gelmek, ya da eski 
Çin olarak kalıııak. Çan Kayşck tarafından tenısil edilen Çin'in büyük toprak ağalan 
ve büyük burjuvazisi Direnn1e Savaşı'nda kazaiıılan zaferin üıiinlerini halkın elinden 
ı.orla alnıak ve Çin'i kendi diktatt)rlükleri altında yansömürge ve yanfeodal bir ülke 
olarak tutnıak istiyorlardı. Proletaryanın ve halk kitlelerinin çıkarlannı temsil eden 
Çin Konıünist Partisi. bir yandan banş için çaba harcayıp vargücüyle iç savaşa karşı 
çıkıyordu. Anıa i)le yandan da Çan Kayşek'in ülke çapında bir iç savaş çıkartnıaya yi\
nelen karşıdevrinıci k<llltplosuna karşı lam anlamıyla hazırlıklı olnıak ve doğru siyase
ti bı.'llinısenıek. yani eıııperyalimı ve gericilik hakkında hiçbir hayale kapılmamak, 
oıılanıı tehditlerindeıı hiç korkıııanıak: yeni bir Çin. yani proletarya önderliğinde ge
niş lıalk kitlelerinin yeni denıokr.ıtik Çin'ini kuııııak için hal.kın mücadele ve çabalan
nın meyvelerini kararlılıkla ktlrunıak zorundaydı. Çin'in önündeki iki yol, iki gelecek 
arasındaki belirleyici nıücadele. Japonya'ya Karşı Dirennıe Savaşı'nın bitin1inden _Çin 
Halk Cunıhuriycti'nin kurulnıasıııa kadar olan ıarihi dönen1in. Çin Halk Kurtuluş Sa

.vaşı ya da Üçüncü Dcvriıııci iç Savaş tarihi döoenıinin esasını oluştumıaktaydı. Di
rennıe Savaşı'ndaıı sonra, ABI) enıpcryaliznıi tarafındaıt desteklenen Çan Kayşek, ba
nş anlaşnıalannı defalarca çiğnedi ve lıalk kuvvetlerini yok etnıek anıacıyla tarihte eşi 
göıiiln1enıiş. büyük bir karşıdevrinıci iç savaş başlattı. Çin halkı. Çin Konıünist Parti
si'nin doğru önderliği sayesinde. dört yıl gibi kısa bir süre içinde, ülke çapında büyük 
bir zafer kaı.anmayı. yani Çan Kayşek'i dcvinneyi ve yeni bir Çin yaratmayı başardı. 
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mıştır. Tarihi bir aşama olarak. Japonya'ya Karşı Direnme Savaşı artık 
sona eı ııı iştir. 

Bu koşullarda. bugün Çin'deki çeşitli sınıflar arasındaki ilişkiler ve 
Guominda.ıg ile Komünist Partisi arasındaki ilişkiler 11elerdir? Bunlar 
gelecekte nasıl bir görünüm kazanacaktır? Partimizi11 siyaseti nedir'? 
Bunlar, bütün ülke l1alkını ve Partimizin bütün üyelerini çok yakıı1daı1 
ilgileı1diren konulardır. 

Peki. Guomindang ne durumdadır? Geçmişine bakıı1. bugünkü l1a
lini görebilirsiniz: geçmişine ve bugünkü durumuna bakıı1. geleceği • 
görebilirsiniz; geçmişte bu parti, tam on yıl karşıdevrimci bir iç savaş 
sürdürdü. Direnme Savaşı sırasında, her defasında saldırıyı ülke çapın
da bir savaşa dönüştüııııeye çalışarak 1940. 1941 ve 1943 yıllarında 

' � 
üç büyük antikomünist harekat düzenledi.� Ancak, Partimizin benim-• 
sediği doğru siyaset ve bütün ülke halkının karşı koyması sayesinde 
Guomindang'ın bu çabalan başarısızlığa uğradı. Herkesin bildiği gibi, 
Çin'in büyük toprak ağalarının ve büyük burjuvazisinin siyasal temsil-• 
cisi olan Çan Kayşek. son derece zalim ve hain bir adamdır. Onun si-
yaseti kollarını kavuşturup zaferi beklemek. kuvvetlerini korumak ve 
iç savaşa hazırlanmak olmuştur. Gerçekten de. beklediği zafer gelmiş
tir ve şimdi bu <<başkomutan>> <<dağdaı1 aşağı inmek üzercdir>>.3 Son 
sekiz yıl içinde Çan Kayşek'le birkaç kez yerlerimizi değiştirdik. Esk:-

1 .  8 Ağustos 1945'te Sovyet hükümeli Japonya'ya ka!'§ı savaş ilan etti. 1 O Ağustos"ta da 
Moğolistan hükünıeti Japonya'ya karşı savaş ilan etli. Sovyet Kızıl Onlusu karadan 
ve denizden Çin'in kuzeydoğusuna ve Kore'ye girdi. Japonya'nın Guandung Onlu
su'nu kısa sürede bozguna uğrattı. Sovyet-Moğol birleşik ordulan iç Moğolistan çö
J!inü geçti. Cchl>I ve Calıar Eyaletlerine girdi. 10 Ağuslos'ıa Japon hükünıcti teslinı 
l>lmak için yalvaran bir nota göndeııııek zorunda kaldı ve 14 Ağustosla kayıtsız şart
sız te•linı olduğunu rcsnıen açıkladı. Guandung Ordusu Japon ordusunun ana kuvve
tinin eıı seçkin bölünıüydü ve Japonya'nın genel stratejik yedek gücünü oluşturuyor
du. Japon enıpcryalistleri Çin'in kuzeydoğusundaki ve Kl>rc'deki elverişli slr.ılcjik 
durunılarına dayanarak. uzun süreceğini düşündükleri bir savaşı yürütnıck için bu 
kovvcte güveııebilL-ccklcrini hayal ediyorlardı. Sovyeılcr B irliği"ııiıı savaşa gimıesi 
bu planı bütünüyle çökertti ve Japon hükünıeıi yenilgiyi ve leslinı olnıayı kabul et
mek zorunda kaldı. 

2. Aynııtılı bilçi için bkz. ·�Gul>nıindang Mertcz Yürütnıc Konıitcsi'ııin Siyasi ııalk 
Konscyi'ııiıı Toplantılan Üzeriııc Bir Yı>nnıı». Mao 7..edung. Se�·nıe Eserler. Cilt Ill. 
Kaynak Yayınlan. ş. 129 

3. Burada «dağ» ile Sicuan Eynleti'ndeki Onıcy Dağı ve daha genel olar.ık Çin'in güney
batı ve kuzeybatısındaki dağlık bölgeler kastedilnıektedir. 1938'de Yuhan. Japtııı or-
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den biz dağda, o suyuıı kıyısıııdaydı.4 Direnme Savaşı sırasında biz 
düşman hatlarının gerisindeydik. o dağa çıkmıştı. Şimdi o. zaferin 
ürünleriııi g�p etmek içiıı dağdan iniyor. . . -

Son sekiz yıl boyunca Kurtarılmış Bölgelerimizin halkı ve ordusu, 
<lışandan lıiçbir yardım almaksızııı, bütünüyle kendi gücüne dayana
rak, geniş bölgeleri kurtardı ve Japon istila kuvvetleriniıı büyük kıs
mıyla kukla birlikleriıı aşağı yukarı tümüne karşı koydu ve anlan dur
durdu. Aı1cak kararlı direııişimiz ve kahr<llllanca mücadelemiz sayesin
de. Büyük Cephe Gerisi Bölgesinde5 bulunan 200 milyon iosan J apoıı 
saldırganlarının ayakları altında ezilmekten kurtuldu ve 200 milyon in
sanın yaşadığı bu bölgeler Japon işgalinden kurtarıldı. Çan Kayşek. 
Omcy Dağı'na kaçarak, Kurtarılmış Bölgelcriıı. Kurtarılmış Bölgeler 
halkı ve ordusuı1un arkasına gizlendi. Biz, Büyük Cephe Gerisi Bölge
sinde bulunan 200 milyon insanı savunurken, aynı zamanda bu • 
<<başkomutan>>! da koruduk ve ona. k@ltannı kavuşturarak oturup zafe-
ri bekleyebileceği zamanı ve yeri sağladık. Zaman: Sekiz yıl bir ay. 
Yer: 200 nıilyon insanın yaşadığı bir alan. Bu koşulları ona biz sağla
dık. Biz olmasaydık, Çan Kayşek'in, olup bitene oturduğu yerden se
yiici kalması mümkün olmazdı. Peki, bütün bunlar için başkomutan 
bize minnettar kalmış mıdır? Ne gezer! Bu adam, hiçbir 1..aman minnet 
duymanın ne demek olduğunu anlamadı. Çan Kayşek iktickıra nasıl tır
mandı? Kuzey Seferi6 sayesinde, Guomindang ve Komüııist Partisi aa-

dusu tardfından işgal edildikten sonra Çan Kayşek ve onun kom utasındaki ana kuv
vetler bu dağlık bölgelere sığındılar. Düşman hallan gerisinde Kurtanlıııış Bölgeler 
Ordusu ve halkı tarafından Japon saldırgıınlanna karşı verilen şiddetli mücadeleyi. 
oradruı seyrettiler. 

4. Japonya'ya Karşı Dircnnıe Savaş ı 'ndaıı iiııce Çin Komünist Partisi önderliğindeki dcv
rinıci üs bölgelerinin çoğu dağlık 'lıölgelerdcydi. O mmanlar Çan Kayşek yöııetimi, 
büyük ınuaklanıı lx)ylanııda ve deniz kenannda yer alan büyük şehirlerde tl)plannıış· 
tı. Bu ııL-denle Mal; Zedung ylıldaş «biz dağda. o suyun kıyısındaydı>• denıektedir. 

5. Direnme Savaşı sırasında ceı>lıe hatl;ırı Çin'in kuzeyinde. doğusunda, ortasında ve gü
neyinde bulunnıaktaydı. ! laik. Japon istilacılan tar.ıfıntL1n işg:ıl cdilıııeıniş l)l;ııı 
Çiıı'in güneybatısı ve kuzeybatısındaki GUl)mindang blilgesindcn genellikle llüyük 
Ccplıe Gerisi Bölgesi diye söz ederdi. 

6. Kuzey Seferi. Mayıs-l"enınıuz l 926'da Guanllung Eyaieti'nd�n kuzeye yürüyüşe ge
çen devrinıci ordu tarafındaıı Kuzeyli s;ıv;ış ağalanna karşı girişilen ce1.alandınıı•t sa
vaşıydı. Önderliğiııe Çin Krııııünist.Partısi'nin katıldığı ve Partiııin etkisi altındaki (o 
sıralarda ordunun siyasi çalışnıası çoğuıılukla Komünist Partisi üyelerinin sotunılulu
ğu altındaydı) Kuzey Seferi Or<lusu. geniş iş�i ve köylü kitlelerinin içten desteğ.iııi 
kazandı. 1926'ııın ikinci, 1927'niıı ilk yarısında Y ııngze �e San Imıak b<)yların4aki 
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asındaki biri11ci işbirliği dönemi7 sayesinde, onu11 gerı,,ck yüzünü l1e-
11üz göı ıııemiş olan halkın desteği sayesiııde. iktidara geçer geçmez 
Çan Kayşek. halka min11ettar olmak bir yaııa, lıalkı ezdi ve 011 yıllık 
kanlı bir iç savaşa sürükledi. Yoldaşlar, siz tarilıin bu kesitiııi yakın
daı1 biliyorsuııuz. Şimdiki Direnme Savaşı sırasında Çi11 lıalkı Çan 
Kayşek'i geııe savu11du. Bu savaş bugün artık 1.aferle soııa eriyor. Ja
poııya neredeyse teslim olacak: ama Çan Kayşek. halka zerre kadar 
minııet duymuyor. Tam tersiı1e o. tıpkı 1927'deki gibi hareket etmek 
istiyor.8 O. Çin'de lıiçbir zaman bir <<İç savaş>> olmadığını, sadece 
<<eşkıyaııııı bastırıldığıııı>> söylüyor. Ama o, adıııa ne derse desiıı, as
lında halka karşı bir iç savaş başlatmak ve halkı katletmek istiyor. 

Bütün ülke çapıııda bir iç savaş patlak vere11e kadar halkımızııı ve 
Partili yoldaşlarııı birçoğu bu sorun konusunda berrak bir anlayışa sa
hip olamayacaklardır. Şu aııda bir iç savaş geniş ölçüde var olmadı
ğından. yeterince yaygın ya da ,açık olrnadığından ve mul1arebeler sa
yıca çok olmadığındaı1. birçok insan <<Eh, gene de bir iç savaş çıkma
yabilir!>> diye düşüı1üyor. Diğer bazıları ise iç savaştaıı korkuyorlar. 
Bu korku boş yere değildir. 011 yıllık bir savaş ve sonra geııe bir sekiz 
yıllık Direnme Savaşı olmuştur; eğer savaş devam ederse. bunun sonu 
nereye varacaktır? Böyle korkuların ortaya çıkması çok doğaldır. Çan 
Kayşek'in bir iç savaş çıkartma komplosuııa ilişkin olarak, Partimiz, 
berrak ve tutarlı bir siyaset izlemiştir. Bu siyaset. iç savaşa kararlılıkla 

• • 
karşı koymak, iç savaşa karşı olmak ve iç savaşı önlemektir. Oııümüz-
deki günlerde iç savaşı öıılemek için. halka vargücümüzle ve büyük 
bir sabırla önderlik etmeye devam edeceğiz. Ama gene de. iç savaş 
tehlikesiııin son derece ciddi olduğunu iyice kavramak gerekmektedir; 
çüııkü Çaıı Kayşek'iıı siyaseti dalıa şimdideıı bellidir. Çaıı Kayşek'iıı 

cyıılcılcriıt çoğunu işgal elli ve Kuzeyli savaş ağalarını yeııilgiyc uğrattı. 1 927 Ni
san'ında. devrinıci ordu içiııdc Çan Kayşek"in yöneıintiııdc bulunan gerici kliğin iha
neti Sllltucunda bu devrintci savaş başarısızlığa uğradı. 

7. 1 924't� Çin Kl>ntünisl l'aı1isi"ıtin yardııttıyl;ı Sun Yalscn. Guonıintkıng'ı ycnideıt dü
zcnlcJi ve Guoıııi11Ja11g ile Koııtünisı Pa� ;si arasındaki işlıirliğiıti gerçekleştirdi. 
1 924-27 l)cvri111ci Sııvıışı. bu işlıirliği tentci:.tdc başlatıldı. Gul>ntindaııg ile K<ıııtü
nisı Partisi ar:ısındaki bu ilk işbirliği. 1927'd..• Çan Kayşck ve Vang Cingvcy'in iha-
netleri sonucunda bozuldu. ' 

8. Burada Çan Kııyşck'in 1927'Jc dcvrinte ilıanı:ı edişi kastediliyor. Devriııte ihaıtel ·cı
tikten sllltra, Çan Kayşek çok büyük sayıda kontünisti. işçiyi, köylüyü ve devrimci 
aydını katletti ve devriıııci kitlelere karşı bir karşıdevrintci savaş başlattı. 
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siyaseti, iç savaştır. Bizim siyasetimiz, yani halkın siyaseti ise, iç sava
şa karşıdır. iç savaşa karşı olanlar sadece Çin Komünist Partisi ve Çin 
halkıdır; ne yazık ki bunların arasında Çan Kayşek ve Guomindaı1g 
yoktur. Burada bir taraf savaşmak istememekte, öbür taraf ise istemek
tedir. Eğer iki taraf da savaşmak istemeseydi savaş olmazdı. Oysa, 
şimdi sadece bir taraı· savaşa karşı olduğundan ve bu taraf da henüz 
öbürüne engel olacak kadar güçlü olmadığından iç savaş tehlikesi son 
derece ciddidir. 

Partimiz, Çan Kayşek'in gerici diktatörlük ve iç savaş siyasetine 
sarılacağına tam 7.amanında işaret etti. Daha başından, bütün halkı, 
Parti üyelerimizi ve birliklerimizi kafaca iyi hazırlamak amacıyla, Ye
dinci Parti Kongresi'nden9 önce, Kongre sırasında ve Kongreden son
ra, halkın dikkatini iç savaş tehlikesine çekmek için oldukça yeterli bir 
çalışma yaptık. Bu, çok önemli bir 11oktadır ve kafaca hazırlıklı olmak
la olmamak arasında dağlar kadar fark vardır. 1927'de Partimiz, henüz 
çocukluk çağındaydı ve Çan Kayşek'in karşıdevrimci ani saldırısına 
karşı kafaca tamamıyla hazırlıksız durumdaydı. Bunun sonucunda hal
kıı1 kazandığı zaferin ürünleri kısa zamanda kaybedildi, halk uzun bir 
zaman büyük acılara katlanmak zorunda kaldı ve aydınlık Çin karanlı
ğa itildi. Bu kez işler farklıdır: Partimiz üç devrimden ıo zengin tecrü
beler kazanmış ve çok daha yüksek bir siyas..11 olgunluğa erişmiş bu
lunn1aktadır. Partimiz Merkez Komitesi, iç savaş tehlikesini defalarca 
açık seçik ortaya koymuştur: dolayısıyla bütün halk, bütün Parti üyele
ri ve partimizin önderlik ettiği birlikler hazırlıklı durumdadır. 

Çaıı Kayşek sürekli olarak halkın gücünün her bir damlasını, hal
kın ka7.aı1cının her bir darnlasıııı gasp etmeye çalışıyor. Peki, biz ne 
yapıyoruz? Biz de. Çan Kayşek'le dişe diş mücadele etme ve her·karış 
toprak için savaşma siyaseti11i izliyoruz. Tıpkı 011un gibi yapıyoruz. O, 
sürekli l)latak sağ elinde bir kılıç. sol eliı1dc bir kılıç, l1alkı zorla sava-

1 ' 

9. Ilu ko11grc 1945 Nisaıı'ında Yen:ııı'datopl;ınlı. Ma<ı Zcdung yold;ı� <<Krıalisy<ın IIükü
ıııcli Uzeriııc>• h:ı�lıklı siyasi raptıru lıu k<ıııgrcyc sundu. Bkz. Ma<ı /'.,cdung, S•·çnı•· 

, ı�·.,.,.,-J,•r, Cilt Ill, Kayııak Yayınlan s. 259 
ıq. Iliriııci devrinı. Çiıı Ktııııünisı P;ırtisi iinderliğinde Çin halkı l;ırafındaıı 1924'ıen 

1927'yc kadar vcrilcıı aıılicnıı:ıcıyalisı. ;ııııifc<ıdal devrimci ıııücadelcydi; Kuzey Se
feri lıu devriınin özünü oluşluruytırdu. lkiııci devrinı,. Kızıl siyasi ikli<lan yaralnıak 
ve geliştinııck için l 927'den 1937'ye kadar verilen dcvrinıci mücadeleydi. Üçüncü 
Je,•rinı ise, 1937'deıı 1945'e kadar süren Jap<.111ya'ya Karşı Direnme Savaşı'ydı. 
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şa sokmaya çalışıyor. Biz de onu örnek alıp kılıcımızı çekiyoruz. Biz, 
bu yöıllemi ancak araştuıııa ve iılcelemeler sonucunda bulduk. Bu gibi 

1 
araşıuıııa ve incelemeler çok öılemlidir. Karşımızdakinin eliılde bir • 
şey tuttuğunu görünce, biraz araştu ıııa yapmamız gerekir. Elinde ne 
tutmaktadır'! Kılıç. Kılıç ıle içiıldir? Öldüı ıııek için. Kılıcıyla kimi öl
dürmek istiyor? Halkı. Bunları saptadıktan sonra, araştırıııayı daha da 
ilerletiriz: Çiıl halkınııl da elleri vardır, Çin llalkı da kılıcını çekebilir; 
eğer eliııde hiç kılıç yoksa. kılıç yapabilir. Çin halkı uzuıl bir araştır
ma ve incelemeden sonra bu gerçeği keşfetmiştir. Bütün savaş ağaları, 
toprak ağalan. yerel zorbalar, mütegallibe ve emperyalistler, ellerinde 
kılıçlan, adam öldürmeye çıkmışlardır. Halk bunu aıllamıştır ve bu 
yüzdeıl de aynı şekilde davranmaktadır. Bazılarımız böyle araştuıııa 
ve incelemeleri çoğu zaman göz ardı ediyoruz. Örneğin, Cen .ousiyu 11 

kılıçla adam öldürülebileceğini anlayamadı. Ba7..ılan, bu her gün rast
lanan basit bir gerçektir. ılasıl olur da Komünist Partisi'ılin bir önderi 
bunu anlayamaz diyorlar. Bu işler, hiç belli olmaz. Cen Dusiyu hiçbir 
araştuıııa ve inceleme yapmadı. bu yüzden de bu konuyu anlayamadı; 
biz de onu oportünist diye ılitelendirdik. Araştıııııa ve iılceleme· yap
mayanın konuşma hakkı yoktur; bu nedenle biz. Cen Dusiyu'yu bu 
haktan yoksuıl bıraktık. Biz. Ceıı Dusiyu'dan farklı bir yol ıutiuk, zu
lüm ve katliam altında acı çekeıl haikın kılıca sanlmasıılı sağladık. 
Eğer bundaıl soılra herhangi bir kimse bizi öldürıııeye kalkışırsa, biz 

" 
1 J .  Ccn l)usiyu. Pekin Uııivcrsilcsi'ndc pn>fc,ördü ve Yl'ııi Geııçlik'in başya:ı..�n olarak 
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ün kıızannıışlı. Çin Koıııüni sı Partisi 'ııi n kuruculanıı<laıı l>iri ydi. 4 Mayıs l l arckct i 
sır:ısınd�ı kıı7.anı.lığı üıı saycsinılc ve· P•ırtiııin biışlangıç döncnıiııdc IYcııüz olguıı);ış
ıııanıış tılııı•ısı yii·tüııden. Cen Dusiyu )>art i Genci Sekreteri olı.lu. 1924-27 dcvrimi
niıı sıııı ıliineıııiıııle. l':ırti içiııı.le Ceıı l)usiyu tarafını.laıı tı:nısil edilcıı.s:ığcı ı.lüşüııcc 
teslinıiyctçi l>ir çizgiye ı.li�ıüştü. <<Şiıııı.liki ()uruııı ve Gi>rcvleriıııiz••c.le M•ı<ı Zcdung 
yı1lı.Lış. '' ıliiııeıııı.le ıcsliıııiyı:tçilcriıı <<ki)y)ü kitlcleoiııe. şehir k�ük l>urjuvazisiııc ve 
ıırt;ı l>urjuvııziyc l':ııtiııiıı iiııı.lcrlik ct ıııcsiııdcn giinüllü olar.ık vazgc�1iklcriııi. özel
likle de P:ırtiııin sil:ılılı kuvvcılere. iiııderlik eınıcsiııdeıı vazgeçıi:ı.lcrini ''e lxiylcce 
ı.levriıııiıı yeııilgisine ııcı.lcıı ııldııkl:ırıııı>• si>ylüyıır. Bkz l>u ciltte s. 151 l 927'dcki yc
nilgiı.lcıı sı>nra Ccn l)usiyu ve lıir :ıvuç teslinıiyetçi. dı·vrinıin gclcccğiııc ııl:ın iıı:ııılj
Janııı kay!X!ttiler ve t:ısfi}·cci ı.ılılul:ır. Gt·rici Trı)Çkist !Jir l:ıvır takındıl;ı• ve 'l'rı><;kisı
Jerlc l>irliklc küçük l1ir l'•ırti ılüşııı:ıııı gnıp kurdular. lluııun sonu�unıl;ı ('cıı l)usiyu 
1929 K:ısııııınd:ı l'artiılcn ıılıldı. 1942'dc iilı.lü. Ccn Dusiy u'nun sa� oıxırtüııizıııinc 
ilişkiıı <ıl:ır:ık lıkz. <<Ç'iıı ·ı·ı'lıl.uıııııııı.l:ı Sıııınann 'l':ilılili•·nin ve <<llııııaıı'ı.l:ıki Ki;ylü 
�l:ırekcti ile ilgili Ar.ıştınıı:ı Uzeri:ıc Rapc.>l'•Un tanıtnıa ıı<ıtlan. M;ıo /.cduııg. Sc�·ıııc· 
l:"scı·/ci, ('ilt l. Kayııak Yayııılan. s. 19-20 ve 31-32; •<Konıiiııi.ft'i !l'ııiıaı·kc·ıı» Mao 
7.cdung Sc·�·ınl' Eseı·/cı·. Cilt il. K:ıyııak Yayınlan, s. 288. 



de onun gibi hareket edeceğiz. Kısa bir süre önce, Guomindang. Guan
çung alt bölgemi1..c salduıııak üzere altı tümen göndeı·di; bunlardan 
üçü alt bölgemize girerek. 20'ye 100'/i1ik bir alanı ele geçirdi. Biz de 
onlar gibi hareket ettik ve 20'ye 100 li1ik bu alandaki bütün Guomin
dang birliklerini bütünüyle yok ettik. 12 Bizim siya>ietimiz dişe diş mü
cadele etmek ve her karış toprak için savaşmaktır. Guomindang'ııı top
raklarımızı kolayca ele geçiııııesine ve halkımızı katletmesine asla izin 
veııııeyeceğiz. Hiç kuşkusuz her karış toprak için savaşmak, <<üs böl
gesinde tek bir karış toprağı terk etmemek>>13 şeklindeki eski <<sol» 
çizgiyi izlemek anlamına gelmez. Bu sefer 20'ye 100 /j'lik bir alanı 
terk ettik. Temmuz sonlarında terk edilen alan, Ağustos başlarında ge
ri alındı. 194 l 'deki Güney Anhuy Olayı'ndan14 sonra, Guomindang ir
tibat kurmay subayı, bir keresinde bana ne yapmak niyetinde olduğu
muzu sordu. Ben <<Sen hep burada Yenan'da olduğun halde, hfila bil
miyor musun? Eğer Ho bize saldırırsa, biz de ona saldınnz. Eğer Ho 
durursa, biz d� dururuz» 15 diye cevap verdim. O sıralar Çan kayşek'in 
değil, sadece Ho Yingçin'in adı geçerdi. Bugün ise, «Eğer Çan bize 

12. 21 Temmuz 1945'te Guomindang Birinci Savaş Bölgesi Komutanı Hu Zungnan yö
nelimindeki Geçici 59. Tümen ve 2. Süvari Tümeni. Şensi-Gansu-Ningsia Sınır Böl
gesi Guançung alt bölgesinin Çunhua lli'ndeki Y !=tay Dağı'na aniden saldırdı. 23 
Teııınıuz'da Hu Zungnan. saldınya katılması için Üçüncü ihtiyat Tümenini de gön
derdi . 27 Tenımuz'da kuvvetlerimiz kendi inisiyatineriyle Yetay Dağı'ndan ve onun 
batısındaki kırk bir köyden çekildiler. Guomindang kuvvetleri Sunyi, Yaosien ve di
ğer noktalara karşı saldınlannı siirdürdüler. 8 Ağustos'ta kuvvetlerimiz istilacı Guo
nıindang birliklerini geri püskürttüler ve Yetay Dağı bölgesini geri aldılar. 

13. Bu slogan. Ekinı 1933'den Ekim 1934'e kadarki dönemde, Merkezi Üs Bölgesi Kızıl 
Ordusu. Guomindang'ın beşinci kuşatma seferini püskürtürken «sol>• oportünistler 
tarafından atılnıışlı. Bu slogan. Mao Zedung tarafından foııııüle edilen hareketli sa
vaşta düşmanı yok etnıek için. onu bölgemizin derinliklerine çekme. üstün bir kuv
vet toplanıa ve düşnıanın zayıf noktalannı seçme stratejisine tabaı; tabana zıttı. 

14. Ocak 1941'de Çan Kayşek'in talebi üzerine Çin Komünist Partisi önderliğindeki Ye
ni Dördüncü Ordu Karargıihı ve bu kararg:ilıın doğrudan kc..ııuıası altındaki birlikler 
Y :ıngze Imıağı'nı geçinek üzere Anhuy Eyaleıi'nin güneyinden kuzeye doğru hare
ket etliler. Yürüyüş sırasında Çan Kayşek'in birlikleri tarafından kuşatılıp pusuya 
düşürüldüler. öliı. yaralı ve esir olmak üure 9 binden fa1Ja kayıp verdiler. Hemen 
.ardından da Çan Kayşek Yeni Dördüncü Ordu'nun kuruluş karannın iptal ,edildiğini 
açıkladı ve onun diğer birliklerine karşı saldın emri verdi. Bu olay Güney Anhuy 
Olayı <ılarak anılır. 

15. Dirennıe Savaşı sırasında Guonıind:;,ng, irtibat için Yenan'da bir kuııııay subayı bulun
duruyordu. «Ho>• ile, Guomindang'ın Genelkunnay Başkanı Ho Yingçin kastedilıııekte
dir. 19 Ekim ve 8 Aralık 1940'da Çan Kayşek, Ho Yingçin ve Guomindang Genelkur
nıay Başkanı Yardımcısı Bay Çungsi adına iki telgraf gönderdi. Japuıı hallan gerisinde 
inatla savaşan Sekiz.inci Yol Ordusu ıe Yeni Dördüncii Ordu'ya alçakça iftira 
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saldırırsa, biz de ona saldırırız. Eğer Çan durursa, biz de dururuz>> di
yoruz. Biz, onun davrandığı gibi davraııacağız. Çan Kayşek şimdi kılı
cını bilediğine göre, biz de kılıcımızı bilemeliyiz. 

Halkın kazandığı haklardan hiçbir zaman kolayca vazgeçilmemeli, 
tersine bunlar savaşarak savunulmalıdır. Biz iç savaş istemiyoruz. A11-
cak Çan Kayşek, Çiı1 halkını iç savaşa zorlamakta diretirse, yapabile
ceğimiz tek şey silalıa sarılmak ve Kurtarılmış Bölgeler halkını11 c�nı
nı ve malını, haklarını ve refahını korumak için meşru müdafaa halin
de ona karşı savaşmaktır. Bu, onun bize zorla kabul ettirdiği bir iç sa
vaş olacaktır. Eğer kazanamazsak, ortalığı birbirine kalıp suçu başka
sının üstüne atmaya çalışmak yerine kabahati keııdimizde arayacağız. 
Aııcak hiç kimse, halkın kazanmış olduğu hakların kolayca gasp edile
bileceğini ya da halkın bunlardaıı yoksun bırakılabileceğiııi saıımasın; 
bu olanaksızdır. Geçen yıl bir Amerikalı muhabir bana <<Harekete geç
me yetkisini size kim verdi?>> diye sordu. <<Halk>> diye cevap verdim. 
Halktan başka kim olabilir ki'? Yönetimi elinde tutan Guomindaııg. bi
ze hiçbir yetki vermedi. Bizi tanımıyor. Biz Siyasi Halk Koııseyi'ııde • • 
konseyiıı tüzüğünde şart koşulduğu üzere, sadece bir <<kültür örgü-
tü>> 16 sıfatıyla yer alıyoruz. Ama biz. bir <<kültür örgütü>> olmadığımı
zı. bir ordumuzuı1 buluııduğunu ve bir <<askeri örgüt>> olduğumuzu 
söylüyoruz. Bu yılııı l Mart'ıııda Çaıı Kayşek, Komüııist Partisi'ııin 

ederek. San Innağ111 gü11eyindc hareket halinde bulunan Japonya'ya karşı halk silah
lı kuvvetlerinin belirli bir sün: için<le ınnağın kuzeyine çekilnıeleri11i keyfi bir şekil
de en1retti .  Bundan s(ınr.ı Guon1indang gericileri kuzeye gitmekte olan Yeni Dör
düncü Ordu'nun birlikleriııe karşı aııi bir saldınya giriştiler ve böylece Güney Aıı
lıuy Olayını yarııttılar. () sır.ılıırda Çin Koo1ünist Partisi geı1iş ç:ıpta anıikoo1ünist 
kan1panyaya girişen Guo111indang gericilerinin lenısilcisi olarak H<l Yiı1gçiıı'den söz 
etn1ekteydi, anıa aslında k:ıstedilen Çan Kayşek'ti. 

16. <<Siyasi [ laik Konseyi>• Din:ıın1e Savaşı'nın bıışl'!.nıasından so11ra Guoo1indang hükü
ıneti ıarııfından kurulan lıir Janış111a organıydı. Uyelerinin hepsi Guonıindang hükü
meti tar.ıfındaı1 <<seçil111işti>•. Büyük çoğunluğu Guomindang'a, birkaçı da Çin K<>
nıünisı [>artisi'ne ve diğer siyasi ı>artilere lıağlıydılar. Bundan başka. Gu<>nıindang 
l1ükünıeti Jap<ın saldınsıııa karşı çıkaıı partilere eşil ve yasal lıir sı:ıtü tanın1adığı gi
bi <ınlann <<Siyasi Halk K<ı11sey i>•ndeki üyelerinin orada kendi siyasi partilerinin 
te111silcileri olar.ık bulunn1alanna da izin vcmıiyordu. Guoıııindang lıükün1eıi lar.ı
fıı:ıdan yürürlüğe k<>nulan <<Siy:ısi 1 laik Kooscyi 1'üzüğü>•nün n1:1Jdeleriııden biri. 
<< Uç yıl ya da Jıılıa uzuıı süreyle i)nen1li kültürel ya da eko11omik kuruluşlarda görev 
yap111ış. itibar sahilıi kinıselerin ya da kendilerini devlet işlerine adanıış ve uzun za
ınandır itibar salıibi olaıı kinıscleriıı>• K<ınseyc üye olabileceklerini i.iııgöıüy<>rdu. 
Guonıindang bu maddeye dayananık Çin Konıünisl Partisi'nden bazı konsey üyeleri 
<<scçnıişti>•. 
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ya'ial sıaıü kazanabilmek için, ordusuı1u teslim etmesi gerektiğini açık
ladı. Çan Kayşek'in bu açıklaması hala geçerlidir. Biz ordumuzu tes
lim etmedik ve bu yüzde11 hiçbir yasal statümüz yok ve biz <<hem ku
lun hem lannnın kanunlarına meydan okuyoruz>> . Bizim görevimiz 
halka karşı sorumlu olmaktır ve eğer hata yapılırsa. düzeltilmelidir: 
halka karşı sorumlu olmanın anlamı budur. Yoldaşlar! Halk kurtuluş 
istiyor ve bunuı1 için kendini temsil edebilecek ve kendisi için bağlılık
la çalışabilecek olanlara, yani biz komünistlere yetki veriyor. Halkın 
temsilcileri olarak 011u iyi temsil etmeli ve Cen Dusiyu gibi davranma
malıyız. Halka karşı girişilen karşıdevrimci saldırılarla yüz yüze geldi
ğinde Cen Dusiyu, dişe diş mücadele etmek ve her karış toprak için sa
vaşmak siya<>etini beı1imsemedi; buı1un sonucunda, l 927'de, halkın ka-
7.anmış olduğu bütü11 hakların birkaç ay içiı1de kaybedilmesine neden 
oldu. Bu sefer uyanık olmalıyız. Bizim siyasetimiz. Cen Dusi
yu'nuı1kindeı1 bütünüyle t'arklıdır, hiçbir sahtekarlık bizi aldatamaz. İyi 
düşünmeli. doğru bir siyaset izlemeli ve hata yapmamalıyız. 

Direnme Savaşı'ı1da kazanılan zaferin meyveleri kimin olııralıdır? 
Bunun cevabı çok açıktır. Örneğin bir şeftali ağacını alalım. Ağacın 
verdiği şeı·taliler 11eyse. zatcriı1 meyveleri de odur. Şeftalileri toplama 
lıakkı kimiııdir'? Ağacı kimin dikip. kimin suladığına bakırı. Dağa sığı
naıı Çan Kayşek bir kova su bile ıaşımaıııışıır. ama yine de şeftalileri ' 
ıoplamak içiıı kc>luııu ta ötelerden uzatıyor. <<Ben Çan Kayşek, bu şef-
ıalileriıı salıibiyim>> diyor. <<Ben toprak ağasıyım siz.de beı1im serfle
rimsiniz. tek bir şefıali bile koparmanıza izin veııııiyorum>> diyor. Biz. 
oııuıı bu görüşünü basıııda çürütlük.17 Biz diyoruz ki <<Sen hiç su taşı
madın. bu yüzdeıı şeftalileri ıoplamaya hakkııı yok. Biz. Kurtarılmış 
B<>lgeleriıı lı�lkı. ağacı her allahın güııü suladık. meyvesiııi toplamak 
da eıı ı·azla bizim lıakkıınız.>> Yoldaşlar! Halk. Direııme Savaşı'ı1da 1.a
lcri. kaı11111 ve caıııııı vererek kazaııdı: dolayısıyla zalcr halkııı zatcri
dir ve Direııme Savası'ııııı meyveleri lıalkııı olmalıdır. Çaıı Kayşek'e 
geliııce. <> Japoı1ya'ya karşı dircııişıe pa<>if. komünizme karşı mücade
lede aklil'ıi. O. halkııı Direııme Savaşı'ııda bir ayak bağı oldu. Şimdi 
bu ::ıy:ık bağı. zaferiıı ıneyveleri11i tekeliııe almak içiı1 öııe atılıyor. za-

17. Burad:ı Mao 7.e<luııg yolıl.ış tarafından Sinhua (Yeni Çin) Haber Ajansı için yazılnıış 
«Çan Kayşek İç Savaş Kışkırtıcılığı Yapıyor>• başlıklı yoruma değiniliyor. Bkz. bu 
ciltle s. 32. 
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ferden sonra Çiı1'iı1 saı•aştaıı öııceki dııı·ıınıuııa geri dönmesini istiyor 
ve eı1 küçük bir değişikliğe bile ,katlaııamıyor. Bu da müc:ıdeleye yol 
açıyor. Yoldaşlar! Bu, soıı derece ciddi bir mücadeledir .. 

Dircııme Savaşı'nda ka1.anılan zaferin meyvelerinin halka ait olma
sı gerektiği başka bir şeydir, bunları soı1uı1da gerçekten kimin ele ge
çireceği, halkı11 ele geçirip geçimieyeceği ise başka bir şey. Zaferin 
bütüıı meyveleriııin halkıı1 kucağıııa düşeceğiı1deı1 o kadar emi11 olma
yıı1. Çaı1 Kayşek: Şanglıay. Nanciııg, Haııgçov ve diğer büyük şelıirler 
gibi iri şeftalilerden birçoğuııu kapacaktır. Ça11 Kayşek ABD emper
yalizmiyle işbirliği yapmıştır ve bunlar büyük şelıirlerde üstün durum
dadırlar. Devrimci halk ise. bugüı1 için genellikle sadece köylük böl
geleri işgal edebilecek durumdadır. Diğer bazı şeftaliler ise. iki tar.ıf 
arJsında mücadele koııusu olacaktır. Bunlar. Datu11g-Puçov Demiryo
lunu11 Tayyuan'ın kuzeyindeki kesimi. Peypi11g-Suyyuaı1 Demiryolu
nun arta kesimi. Peyping-Liaoning Demiryolu. Peyping-Haııkov Dc
miryoluı1u11 Çengçov'un kuzeyindeki kesimi. Çeııgding-Tayyuan Dc
miryolu. Bayguy-Cinceııg Dcmiryolu ııı • Deçov-Şiciaçuang Demiry<>
lu. Tiaııcin-Pukov Dcmiryolu. Çingdao-Cinaı1 Dcmiryolu ve Luııghay 
Demiryoluııun Çengçov'uı1 doğusuııdaki kesimi boyunca yer ala11 orta 
ve küçük şclıirlcrdir. Bu orta ve küçük şelıirler içi11 kesinlikle mücade
le edilmelidir: buıılar. Kurtarılmış Bölgeler l1alkıı1111 teri ve kanıyla su
laıımış orta büyüklükteki ve küçük şelialilerdir. Şu aııda bu yerlerin 
l1alkı11 eliııe geçip geçmeyeceğiııi söylemek güçtür. Bugün içiıı sadece 
şu söylenebilir: Caııla başla mücadele edin. Halkıı1 eliııe geçmesi ke
siıı olan yerler var mıdır'? Evet. vardır. Bunlar Hebcy. Cahar ve Ce
hol19 Eyaletleriııdçki. Şaıısi ve Şanduı1g'uı1 büyük bir kısmıııdaki ve • 
Ciaııgsu'ııun kuzey kesimlerindeki geııiş köylük bölgelq ve çok sayı-

• 
da kasal-xıdır·. Burada birbiriııe bağlı birçok kt)y ve biriııde yüz kadar. 
bir diğeriııde yetmiş-sckseı1 kadar. bir başkasıııda kJ.rk-elli kadar şel1-
ı·i11 buluııduğu. toplam olar.ık: irili ufaklı üç. dt)r(. beş ya da altı bölge 
yeı· almaktadır. Buıılar 11e tip şclıirlerdir'? Orta büyüklükte ve küçük 

18.  Güncyd0<Ju Şansi Ey:ılcli,'n<lc Çisicn lli'ndeki Bayguy ile Cinceııg ar.ıs ın<laki la
nı;ıııılanıı1an11ş bir demiryolu hallı. 

19. Calıar Eyaleti 1952'1c kaldınldı . Clfı<ıl Eyalcıi 1 955'dc kaldınldı. Bu c)·alcılerin sı
ıı,ırlan içindeki topraklar 1 lcbcy. Şansi ve Liaoning Eyaletlerine ve İç Mt>ğtılisıaıı 
Özerk Bölgesi'nc dahil edildi. 
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şehirlerdir. Bunları ele geçireceğimizden kuşkumuz yok, zaferin bu 
meyvelerini toplayacak güce sahibiz. Çin devriminiı1 tarihinde. ilk kez 
bu kadar çok meyve toplamış olacağız. Geçmişte sadece bir kez, o da 
193 1 yılını11 iki11ci yansıııda düşmanın üçüııcü <<kuşaıma ve bastıı ıııa>> 
harekaıını20 bozguna uğrattıkıa11 sonra Ciangsi Eyaleti'ndeki Merkezi 
Üs Bölgesiı1de yiııııi bir il n1erkezini21 ele gcçiııııiştik, hem de buııla
rın arasıııda orta büyüklükte tek bir şehir bile yoktu. Birbirine bağlı 
yiııııi bir küçük şel1irle. toplam 11üfus en fazla 2 milyon 500 bine ulaş
maktaydı. Çin halkı. mücadeleyi bu kadar uzun bir zaman sürdüııııeyi, 
bu kadar büyük zaferler kazanmayı ve böylesine büyük <<kuşatma ve 
bastıııııa>> harekatlarını bozguna uğratmayı, bu üs sayesinde başardı. 
Gerçi daha sonra yenilgiye uğradık, ama bundan Çan Kayşek'i değil, 
yeterince iyi savaşmadığımız için kendimizi sorumlu tutmalıyız. Bu 
sefer. tek bir bölgede birbiriı1e bağlı irili ufaklı birçok şehir olursa ve 
böyle üç, dört. beş ya da altı bölge bulunursa. o zaman Çin halkının 

/ . .  
her biri Ciangsi Eyaleti'ııdeki Merkezi Us Bölgesi'nden daha geniş üç. 
dört, beş ya da altı devrimci üssü bulunacak ve durum, Çin devrimi 
için gerçekten son derece umut verici olacaktır. 

Eğer duruma bir bütüı1 olarak bakılacak olursa, Japonya'ya Karşı 
Direı1me Savaşı aşaması sona eııııiştir. Yeni durum ve görevimiz, iç 
mücaledir. Çaı1 Kayşek <<ülkeyi inşa elmek>>ten söz ediyor. Şu andan 
itibareı1 mücadele. nasıl bir ülkenin iıışa edileceği konusuııda olacak
tır. Proletarya önderliğiııde geniş halk kitlelerini11 yeni demokratik ül
kesini mi inşa edeceğiz. yoksa büyük toprak a'ğalarını11 ve büyük bur
juvazinin diktatörlüğü altında yarısömürge ve yanfeodal bir ülke mi? 
Bu çok karmaşık bir mücadele olacaktır. Bu mücadele, şu anda, Diren
me Savaşı'nda ka1.anılaı1 1.aı·eri11 meyveleriııi gasp etmeye çalışan Çan 
Kayşek ile buna karşı çıkan bizler arasındaki bir mücadele biçimini al-

ı 

20. 1931 Tenınıuz'uyla Eylül'ü arasında Çan Kayşek başkomutanlık görevini bizzat üst
lendi ve 300 bin kişilik bir gerici kuweti Ciangsi Kızıl Üs Bölgesi'ne karşı bir kuşat
n1a lııırck:itı için harekete geçirdi. Kızıl Ordu bu kuşatnıa hareketini bozguna uğrattı 
ve büyük bir ı.afer kazandı . Aynntılı bilgi için lıkz. «Çin Devrimci Savaşında Strateji 
Sorunlan••. Beşiııci Bölüm, Beşinci Kısım. Mao 7..cdung, Se�·nıe Eserler. Cilt 1. Kay
nak Yayııılan. s.288. 

21. Burada sözü edilen yimıi bir i l  n1erkezi şunlardır: Ciangsi Eyalcti'nde Ruycin, Huy
çang. Sunvu, Anyuaıı. Sinfeng, Yudu. Singguo, Ningdu. Guangçang, Şiçeng ve Liçu
an: Fucien Eyaleti'nde Cienııing. Tayning, Ninghua, Çingliu, Guyhua, Lungyen, 
Çangting, Liençcng. Şanghang ve Yungding. 

25 



maktadır. Bu döneınde ortaya çıkacak herl1angi bir oportünizm keı1di
ni. yeterince mücadele etmemek ve halka ait olması gereke11 meyvele-
, 
ri Çan Kayşck'e hediye etmek şekliı1de gösterecektir. 

Açık ve topyekun bir iç savaş çıkacak mı'? Bu. yurtiçindeki ve 
uluslarara<ı alandaki etkeı1lere bağlıdır. Yurtiçindeki etkenleri, esas 
olarak, kendi gücümüz ve siyasi biliı1ç düzeyimiz oluşturmaktadır. iç 
ve dış durumu11 ge11el gidişini11 ve halkın içinde bulunduğu ruh haliı1in 
belirlediği koşullarda, bizim vereceğimiz mücadelelerle. iç savaşı belli 
bir bölgeyle sıı1ırlı tutmak ya da ülke çapında bir iç savaşı11 çıkması11ı 
geciktiııııek mümküı1 müdür? Böyle bir olaı1ak vardır. 

Çan Kayşek bir iç savaş başlatmaya kalkışırsa, birçok güçlükle 
karşılaşacaktır. Birincisi, Kurtarılmış Bölgelerde yüz milyon insan. bir 
milyon asker ve iki milyondaı1 ı·azla l1alk milisi vardır. lkiı1cisi. Guo-, . 
mindaıtg bölgeleriı1deki siyasi bakımdaı1 bilinçli kimseler iç savaşa 

• • 
karşıdır ve bu, Çaı1 Kayşek üzerinde bir çeşit baskı yaratmaktır. Uçüı1-
cüsü. Guomindang'ın içinde de iç savaştaı1 yana olmayan bir kesim 

• • 
vardır. Bugünkü durum, 1927'dekiı1deı1 çok farklıdır. Ozellikle Parti-
mizin bugüı1kü durumu. l 927'dekinden çok farklıdır. O güıılerde Par
timiz heı1üz çocukluk çağındaydı ve ne açık seçik bir düşüııceye. ne 
silahlı mücadele tecrübesine. ııe de dişe diş mücade siyaseti11e sahipti. 
Partimizin bugünkü siyasi bilinç düzeyi çok daha yüksektir. 

Keııdi siyasi biliııcimizdeıı. yaııi proletaryaııııı öııcüsüııüıı siya.'>i 
biliııciııdeıı ayrı olarak. bir de lıalk kitleleriııiıı siyasi biliııci sorunu 
vardır. Halk heııüz siyasi bakımdaıı biliııçli değilse. halkııı devrimci 
kazaııçlarınııı başkalarına kaptırılması pekala mümküııdür. Geçmişte 
buııuıı önıeğiııi gördük. Bugün Çiıı lıalkıııııı siyasi bilinç düzeyi de 
çok daha yüksektir. Partimiz. halk içiııde hiçbir zamaıı bugüııkü kadar 
büyük bir itibara salıip c>lmamıştır. Ama geııe de. lıalk arasıııda ve 
özellikle de Japoıı işgali altıııdaki bölgelerle Guc)mindaııg bölgeleriı1-
de yaşayaıılar arasıııda. Çaıı Kayşek'e tıfıla iııanaıı ve oııuıı Guomiıı
daı1g ve Amerika Birleşik Devletleri hakkıııda vargücüyle yaymaya 
çalıştığı lıayallere kapılaıı pek çok kimse vardır. Çiıı lıalkıııııı bir kesi
miııi11 henüz siyasi bakıındaıı biliııçli olmaması bizim propaganda ve 
örgütleııme çalışmalarımızda yapmanıız gerekeıı daha pek çok şeyiıı 
var olduğu11u göstennektedir. Halkııı siyasi bakımdan uyaııdırılması 
kolay değildir. Halkıı1 yaıılış tikirlerden anııması içiıı. bizim çok bü-
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yük çaba harcamamız gerekmektedir. Odalarımızdaki tozu nasıl süpü
rüp temizlersek, Çin halkıı11n kafasında11 da geri fikirleri öylece süpü
rüp temizlemeliyiz. Toz süprülmedikçe kendi kendine yok olmaz. 
Çiı1'deki gerçek durumu ve gidişi kavramalarını ve kendi güçlerine gü
venmeleri11i sağlamak için. kitleler içinde yaygın bir propaganda ve 
eğitim çalışması yürütmeliyiz. 

Halkı örgütlemek bize düşer. Çi11'deki gericileri deviııııek için hal
kı örgütlemek bize düşer. Gerici olan her şey aynıdır; vuııııazsan, yı
kılmaz. Bu tıpkı, yeri süpürmeye be11zer; süpürgenin erişmediği yerler
de toz hiçbir zamaı1 kendiliği11den yok olmaz. Şensi-Gansu-Ningsia • 
Sıı1ır Bölgesi'niı1 güı1eyiı1de Ciezihe adında bir ıııııak vardır. Irmağın 
güı1eyinde Loçuan İli. kuzeyinde ise Fucian İli bulunur. Irmağın kuze
yiyle güneyi apayrı iki düı1yadır. Güney, Guomindang'ın yönetiminde
dir; biz oraya erişemediğimiz için, halk örgütsüzdür ve pislik ve çürü-• 
müşlük l1er yanı saı ııııştır. Sorunların, salt etkileme yoluyla çözülebile-

• 
ceğini hayal eden bazı yoldaşlarımız, sadece siyasi etki gücüı1e inanı-
yorlar. Bu boş bir inançtır. 1936'da Baoan'daydık.22 Kırk-elli fi kadar 
uzakta. zorba bir topr.ık ağasının elinde tuttuğu tahkim edilmiş bir köy 
buluı1uyordu. O zamanlar Partinin Merkez Komitesi Baoan'daydı :ve 
siyasi etki gücümüz gerçekten çok yüksek sayılırdı; ama bu köydeki 
karşıdevrimciler teslim olmayı i11atla reddettiler. Gü11eyi11i süpürdük, 
olmadı; kuzeyini süpürdük, olmadı. Ne zaman ki süpürgemiz köyün ta 
içine girdi, o zaman toprak ağası <<Aman teslim oluyorum>> diye bağır
dı.23 Bu düı1yada işler böyledir. İpini çekmezsen. çan çalmaz. Tutup 
kalduıııazsan. masa yerindeı1 kımıldamaz. Japonya, ancak Sovyetler 
Birliği Kızıl Ordusu Çiıı'i11 kuzeydoğusuna girdikten soı1ra teslim ol
du. Düşman ve kukla birlikler. a11cak birliklerimiz 011lara karş'ı savaş
tıkta11 soırra silahlar1111 teslim ettiler. Siyasi etki gücü ancak süpürgeı1iıı 

22. Baoan, Şcnsi Eyalcti'nin kuzeybatısındaki bir ildi. Şimdiki adı Çidan lti'dir. Çin Kt)
nıünist Partisi'niıı Merkez Koıııitesi'nin karargahı. 1 936 Temnıuz başlarından 
()cak 1937'ye kadar tlf'adaydı. Dalıa soııra Yenan'a taşındı. 

2 3. [Jurada si-\zü edilen talıkiııı cdilıııiş ki.\y, Baoarı ll i 'nin güııeybaı ı�ındaki [)anpaç:ıy 
köyüdür. ç,lk str.ıtejik bir ıııcvkide bulunan bu köyde iki yüzden fazla lıane vardı. 
Yüzü aşkııı adanıdan <>luşan gerici bir yerel silalılı çetenin başındaki zorba bir top
rak ağası. Ca<) Cünçaııg uzun süredir bu köyde mcvzilennıişti. Çin K11Jl Ordusu de
falarca hu kiiyü kuşatmış, anıa ele gcçimıeyi başaramamışlı. 1936 Ağustos'unda Kı
zıl Ordu Daııpaçay'ı yerel silahlı kuvvetlerle kuşatırken köydeki tenıel .kitleleri ka
zaruııaya ve düşmanı içteıı hölnıcyc girişli. Aynı yılın Aralık ayında Cao haydudu 
bir avuç adaııııyla birlikte kaçlı ve Danpaçay kurtarıldı. 

' 
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eriştiği yerde kendini tam olarak gösterecektir. Bizim süpürgemiz. Ko
müı1ist Partisi. Sekiziı1ci Yol Ordusu ve Yeni Dördü11cü Ordu'dur. 

Süpürgeyi elinize alıp ortalığı süpürmesini öğrenmelisiniz: nasıl 
olsa bir rüzgar çıkar. bütün tozu alır götürür diye düşünerek yan gelip 
yatmayııı. Biz Marksistler. devrimci gerçekçileriz ve asla boş hayalle
re kapılmayız. <<Şafakla kalk, bahçeyi süpür>>24 diye eski bir Çi11 ata
sözü vardır. Şalak. yeni bir güı1üı1 habercisidir. Atalarımız. bize güı1 
doğarkeı1 kalkıp. süpüııııeye başlamamızı söylemişler. Bize bir görev 
veriyorlar. Ancak böyle düşü11üp davranırsak. karlı çıkar ve yapacak 
iş buluruz. Çiı1'in ge11iş topraklan vardır ve bunu karış karış süpüııııek 
bize düşer. 

Siyasetimiz haı1gi temele dayaı1malıdır? Siyasetimiz, keı1di gücü
müze dayanmalıdır ve bu da, keı1di çabamıza dayanarak yeniden doğ
nıak anlamına gelir. Yalı1ız değiliz: düı1yada emperyalizme karşı çı
kaı1 bütün ülkeler ve halklar bizim dostlarım ızdır. Ama gene de yeni
den doğuşu. keı1di çabalarımı7.a dayanarak gerçekleştirmeye ağırlık 
veriyoruz. Keııdi örgütlediğimiz güçlere dayanarak, bütün Çinli ve ya
bancı gericileri yenebiliriz. Çan Kayşek ise tam tersine, sırtını ABD 
emperyalizmine dayamakta ve bütünüyle onun yardım111a güvenmek
tedir. Diktatörlük. iç savaş ve vatan satıc ılığı, daima onuı1 siya.'iCtinin 
temeli olmuştur. ABD emperyalizmi, iç �vaş çıkartması ve Çin'i 
Amerika'ya bağımlı bir ülke l1aline getiııııesi için Çan Kayşek'e yar
dım etmek istiyor. Bu da. çok önceden saptaı1mış bir siyasettir. Fakat 
ABD emperyalizmi11in dış görünüşü güçlü olmakla birlikte. içi koftur. 
Bu konuda· kafamızda bulaı1ıklığa yer veı ıııemeliyiz; ne emperyalistle
ri11 <<güzel sözlerine>> kanmalı ne de onların kuru gürültüsü11e pabuç 
bırakmalıyız. Bir kercsiı1de bir Amerikalı bana <<Hurlcy'iıı sözünü din
lemeli ve birkaç kişiyi görev almak üzere Guomindang hükümetine 
göndeı ıııelisiniz>> demişti.25 Ben de ona şöyle cevap veı ıııiştim: <<Eli 

24. 17. yüzyıld;ı Çu Bolu ıarafııı<laıı yazılnıış «iyi Bir Aile için Özdeyişleo,Jen. 
25. Burada sözü edilen Amerikalı, Biıieşik Amerika Ordusu'nwı Yenan'daki Gözlemci 

Grubu'nun başkaııı All:ıay Davi<l D. Barreıt'ti. Bu grup. Çin Kcııııünist Partisi'nin 
onayıyla, 1 944'te Japc.ınya'ya karşı savaşan ABD kuvvetleri tarafından Ycnan'a g<m
derilnıişti . Cwıılıuriyetçi Part i'ye mensup gerici bir politikacı lllan Patrick J. Hurley. 
1 944 Eylül'ündc ABD başkanıııın kişisel ıenısilcisi olarak Çin'e geldi ve aynı yılın 
sonunda ABD'nin Çin Büyiikelçisi oldu. Bkz. «Dağlan Taşıyan Budala İhtiyar» Noı 

• 1, Mao Ze<lwıg. Seçnıe Eserler, Cilt 111, Kaynak Yayınlan, s. 333 
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kolu bağlı bir durumda görev almak kolay bir iş değildir : biz bunu 
yapmayacağız. Eğer görev alacaksak elimize, kolumuı.a zincir vurul
mamalı, hareket serbestisine sahip olmalıyız; yani demokratik temele 
dayalı bir koalisyon hükümeti kurulmalıdır.>> <<Görev almazsanız kötü • 
olacak>> dedi. <<Niye kötü olsun?>> diye sordum. Hurley. <<Amerikalılar 
önce sizi lanetleyecekler, sonra da Çan Kayşek'i destekleyecekler» de
di. Ben şöyle cevap verdim: <<Siz kamı tok sırtı pek Amerikalılar, eğer 
lıalkı laııetlemek ve Çan Kayşek'i desteklemek istiyorsanız, orası sizin 
bileceğiniz iş, ben karışmam. Şu anda bizim danmız ve tüfeğimiz, si
zin ise ekmeğiniz ve topunuz var. Eğer Çan Kayşek'i desteklemek isti
yorsanız, hiç duııııayııı, istediğiniz kadar destekleyin. Ama bir şeyi 
tinuLmayın. Çin kimindir? Çin, asla Çan Kayşek'.in malı değildir . Çin, 
Çin halkınındır. Onu artık destekleyemeyeceği11iz gün kesinlikle gele
cektir.» Yoldaşlar ! Bu Amerikalı, halkı korkutmaya çalışıyordu. Em
peryalistler böyle işlerde ustadırlar ve sömürge ülkelerdeki birçok in
san gerçekten de korkuya kapılır . Emperyalistler, sömürge ülkelerde 
yaşaya n herkesin korkutulabileceğini sanıy�rlar, ama Çin'de böyle 
şeylerden korkmayaıı insanların bulunduğunu kavramıyorlar. Biz. geç
mişte ABD'nin, komünistlerle savaşması için Çan Kayşek'e yardım et
me siyasetini açıkça eleştirdik ve teşhir ettik; bunu yapmamız wrun
luydu. Bunda n sonra da böyle yapmaya devam edeceğiz. 

Sovyetler Birliği askerlerini gönderdi, Kızıl Ordu, saldırganı sürüp 
atmak için Çin halkına yardım etmeye geldi. Çin tarihinde bugüne ka
dar böyle bir olay görülmemiştir. Bunun e tkisi çok büyük olmuştur. 
Birleşik Amerika'nı11 ve Çaı1 Kayşek'in propaganda organları , Kızıl 
Ordu'ı1un siya.'>i etkisini iki a ıom bc>mbasıyla yok edebilecekleri11i 
umuyorlardı.26 Ama Kızıl Ordu' nu11 siyasi etkisi yok edileme7.; bu iş o 
kadar kolay değildir . Atom bombalan sa vaşların scıı1ucuı1u bclirleyelli
lir mi'? Hayır, belirleyemez. Atom bc>mbalan Japoııya'nııı teslim olma
sıııı sağlayamazdı. Halkıı1 ·verdiği mücadeleler olmaksızı11 tek başına 

:ı •. llirlcşik Amerika. 6 Ağustos 1945'ıc l l i roşinıa'ya ve 9 Ağuslcıs'ıa da Naga7;ıki'yc 
al•>ııı bonıbası altı. llirleşik Anıcrik:ı ve (1uc>nı iııdang'ın propaga[lda c>rganları. J;ıpcın 
hükünıcl inin A B D  aıonı h<ınıbalannd:ın korktuğu için teslim o!Juğuntı icldia ederek, 
bu olay hakkıııda büyük bir şanıaıa kc>pardılar. Bu ı>ropagandayla. Sovyeıler Birli
ği'nin savaşa girişinin Japooya'yı tcslinıe 7.orlanıada oynadığı belirleyici ·rolünün kü
çümseneceğini umuyorlardı. 
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atom bombası bir işe yaramaz. Eğer atoın bombaları savaşıı1 soı1ucuı1u 
belirleyebilseydi. o zaman Sovyetler Birliği'ndeı1 asker göndermesi11i 
istemeye gerek kalır m ıydı'? Neden Japonya. üzerine iki atom bombası 
atıldığında teslim olmadı da Sovyetler Birliği asker gönderir gönder
mez teslim oldu'? Bazı yoldaşlarımız da atom bombasıı1111 her şeye ka
dir olduğuı1a inanıyorlar. Bu. büyük bir yanılgıdır. Bu yoldaşlar, bir 
togiliz soylusu kadar bile mi düşünemiyorlar. Lord Mountbatten adın
da bir 111giliz soylusu düşülebilecek en büyük yaı1ılgını11, atom bomba
sının savaşta belirleyici olabileceğini sanmak olduğunu söylemişti.27 

Bu yoldaşlar Mountbatten'den de daha geri. Bu yoldaşların atom bom
basıı11 sihirli bir şey olarak görmelerine yol açaı1 hangi etkidir? Burju
vazinin etkisi. Bu etki nereden geliyor? Burjuva okullarında göııııüş 
oldukları eğitimden, burjuva basın ve haber ajanslarından. İki dünya 
görüşü ve iki metodoloji (yöntembilim) vardır: Proleter dünya görüşü 
ve metodolojisi ile burjuva dünya görüşü ve metodolojisi. Bu yoldaş
lar çoğu zaman burjuva dünya görüşüne ve metodolojisine bağlı kalı
yor ve sık sık proleter dünya görüşünü ve metodolojisini unutuyorlar. 
<<Her şeyi silal1lar belirler>> teorisi, salt askeri bakış açısı, kitlelerden 
kopuk bürokratik bir çalışma tarzı, bireyci düşünce ve benzerleri. Bü
tün bunlar saflarımızdaki burjuva etkilerdir. Tıpkı tozu süpürdüğümüz 
gibi. saflarımızdaki bu burjuva etkileri de sürekli olarak süpüııııeliyiz. 

Sovyetler Birliği'nin savaşa girmesi, Japonya'nın teslim olmasında 
belirleyici olmuştur. Çiı1'deki durumda yeni b.ir döı1em başlamaktadır. 
Direı1me Savaşı ile bu yeni dönem arasında bir geçiş aşaması vardır. 
Bu geçiş aşamasıı1daki mücadele. Dircı1me Savaşı'nda kazanılan zafe
riı1 meyvelerini Çaı1 Kayşck'i11 gasp etmesiİlc karşı çıkmayı amaçla
maktadır. Çaı1 Kayşek ülke çapıı1da bir iç savaş çıkarmak istiyor ve si
yaseti bellidir. Bi1. buı1a karşı l1azırlıklı olmalıyız. Bu ülke çapında iç 
savaş ııe zamaıı patlak verirse versin, biz iyi hazırlanmış olmalıyız. 
Savaş l1emeıı çıksa. ön1eğin yan11 sabah başla.'ill bile lıazır olmalıyız. 

27. O s.ır:ılarda. Güııcydoğu Asya'daki Müttefik Kuvvetleri Başkoııııitanı ol;ın Mounı
bat lcn, 9 Ağustııs l 94S'te bir denıcç vererek Sııvyctler Birliği'nin Japonya'ya ka�ı 
savaşa ginııcsini kutlanııştı. Aynı zanıanda, düşünülebilecek en büyiik yanılgının. 
atıım bombasının Uzakdoğu'daki savaşı bitirebileceğini sanmak olacağını da söyle
nıişti. 
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Bu, birinci nokta. Bugüı1kü uluslararası ve yurtiçi durumda iç savaşın 
çapı11ın bir süre için kısıtlı tutulması ve belli bölgelerle sınırlandırılma
sı mümkündür. Bu da ikinci nokta. Biz, birinci nokta açısından hazır
laı1malıyız; iki11ci 11okta ise zaten uzun bir süreden beri söz konusudur. 
Sözün kısası hazırlıklı olmalıyız. Hazırlıklı olursak, her türlü karmaşık 
durumuı1 gereğince üstesinde11 gelebiliriz. 
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ÇAN KA YŞEK lÇ SA YAŞ KIŞKIRTICILIÔI YAPIYOR• 

J 3 Agııstos 1945 

Guomindang Merkez Yürtitme Komitesi Propaganda Bölümü'nün 
bir sö1.cüsü, On Sekizi11ci Grup Ordusu Başko�utını Cu De'nin 10 
Ağustos'ta Yenan'daki Ge11el Kar.ırgahta yayınladığı, düşmanın ve 
kuklalann 1 teslim olması için belli bir süre koyan emri2 <<küstahça ve 
meşru olmayan bir hareket>> olarak niteleyen bir açıklama yaptı. Bu 
açıklama son derece saçmadır. Bunun mantıki sonucuna göre. Başko-

• Bu makale, Mao ZeJung yoldaş tarafından Sinlıua (Yeni Çin) Haber Ajansı için yazıl
nıış bir yorumdur. 

1 .  Burada «düşman»la kastedileıı Japon istila kuvvetleri, «kuklalar» ile kastedilen ise 
Japon istila kuvvetleri tarafından kurulan kukla hükümctlcr ve bu kukla hükümeılerin 
askerleridir. Bunlar. büyük ölçüde, Japt>nya'ya teslim olan eski Guaııindang görevli
leri ve askerlerinden nıeydana geliyorJµ. 

2. 10 Ağustos 1945'te Başkomutan Cu De, Yenan'Jaki Genci K.arargah'tan. Kurtarılınış 
Btilgelerdeki bütün silahlı kuvvetlere Japt>n istilacılannın teslim olmasına ilişkiıı bir 
emir yayınladı. Emir şöyleydi: 
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Japonya, kayıtsız şartS)Z teslim olduğunu açıklamıştır ve Müttefikler, PotsJam 
Bildirisi tenıelinde Jap<.>n kuvvetlerini teslim almak için gerekli önlenıleri t3rtış
mak .üzere toplanacaklardır. Bu soruna ilişkin olarak. Kurtanlmış Bölgelenleki 
bütün silahlı kuvvetlcrimize aşağıdaki cıııri yayınlıyorum: 
(1) PoısJam Bildirisi'nin koşullanna uygun olarak. Kurtanlmış Bölgelerdeki her
hangi bir Japı:ınya'ya karşı silahlı kuvvet. çevredeki şehir ve kasabalarda ya da 
ulaşını hallan b<>yuııJa bulunan dü�nıan birliklerine ve karargahlanna haber gön
dererek. onlıırJan belirli L>ir süre içinde bütün silahlannı bizim savaş birliklcriıııi
ze teslinı etıııclcrini tıılep"edebilirler. Silahlannı teslinı ettiklerinde. birliklcrinıiz 
savaş csirlcriıı<� iyi davranılnıasına ilişkin taliınalnanıcnıize uygun olarak oıılann 
can güvenliklerini sağlayacaklardır. 
(2) Kurtaıılnııf Bt;lgelenleki Japonya'ya karşı silahlı kuvvetlcrinıizdeıı herlıangi 
biri çevredeki bütün kukl;ı birliklere ve kukla hükünıctlcrin orgaıılanııa haber 
göndererek oıılardan. Japon isıilacılannın teslinı olma anlaşmasıııı in11..alanıasın
dan önce, birlikleriyle bizinı tıır.ıfıııııza gcçnıelcrini ve ycniden örgütlenıııe ve 
terhislcriııi beklcnıclcriııi isteyebilirler. T:ıııınaıı süre içinde buna uyrnayaıılar bü
tün silahlannı tesliııı edeceklerdir. 
(3) Kurtanlmış BölgelenlL-ki bütün Japonya')·a karşı silahlı kuvvetler, teslinı ol
nıayı ve silahlanııı tcsliııı clnıeyi reddeden bütün düşman ve kukla silahlı kuv
vetlerini kararlılıkla yok etnıcJidirlcr. 



mutan Cu De'nin Potsdam Bildirisi'ne3 ve düşmanın açıklamış olduğu 
teslim olma niyeti11e uygu11 davranması ve birliklerii1e, düşmanı ve 
kuklaları teslim almayı emretmesi yanlıştır; tersiı1e düşınaı1a ve kukla
lara teslim olmayı reddetmeyi öğütlemek doğru ve meşrudur. Daha 
düşma11 t'iilen teslim bile olmadan. Çin'in faşist elebaşısı. zorba ve va
tan haini Çan Kayşek'in. Kurtarılmış Bölgelerdeki Japonya'ya karşı si
lahlı kuvvetlere <<yeı1i bir emre kadar. bulundukları yerde kalmalarıı11>> 

, 
<<emredecek>>. yani 011ları11 ellerini kollarını bağlayacak, düşmanın oıı-
lara saldınnasını sağlayacak kadar ileri gitmesiı1de şaşılacak bir şey 
yoktur. Yine bu faşist elebaşının. Kurtarılmış Bölgelerdeki Japonya'ya 
karşı silahlı kuvvetlerin. düşma11 ve kukla kuvvetlerine karşı <<kendi 
başlarına küstahça l1areketlere girişmelerini>> yasaklarken, sözde yeral
tı kuvvetlerine (bu11lar. aslıı1da <<milleti dolambaçlı yoldan kurtaran>>4 

(4) Silahlı kuvvetlerimiz. düşmanın ya da kuklıılann elinde bulunan herhangi bir 
şehri, kasabayı ya da ulaşın1 hattını devralmaya ve işgal etmeye. askeri denetim 
kuııııaya. düzeni sağlamaya ve oradaki bütün yönetim işlerini üstlenecek görevli
ler atamaya tam yetkilidir. Herlıangi bir sabotaj ya da direrin1e harekeli karşısın
da. suçlular hain olarak cezalandınlacaklardır. 

Bundan sonra. 1 1  Ağustos'ıa Yenan'daki Genci Karargah art arda altı emir yayınladı. 
Bunlara gi)re. Ho l,ung yoldaş koınutasıııdalr.i Şansi-Suyyuan KuıtanJmış Bölgesi si
lalılı kuvvetleri. Nie Rungcen yoldaş kc-ııotasındak.i Şansi-Calıar-Hebey Kuıtanlmış 
Bölgesi silahlı kuvvetleri I·lebey Cehol-Liaoning Kurtanlmış Bölgeleri silahlı kuvvet
leri iç Moğolistan ve Kuzeydoğu üzerine yürüyecekler; Şansi Kuıtanlnıış Bölgesi'nin 
silahlı kuvvetleri Datung-Puçov Dcıııiryolu boyundaki ve Fenho Iııııağı Vadisindeki 
Jap<>n ve kukla birliklerini temizleyecekler ve bütün Kuıtanlmış Bölgelerin silahlı 
kuvvetleri. Japon ve kukla birliklerini teslim olmaya zorlamak. için düşman denetinıi 
altındaki bütün ana ulaşını hatlanna karşı ş iddetli saldınlara girişeceklerdi. Kuıtanl
nıış Bölgelerdeki Halk Kunuluş Ordusu birlikleri t,u emirleri yerine getirdiler ve 
önenıli zaferler kazandılar. 

3. Bura<la. 26 Temnıuz 1945'ıe Poısdanı Konferansı'nda Çin. lnııiltere ve B irleşik Ame
rika taral'ınc.L�n yayınlanan ve Japonya'nın !eslim olnıasıru isteyen bildiriye değinili
yor. Bildirinin ana ıt<>ktalıın şuıılardır: Jap<ın nıilitari7nıi bütünüyle yok edilnıelidir; 
Japôııy;ı'nın savaş sanayisi dağıtılnıalıdır; Japon savaş suçlulan yargılannıalıdır; Ka
hire Bildirisi uygulaıınıalı, başka bir deyişle Jap<ınya çaldığı topraklan, yani Kore'yi 
ve Çin'e ait olan Mançurya, Tayvan ve Penhu Adalarını terk ctnıeli ve Jap<ın toprak
lan llonşu. l lokkaido, Kiyuşu. Sikolcu ve çeşitli küçük adalarla sınırlanmalıdır ve bir 
dem<>kratik Jap<>n hüküıııeti kurulana kadar Müttefik Silahlı Kuvvetleri Japonya'yı iş
gal clnıclidir. S<wyctlcr Birliği de, 8 'Ağustos 1 945'te Japonya'ya karşı savaş ilan el
likten sonra Potsdanı Brldirisi'ni inızaladı. 

4. Burada Jap<>nya'ya Karşı Dirennıe Savaşı sırasında Guonıindang gericilerinin Japon
ya'ya tesliıııi)Cct. k(mıüniznılc nıücadele şeklindeki alçakça tutunılanna değinilmekte
dir. Guonıindaııg gericileri. birliklerinin bir kısmına ve hükümet görevlilerine Japon 
istilacılanna teslinı <>lnıalannı ve sonra kukla askerler ve görevliler olarak Kuıtanl
mış Bölgelere saldı ııııada Japon birliklerine katılmalarını emrettiler. Kurnazca 
«dolambaçlı yoldan ınilleti kuıtamıa>> diye adlandırdıklan, işte buydu. 
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kukla birlikler ve Jap<>ıılarla. kuklalarla işbirliği yapa11 Day Li'ı1i115 

gizli p<>lisidir) ve lluı1ları11 ya111 sıra diğer kukla birliklere 
<<buluı1dukları yerdeki düze11i11 sağla11ma.<;111daı1 sorumlu olmayı>> 
<<emretmeye>> cüret etmesiı1de de şaşı lacak bir şey yoktur. Çiı1lileri 
düşmaı1111. düşmaı11 ise Çiı1li leri11 yeriı1e �oyma<;ı. gerçekte Çaı1 Kay
şek'iı1 bir itirafıdır. Bu. <>nu11 düşmaı1la ve kukla birliklerle sürekli  ola
rak işbirliği ve keııdisiyle ay111 kafada olmayaııları tasfiye etme şekliı1-
deki aı1layışı111 <>lduğu gibi gözler öı1üı1e sermektedir. Arıcak Çiı1'in 
Kurtarılmış B<>lgelerindeki Jap<>ı1ya'ya karşı halk silalıl ı kuvvetleri as
la bu düşmaı1ca tertibe kaı1mayacaklardır. Onlar. Başkomuta11 Cu 
Dc'ı1i11 emriniıı. Potsdam Bildiıisi'11i11, <<direı1meye soı1 vereı1e kadar 
Jap<>ı1ya'ya karşı savaşı sürdürüıl>> diyen 2. maddesiı1i11 öngördüğü ko
şuluı1 kararlıl ıkla yeri11e getirilmesi olduğuı1u biliyorlar. Öte yandaıı 
Çaı1 Kayşek'iı1 st>zde <<emirleri>>, bizzat imzaladığı Potsdam Bildiri
si'ı1i11 açıkça çiğ11e11mesidir. <<Müttefiklerin imzaladığı ortak aı1laşma-
11111 koşullanı1a llağlı kalmayanııl>> kim olduğu11u aı1111da görmek içi11 
sadece bir kar.jılaştırma yapmak yeter. 

Gerek Guc>miı1daı1g Merkez Yürütme Komitesi Propaga11da Bölü
mü sözcüsüı1üı1 açıklaması . gerekse Çaı1 Kayşek'in <<emirleri>>. baştaı1 
soı1a iç savaş kışkırtmasıdır. Yurtiçiı1de ve dışıı1da bütü11 dikkatleri11 
Jap<>ı1ya'ı1111 kayıtsız şartsız teslim olma'iı üzcriı1de toplaı1dığı şu aı1da. 
buı1ların amacı. Direı1me Savaşı biter bitmez iç savaşı llaşlatmak içi11 
bir bahane bulm:ıktır. Gerçekte. Guomiı1daı1g gericileri acı11acak kadar 
aptaldırlar. Oı1lar bal1aı1eyi. Başkomutan Cu Dc'ı1i11 düŞmaı1 ve kukla 
birlikleri11i11 tesliın alı ııması ve silahsızlandırılınası iç i11 yayınladığı 
emirde arJmışlardir. Bu zekice bir bal1tlı1e sayılabilir mi '! Hayır. Onla
rı11 bu şekilde llir llalıaı1e :ırJmaları sadece şuııu kaı1ıtlar: Guomi11dang 
gericileı·i keı1di yuı·ttaşlarındaı1 çok düşmaııda11 ve kuklalardaıı hoşlaı1-
makta ve düşmaıı ve kuklalardaı1 çok keııdi yurttaşlarıı1dan 11efret et
mektedirler. Cuı1l1ua Olayı6• iç savaşı kışkırtmak içiı1 Hu Zungııaı1'111 
birlikleriııi11 Şeı1si-Gaı1su-Niııgsia Sı11ır Bölgesi'11i düpedüz istila etme-

• 
5. [)ay l .i. Guoıııiııdııııg.'ın l>iiyük gizli p<ılis örg.ütlcrin<lcıı !>iri <>l:ın Gu,�ııin<laııg. Askeri 

Koııseyi'nin A r:ı�t ınıı;ı ve lst:ıtistik Bür<ısu Ba�kanıy<lı. . 
6. ı·eııınıuz 1945'te (iut>ıııiıı<laııg. l>irlikleriııin. Şcnsi-Gan su-Ning.si:ı Sıııır lliilgcsi 'niıı 

Guaııçuııg. ;ılı biilgesiıı<leki (,.'uıılıua. Suııyi ve Yat>sieıı'i istilası. IJkz. hu cifttc 
<<Jaıl<ıııy;ı'ya Karşı l)i rcmııc Sava�ı'n<la Zafenlcn StlllrJ Durunı ve Siy:ısctiıııi:ı:>•. Nt>I 
1 2. s. 1 5. 
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siydi. <lysa Guomindaııg gericileri bu olayın istila olarak nitelenmesi-
11i11 Çi11 Komüııist Partisi'ııin bir <<dedikodu saldırısı>> olduğuııu söyle
diler. Guomindang gericileri. uzun süredir aradıkları bahaııeyi Cunhua 
Olayı'ııda buldular. ama Çin ve yabancı kamuoyu bunuı1 altında yataı11 
lıemen gördü. Bu yüzde11 şimdi onlar. Sekizinci Yol Ordusu ve Yeııi 
Dördüııcü Ordu'nuı1, düşma11 ve kukla birliklerinin silahlarını teslim 

• 
etmesiııi istememeleri gerektiğini söylüyorlar. Sekizinci Yol Ordusu 
ve Yeııi Dördüncü Ordu. sekiz yıllık Direnme Savaşı boyuııca. hem 
Çaı1 Kayşek'in hem de Japonları11 saldın ve kuşatmalarından çok çekti. 
Ve şimdi, Direııme Savaşı soııa ererken, Çan Kayşek. Japonlara (ve 
sevgili kukla birliklerine). silahlarını Sekizinci Yol Ordusu'na ve Yeni 
Dördüııcü Ordu'ya değil, <<sadece ona, Çan Kayşek'e teslim etmeleri-
11i>> ima ediyor. Ancak Çaı1 Kayşek, bu silahları kendisine 
<<komünistlere saldınnası ve hem Çin'de hem de dünyada barışı boz-• 

ması>> için venneleri gerektiğini de eklemeliydi. Gerçek böyle değil 
midir? Japonlara. silahlarını Çaı1 Kayşek'e teslim etmelerini ve kukla 
birliklere <<bulundukları yerde düzeııi sağlamaktan sorumlu oldukları-
111>> söylemenin sonu nereye varacaktır? Bunun sonu, olsa olsa, Naı1-
ci11g ve Çunking rejimlerinin kayııaşmasına7 , <<Çin-Japon işbirliği>>niı1 
ve Japonya ile kuklaları arasındaki işbirliğinin yerini Çan Kayşek ile 
kuklalar arasındaki işbirliğinin ve Japonların ve Vaııg Çingvey'in8 

<<aııtikomünizm ve milli yeniden inşası>>nıı1 yerini de Çan Kayşek'in 
<<aııtikomünizm ve milli yeı1ideı1 inşası >>nın almasına varabilir. Bu, 
Potsdarn Bildirisi'niı1 çiğnenmesi değil midir? Direnme Savaşı biter 
bitmez ciddi bir iç savaş tehlikesiııin bütün ülke halkının karşısına di
kileceğinden kuşku duyulabilir mi'? Şimdi bütün yurttaşlarımızı ve 
müttefik ülke leri harekete geçmeye ve Kurtarılmış Bölgeler halkıyla 
birlikte, dünya barışını tehlikeye sokacak olaıı Çin'deki bir iç savaşı 
kararlıl ıkla önlemeye çağırıyoruz. 

7. Vang Cingycy'in kukla hüküıııcti Nanciııg'de. Çan Kayşek'in hükümeıi ise Çung
king'deydi. «Nanciııg ve Çungking hüküıııetlerinin birleştirilmesi>•, Japon enıpcrya
lizıııi ve Guonıindang içindeki Japon yanlısı unsurlann tczgahladıklan bir siyasi 
konıploydu. 

il. Vang Cingvey. bir Guonıindang elebaşısı ve Japon yanlısı bir haindi. Ar.ılık 1938'Je 
Japon isti lacılanna açıkça teslinı oldu. O sırada Guomindang'ın başkaıı yardınıcısı ve 
Guomindang Siyasi llalk Konseyi'nin başkanıydı. Mart l940'da Nancing'de kurulan 
kukla meılcezi hükümetin başkanı oldu. Kasım 1944'te Japonya'da öldü. 
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Spnuç olarak. Japonları ve kuklaları teslim almak kimin hakkıdır? 
Guomindang hükümetinin lıer türlü yardımı yapmayı ve taııımayı red
dettiği Çiıı'in Kurtarılmış Bö'Igeleriııdeki Japonya'ya karşı silahlı kuv
vetler. sadece keııdi güçleriııe ve halkın desteğine dayanarak kendi 
ba.�lanna geniş topraklan ve 100 milyondaı1 fazla i11sa11ı kurtarmayı 
başardılar ve Çin'deki istilacı düşman askerleriııin yüzde 56'sıııa ve 
kukla askerlerin de yüzde 95'iııc karşı koydular ve onların ilerleyişini 
durdurdular. Bu silahlı kuvvetler olmasaydı. Çiıı'deki durum asla bu
günkü gibi olamazdı.  Sözün kısası, Çin'de sadece Kurtarılmış·Bölge-

' 

terdeki Japo11ya'ya karşı silahlı kuvvetleri11, düşman ve kukla askerle-
rini teslim almaya hakkı vardır. Çan Kayşek'e gelince, onu11 siyaseti 
kollarını kavuşturup köşesiı1de oturmak ve zaferi beklemek olmuştur, 
aslında onun. düşma111 ve kukla askerleriııi teslim almaya kesinlikle 
hakkı yoktur. • 

Bütün yurttaşlarımıza ve bütün dünya halklanııa açıklıyoruz: 
Çungking'deki Yüksek Komutanlık. Çin halkını ve Japonya'ya karşı 
gerçekten savaşmış' Çi11 silahlı kuvvetlerini temsil edemez. Çin halkı. 
Başkomutaı1 Cu De komutasında bulunan Çin'in Kurtarılmış Bölgele
rindeki Japo11ya'ya karşı silalılı kuvvet leriııe. Japonya'nın teslim alın
masıııa ve dört Müttefik Devlet tarat"ıı1dan Japonya üzerinde askeri de-
11etim kurulmasına katılmak üzere doğrudan doğruya temsilci gönder
me hakk111111 ve gelecekteki barış konferaıısına katılma lıakkının ta11,11-
ması111 istiyor. Bu yapılmadıkça. Çin halkı bunları bütünüyle geçersiz 
sayacaktır. 

1 

' 
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ON SEKİZİNCİ GRUP ORDUSU 
BAŞKOMUTANININ 

ÇAN KA YŞEK'E GÖNDERDİÔİ İKİ TELGRAF* 

Agusıos 1945 

' 

1. 13 AÔUSTOS TARİHLİ TELGRAF 
• 

• 
Merkezi Haber Ajansı'nın iki haberini Çungking radyosuı1dan al-

dık. Bunlardan biri sizin bize gönderdiğiniz emri, öbürü ise çeşitli sa
vaş bölgelerindeki subay ve askerlere yolladığınız emri içeriyordu. Bi
ze göndeı·diğiniz emir şöyleydi: <<Yeni bir emre kadar, On Sekizinci 
Grup Ordusu'nun bütün birlikleri bulunduktan yerde kalacaklardır.>> 
Buı1a ek olarak, emirde, bizim, düşmanı11 silahlarını teslim almamızın 
yasaklandığı gibi şeylerden de söz ediliyordu. Çeşitli savaş bölgelerin
deki subay ve erlere emir ise Çungkiılg'den gelen 1 1 Ağustos taı;ihli 
M�rkezi Haber Ajansı haberinde şöyle veriliyordu: <<Yüksek Komu
tanlık. bugün çeşitli savaş bölgeleriıldeki subay ve erlere, savaş çaba-

• Bu ·tclg.r.•flar On Sekizinci Grup Ordusu Başkoı11utanı adına Mao 7A.-dung yoldaş ıar:ı
fından ya1Jlm1ştı. O sırada Japoıı �aldırg.anlan teslin1 olduklannı açıkla11ıışlar, an1a he
nüz fiilen teslinı olnıanıışlardı. Çan Kayşek hükümeti, ABD emperyalizıniııin askeri 
y:ırdınııyla. Jap<>nlann ıcsliııı :ılınnıasını tekelinl' aldı ve Japoıılan teslim alıııa baha
nesiyle çok sayıda kuvveti Kurtanlıııış Bölgelerin üzerine g.t;nJercrck, faal bir şekilde 
karşıde,·rinıci bir iç s<ıvaş lıazırlıJ'!ına girişli. Mao 7.edung yolılaşııı, ilk ıclgr.ıfı yı•z· 
nıakıaki amacı, c;:ııı Kayşek'iıı karşıdevrim.:i yüzünü ortaya çıkamıak ve bütün halkı 
oııun iç savaş teı1itıinc karşı uyamıaktı. Ikinci lclgrr.f. Çan Kayşek kliğinin iç sav:ış 
lıa:ı:ırlığı komplıısunu ılalıa <la :ı\·ığa çıkardı ve Çin Konıiinist Partisi'nin iç savaşın ön
leruııesi için allı nıadılelik önerisini ortaya koydu. Mao Zedunı: )'<>lılaş aynı amaçla 
Siıılıua l·labcr Ajansı içiıı. lıer ikisi de bu .:ilııe yer alan iki yorunı yaı.dı: «Çaıı Kayşek 
iç S:ıvaş Kışkırtıcılığı Yapı)'<V>• ve <<Ç:ııı Kayşck'in Sözcüsüııün Bir Açıklanıası Uı.c
ıine•·. Çan Kayşek'in gerici yayı:ar:ısı karşısında I:xıyun eğnıcyen Çin Konıüııist Part i 
si'nin sotukkanlı ve k<•r:ırlı tutumu sayesinıle, bem Kurtanlnıış Bi\Jgelcr beııı de Kur
tuluş Ordusu hı1Ja büyüılü ve Çin'de i� savaşa karşı çıkan yurtiçindcki ve ılışındaki 
güçleriıı güçlü siyasi baskısı karşısında Çan Kayşck taktik değişti nııek, banşçı bir gö
ıüııünıe bürünmek ve banş görüşıııcleri içiıı Mao Zedunğ yııldaşı Çung.king'c ılavet ct
ınek zorunda kaldı. 
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larıı11 artıı ıııalarıı11 ve me'vcut askeri plan ve emirlere uyguıı <llarak e11 
küçük bir gevşekliğe kapılmaksız111 ı·aal bir şekilde ilerlemeleri11i em
redeı1 telgraflar gö11dermiştir.>> Biz. bu iki emri11 birbiriyle çeliştiği ka
nısıı1dayız. Biri11ci emre göre, l)irliklerimiz <<yeni bir emre kadar bu
luı1dukları yerde kalmalı>> ve artık saldırıda bulunmamalı ya da savaş
mamalıdır. Japoı1 saldırgaı1ları11111 lıeııüz fiilen teslim olmadığı. lıer sa
at. her dakika Çiıı lıalkıııı katlettiği ve Sovyet. ABD ve lııgiliz askerle
riııiıı yanı sıra Çiıı a<;kerleriııe karşı da savaştığı ve buııa karşılık 
Sovyet, ABD ve lııgiliz askerleriııiıı her saat. lıer dakika. Japoıı saldır
gaıılarına karşı savaştığı şu aııda. bize ııiçin savaşmamaınızı söylüyor
sunuz'? lkiı1ci emre geliııce. onu çok iyi karşılıyoruz. <<Savaş çabaları
ııı artırın ve eıı küçük bir gevşekliğe kapılmaksızın faal bir şekilde 
ilerleyiıı>> böylesi daha iyi ! Fakat ııe yazık ki, siz bu emri bize de
ğil. sadece keııdi askerleriııize veı ııı işsiııiz: bize verdiğiııiz emir ise 
buııdan oldukça tarklı. Cu De 10 Ağustos'ta Çin'iıı Kurtarılmış Bölge
leriııdeki bütüıı Japoııya'ya karşı silahlı kuvvet lere. özellikle <<savaş 
çabalarını artırmaları>> gerektiği şeklinde bir emir yayııılamıştı. 1 Bu 
emirde ayrıca. savaş çabalarını artınrlarken Japon saldırgaıılarıııa keıı
dilerine teslim olmalarıııı emretmeleri, düşmaıı ve kukla a<;kerlerin si
lah ve diğer donatımıııı teslim almaları söyleiımekteydi. Bu çok iyi bir • 

şey değil mi'! Hiç kuşkusuz. bu çok iyi bir şeydir: hiç kuşkusuz bu. 
Çiıı milletiııiıı yararıııadır. Ancak <<yeııi bir emre kadar. bulunduğu 
yerde kalmak>> kesinlikle milletin yararına değildir. Biz. siziıı yaıılış 
bir emir verdiğiniz kaııısıııdayız. Bu o kadar yanlış bir emirdir ki. size 
bunu kesinlikle reddettiğimizi bildirmek zorunda kalıyoruz. Çüııkü bi
ze verdiğiniz emir. sadece haksız bir emir olmakla kalmamakta. aynı 
1.amaııda Çiıı milletiııin çıkarlarıııa ters düşmekte ve sadece Japoıı sal
dıı·gaıılarıııa ve vatan lıaiııleriııe yaramaktadır. 

il .  16 AÔUSTOS TARİHLi TELGRAF 

Ortak düşmaııımız Jap<ııı lıükümetiııiıı. Potsdam Bildiı·isi'ııiıı ko
şullıınııı kabul ettiğiııi ve şimdideıı teslim olacağını açıklamakla bir
likte lıeı1üz llileı1 teslim C)ltnadığı l)ir sırada. Çiıı'iı1 Kurtanlınış Bölge-

1 .  llkz. bu ciltle «Çan Kııyşck iç Savaş Kışkırtıcılığı Yapıyl>r>•, Not 2. s. 32. 
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lcriııdcki ve Japoıı işgali altıııdaki b<>lgelerdcki bütün Japoııya'ya karşı 
sil:ıhlı kuvvetler ve 260 ınilyoıı iıısaıı adıııa aşağıdaki açıklama ve ta
lepleri size göııderiyorum. 

Japon)ıa'ya Karşı Direnme Savaşı'ııııı zaferle sona eııııek' üzere ol
duğu bir sırada şu gerçeğe dikkatinizi çekmek isterim: Bugün Çiıı'deki 
savaş alaıııııda. yaııi siziıı terk ettiğiııiz ve düşman ve kukla birlikleriıı 
ele geçirdiği işga! altıııdaki geniş bölgelerde. siziıı isteğiııize aykırı 
olarak. sekiz yıl boyuııca çeıiıı bir savaş verdik ve 1 milyon kilometre
kareye yakııı toprağı geri aldık: 100 milyondaıı lazla insaııı kurtardık: 
l .milyoııdaıı fazla düzeııli asker ve 2 milyoıı 200 binden fazla halk mi
lisi örgütledik: Liaoniııg. Cehol. Cahar, Suyyuan, Hebey. Şaıısi. Şeıısi, 
Gaıısu, Niııgsia, Henaıı. Şanduııg. Ciangsu. Aıılıuy, Hubey. Huııan, Ci
aııgsi. Çeciaııg, Fucieıı ve Guangdung Eyaletlerinde on dokuz geniş 

,.., 
Kurtarılmı� Bölgek kurduk ve birkaç bölge dışıııda 7 Temmuz 1 937 
Olayı'ndaıı bu yaııa düşman ve kukla birlikleriıı ele geçirdiği şehir ve 
kasabalann. hayati irtibat hatların1ıı çoğuııu ve kıyı kesimlerinin bü
yük bir bölümüııü kuşattık. Ayrıca. Çiıı'iıı Japoıı işgali altıııdaki bölge
leriııde (Buralarda 160 milyoıı insan yaşamaktadır) düşmana ve kukla 
birliklere darbe indiııııek üzere yaygın yeraltı kuvvetleri örgütledik: 
savaşta. (kuzeydoğudakileri hesaba katmazsak) Çiıı'i istila edeıı Japoıı 
birliklerinin yüzde 69'una ve kukla birlikleriıı yüzde 95'ine karşı koy
maya ve oııları kuşatmaya devam ediyoruz. Siziıı lıükümetiııiz ve si
lalılı kuvvetleriııiz ise tam tersine bugüne kadar kolları kavuşturup 
seyretme ve köşede oturup zaferi bekleme. gücüııü muhafaza etme ve 
iç savaşa hazırlaııma siyaseti izledi ve Kurtarılmış Bölgelerimizi ve or
dularımızı taııımayı ve desteklemeyi reddetmekle kalmadı. ayııı za
maııda 940 biıı kişilik dev bir kuvvetle l'izi kuşattı ve bize saldırdı. 
Çiıı'iıı Kurtarılmış Bölgeleriııdeki bütüıı askerler ve siviller. gerek düş
man ve kukla birliklerinin gerekse siziıı birlikleriııiziıı saldınlarındaıı 

2. On dokuz K!!rtanlıııış Bi>lge şunlardı: Şensi-Gansu-Ningsia. Şansi-Suyyu•ın. Şansi
Cah:ır-1 Icbey. llcllCy-Cchol-Li:ı<ıning. Şansi-llcbey-1 lenaıı. I·lchcy-Şanduııg-I·lcııan. 
Şanduııg. Kuzey Ci•Hıgsu, Orta Ciangsu. Güney Ciangsu, lluay Imıağı'nııı Kuzeyi. 
l lu•ıy lnııağı 'ııın Güııcyi .  Orta Aııhuy. Çcci•uıg. Guaııgdung. Ciuııgyay (•!aynan Ada
sı ), l luııaıı -I�ubey Ci•ıngsi, Anhuy-llenan-Anlıuy ve I�cnan. 

3. 7 Tc'llınıuz 1937'dc Jaıx'n isıila kuvvcılcıi l'ekin'in 10 kilonıetre güneybatısındaki Lu
gucia<>'daki Çin g•ınıizonun•ı saldırdı. Oradaki Çin birlikleri, bütün halkın ct1şkun Ja
poııya'ya karşı lıarekcliııiıı cıkisiylc direndiler. Bu olay. Çiıı halkının sekiz yıl kahra
nıanca sürdürdüğü Japt)flya'ya Karşı Dirennıe Savaşı'nın başlangıcı oldu. 
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f:ı·; illsıyla 7.arar gördükleri halde, Direnme Savaşı'nı sürdüııııcdeki. 
birlik ve demokraside sebat etmedck! kararlılığım ;zı bir an bile gev
şctmcdik. Çiı1'in Kurtarılmış Bölgeleriı1deki halk ve Çi11 Komüı1ist 
Partisi, yurtiçindeki çatışmayı durdurmak, bütün Çin'de Japonya'ya 
karşı halk kuvvetlerini lıarekete geçirmek ve birleştiııııek, Direnme 
Savaşı'nı zafere ulaştırmak ve savaştan soııra barışı sağlamak içiıı size 
ve hükümetiıı izc bütün partileriı1 katılacağı bir konferaıısın toplanma
sını ve ülke çapında bir demokratik koalisyon hükümcti kurulmasıııı 
birçok kez öı1ermiştir. Ama siz v.e lıükümetiııiz öııerilerimizi her sefe
rinde rcddcUiniz. Bütün buı1Iardan hiç memııun degitız . 

• 
Düşm:ın ülke. kısa bir süre içiı1de teslim anlaşmasını imzalayacak-

tır; ama 'siz ve hükümetiniz bugüı1e kadar bizim .fikirlerimizi dikkate 
almamaya dev:.İın eniniz. 1 l Ağustos'ta l'ana soıı derece kötü bir emir 
gönderdiııiz ve birliklerinize, düşma11ı silahtan annduıııa bal1aı1esi ile 
Kurtarılmış Bölgelere karşı büyük bir baskı uygulamaya girişmelerini 
emret !iniz. Bu 11edenle iç savaş tehlikesi her 1..amankindcı1 daha ciddi
dir. Bütüı1 buıılar bizi, sizden ve lıükümetiııizden aşağıdaki taleplerde 
bulunmaya zorluyor. • 

l .  Siz. hükümetiııiz ve Yüksek Komutanlığınız, Japoııları ve kukla 
birlikleri teslim alınadaıı ve sonra da herhangi bir anlaşma ya da aııt
laşrnaya varmadan öııce, ortak görüşlcı·e \'arabilmemiz için, bize da
ııışmaııızı talep ediyorum. Çüııkü siz ve hükümetiniz. halkın hoşııuı
suzluğuııu ka1.aridıııız. Çiıı'iıı Kunarılın ış Bölgcicriııdeki ve Japı.)11 iş
gali altıııdaki höll!elerdeki gcı; iş kitli.:leri ve Japo11ya'ya karşı silahlı 
halk kuvveı lc!·iıiİfl hiçbirini temsil edemezsiniz. Eğer :.ıııl:.ışmalar ya da 

• 
antlaşıııalar. biziın' 011ayımız olmad:.ııı. Çi11'iı1 Kurıarılmış Bi.>lgeleriıı-

• de.ki ve Japoıı işg:ıliııdeki lxllgelcrdcki Japoııya'ya karşı sil:ılılı halk 
kUV\'Ctlcriııc ilişkiıı lıcrlıaııgi bir şey içcriı·sc s<>z hakkı nıız saklıdır. 

2. Çiıı'in Kurtaı·ılmış Bölgcleriııdcki ve Jap<ııı işgalindeki hölgeler
dcki Japoııya'ya karşı l)iitüıı silalılı lıalk kuvvetleri. Potsdam Bildiri
si'ııc ve Müttcı·ikıcr taı·aı·ı ııdaıı saptaııaıı düşmanın teslim ;ılııım�ısıııa 
ilişkiıı ()ıılemlcı·e4 uyguıı <>larak kuşaıtığımız Jap<ıı1 ve kukla birlikleri-

4. 10  Ağustos 1 945'tc Jıııx>n lıükünıct i: Sovyctlcr . ·. · •liği, Çin. llirlcşik Aıııcrika ve lıı
giltcre'yc tesli111 <>lıııak istcdiğiııi hildirdi. 1 1  A�ustıJS'ta dt\rt ülkenin lıüküıııctleri. 
<<bütüıı Japlın kara. dcııiz ve lıava kuwetleri yetkilileri>> ve <<ııcredc: bulunurlarsa bıı
lu11suı1lar. k<ınıutaları altıııdııki l1ütü11 kuvvetler>•. <<harekatlara soıı vcnııelİ>• ve 
•<silalılaıını tesl iııı cl111clidirl.::r>• �ekliııdc cevap verdiler. 
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11i teslim alma. onların silah ve donatımlan11ı devralma ve Japonya tes
lim alındıktan sonra Müttefikler tarafından saptanan bütün koşullan 
uygulama sorumlul uğunu üstlenme hakkına sahiptir. 10 Ağustos'ta 
Çin'in Kııı·taı·ıfmış Böl geleı· silal1Iı kuvvetlerine, düşman askerleri11e • • 
saldırmak içi11 bütün çabayı göstermelerini ve onlan ıe�im almaya ha-• • 
zır olmalarını emrettim. 1 5  Ağustos'ıa düşman başkomutan! Yasuji 
Okamura'ya askerleriyle birlikte teslim olmaı;ı11ı emrettim.5 Ancak bu 
emir. sadece Kurtarılmış Bölgeleı; silahlı  kuvvetlerinin harekat alapıy
la sınırlıdır. Emirlerimin son derece akla yak111 ve Çiıt'in ve Müttefik
lerinin ortak çıkarlan11a son derece uygun oldugu kanısındayım. 

3.  Çin'in Kurtarılmış Bölgelerindeki ve Japon işgali altındaki böl-, 
gelerdeki geniş kitleler ve Japonya'ya karşı bütün silahlı kuvvetler, 
düşmanın Müttefikler tarafından teslim alınmasına ve düşmanın teslim 

• 
S. Yasuji OkamurJ, o sırada, Çin'deki Japon işgal kuvvetlerinin başkomutanıydı. Başko-

mutan Cu De'nin Yasuji Okamura'ya gönderdiği emir şöyleydi: 
(1) Japon hükümet i, Potsdam Bildirisi'nin koşullarını, resmen kabul etmiş v.e tes
lim olduğunu açıklamıştır. 
(2) Siz, komutanız altındaki bütün· birliklere. bütün askeri harekatlara soo veııııe
lerini cn1rcdin. Guoı11indang hükümcti birlikleri taral"ından kuşatılmış olanlar dı
�ındaki lıütün hirlikleri11iz, Şeki1jnci Yol Ordusu, Yeni Dördüncü Onlu ve Çin 
Kurtanlmı� Bölgelerinin Güney Çin Japonyn'ya Karşı K<>lunun en1irlerinc uygun 
olarak bize tesli111 olmalıdır. . 
('.I) Kuzey Çin'Jeki Japon birliklerinin teslim oln1asına ilişkin olarak. General Sa
dan1u Şiıı1umura'ya. GenerJI Nie Ruııgçcn'Jen emir al1'11ak üzere Sekizinci Yol 
Ordusu'nuıı T;U[li11g ıx;tgesiııc giJecck bir te11ısilci atanı:ısını cınrcdin. Doğu 
Çin'deki Japon birliklerinin tcslin1 uln1asıııa ilişkin olarak siz kendiniz . Genem) 
C'cn Yi'den �-ın ir  alnıak üzere. Yeni Dördünciı Ordu'ııun Kararg:itııııın hulunduğ.u 
1'icııçang lıölgc�ine gidecek bir ten1silci ala)'ın. llubey ve l lcnaı1 Eyal.:tlcrindek.i 
J:ııX>n birliklerinin lcslin1 ol111asına ilişki11 <>!arak. Vuhan'daki ıc111silcini�.e Gene· 
r.ıl l.i Sicnnicıı'd•�ıı cınir alnıak üzere, Yeni Dördi.!ncü ()rdu'nun S. Tümenin in 
Dahie D:ığı lli1lgesinc gitı11csiııi cnın-din. Guangduı:�'daki Japon lıi rlikl•• rinin les
liı11 olnıasıııa il i�k ııı olar:ık,.Kaııton'Jaki tcııısi J,,iııızc, (icncral Zeıı� Şeng'Jcn 
eıııir •ılıııak üı.c ı<· Güııey Çin Ja(><lflya'ya Ka�ı Kolu11ı.in Duııgguaı1 Bölgesiııe git
nıesi ıaliıııatını vcri11. 
(4) Ku1.cy. Doğu. Oı1a ve Güııey Çiıı'•l�-ki. Gu,�nıinLlang ıarafıııdan kuş�t ılnıı� 
<llaııl:ır Jı�rn<L•ki bütün Japon birlikleri, ordun1uzuıı onları ıe,lim alması nı lıcklcr
kcn lıiilüıı si[3f1 ia11nı ve d<mat ınıını hiç eksiksiz n1uhafa<.a etnıc!i ve Sekizinci 
y,,ı Ordusu, Yeııi D<irdüncü Ordu yıı da Güney Çin J:ıp<ınya')·a Kal)I K<>I dışııı
d:ı kiıı1sedeıı cnı i r  alnıanıalıdır. 
(5) K,11.cy ve D<>ğu Çi11'dcki hütüıı uçak lar ve gcn1il er ıı)Ju:.. lan yerde kalnı:ılı . 
.uıc:tk s,ırı Deııi z'iıı VL' !10!1ay Kört'ezi'nin Çiıı kıyısııi<la dcıni rlc111iş bulunan gc
ıııiler l.ienyu11k:ıng. Çingdao, Veylı;ıyvey v� Tiııııci11'de ıoplaru11:ılıdır. 
(6) l·leı1ıangi bir ı11:ılı.<-'lltc ya da tesisle hiçlıir l1;1sar oln1an1d!1dır. 
(7) Bu ''mnn uygulanınasındaıı siz ve J31Xln ordusunun kuzey, d<>ı'!U. orta ve gü
ney Çin'dekı k<ı111uıa11lan bütünüyle sorunılu tutulacaktır. 

• 
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cllmasıı1daı1 sonrJ. düşmaı1 ülkeyle ilgili çalışmalara katılmak üzere 
temsilci göı1derme l1akkı11a•sahiptirler. 

4. Çiı1'iı1 Kurtarılmış Bölgeleri ve Japoı1ya'ya karşı bütü.11 silalılı 
kuvvetler. ileride Japoı1ya ile ilgili barış koı1tcransına ve bütüıı Birleş
miş Milletler toplantı larıııa katılmak üzere keııdi lıeyetleriııi seçme 
l1akkıı1a sahiptirler. 

5. Sizdeıı iç savaşı ö11Iemeı1izi istiyorum. Bu11un yolu. sizi11 silahlı 
kuvvetlerinizi11 siziıı kuşattığ111ız düşmaı1 ve kukla birlikleri11i teslim • 
alması. Kurtarılmış Bölgeler silahlı kuvvet leri11iıı de keı1di kuşattıkları 
düşmaı1 ve kukla birliklerini teslim almalarıdır. Bu sadece bütüı1 sa
vaşlarıı1 yerleşmiş uygulaması olmakla kalmayıp iç savaşı öı1lemek 
içiıı de özellikle zoruı1ludur. Tersini yaptığ111ızda. vahim sonuçlar orta
ya çıkacaktır. Bu konuda sizi ciddi bir şekilde uyarıyor ve bu uyarımı 
göz ardı etmemenizi istiyorum. 

6. Sizdeı1. tek parti diktatörlüğüne derhal soıı vermenizi. demokra
tik bir koalisyo11 l1ükümeti kuı ıııak içiı1 bütüı1 partilerin katılacağı bir 
koııt'eraııs toplamaı1ızı : yiyici memurları ve bütüı1 gericileri görevle
riı1den uzaklaştıı ıııanızı. hainleri cezalaı1du1ııaı11zı. gizli polis örgütle
ri11i kapatmaı11zı; çeşitli partilere yasal stat,ü tanıma111zı (bugüı1e kadar 
Çi11 Komü11ist Partisi ve bütü11 demokratik partiler siz ve sizin hükü
meti11i7. tarJl'ındaı1 yasadışı sayılmıştır); halkıı1 özgürlükleri11i baskı al
t111a alaı1 bütü11 gerici yasa ve karanıameleri iptal etmenizi: Çiı1'iı1 Kur
tarılmış Bölgelerinin halk taraı·ından seçilıniş hükümetleri11i ve Japon-• 
ya'ya karşı silalılı kuvveıleriııi ta11ımaı1ızı: Kurtarılmış Bölgeleri kuşa-
taıı birlikleri11izi geri çekmeııizi: siyasi tutukluları serbest bırakmaııızı: 
ekoı1omik reformları ve diğer demokratik reformları gerçekleştiı ıııeııi
zi ist iyorum. 

Aynca. baııa 1 1 Ağustos'ta göııderdiği11iz emre cevap olarak. site 
1 3  Ağustos'ta bir telgraf göı1derdim: saı1ırım almışsıı11zdır. Burada bir 
kez dalıa l'lClirtiy<>rum. emriııiz bütüı1üyle yaıılıştı. 1 1  Ağustos'ta a.-;
kerlerime <<yeııi bir emre kadar. buluı1dukl:ırı yerde kalmalarııı ı>> ve aı·
tık düşınaııa saldırmamaları111 emrettiııiz. Ne var ki J apoıı lıükümeti 
gerçekte değil. sadece tarta teslim olmuştur. Bu durum. sadece 1 1  
Ağustos içiıı değil. ()ugüıı ( 1 6  Ağustos) içiıı de ayııı ölçüde geçerlidir. 
Ne bir teslim olma belgesi imzalaıımıştır, ııe de gerçek bir teslim olma 
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gerçekleşmiştir. Benim görüşüm, Müttefiklerin, lngilterc. Birleşik 
Amerika ve Sovyctlcr B.irliği'nin görüşüı1e bütüı1üyle uygundur. 1 1  
Ağustos'ıa. emrinizi baı1a gönderdiğiniz gün Buııııa Cephesi11deki İn
giliz Komutanlığı, Japo11ya ile savaşın I1ala devam ettiğini açıkladı. 
ABD kuvvetleri komutanı Nimitz 6 . sadece bir savaş durumuı1un de
vam etmekle kalmadığı111. bütüıı yıkıcı sonuçlarıyla savaşın sürdürül
mesi gerektiğini açıkladı. Sovyetler Birligi Kızıl Ordusu'nun Uzakdo
ğu Komutaı1lığı şuı1u açıkladı: <<Düşma11 amansızca ezilmelidir.>> 15 
Ağustos'ta Kızıl Ordu Genelkuı ıııay Başkanı Orgeneral Antonov, şu 
açıklamayı yaptı: 

14 Ağustos'ıa Japon imparatoru tarafından yayınlanan Japonya'nın 
teslim olmas111a ilişkin mesaj, sadece kayıtsız şartsız teslim olmaya 
ilişkin bir genci açıklamadır. Henüz silahlı kuvvetlere, çarpışmala
ra soı1 veııııeleri emri verilmemiştir ve Japon birlikleri direnişlerini 
sürdünnektedirler. Bu yüzden Japon silahlı kuvvetleri henüz fiilen 
teslim olmamıştır. Japoı1 silahlı kuvvetleri. ancak Japon imparatoru 
keı1di silahlı kuvvetlerine çarpışmalara son venneyi ve silahlarını 
bırakmayı emrettiği ve bu emir fiilen uygulandığı andaı1 itibaren 
teslim olmuş sayılabilir. Yukarıda belirtilen durumdan dolayı, Sov
yetler Birliği'ni11 Umkdoğu'daki silahlı kuvvetleri Japonya'ya karşı 
taarruz harekatlarını  sürdüreceklerdir . 

• 
Müttefik kuvvetlerin bü,ün yüksek komutanları içinde sadece sizin 

bütünüyle yaı1lış bir emir veı ıııiş olduğunuz açıkça görülmektedir. Ha
tanızıı1 yalı1ızca kendi çıkarlarınızı gözetmenizden kaynaklandığı ve 
son derece ciddi bir 11itelik taşıdığı. ya11i emri11izi11 düşmana l1izmet et
tiği kaı11sıı1dayım. Bu ncdcı1lc siz hatanızı açıkça kabul edinceye ve bu 
yaı1lış emri ycı1i bir emirle iptal edinceye kadar beı1. Çiı1'iı1 ve Mütte
fıklcri11 ortak çıkarları11111 ya11111d:\ yer alarak emri11izc kesi11 olarak ve 
bütünüyle karşı ç ık<ıcağım. Şu aı1da. komutam alt111daki silahlı birlikle
re. l1ala. düşma11 çarpışmalara fıilcı1 soı1 veriı1ceye. silahları111 teslim 
ediı1ceye ve aı1avataı1111 bütün topraklan bütünüyle kurtarılıı1caya ka-

6. Chesler W. Ninıiız. o sırada ABD'nin Pasifik Filosu ve Pasifık Savaş Bölgesi Başko
nıutanıydı. 
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dar. Sovyetler Birliği. Birleşik Amerika ve İngiltere silahlı kuvvetle-• 
riyle uyum içinde. düşmaı1a karşı kararlı saldırılarda buluı1malarını 
emrediyorum. Bilmenizi isterim ki. ben yurtsever bir askerim ve baş
ka türlü davranamam. 

Yukarıda belirttiklerime eı1 kısa zamaı\(la cevap vennenizi rica 
ederim. 
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ÇAN KA YŞEK'lN SÖZCÜSÜNÜN 
BİR AÇIKLAMASI ÜZERiNE* 

16  Agııstos 1 945 

Başkomutan Çan Kayşek'in Başkomutan Cu De'ye verdiği emri 
Komüı1ist Partisi'ı1in sözüm ona çiğı1ediğini ileri süren Çan 'Kayşek'in 
bir sözcüsü, l 5 Ağustos günü öğleden sonra Çungking'deki bir basın 
toplantısında <<Başkomutanın emirlerine kesinlikle uyulmalıdır>> ve 
<<Bunları çiğneyenler halkın düşmanlarıdır>> dedi. Yeni Çin Haber 
Ajansı'nın bir muhabiri şöyle diyor: Bu. Çan Kayşek'in töpyekfin iç sa
vaş için verdiği açık bir işarettir. l l Ağustos'ta. Japon istilacılarının ni
hayet yok edilmekte olduğu caı1alıcı bir anda Ça11 Kayşek. Sekizinci 
Yol Ordusu, Yeni Dördüncü Ordu ve bütün diğer halk s�lahlı kuvvetle-• 
rini11 Japon ve kukla askerleriyle savaşmasını yasaklayan bir milli iha-
11et emri yayınladı. Elbette bu emir. kesiıılikle kabul edilemez ve edil
memelidir. Kısa bir süre soıırJ Çan Kayşek. sözcüsü arJCılığıyla. Çi11 
halkı11ı11 silahlı kuvvetlerini <<Halk dü ?maı1ı >> ilan etti. Bu. Çan Kay
şek'iıı Çin halkına karşı iç savaş ilaıı ettiğini gösteı ıııektedir. Çan Kay
şek'iıı. iç savaş tezgahlaması kuşku�uz 011un l l Ağustos tarihli emriyle 
başlamıştır: bu 8 yıllık Direnme Savaşı boyunca onun değişmez planı 
<>lmuştur. Bu 8 yıl boyuı1ca Çaıı Kayşek. 1940. 194 l ve l 943 yıllarııı
da üç büyük aııtikomüııist harekata 1 girişti. Her defasında saldınyı ül
ke çapıııda bir iç savaş şekliııde geliştiı ıııeye kalkıştı ama iç savaş. Çin 
l1alkıı1ıı1 ve müttellk ülkelerdeki önde gelen kişilerin muhalefeti saye
siııdc öı1leı1di. Bu da Çan'ıı1 l1iç hoşu11a gitmedi. Böylece o. ülke çapıı1-
daki iç savaşı Jap<>ııya'ya Karşı Direı1me Sav:ışı'11ıı1 sonuna kadaf erte-

• llu ytınını. Mat> 7..c<lwıg yt>ldaş tar.ı.fın<lan Yeni Çin Haber Ajansı için yazılmıştır. 
1 .  Ilkz. <<9uonıin<lang Merkez Yürütnıe Konıitesi'nin ve Siya�i Halle Konseyi'nin Ttıplan

tılan Ü1.criııc Bir Yonını••. Mao Ze<luııg. St·çnıe Eserler, Cilt lli. Kaynak Yayınlan. s. 
1 29. 
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temek zorunda kaldı ve buı1lar111 arkasındaı1 1 l Ağustos tarihli emir ve 
1 5  Ağustos taril1li açıklama geldi. Çaı1 Kayşck. iç savaşı başlatmak 
amacıyla şimdiden <<kökü dışarda parti>>, <<ihaı1et partisi>>. <<ihanet or
dusu>>, <<asi ordu>>, <<İhanet bölgeleri>>, <<eşkıya bölgeleri>>. <<askeri 
emirlere ve hükümet emirlerine itaatsizlik>>, <<t.eodal bölücülük>>, 
<<Dire11me Savaşı'ııı baltalama>> ve <<devleti tehlikeye atma>> gibi bir
çok deyim icat etmiş durumdadır. O. eskiden beri Çiıt'de <<İÇ savaş>> 
olmadığı111. sadece <<komüı1istleri11 bastınldığı>>nı, gelecekte de <<İÇ sa
vaş>> olmayacağıı11 falaı1 iddia ediyordu. Bu defaki ufak değişiklik. ye
ıti bir deyimin. <<halk düşmanı >> deyimi11in eklenmesidir. Fakat l1alk 
bu11u11 aptalca bir buluş olduğuı1u kavrayacaktır. Çünkü Çin'de <<halk 
düşmanı>> deyimi ne zaman .kullanılsa, kimin kastedildiğini herkes a11-
lar. Çin'de Suı1 Yatsen'in Üç Halk llkesi'ne2 ve Büyük 1927 Devri
mi'ı1e iha11et etmiş tek bir kişi vardır. O, Çin halkını on yıllık kanlı iç 
savaşın içine atmış ve böylece Japon emperyalizminin saldırısı111 da
vet etmiştir. Sonra, korkudan ne yapacağını şaşırarak tabanları yağla-• 
mış ve Heylungciaı1g'dan ta Guycov Eyaleti'ıte kadar kaçarken bir sü-
rü insa�ı da peşiı1den sürüklemiştir. Kollarını kavuşturup köşesinde 
zaferin gelmesini bekleyen bir seyirci haline gelmiştir. Şimdi zafer ka
zanıldı ya. şişinerek Nancing'e dönebilmek içi11 halk ordulan11a <<ye11i 
bir emre kadar buluı1dukları yerde kalmalarını>>, düşmaı1a ve haiı1lere 
ise <<düzeni sağlamalanıtı>> söylüyor. Sadece bu olaydaı1 söz etmek bi
le. Çiı1 halkınıı1. bu kişinin Çan Kayşek olduğunu anlaması içiı1 yeter
lidir. Bütün bu yaptıklarııtdan sonra Çaı1 Kayşek'in bir l1alk düşma111 
olup olmadığı konusuı1da herhaı1gi bir aı1laşmazlık olabilir mi? Bir a11-
laşmazlık vardır. Halk <<evet>> demektedir. halk düşmaı11 ise <<hayır>>. 
Tek aı1laşmazlık da budur. Bu. l1alk arasıııdaki bir aı1Iaşmazlık koı1usu • 

2. Üç llalk llkesi. Çiıı'deki burjuva demokratik devrinıdc nıilliyetçilik. denıtıkrasi ve 
halkın refahı s<ıruıılan ile ilgili olar.ık Sun Yalsen lar.ıfından ortaya kt)ııan ilkeler ve 
llrogranılanlır. GuoıııinJaııg ile Kıınıüııisl l>art isi arasıııdaki işbirliği lar:ıfındaıı bclir
leııeıı bir kt>ııgre ol.�ııı 1924'teki (1U<l11ıindang'ııı Biriııci Milli Kongrcsi'niıı Bildiri
si'nde Suıı Yatsen Uç l lalk llkesi'ııi yeııideıı ifade elti; nıilliyelçiliği cıııpcry<ıliznıc 
karşı çıknıa olarak yorunıladı . . işçi ve köylü harekellerinin faal bir şekilde deslcklcn�
ceğiııi belirtti. Böylece .�ski Uç llalk llkesi. Üç Büyük Siyasel'le birlikle yeni Üç 
11alk llkesi'ııc dönüştü. Uç Büyük Siy<ıset. Sovyellcr Birliği ilo;, itlifak, Kı)ıııünisl Par
lisi ile ittifak ve işçi ve köylülcriıı desteklennıcsiydi. Yeni Uç llalk llkesi. IJirinci 
Devrinıci lç Savaş döneıııiııdc Çin Ktlnıönist Partisi ile Guonıindang arasındaki işbir
liğinin siyasi temelini oluşturdu. 
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olmakta11 gittikçe çıkmaktadır. Şimdi soruı1 şu: Bu halk düşmanı bir iç 
savaş başlatmak istiy<Jr. Halk 11e yapmalıdır? Yeni Çiı1 Haber Aja11sı 
muhabiri şöyle diy<>r: Çaı1 Kayşek'iı1 bir iç savaş başlatmasıı1a ilişkin 
olarak Çin Komüı1ist Partisi'11i11 siyaseti berrak ve tutarlıdır. Yaı1i ona 
karşı çıkınaktır. Dal1a Japoı1 emperyalizmi Çiı1'i istila etmeye başladığı 
7..amaı1. Çiı1 Komü11ist Partisi iç savaşa soı1 verilmesini ve yabancı sal
dırısıı1a karşı birleşilmesi11i talep etti. l 936- l 937'de Parti büyük çaba
lar l1arcadı,  Çaı1 Kayşek'i öı1erisiı1i kabule zorladı ve böylece Japoı1-
ya'ya Karşı Direnme Savaşı'nı sürdürdü. Sekiz yıllık direnme süresin
ce, Çiı1 Komüı1ist Partisi . iç savaş tehlikesini önlemek için halkı uyar
ma yoluııdaki çabalarıı1ı bir an bile gevşetmedi. Geçen yıldan bu yana 
Komüı1ist Partisi. Ça11 Kayşek'i11 Direnme Savaşı biter bitmez ülke ça
pıı1da bir iç savaşa girişmek içiı1 tezgahladığı büyük komplo konusun
da halkı det'alarca uyardı. Bütüı1 Çiı1 halkı ve Çin'de banşıı1 gerçekleş
mesiyle ilgileneı1 dünyadaki bütün insanlar gibi Çin Komünist Partisi 
de, ye11i bir savaşıı1 felaket getireceğini söylemektedir. Ama Komünist 
Partisi iç savaşı11 hala önleı1ebileceğini ve önlenmesi gerektiğini sa
vu11maktadır. Komüı1ist Partisi'nin bir koalisyon hükümetinin kunil
masıı1ı savu11madaki amacı. iç savaşı önlemektir. Şimdi Çan Kayşek 
bu öııeriyi reddetmiştir ve bu yüzdeı1 iç savaşın patlak vermesi an me
selesidir. Aı1cak Çaı1 Kayşek'in bu davranışını kesinlikle önlemenin 
bir yolu vardır. Halkıı1 demokratik güçleri, kararlılıkla ve hızla yayıl
mak içiı1 çaba harcamalıdır. Halk, düşman işgali altındaki büyük şehir
leri kurtarmalı, düşmaı1 ve kukla askerleriı1i silahtan annduıııalıdır. Ve 
eğer bir zorba ve lıalk düşmaııı halka saldıııııaya yeltenirse, halk ken
diı1i savuı1malı ve iç savaş kışkırtıcısıııın planıı1ı boşa çıkaı ıııak için 
011a kararlıl ıkla darbe iııdiı ıııelidir. Çaı1 Kayşek'in bu davranışını önle
meııiıı yolu. tek yolu budur. Yeııi Çi11 Haber Aja11sı muhabiri. bütün 
ülkeyi ve bütüı1 düııyayı. şu ikiyüzlü ve utanmazca yalaııı. yani eğer 
Çaıı Kayşek, Çiıı lıalkıı1ııı düşmaıı işgaliı1deki şelıirleri kurtarmasıııı 
yasaklarsa. Çiıı halkıııııı düşmaı1ı ve kukla kuvvetleri silalıtaıı arındır
masıııı yasaklarsa. Çiıı lıalkıııı11 demokrasiyi kurmasını yasaklarsa ve 
keııdisi bu l)üyük şelıirlere düşma11 ve kukla rejimleriııi (ezmek değil 
de) <<devralmaya>> giderse. Çiıı'de iç savaş öııleııcbilir şeklindeki yala
ııı mahkum etmeye çağıı111aktadır. Yeni Çin Haber Ajaıısı muhabiri. 
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buı1uı1 bir yalaı1 olduğuııa ve bu yalaııın Çiı1 ha"9nın milli ve demok
ratik çıkarlarıııa açıkça ters düştüğüııe ve ayııı zamanda moden1 Çi11 
tarihiniı1 bütün gerçekJeriııe aykırı olduğuııa işaret ediyor. Şu lıiçbir 
zaman 1 11utulmamalıdır ki, Çaı1 Kayşek'in l 927'den l 937'ye kadar 011 
yıllık iç savaşı sürdürmesiniı1 ı1edeı1i. büyük şehirlerin kendi elinde 
değil de Komünist Partisi'ııiıı elinde olması değildir. Tersiııe l 927'de11 
bu yana büyük şelıir lcriıı lıiçbiri Komünist Partisi'ni11 elinde olmamış, 
ya Çan'ın eliııde olmuş ya da 011uıı tarafından Japonlara ve hainlere 
terk edilmiştir. lç savaşııı ülke çapında on yıl süııııesiı1in ve bugüne 
kadar da yer yer süregelmesi11i11 gerçek nedeni de budur. Şu hiçbir za
man unutulmamalıdır ki. 011 yıllık iç savaş durdurulmuş ve Direııme 
Savaşı sıra.-;ındaki üç büyük aııtikomünist harekat ve (Çaı1 Kayşek'in 
Şeıısi-Gaıısu-Niııgsia Sıııır Bölgesi'nin güney kesimini soıı güıılerdeki 
istilası da dahil olmak üzere bugü� kadarki3) diğer sayısız provokas
yoııları önlenebilmişse. bu Çan Kayşek güçlü olduğu için değil. tam 
tersine Komünist Partisi ve halkın görece güçlü olmasına karşılık Çan 
Kayşek'in yeterince güçlü olmaması yüzüııdendir. On yıllık iç savaş. 
eski <<İç Savaşı Önleme Birliği>>4 ve benzeri kuruluşlar gibi. barış iste
ye11 ve savaştan korka11 ülke çapıııda tanınmış kişilerin çağırılarıyla 
değil, Çin Komünist Partisi'ı1i11 silahlı talebi ve Çang Sueliang komu
tasındaki Kuzeydoğu Ordusu ile Yang Huçeng komutasındaki Kuzey
batı Ordusunun silahlı taleplcri5 sayesinde dur�uruldu. Üç büyük anti-

3. Burada, Tenınıuz 1 945'ıe Guonıind:ıng birliklerinin Şensi-Gansu-Ningsia Sınır Döl
gesi'nin Guançwıg :ılı hölgesindeki Çunhua, Swıyi ve Yaosien'e saldıııııalanna deği
n ibnektedir. Bkz. bu ciltte «Japonya'ya Karşı Direnme Savaşı'nda Zaferden Sonra 
Durunı ve Siyasetimiz••. Not 1 2. s. 1 5. 

4. «iç Savaşı On ienıe Birliği» Ağuslt>s l 932'de Şanghay'da kurulmuştu. Esas olarak 
burjuva üyelerden oluşuyonlu. «İç savaşa son veııııek ve yabancı saldınlanna karşı 
koyınak için birleşnıe>• çağnsında bulwıan bir bildiri yayınlanııştı. 

5. 1 936'da Çang Sueliang konıulasınd:ıki (iut>nıindang Kuzeydoğu Ordusu ve Yang flu
çeng konıutasınd."lki Gutmıiııd:uıg Kuzeybatı Ordusu Sian'J:ı ve çevresinde üslenıııiş
ıi. Bwılar. Kuzey Şcnsi'ye vamıış <>l:ın Çin Kızıl Ordusu'na saldımıakla görevlendiril
nıişti. Çin Kızıl Ordusu'ndan ve halkın Japony:ı'ya ka�ı harekelindcıı etkilenerek. 
Çin Kaııüııisl Partisi ı:ıraı·ındaıı ortaya atılan Japt>nya'ya Karşı Milli Birleşik Ceplıe 
fikrine katıldılar ve Çan Kayşek'ıen Japonya'ya karşı dirL'flnıek için Koıııünisl Parti
si'yle birleşnıesiııi istediler. Çan Kayşek bu isteği reddetti. <<Konıünistleriıı bastınl
nıası>• için hazıı1ıklar.ı hız verdi ve Sian'ın J:ıpı.mya'ya karşı gençliğini k:ıtletti. Çan'g 
Sucliang ve Yang Huçcng birlikte h:ırckcte geçerek Çan KayşL>k'i tutukladılar. Bu. 12  
Aralık 1 936'daki ünlü Siaıı Olayı"ydı. Çan Kayşek. Çin Kt>ıııünisı Partisi ile birlik ve 
Japonya'ya karşı dirennıe koşulunu kabul etmek roruııc.la kaldı ve bundan sonra Nan
cing'e dönnıck üzere serbest bırakıldı. 
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koınüııist lıarckat ve sayısız diğer provokasyoıılar Komünist Partisi'nin 
sınırsız ödünleri ve boyun eğmesi sayesiııde değil. Komünist Parti
si'niıı. <<s.1ldırıya uğramadıkça saldırmayacağız; saldırıya uğrarsak, 
kuşkusuz karşısaldında bulunacağız>>6 şekliııdeki haklı ve boyun eğ
mez savunma tutumuııda diretmesiyle püskürtüldü. Eğer Komünist 
Partisi bütüııüyle güçsüz ve uzlaşmacı olsaydı ve ülkeniıı ve halkııı çı
karları uğruı)a .sonuna kadar savaşmasaydı, on yıllık iç savaş nasıl so
na erdirilebilirdi'? ·Japonya'ya Karşı Direnme Savaşı nasıl başlaıılabilir
di'? Ve başlatılmış olsa bile. bugünkü zafere kadar ııasıl kararlılıkla yü-

• • 

rülülebilirdi'! Çaıı Kayşek ve çetesi bugün nasıl hayatta olabilir ve cep-
he lıatlarınıı'ı o kadar gerisindeki bir dağııı tepesindeıı nasıl emirler ya
yııılayıp konuşmalar yapabilirdi'? Çin Komünist Partisi, iç savaşa 
kararlılıkla karşıdır. Sovyetler Birliği, Birleşik Amerika ve Jngiltere. 
Kırım'da şuııu açıkladılar: <<İç barış koşullarını yaratııl>> ve <<halk için
deki bütün demokrat unsurları geııiş ölçüde temsil edeıı ve halkın ira
desini ifade edeıı lıükümeılerin en kısa zamaııda serbest seçimler yo
luyla kurulmasını taahhüt eden geçici. yönetim organlarını kunın.>>7 iş
te. Çiıı Komünisı Partisi'niıı kararlı bir şekilde savunduğu da budur: 
Bir <<koalisyon hükümetinin» kurulması. Bu öııerinin yürürlüğe kon
ması iç savaşı önleyebilir. Ama bir önkoşul vardır: Güç. Eğer bütüıı 
halk birleşir ve kendi gücünü artırırsa. iç savaş önlenebilir. 

6. llkz. <<Mcrkc7.İ l l•ıl-ıcr Ajaıı�ı'nd;ııı. Stıo Daııg lltıo ve ,Çiıı Miıı lJtıtı (lazcıcleriıı<lc Üç 
l\.1uhııhirlc Y•ıpılan Gi>riişnıc>• . M•ıt> 7.c<lung. Sc�·nıe Escı·fcr. Cilt ll, Kıl}'nak Yayınl<ı· 
rı, s. 272-278 

7. Sovycller !Jirliğ.i. Anıerika Birleşik Devlet leri ve İııgillcrc'nin k•ıl ıldığ.ı Kınııı (Yalla) 
Kt>ııferaıısı'nııı 1 1  Şubat 19�5 tarihli bilJiris iıı<lcn. 
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GUOMINDANG'LA BARIŞ GÖRÜŞMELERi ÜZERiNE 
ÇIN KOMÜNiST PARTiSi MERKEZ 

KOMITESl'NIN GENELGESi* 

26 Ağııstos 1945 

Japo11 istilacılarıııın lıızla teslim olması bütüı1 durumu değişıinniş
tir. Çan Kayşek teslim alma l1akkıı1ı tekeliııe almıştır ve şimdilik (l)ir 
döııem içi11) büyük şclıirler ve öı1emli ulaşım hallan bizim elimi7.de ol
mayacakıır. Yi11e de Kuzey Çin'de çelin bir şekilde savaşmayı sürdür
meli, mümkün olduğu kadar çok yer ele geçirebilmek içi11 bülüı1 gücü
müzle savaşmalıyız. Soı1 iki l1afı:ı içiı1de ordumuz çeşitli büyüklükle 
59 şehri ve ge11iş kt>y lük IX>lgeleri geri aldı ve daha öı1ceden elimizde 
buluı1aı1larla birlikle şiındi 1 75 şcl1ri elimizde tutuyoruz: bu ı1edeı1le. 
büyük bir 1.atcr ka7.aı1mış durumdayız. Kuzey Çiı1'de Veyl1ayvey. 
Ye11ı:ıy, Loı1gku. ,Yidu. Ziçuaı1. Yaı1gliuçi11g. Bikeçi. Boay. Çaı1gcia
ku. Ciı1i11g ve Feı1gçeı1'i geri :ıldık. Ordumuzuı1 gücüı1üı1 kuzey Çiı1'i 
sarsması ve Sc>vyeıler Birliği ve M<>ğ<>lisıa11 kuvveılcri11iıı Çiı1 Sed-

• Jlu l'ani içi genelge. Çiıı Kı,ıııiiııist )';ınisi  Meıke7. K(ınıitcsi adına. Çaıı Kayşek'lc gö
ıiişıııek ii7.ere <;'ııııgkiııg'e lı;ırekctiıı<leıı iki giiıı iiıı<.·e Ma<> 7_.e,fuııg Y''l<la� t;ır.ıfındaıı 
l1;11.ırl;1111111ştı. Çin Kı,ıııüııist l';ınisi ve (,.'iıı lı;ılkıııııı geııiş kitleleri . (,.'aıı K;ıy�ek'iıı iç 
s;ıv;ı� ktıııııJl<'suıı;ı k;ırıırl ılıkl;ı k;ırşı çıktı lar. 1\ Lll) eıı11>e ryali1.ıııi. (,.':ııı'ııı iç  s;ıv;ış vc 
,ı ik t;ıti;rı ii k 'iy ;ısct i ııi lıe I' lıi rl ik le ııı;ılık üııı . cdcıı düıı y;ı çaııı ııd;ık i dcııı<'kr;ıl ik � ;1111 U<l
yu ııu lııil;i lıir iil,·üdc Jikk;ıte :ılıııak l.<>ruıı<l:ı k;ıltlığı içiıı'. Çıın K•ıyşck. M:ı<ı ZeJung 
y<ıld;ış:ı 1 -'l .  20 ve 2.l /\ğusttıs l 9'15'ıc üç telgraf gi;ııJcrerek <Mıu han� gi>rü�ıııelcri içiıı 
Çuııgking'c d.ıveı elt i ;  l l irlcşik /\ıııcrik;ı'ııııı '' z:uıı:ıııki Çiıı llüyükclçisi l':ıııick J. 
l lurle}' 27 /\ğust<ıs't:ı :ıyııı ;ıııı;ıçl;ı )'eıı:ııı';ı gclJi. llanş içiıı ıııüıııkiııı <ılıııı lıcr türlü ç:ı
lı;ı)·ı lı ;ırc;ıııı;ık ve ;ıyrı,·;ı lı;ı rış i,·iıı ıııü c;ıtlc·lc içiııJe ı\IJI) cıııııcl)'••l izıııiııiıı ve (,.';ııı 
K;ıy�ck'iıı ger�·ck yüıiiııü ıın;ıy;ı k<ı)•ııı:ık, lı<i� t .. ··:e lı;ılk k iı lclcriııi l'irlcşıinııek '"' e�iı
ıııek ;1111;1ı.:ıyl;1 Çiıı K<ııııiiııisı l';ın i s i  \1:ıı> Ze<luıı .. !.  C'u l iıılııy ve V;ıııg R<ıfey y<ılJ :ışları 
(il1(1111iı1tl,111g'lit lıi\rış gl)ıii�111clcri ııllc lıu lu11111�1k üzere Çuı1gki11g'c gi),1�cn11cy� ko\ı·oır 
vcrJ i .  �1;ı<ı l.c<luııg Y'''''''� t;ır;ırııı<l:uı k:ılcıııc :ılııı;ın lıu geııelge. J:ııx"ı)'<ı'ııııı tesliııı 
<ılJıığuııu ao;ık l;ııııasıııd;ııı s<>ıır:ıki iki lıarta io;iııJe ç:iıı'Je ıııeydaııa gcleıı geli�ıııeleri 
tıı1ı l i l  c�iy<>rdu. (leııelgc. Çiıı K<Mlıiiııist i'aı1 isi Meıke7. K<>ıııiıc�i'ııiıı lı:ııı� giirüşıııcle
riııc i l i�k iıı siy;ısetiııi. l':ıniııih gi;ıü�ıııelcrde verebileceği lıelli öı.lüııleri ve 
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di'ne kadar uzanan geııel ilerleyişi, Partimiz için elverişli bir durum 
yaratmıştır. Önümüzdeki dönemde saldırıya devam etmeli ve Peyping
Suyyuan Demiryolunu, Datung-Puçov Demiryolunun kuzey kesimini, 
Çengding-Tayyuan-Deçov-Şihciaçuang, Bayguy-Cingceng ve Daoku
Çinghua Demiryollarını ele geçiııııek ve aynca Peyping-Liaoning, 
Peyping-Hankov, Tiaııcin-Pukov. Çingdao-Ciııan, Lunghay ve Şaııg
hay-Nancing Dcmiı'yollannı kesmek için elimizden geleni yapmalıyız. 
Geçici bile olsa, mümkün olan her yeri denetim altına almalıyız. Aynı 
7..amanda mümkün olduğu kadar çok sayıda köy, ilçe ve daha yük.�k 
yönetim merkezlerini ve küçük kasabaları ele geçiııııek için gerekli 
kuvvetler kullanılmalıdır. Örneğin. Yeni Dördüncü Ordu'nun Nancing, 
Tayhu Gölü ve Tienmu Dağlan arasındaki, Yaııgze ve Huay lııııakları 
arasındaki birçok il merkezini işgal ettiği, Şandung'daki kuvvetlerimiz 
Doğu Şaııdung Yanmadasıııın tamamını ele geçirdiği ve Şansi
Suyyuan Sınır B<>lgcsi'ndeki kuvvetlerimiz Peyping-Suyyuan Demir
yolunun kuzey ve gü11eyindeki birçok şehir ve kasabayı işgal ettiği 
içiı1. çok elverişli bir durum ortaya çıkmıştır. ikinci bir taarruz ha
rekatları dönemindeı1 sonra. Partimizin aşağı Yangze Iıınağı'nı11 ve 
Huay Inn ağı'nın kuzcyiııdeki bölgeleri. Şanduııg. Hebcy, Şansi ve 
Suyyuaı1 Eyaletlerinin büyük bir kısmını. Cehol ve Cahar Eyaletleri-
11in tamamıı11 ve Liaoning Eyaleti'ı1i11 bir kısmını deııetimi altına alma
sı mümküıı olacaktır. 

Şu anda Sovyetlcr Birliği. Birleşik Amerika ve İngiltere. Çiıı'de bir 
iç savaşı onaylamamaktadır. 1 Ay111 ı.an\aııda Partimiz de banş. de-

giiıiişıııelerin ik i  ıııuhıenıcl s<>nucuna uygun düşecek siyasetleıi saplıyordu. Genelge. 
gerek Ku1.cy ve Dt)ğu Çiıı'deki. gerekse ()rta ve Güııey Çin'deki Kunanlnıış Bölge· 
!erde sür<lüıiilcıı nıüc;ıJelelerJe izlcııecck i lkelere ilişkiıı taliıııaıl;ın içeıiyor ve giiıiiş
ıııelcıin y;ıılılıııası J,1(;1yısıyl:ı uy;ııııklılığıııı ve Çaıı Kayşck'e kaf>iı nıüc;ıdclL-.ini asla 
gevşel ıııc�ııesi içiıı l"lÜlüıı l';ırtiyi uyııny<)rdu. Mao Zcduııg yt>ltlaş ve bcrabcıindckiler 
28 Ağusl<>S'la c,.·uııg�ing'c v;ırdılar ve Gu<>nıiııtl;ıng ile kırk üç giiıı süren gi)ıiişıııeler 
y;ıplılıır. l ler ııe k<t<lar giiıiişıııcler sadece <<G_u11nıiııdııng ve Çin Konıünisı Partisi 
"l'ı:ııısilci leıi Ar;ısıııda Yaı11(;1n Krıııuşnıa(;ınıı ()1.cti•·ııin (<< 10 1:-:kiııı Aıılaşm:ı"''' t>la
rak tla l)iliııi r )  ya)·ıııl;uıııııısıyl:ı sı111uçl;ıııdıysıı ı!ı. C,.'iıı Kl"llııünisl l';ırtisi "ııiıı iııisiyalifi 
l)üyük iilçüde ele geçiııııesiııe yııradığı ve Gu<'1tıiııdaııg'ı (l<tsif hi r duruıııa soktuğu 
içiıı geııe <le lı;ış;ııılı ,,ı,ıu. M;ıı> 7..cduııg y<>ldaş 1 1  l�kinı'de Yenan'a döııdü. Cu l�nl;ıy 
ve Vaıl" R<ıfey yı1IJ:ısl;ır "tiriisıııclcre Je,·;uıı L"lnıek ü�.cre Çunokiıı .. 'de kaltlılıır Gii-e -s: e ".\'.  e e  • 
rüşıııcleriıı sııııuı;l:ırı içiıı. bu cildin buntlaıı sılıı r;lk i yazısı tılaıı <<Çungking ()iiıiişnıe-
leri Uzeriııe>•ye lıakıııız. 

1 .  Japtınya leslinı ı>lduğu sır.ılarda. Sovyeller Birliği. Birleşik Anıerika ve fngilıere. lıir 
süre için lıep l1irliklc Çiıı'Je bir iç savaşı <>ııaylanıadıklarını belirttiler. Arıcak kısıı lıi r 
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mokrasi ve birlik üç büyük sloganını· cırtaya atmıştır ve Çaıı Kay-
şck'le birlik ve ülkeııiıı yeııideıı iıış:ısı gibi öııcmli sonıııları görüşmek 
üzere Mao Zeduııg, Cu Eıılay ve Vaııg Rofey yoldaşlan Çuııgking'e 
göııdermekıedir. Böylece Çiıı gericileriııin iç savaş komplosuııun boşa 
çıkaı·t ılabilmesi mümküıı olacaktır. Guomindang. şimdi Şaııglıay. 
Naııciııg ve diğer yerleri geri alarJk, deııiz ulaşımıııı yeııideıı başlata
r:ık. düşmaııııı silalılarıııı tesliın alarak ve kukla birlikleri keııdi kuv
vetlerine katarak durumuııu güçleııdirıniştir. Bunuııl:ı birlikte biıı bir 
bıçak darbesiyle delik deşik. sayısız iç çelişmeyle paramparça ve bü
yük güçlüklerle karşı karşıyadır. Görüşınelerden sonru, Guomindaııg, 
iç ve dış ba.'ikılar altında koşullu olarJk Partimizi tanıyabilir. Partimiz 
de koşullu ol:ırak Guomindang'ı taıııyabi lir. Bu. (Demokratik Birlik3 

vll. de dahil qlmak üzere) iki parti arasıııda yeııi bir işbirliği ve barışçı 
gelişme döııemi getirebilir. Bu olursa Part imiz. legal mücadeleııiıı bü
tün yöntemlerinde ustalaşmaya çalışmalı ve Guomindang bölgeleriıı
deki üç ana alaııda, yani şehirlerde, köylerde ve ordudaki (buıılar ora
daki çalışmalarımızın zayıf olduğu ııoktalardır) çalışmasıııı yoğuıılaş
tınnalıdır. Gt>rüşmcler sırasıııda Guom iııdaııg bizdeıı kesinlikle Kurta
rılmış Bölgeleriıı sıııırlarıııı büyük ölçüde daraltmamızı. Kurtuluş Or
dusu'ııuıı mevcudunu azaltmamızı ve para basmaya son vennemizi 
isteyecektir. Biz. keııdi payımıza. gerekli olaıı ve lıalkın temel çıkarla
rııı;ı zarar vermeyen ödüııleri venneye lıazırız. Bu ödüııleri vermedeıı . 
Guomiııdaııg'ııı iç savaş komplosuııu açığa çıkaramaz. siya.'>i iııisiyati
ı·i ele geçiremez. düııya kamuoyuııu ve ülkemizdeki orta yolcuları keıı
di yaııımız:ı çekemez. Partimize yasal bir statü ve bir barış ortamı s.ığ
lay:ımayız. Fakat bt;yle tXlüıılcriıı biı· sıııırı vardır: ilkemiz. buıılarııı, 
halkııı teıııcl çıkarlarıııa zaraı· vcnnemesidir. 

süre sılıı r.ı <>layl:ır. AIJD"ııiıı Çiıı'dc 1-ıir iç sav;ışı ı>ıı:ıyl;uıı:ıdığı yıılund;ıki siizlcriııiıı. 
gerici (1uıııııinJ:ıng lıüküıııcıinc karşıılc\·riııı.:i iç s:ıv:ışı lı:ızı rlanıada etkin 1-ıir şeki l•Je 
y:ır<lıııı ctıııcsini gizl�-rııek içiıı kullarıdığı 1-ıir lar.ıv:ıııa ı1lduğuııu ı1n:ıya kııydu. 

Merkez Kııııı ilcsi tar:ıfınd;ın <<IJugiinkü l)uruıııla lgili  Açıklaıııa>• da ıın:ıy;ı kıııııııuş
ıu. IJu açıkl:ını:ıd:ı. J:ıp<ııı cıııııcry:ıli7.ıııiııiıı ıcsl iııı ıılııı:ısıııdaıı soıır:ı. «1-ıülün ıııiUcıin 
iiııüıı,Jc dur:ın iincıııli gi;rcviıı. ll:ırış. ılcıııııkrasi ve llirlik ıenıclindc ıııiUi  birlcşıııcyi 
gerçck leşt inııck ve lı:ığ ıııısız. i)zgür. ıııiireffclı ve giiçlü lıir ycııi Çiıı inşa clııı.:k için 
ülke iı;inde birliği sağl :ııııl:ışlınııak. iç 1-ıanşı kıırunı:ık. denıı1krasiyi kunııak ve lıalkııı 
ref:ılı ılüzcyini yükscllıııek>• ı1lduğııı1;1 iş;ırcl ediliy<ırdu . 

. �.  J)cııı<ıkr.ılik IJirlik. 1 941 "<lc (,:iıı Deıııok.r.ıı ik Siyasi Gruıılar l'cder:ısy,1nu a<l ıyla ku
rulnıuşıu. 1944'ıc Çin Dcıııokr.ıtik Birliği adıyla ycııi<lcn örgiillcııdi. 
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Partimiz yukarıdaki adımları atı ıktaıı sonr.ı. Guomindang hala iç 
savaş çıkarmak isterse. bütüıı millet ve bütüıı dünyaııııı gözünde keııdi-• 
ııi haksız duruma düşürecek ve Partimizin onun saldırılarını ezmek 
içiıı bir savunma savaşıııa girişmesi haklılık kazanacaktır. Ayrıca Par
timiz güçlüdür ve eğer birisi bize saldırırsa ve koşullar savaş içiıı elve
rişliyse. lıiç kuşkusuz biz de keııdimizi savunur ve oııu kararlılıkla. so
ııuna kadaı·. toptaıı ve bütüııüyle yok ederiz (biz düşüııcesizcc saldır
mayız. ama bir kere saldırdık mı ka7.anmalıyız). Gericileriıı şamatasıiı
daıı ürkmemeliyiz. Tersiııe her 7.amaıı şu ilkelere sıkı sıkıya bağlı kal-• 
malı ve oııları asla uııutmaınalıyız: Birlik. mücadele, mücadele yoluyla 
birlik: lı:ıklı bir zemiıı üzeriııde, fayda gözeterek ve ihtiyatla savaşma
lı: çelişmelerdeıı yararlaıımalı. çoğunluğu kazanmalı, azınlığa karşı 
çıkmalı ve düşmanlarımızı teker teker ezmeliyiz.4 

Guaııgduııg. Huııaıı, Hubey. Heııaıı ve diAer bazı eyaletlerde P:ırti
mizin kuvvetleri. Kuzey Çiıı'e ve Yangze ile Huay Irmakları arasıııda
ki bölgeye oraııla daha zor bir durumdadır. Merkez Komitesi. buralar
daki yoldaşlar içiıı kaygı duymaktadır. Ama Guomindang'ın birçok 7�
afı vardır ve eliııde tuttuğu topraklar çok geniştir; yoldaşlarımız askeri • 
siyasette (hareketlerde ve lıarekatlarda) ve halkla birleşme siyasetinde 
büyük hatalar yapmazlar ve kibirli ya da aceleci değil de alçakgöııüllü 

, 
ve ihtiyatlı davr:ıııırlarsa. durumuıı üstesinden gelebilirler. Merkez Ko-
mitesiııdeıı gerekli taliınatları almalarıııııı yanı sır?. bu bölgelerdeki 
yoldaşlar durunıu tahlil etmek. kendi soruıılarıııı çtizmek, güçlükleri 
yeıımek. varl ıklarıııı koruyallilmek ve güçleriııi genişletmek içiı1 keııdi 
başlarıııa kar.ır vermelidirler. Guomindang siziııle baş edemez bir du
ruma geliııce. iki p:ırt i arasıııdaki gtirüşmelerde siziıı kııvvetleriııizi ta
ııımak ve lıer iki taraı·ııı yararıııa l>laıı düzeıılemeleri ka&ul etmek zo
ruııda kalabilir. Aına siz gt)rüşmelere asla güveıımemcli. Guomin
dang'ııı iyi kalpli l>lacağıııı asla ummamalısıııız. çüııkü o lıiçbir zamaıı 
iyi kalpli olmayacaktır. Keııdi gücüııüze. faaliyetleriıı doğru bir şekil
de yöııetilmesiııc. Parti içiııdcki kardeşçe birliğe ve halkla iyi irişkilere 
dayaıımalısıııız. Sıkı sıkıya lıalka dayaııııı; siziıı içiıı çt)züm yolu bu
dur. 

4. B.kz. «Japoııya'ya Karşı IJirlc�ik Cephe lçiııİ.le Bugünkü Taktik Son.ııılar>• ve «S iyasel 
Uzcıinc>•, Mao Zedung, s,•çnıe Eserler, Cilı II, Kaynak Yayınlan, s.428-449 
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Toparlayacak olursak, Partimiz gözden kaçırılmaması gereken bir
çok güçlükle karşı karşıyadır ve bütün Partili yoldaşlar kendileriı1i ka
faca iyi bir şekilde hazırlamalıdırlar. Ama dıştaki ve içteki genel geliş
me. Partimiz ve halkımız için elverişlidir. Parti tek bir vücut halinde 
birleştiği sürece. adım adım bütün güçlükleri11 üstesinden gelecektir. 
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ÇUNGKlNG GÖRÜŞMELERİ ÜZERtNE• 

17 Ekim 1945 

Bugünkü durumu ele alalım. Yoldaşlarımızı asıl ilgileı1dire11 de bu
dur. Guomiı1dang ile Çiı1 Komünist Partisi arasında Çuı1gkiı1g'de yapı
laı1 göıiişmeler bu kez kırk üç gün sürmüştür. Sonuçlar gazetelerde ya
yıı1laı1m�ş buluı1uyor. 1 İki partini11 temsilcileri görüşmeleri sürdürmek
tedirler. Görüşmeler verimli olmuştur. Guomiı1daı1g. barış ve birlik il
kelcri11i 011aylam ış. halkın bazı demokratik haklarıı11 taıtımış ve iç sa-

• 
vaşı11 önle11mesi ve ye11i bir Çin inşa etmek için iki partiı1i11 barış 

• Bu r.ıpor. Çungking'c.len c.lönüşünc.lcn sonra Mao Zcc.lung yoldaş tarafından Yenan'c.laki 
bir kadro toplaııtısıııc.la sunulnıuştur. 

1 .  Burada. 1 0  Ekiııı l 945'tc Guoıııindaııg ve Çin K(ımünist P:ırtisi tcnısilcilcri tarafından 
inızalaııan ve << 1 O l�kinı ı\ıılaşnıası>• (>tar.ık bilinen. <<Görüşnıelerin Özeti>•ne. değiııili
yor. Bu i)zette Ç:ın Kayşek. Çin K<lllıünist Partisi tarnfınc.laıı ileri sürülen <<banş ve ül
kenin yenic.len inşası teıııel siyascl i>•ni kabul etnıiş görünnıck ve >>banş. dcıııokrasi. 
dayaııışıııa ve hirlik tenıelinc.le uzun süreli işbirliğini . . . . . .  iç savaştan kararlılıkla ka-
çııınıayı ve bağıııısız. iizgür. nıüreffeh ve güçlü L1ir yeni Çin inşa etıııcyi>• ve <<siyasi 
hay:ıl ın dcın<ıkraılaşlınlıııasını. askeri birliklerin nıillilcştirilnıesini. siyasi partilerin 
eşitliğini ve yas:ıUığıııı. banşııı ve ülkenin yeııic.len inşasının gerçckleştirilıııcsi için 
kesinlikle zoruıılu y(>Uar ve araçlar olar.ık>• kabulleıınıek zoruııc.la kaldı. ı\ynca Guo
nıindang'ııı siy;ısi ves;ıyetine en kısa 7.<uııanc.la soıı vcmıeyi. bir siyasi c.laııışnıa konfe
raıısı t<111lanıayı. <<banş zanı:ııııııc.la L1ütün deıııokr.ıtik ülkclerc.leki insaııl:ınn sahip <11-
<luğu kişi lıaklanııı. iııruıç. siiz. basın. t<vlaıııııa ve demek kunııa özgürlüklerinı gü
veııL-c :ıltıııa :ılnı:ıyı ve nıevcut y;ıs:ı ve karn m:ııııeleri bu ilkeye uyguıı <>lar.ık kalc.lır
nıayı ya <la c.leğiştinııey i>•. gizli p<>lis iirgülleriııi kalc.lınııayı. <<y:ırgı ve lıolis t1rg•ııılan 
c.lışında. kal:ııı bülüıı t>rgaıılan tutukl<ınıa. y:ırgılanıa ve ceza vemıe yetkileriııdeıı ke
siıılikle y<>ksun hır.ıkıııayı>•. «siyasi tutuklulan serbest hır.ıkıııayı>•. <<yerel iizyi'ıııetinıi 
etkiıı bir hiçiıııc.le uygulaııı:ıyı ve genel seçinıleri aş:ığıc.lan yuk•ınya c.loğru gerçekleş
tinııeyi>• <le kal1ul etıııck 7.orunc.la k:ılc.lı. ı\ııcak Ç:uı K<ıyşek lıükünıeti. Kurtanlnıış 
Bi>lgelerc.leki lı:ılk <>rc.lusunuıı ve c.lcııı<>kr.ıtik hükünıetleriıı y:ısallığını tanınıayı inatla 
rL'<.ldetti ve «askeri k<ıınutayı l1irleşti nııe>• ve «lıüküıııL'I yiinetinıiııi birleştinııe>• baha
ııelerini ileri sürerek küstahça. Çiıı Koıııüııist Part isi i'ınc.lerliğinc.leki lıalk orc.lusuıııı ve 
Kurtarı lıııış lliilgelcri bütüııüyle (>rt:ıc.l:ın k:ılc.lınıı:ıya çalıştı; bu yüzdeıı de bu konuda 
hiçbir anl:ışnıay:ı vanlaıııac.lı. ı\şağıc.l:ıki alıııtılar. Kurtanlıııış Bölgelcrc.lcki silahlı 
k_uvvetler ve siy:ısi iktidar ktıııusuııc.la yapılan giiriişnıeleri kapsayan <<Giirüşnıelerin 
Özcti >�ıc.len yapılııııştır. <<Ôzct»te geçeıı sözünı ona «l�ükünıct>•, Çan Kayşek'in Guo
nıinc.lang lıüküıııcıic.lir. 
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içiı1de işhirl iği yapması gcrektiği11i kabul etmiştir. Bu 11oktalarda an-• •  
!aşmaya varılmıştır. Uzeri11de anlaşmaya vanlamaya11 l)aşka 11oktalar 
vardır. Kurtarılmış Bölgeler sorunu çözülmemiştir ve silahlı kuvvetler 
sorunu da aslında çözülmüş değildir. Varılan anlaşmalar ise heı1üz sa
dece kağıt üzerindedir. Kağıt üzeriı1dcki sözler gerçekle aynı şey de
ğildir. Olaylar, buı1lann gerçekleşebilrı:ıesi için hala çok büyük çabalar 
harca11ması gerektiğini göstermiştir. 

Guomiı1dang bir ya11da11 bizimle görüşürken. diğer yandan Kwta
nlmış Bölgelere şiddetle saldırmaktadır. Şcnsi-Gal1su..-Ningsia Sıı1ır 
Bölgcsi'ni kuşataı1 kuvvetleri saymaz.�ak. bu saldırılara katılan Guo
mindang askerlerinin sayısı daha şimdiden 800 bini bulmuştur. Kwta
ı·ılmış Bölge olan l1er yerde, ya savaş ya da savaş hazırlığı vardır. << 10 

. 

«Askeri birliklerin nıillileştirilınesi konusunda. Çin Komünist Partisi. askeri konıu
tanlığın birleş! irilıııesi görüşünden hareketle. Hükümetin bütün ülkedeki silahlı kuv
vetleri lıakça ve akla uygun bir biçimde yeniden düzenlcnıesini. bunun belirli aşanıa
larda. gerçekleştirilnıesi için bir program hazırlannıasıııı. askeri bölgeleri yeniden sı
nırlandımıasını ve bir as�ere alma ve lakviy� sistenıini kumıasını öııemıişıir. Çin Ko
nıünisı Partisi. lıu 11ro<.;ranı kabul edildiği takdirde. konıutası altındaki Japonya'ya • 
k:ırşı birlikleri yimıi dön tünıene ya da asgari yiııııi tünıenc indimıcye ve Guaııj;!-
dung. Çeciang. Güney Ciangsu. Güney Anhuy. Orta Anhuy. Hwıan. lfubcy ve (ku
zey lfenruı dışında) lleııaıı'dan meydana gelen sekiz bölgeye dağılnıış bulunan Japon
ya'ya karşı birliklerini lemis etnıek için derlıal harekete gc1,meyc hazır olduğuııu bc
linıııiştir. Yeniden düzenlenecek olan askeri birlikler Ci :ıngsu'daki ve Ku7.ey An
huy'daki Kunanlıııış Bölgelerde toplanmak ü1.crc. kadcnıeli olarak yukand:ıki biilge
lerdeıı çekileceklerdir. llükümeı. ülke çapında birliklerin yeniden düzenlenmesi 
progranııııın lıazırlaıınıakta olduğunu ve yapılnıakta <>lruı görüşıııelerdc onaya çıkaıı 
bütün sorunlar çi\zülebildiği takdirde. Çin Komünist Panisi öııderliğindeki Japoıı
ya'ya karşı birliklerin yimıi tümen olarak yeniden düzenlennıesini dikkate alıııaya ha-
1.ır olduğuııu lıelinnıiştir. Bu birliklerin üslcnnıesi sı,rununa gelınce. 11ükünıet. Çin 
Koıııünist P•ınisi'nin bu konuda ıanışılnıak ve karara bağlannıak ü;'.ere planlar suııa
bileceğini de il"adc eınıiştir. Çiıı Koıııünist Partisi. K<lmünisı Panisi'nin ve onun yerel 
a•keri pcrs<>nelinin Milli Askeri K<>nscy'in ve <>ııun 1,-c�iıli şubcleriniıı ç:ılışnı•ılarına 
katılnıasıııı: lfükünıctin. nıevı..-ut personel sislı..'lııini k<>runıasıııı ve nıevcut persone li 
yeniden dü1.eıılenen birliklere çeşitli rütbelerden subaylar <ılarak at:ııııasını. ycııideıı 
düzcııleıııedeıı s<>ııra gi\rcvlendirilnıeyen subaylanıı cğitiııı gi\mıek üzere çe�itli böl
gelere atanıııalannı ve b<ış göre�·lere atanıa yapılıııası içiıı hakça ve akla uygwı bir 
sistcnıin ve bir siyasi eğitinı plruıının kabul cJi lıııesini i\nemıiştir. l{üküıııcl. bu i\tıe
rilcre lıiçbir it irazı <>lııı•ıJığını ve aynntılan görü�ıııeyc hazır olduğuııu l:ıelir1ııı i�ıir. 
Çin Koıııünist Panisi, Kurtanlıııış Bi\lgclcrdcki büıüıı ıııilislcriıı. yerel savunnıa bir
likleri halinde örgülleıııııelcrini i\ncnııiştir. }lükünıel, bliyle bir iirgüt leıııııcnin ancak 
yerel koşuUanıı gerektirdiği ya da elverdiği yerler için düşüııülebileccğini bclinnıiş
tir. Her iki taraf bu Lxi lünıde si\zü edileıı bütüıı S<>runlara ilişkiıı sonıut pl•ınlanıı for
nıülc edilnıcsi içiıı. MiUi Askeri Konsey'in Askcri ıı,ırek:it Kurulu. Savaş IJaşkaıılığı 
ve On Sckİ7.İnci Grup Ordusu'nun birer teııısilcisiııden <>luşan üç kişilik bir alt koıııi
lcııin kurulnıası konusunda anlaşnıaya vamıışlardır.•• 
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Ekim Aı1laşması>>nın ilk maddesi <<baıış ve ülkc11i11 yeniden inşası>> 
hakkıı1dadır: kağıt üzerindeki bu sözler gerçekle çelişmiyor mu'? Evet, 
çelişiyor. İşte bu yüzden, biz kağıt üzerindekileri11 uygulamaya konul
ması için daha çok çaba harcamamız gerekir diyoruz. Guomindang bi
ze saldırmak için neden bu kadar çok asker seferber etmektedir? Çün
kü Guomiı1da11g, halkın güçleri11i yok etmek. bizi yok etmek kararını 
çok önceden vermiştir. Elindeı1 gelse bizi hemen yok eder, ama bunu 
başaramayı•1ca da hiç değilse bizim durumumuzu kötüleştirmek, ken
disiı1inkiı1i iyileştirmek isler. Barış, aı1laşmaya geçiri lmiş olmakla bir-• 
likte. aslında gerçekleştitilmemiştir. Şansi Eyalcti'ı1i11 Şangdaı1g bölge-

«Kurtanlnıış Bölgelerdeki yerel hükümetler konuşunda Çin Komünist Partisi. llükü
nıetin. Kurtarılnıış Bölgelerd.: lıalk tarafından seçibniş bütün düzeylerdeki yöııetinıle
rin yasallığını lanınıa.,ını öııenııiştir. Hüküıııeı, Japonya lesliın olduğundan, 'Kurtanl
mış Bölge' terinıinin artık anlamsız hale gelnıiş olnıası gerektiğini ve bütün ülkede 
hükünıeı yönetinıiniıı birleştirilmesi gerekt iğini belirtnıiştir. Çin Konıüııisl Partisi'nin 
ileri sürdüğü ilk f<>mıüle göre. eyaletlerin ve yönelim bölgelerinin sınırlan nıevcul on 
sekiz Kurtanlnıış Bölgenin ışığında yeniden çizilecek ve yönelimin birleştirilmesi 
açısından, llüküıııet, Çiıı Konıüııist Partisi tarafından kendisine verilecek olan listede
ki, halk tarafından seçilnıiş çeşiıli dü:r.cylerdeki yönelim personelini yeniden ataya
caktı. lfükünıcı. Başkan Çan'ııı Bay Mao'ya ifade ettiği gıbi, askeri konıutaıılığın ve 
hükünıet yönetinıinin ülke çapıııda birleştiribnesindcn sonra Merkezi Hüküıııetin, Çin 
Konıünist Partisi tar.d"ından aday gösterilecek yönetinı personelini dikkate alacağını 
belirtmiştir. Hüküıııet. hangi partiye bağlı olduğwıa bakmaksızın yelenek ve hizmL'l 
lerini değerlendirerek, Dircnnıe Savaşı sırdsında geri alınaıı bölgelerde hi1nıcl eınıiş 
uygun sayıda yönetim persoııeliııi yerlerinde bırdknıaya dikkat gösterecektir. Bunun 
üzcriııe Çin Konıünisl Partisi tarafından, Merkezi Hükümetıen Çin Kcoııünist Parti
si'ııin gösterdiği adaylann Şensi-Gansu-Ningsia Sınır Bölgesi'nin ve Ceh<>I. Cahar. 
llebcy. Şandung ve Şaıısi'nin eyalet lıükünıetlerinin başkanlık ve üyclikleriııe, gene 
Konıüııist Partisi'niıı \ıösterdiği adaylann Suyyuan, Henan. Ciangsu. Anlıuy, Hubey 
ve Guangduııg eyaletlerindeki allı eyalet hüküıııetinin başkaıı yardınıcılık ve üyelikle
rine aıannıalarını (çünkü yukıında ıı<lı geçen on bir eyalet geniş ölçüde Kurtanlnıış 
Bölgeler ya da onlann bir kesinıiydiler) talep eden ikinci bir fomıül öncrilnıiştir. Çin 
K<1nıünist l'artisi. aynca adaylannın d<;rt özel şehir yöneıinıi olıın Peyping. l"ianciıı. 
Çiııgdao ve Şımglı:ıy'a belL-diye baş_kaııı yardımcısı  olar.ık alannıal:ınııı ve adayl:ınnııı 
kuzeydoğu eyalctleriııin yi;ncıinıine katılnıalannı da talep eımiştir. Bu konu ü:r.eriııde
ki birçok lartışnıadaıı sonr.ı. Çin K<-.ııünisı Partisi yukandaki önerilerini yunıuşala
rak, ad.ıylannın Şensi-Gansu-Ningsia Sınır IJ<llgesi'nin ve Cehol. Cahar. llcbcy ve 
Şaııdung'un eyalet hüküıııeılerinin haşk:ııılık ve üyeliklerine. Şansi ve Suyyuan eya
leıleriııdeki iki eyalet lıüküıııeliııin haşkaıı yardııııcılık ve üyeliklerine. üç i.\zcl şehir 
yönetiıııi olan Pcyping. 'l'ian.:iıı ve Çingdao'nun hclL-<liye başk;ııı yardınıcılıklanna 
alannıalannı istenıiştir. lluııa <.'Cvap <>larak 1-Iükünıeı. ç.·in Komünist l'artisi'nin Diren
ıne Savaşı sır.ısıııda üstün yararlılık göstemıiş olan ve yönetinı yetcneğiııe sahip bulu
nan üyelerini atannıak ü:r.crc l lükünıete aday gösterebileceğiııi. bununla birlikte Çin 
Konıünisı Partisi belli bir eyalet lıükünıetinc başkaıı. başkan yardımcısı ya da üyeyi 
a<lay göslemıekte ısrar ederse. onun askeri komutanlığın ve hüküıııet yönctinıinin bir
lcşıirilnıesi konusunda sanıinıi bir çaba gösteıınenıiş sayılacağını açıkl;ınııştır. Bunun 
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siı1de olduğu gibi bazı yerlerde oldukça büyük çarpışmalar olmakta
dır. Tayhang. Tayyueh ve Çungtiao Dağların111 çevreled iği Şaı1gdang 
bölgesi bir fıçıya bc11zer; Y e11 Sisaı1. içi et ve balıkla dolu olan bu ı·ıçı
yı ele geçiııııek için 011 üç tüme11 göndenniştir. Bizim siyasetimiz de 
çok önce leı1 saptanmıştı :  Dişe diş mücadele etmek ve her karış t<>prak 
için savaşmak. Bu kez dişe diş mücadele ettik. savaştık ve iyi bir iş 
başardık. On üç tümeı1in tümüı1ü yok ettik. Oı1ları11 saldın kuvvetleri
ı1in mevcudu 38 biı1di; bizim mevcudumuz ise 3 l bindi. Onlarıı1 38 
bin askerindeı1 35 bini yok edildi, 2 bini kaçtı. bini de dağıldı.2 Bu tür 
çarpışmalar devam edecektir. Onlar bizim Kurtarılmış Bölgelerimizi 
umutsuzca ele geçinnek istiy<>rlar. Bunu açıklamak güç gibi görüı1ü
yor. Kurtarılmış Bölgelerimizi ele geçiııııek için 11edcı1 bu kadar he-

üzerine Çin Koıııünist Partisi. ikinci önerisini geri aldığını söylenıiş ve Ü\'Üncü bir 
foııııül  öııeııııiştir. Koıııünist Partisi. Kurtanlrnış Bölgelerde her düzeydeki halk tara
fından seçilmiş nıevcut hükünıetlcrin denetinıinde genel seçinılerin yapılnıasını ve 
Siyasi Danışnıa Konferansı 'nca atanacak kişilerin gözctiıııinde yapılacak seçimlere 
katılmak üzere. çeşitli nıe•leklerden insanlann yanı sıra bülün siyasi paıtileriıı üyele
rinin de kendi menılcketlcrinc di;nehilmelerini i\ncmıiştir. Önerilen bu fonııülc gi;re 
genci seçinı. ilçe ve bucaklannın yansından Ç<>ğunda scçinı yapılnı ış  bulun:uı büıün 

· i llerde yapılacaktı. Aynı şekilde. illerin yansından çoğunda seçim yapılnıış bulunan 
bütün eyaleller ve yi'ıııelinı bi\l gelerinde de seçim yapılacaktı. Hükünıet yimetinıinin 
birliğini sağlamak için eyalet. yönetim bölgesi ve il yi\neıinılcrine bu şekilde seçilen 
bülün görevlilerin adlan onaylanıp atannıak üzere Merkezi llükünıcıe suııulacaktı. 
Hükümet, eyalet ve bi\lgclere yapılacak atamalann hükünıcıçc ooaylanıııasını i\ngö
ren bu fomıüle, hükünıct yönetinıinin birliğine uygun düşnıcdiği gerekçesiyle ka�ı 
çıkmışlır. Ancak llükünıet, i l  yöneticileri için genci scçinı yapıııayı düşüncbilcceğiııi, 
fakaı eyaleı yi\netinıleri için genci seçinılcrin ancak cyaleılerin statüsünün beli rlene
ceği bir nıilli anayasanın yürürlüğe konnıasından soııra yapılabileceğini bcliıtnıişt ir. 
Geri alınan bölgelerdeki duruıııun nıünıkün olan en kısa sürede nomıal hale geıirile
bilnıesi için şinıdilik sadece nıerkezi lıükünıel larafından alannıış  <>lıın eyaleı yöneti
nıi görevlileriııin nıakıını lıınnı devralnıak ü1.ere h:ırekete gcçnıeleri gcrckliğiııi if:ıde 
etnıişı ir. Bu ııoktada Çin K<>nıünist l'aıtisi larnfındaıı diirdüncü bir f<>mıül iiııerilıııiş
tir. Uun:ı gi\rc. ey:ılet yiiııcl iııılcriııiıı genci <>ylıı seçilnıesine ilişkin ııııayıısıı kur:ıllan 
kahul edilip yürürlüğe koııana kadar bülün Kurtıınlnıış Bi\lgelerde ıııevcuı durunı ge
çici <>larak korunacak ve şinıdilik banş ve düzenin yeniden kurulnıasını güvence altı
na alnıak için geçici bir düzeıılenıc yapılacaktır. Çin Konıünis' Partisi. hu aradıı si\z 
konusu soruııun çi\7.ülıııck üzere SiyıL'i Dııiı ışnı:ı K<>nferdıısı'na gölürülchilcccğiııi bc
lirtıııiştir. llükünıcı. hu <<>ruıı çiizülnıL-Jen bırakılı rsa. bıınş ve yeniden iıışııııııı iinüne 
bir engel <>lar.ık çık:ıbileccği için i\ııce lıükünıcı yöncliıııinde birliğin uygulııııııı:ısı 
gercktiğiııdc ısrar L-Jerck. kısıı 7.<ııııanda bu soruııa ilişkiıı olarak s<>nıut lıir f<>mıül 
ü1.crinde anlaşnıııya vanlıılıileccğini unıduğunu ifııdc etnıişıir. Çin Kt>ıııünist l'ıırtisi 
taıt ışnıalann sürdürülnıesini k:ıhul clmiştir.» 

2. Şangdaııg. Şansi Eyaleıi'ııiıı güneyd<>ğu kesinıinin eski adıydı ve merkezi Çaııgçi'ydi. 
IJuraııın dağlık kesinılcri. Jap<>ya'ya Ka�ı DirL-nnıc Savaşı sırasıııdıı Sekizinci Yol 
Ordusu'nun 129. Tünıeııin üssüyaü ve Şcnsi-HehL"}'-Şanduııg-Heııan Kurtarılıııış 
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vesli davranıyorlar? Kurtarılmış Bölgelerin bizim elimizde. hal.kın 
elinde olması iyi bir şey değil midir? Evet. ama sadece biz böyle düşü
nüyoruz, halk böyle düşü11üyor. Onlar da böyle düşünseydi. birlik 
olurdu ve hepimiz <<yoldaş>> olurduk. Fakat onlar böyle düşünmezler: 
onlar bize inatla karşı çıkarlar. Onlar bize neden karşı çıkmamaları ge
rektiği11i anlayamıyorlar. Oıılann bize saldıııııaları son derece doğal
dır. Biz de onların Kurtarılmış Bölgelerimizi ele geçiııııelerine 11eden 
izi11 vennemiz gerektiğiı1i aıılayamıyoruz. Bizim onlara karşı saldınya 
geçmemiz de son derece doğaldır. Bu iki «anlayamama>> bir araya ge
lince. çatışma çıkar. Peki, o zaman 11ede11 görüşmelere oturuldu'? Ne
den << 1 O Ekim Anlaşması>> yapıldı? B u  dünyada, sorunlar karmaşıktır 
ve birçok etken tarafıı1dan belirlenir. Sorunlara yalnızca tek bir açıdan 
değil. çeşitli açılardan bakmalıyız. Çungking'de bazı kimseler, Çan 
Kayşek'in güvenilmez ve hilekar olduğunu, onunla yapılacak görüş
melerin hiçbir sonuca varamayacağını düşünüyorlar. Bazı Guomin
daııg üyeleri de dallil. karşılaştığım birçok insan bana buııu söyledi. 
Ben 011lara dedikleri11in haklı olduğunu ve sağlam temellere dayandı
ğı11 1 ,  bizim de on sekiz yıllık ıecrübcmize3 bakarak durumun böyle 
olacağına inandığımızı söyledim. Guomiııdang ile Komünist Partisi 
arasındaki görüşmeler kesin olarak başarısızlıkla sonuçlanacak, bu iki 
parti kesinlikle savaşmaya başlayacak ve kesin olarak ilişkilerini kese
ceklerdir: fakat bu, soruı1un sadece bir yönüdür. Sorunun diğer yönü 
ise Çaı1 Kayşek'in keı1diı1e olaı1 güvenirıi sarsacak daha birçok etkenin 
buluı1masıdır. Bu etkenlerdeı1 başlıca üç tanesi, Kurtarılmış Bölgelerin 
büyük gücü, Büyük Cephe Gerisi Bölgesindeki halkıı1 1 iç savaşa karşı 
olması ve uluslararası durumdur. Kurtarı lmış Bölgelerimizde 100 mil
yoı1 iı1saı1. bir milyoı1 asker ve iki ınilyo11 halk milisi vardır: bu. hiç 
kimsc11i11 küçümseyemeyeceği bir güçtür. Partimizin ülkeni11 siyasi ha-

Bölgesi11in bir kıs111ını nıeydana getiriy<>niu. Eylül 1945'te Guon1indang savaş ağala
rıııdan Yen Sişaıı on üç tünıen topladı ve Ja� ve kukla birlikleriyle işbirliği halinde, 
Güneydoğu Şansi Kurtanlnıış B<>lg�-siııJckı Siangyuan, Tunliyu ve l.uçeng'i işgal cl
nıck üzere sırasıyla Linfcn. ı:uşaıı ve Yi�-cng'Jen. Tayyuan ve Yuci'deıı harekete geç
li. Ekiııı'Je Kurtanlı111ş Bölge ordusu ve halkı, bu islilacı kuvvele ka�ı salJınya giriş
li. 35 bin askeri y<>k etti ve ar.ılannJa k<>lordu ve lümen konıulanlan da bulunan bazı 
yüksek rütbeli subaylan esir aldı. 

3. Burada Çin Kon1ünist Partisi'nin. Guomindang'ın devrime ihanet ettiği 1927'Jen 
l 945'c kadarki d<'ınenıdc Guon1inJa11g'la yaptığı nıücadelede kazandığı tt:erübeler 
kastcdilmekledir. 
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yatındaki yeri. artık ııe l 927'deki gibidir. ııe de l 937'deki gibi. Komü
ııist Partisi'ııe eşit statü tanımayı dainıa reddetmiş olaıı Guomindang. 
şimdi buııa zorlaıııyor. Kurtarılmış Bölgelerdeki çalışmalarımız şimdi
deıı bütün Çin'i ve bütüıı düııyayı etkilemiştir. Büyük Cephe gerisi 
B<>lgesiııdeki halk barış isliyor ve demokrasiye ihtiyaç duyuyor. 
Çungkiııg'deykeıı. geııiş lıalk kiıleleriııin içten desıeğiııi çok deriııdeıı 
lıisseııim . .  Oıılar.·Guomiııdaııg lıükümeıinden h<lşnut değiller ve ümuı
larıııı bize bağlıyorlar. Bize yakıııl ık duyaıı. aı-alanııda Amerikalılarııı 
da bulunduğu birçok y:ıbaııcıyla da karşılaştım. Yabancı ülkelerdeki 
geniş halk kitleleri, Çin'deki gerici güçlerdeıı hoşlaıımıyorlar ve Çiıı 
halkınııı güçlerine yakııılık duyuyorlar. Çan Kayşek'iıı siyasetleriııi de 
doğru bulmuyorlar. Ülkemiziıı ve düııyanın d<>rt bir yaıııııda dostları
mız var: yalnız değiliz. Çiıı'de iç sava�a karşı çıkaıı. barış ve demokra
siden yana olanlar. sadece Kurtarılmış Bölgelerimizdeki lıalk değil, 
aynı z:amaııda Büyük Cephe Gerisi Bölgesindeki ve bütüıı düııyadaki 
kitlelerdir. Çan Kayşek'iıı öznel isteği. diktatörlüğünü sürdüı ıııck ve 
Komüııist Partisi'ni yıkmaktır. ama yolunuıı üzerinde birçok ııesııel 
güçlük vardır. Bu yüzdeıı, bir parça gerçekçi olmak zoruı1dadır. O. 
gerçekçi davranıyor. am-:ı biz de gerçekçiyiz. O. bizi davcı eıınckle 
gerçekçi davranmış oldu. hiz de <>11uı1la gt>rüşmeye gitmekle gerçekçi 
davrandık. Çuı1gking'e 28 Ağustos'ta vardık. 29 Ağustos akşamı. Guo
miı1dang temsilcileriııe. l 93 l 'dcki l 8 Eylül Olayı'ı1daı14 hu y:ıı1a ülke-
11in hep barış ve birliğe ihtiyacı olduğuı1u söyledim. Biz hanş ve birlik 
istedik. ama gerçekleşmedi. Barış ve birlik. aı1cak 7 Temmuz l 937'de 
Direnme Savaı/1'11111 patlak vermesiı1den öı1ce. 1936'daki Si:ıı1 Ola
yı'ndaıı5 so11rJ gerçekleşti. Bu savaşta sekiz yıl ·boyuı1ca Japoı1lara kar
şı birlikle dövüşlük. Aına iç savaş l1iç dunnadı: hep irili ul�ıklı sürtüş
meler çıktı. iç savaş yoktu deınek bir aldatmacadır ve gcrçeklcı·e uy-• 
maz. Gcçeıı sekiz yıl h<>yu11ca devaml ı  olarak gt>rüşmcyc istekli oldu-
ğumuzu llClirttik. Partimiziıı Yediı1ci Koı1gresi11dc <<Guoıniı1daı1g yet-

4. 1 8  Eylül 1 93 1  'dc Kuzeyd<ığu Çin'de üslcıu11iş bulunan Japoı1 «Gu;ıngdu11g Ordusu>• 
Şc11yang'ı ele geçirdi . Ç;ııı K;ıy�ck"iıı •<kesinlikle dircnn1cn1e>• cıııri Ü7.criııc Şcıı· 
yang'da ve kuzcyd<ığu11u11 diğer t;ıı�ıtlannda bulıı11an Çin birlikleri (Ku1.cydtığu ()rdu
su) Çin SedJi'ııin güncyiı1e çekildiler ve bunun s<11ıucunJa Japc.111 kuvvetleri Li•ı<>· 
ning. Cilin ve l leylungciang Eyalellerini hızla işgal ettiler. Çin l:alkı. Japon İsi ilacıla-
nnın giriştiği bu saldın ya � 1 il Eylül Olayı>• adını verdi. .. 

5. Bkz. bu ciltte «Çan Kayşck'in Siizcüsünün Bir Açıklanıası Uzerine>•. Not 5. s.  45. 
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kilileri bugünkü yanlış siyasetleriııdeıı vazgeçmeye istekli olduklarını 
gösterdikleri ve demokratik reformları kabul ellikleri an, onlarla gö
rüşmelere yenideıı başlamaya hazır olduğumuzu>>6 açıkladık. Görüş
melerde. biriııci olarak Çin'iıı barışa ihtiyacı olduğunu. ikinci olarak da 
Çin'iıı demokrasiye ihtiyacı olduğunu belirttik. Çaıı Kayşek buna karşı 
çıkmak içiıı hiçbir gerekçe bulamadı ve buııu kabul etmek zoruııda 
kaldı. <<Görüşmeleriıı Özeti>>ııde açıklanaıı barış siyaseti ve demokrasi 
üzeriııe aıılaşmalar bir yaııdaıı kfiğıt üzerinde kalaıı sözlerdir ve heııüz 
gerçeklik kazanmamıştır: ama öte yandaıı da buııliınn kabul edilmesi 
çeşitli güçleriıı etkisiyle sağlaıımıştır: Kurtarılmış Bölgelerdeki halkııı 
güçleri. Büyük Cephe Gerisi Bölgesindeki halkın güçleri ve uluslara
rası durum. Genel eğilim Guomiııdang'ı bunları kabul etmek zorunda 
bırakmıştır. 

<<Dişe diş>> mücadeleniıı ııasıl verileceği. duruma bağlıdır. Bazen 
görüşmelere gitmen:ıek <<dişe diş>> mücadele demektir, bazen de görüş
melere gitmek �<dişe diş>> mücadele demektir. Daha önce gitmemekle 
doğru hareket ettik. bu sefer de gitmekle doğru hareket ettik; her iki 
durumda da <<dişe diş>> mücadele verdik. Bu kez gitmekle iyi yaptık. 
çünkü Guomiııdaııg tarafıııdaıı çıkarılan, Komüııist Partisi'nin ·barış ve • 
birlik istemediği konusuııdaki dedikoduları boşa çıkarttık. Bizi davet 
etmek içiıı üst üste üç telgrJf çektiler ve biz de gittik. Ama oıılar bütü
nüyle hazırlıksızdılar, d<>layısıyla bütüıı öııcrileri biz getiı111ek zoruııda 
kaldık. Görüşmelerin sonucunda. Guomindaııg barış ve birlik genel si
yasetiııi kabul etti. Bu iyi bir şeydii. Guomiııdaııg iç savaşı yenideıı 
başlatacak olursa. kendisiııi bütüıı milletiıı ve bütüıı düııyaııın gözüııde 
lıaksız duruma düşürecektir ve bizim oııun saldırılarını kendi savunma 
savaşıınızla ezmeye daha fazla lıakkıınız olacaktır. Şimdi << 1 O Ekim 
Aıılaşınası>> y:ıpılmış <>lduğuııa göre görevimiz anlaşmayı korumak. 
Guomindang'daıı anlaşmaya uymasıııı istemek ve barış için çaba gös
tenneyc dev:ım etmektir. Eğer savaşırlarsa. oıılan bütünüyle yok ede
ceğiz. Bu iş ş<iylcdir: Saldırıl ırsa ve oııları yok edersek bclalarıııı bula
caklardır: l>irazıııı yok edersek. biraıı bclasıııı bulmuş olur: daha fazla
sıııı y<>k edeı·sek. dalıa la:t.lası llClasıııı bulmuş olur: lıepsiııi yok eder-

6. Bkz. <<Koıılisy<>ıı l·lükünıet i Üzerine>•. [)örd üııcü Kısıııı, <<Özel Progranıııııız>• IJölü-, 
ıııü .  Madde 2, Mao Zcduııg, ,'},•çnıe l:�<erleı·. Cilt IJ1, Kaynak Yayııılan, s. 299. 
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sek. hepsi belasıı1ı bulmuş olur. Çiı1'in sorunları karmaşıktır ve biz de 
biraz karmaşık düşüı1meye yatkıı1 olmalıyız. Eğer 011lar savaşmaya 
başlarlarsa. biz de savaşla karşılık veririz, barışı sağlamak için savaşı
rız. Kurtarılmış Bölgelere salduıııaya kalkışan gericilere şiddetli dar
beler indiı ıııezsek. barış gerçekleşmez. 

Bazı yoldaşlar sekiz Kurtarılmış Bölgeyi nede11 bır.ıkmamız gerek
tiği11i soruyorlar.7 Bu sekiz bölgeyi bırakmak çok üzülünecek bir şey
dir, ama böyle yapmak daha iyidir. Nede11 üzülüı1ecek bir şeydir'? 
Çüı1kü bu Kurtarılmış Bölgeler, halk tarafından büyük fedakarlıklarla 
yaratılmış ve biı1 bir güçlükle iı1şa edilmiştir. Bu yüzden, bırakacağı
mız bölgelerde sorunları halka açıkça anlatmalı ve gerekli düzeı1leme
leri yapmalıyız. Bu bölgeleri 11eden bırakmak zorundayız? Çüııkü aksi 
halde Guomiı1daı1g koı1dini rJhat lıissctmeyecektir. Gerçi 011lar Nan
ciııg'c döııüyorlar. ama güııeydcki bazı Kurtarılmış Bölgeler tam da 
buruıılarıııın dibinde buluı1maktadır. Biz orada ol<juğumuz sürece. on
lar rJlıat uyku uyuyaınayacak._dolayısıyla da ne pahasına olursa olsuı1 
bu yerleri ele geçirmek içiıı savaşacaklardır. Bizim bu 11oktada verdi
ğimiz t>ctüıı, Guomiı1daı1g'ıı1 iç savaş komplosunuı1 boşa çıkarılmasıı1a 
yarayacak ve yurt içiı1dc ve dışıı1da ortadaki birçok uı1sılru11 bize sem-

• 
pati duymasıııı sağlayacaktır. Bugün Yeni Çin Haber Ajansı dışıııda. 
Çiıı'deki bütüıı pr<>pagaııda :ıraçları Guomiı1daı1g'ıı1 deı1eıimiı1dcdir. 
Buı1ları11 l1epsi de birer dcdikc>du makİ'l1esidir. Buıılar bugüı1kü gt>rüş
melerle ilgil i olarak. Kc>müı1ist Partisi'ı1i11 sadece toprak istediği ve 
l1içbir ödüı1 vermeyeceği dedikoousuııu yaydılar. Bizim siyaset imiz. 
l1alkıı1 temel ç ıkarl:ırıııı korumakt ır. Halkıı1 temel ç ıkarlarıııa zarJC 
venneme il kesiııe bağlı kalar;ık. bütü11 ülke halkıı1ıı1 ilıtiyaç duyduğu 
l>arış ve deınokrasi karşı l ığıııda l>azı i>düııler verilebi lir. Çaıı Kayşek'le 
geçmişteki paı.arlık larınıızda da l>azı i>düı1leı· vcnn iştik. lıatıa dalı:ı l>ü
yük <Xlüı1ler vcnn işı ik. 1 937'<1e ülke çapıııda Dircı1mc Savaşı'ııı ger
çekleşt iı·ebilmek içiı1. keııdi isteğiınizlc << lşçileri11 ve K<>ylüleı·iıı Dev
ı·imci Hüküıncti>> adıı1d;111 v:ıı.geçmiş. Kı zıl Ordum uzuıı adıııı << M illi 
Devriınci Ordu>> c>laı·ak değiştirmiş ve �c>prJk ağ:.ıl:.ırı11ı11 ıopr:ıkl:ırı11:1 

7. l\ur.ı<l:ı Gu;ıııg<luııg Çcci:ıııg. güııcy Ci:ıngsu. güııcy Aıılıuy. <>rt•ı Aıılıuy. l luıı:ııı. l lu
bcy ve (ku1.cy l lcııaıı Jı�ıııJ:ı) I lcııaıı'ın çc�iıli ycrlcrinJc tıuluııaıı lıaLı. ordusu üslcıi
nc Jcğiııilnıckıc<lir. 
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el koyma siyasetimizi, toprak kirasını ve faizi azaltma siyasetine dö-
11üştürmüştük. Bu sefer de güneydeki bazı bölgeleri bırakmakla, bütün 
Çiı1 ve bütüı1 dü11ya l1alkı önüı1dc Guominda11g'ıı1 dedikodularını bütü
nüyle boşa çıkaııııış olduk. Silahlı kuvvetler soruı1uı1cla da aynı şey 
söz konusudur. Guomiı1daı1g propagandasıı1da, Komüı1ist Partisi'nin 
sadece silal1lanma peşiı1de koştuğu söyleı1egelmiştir. Fakat biz ödün 
vermeye hazır olduğumuzu belirtmiştik. llkiı1. şimdiki ordumuzu11 
mevcuduı1u 48 tüme11e iı1dirmeyi öı1erdik. Guomiı1daı1g'ın 263 tümeni 
olduğu11a göre bizim mevcudumuz Guomiı1da11g'ın toplam mevcudu-, 
nun altıda biri kadar olacaktı. 

Daha soı1ra. mevcudumuzu daha da azaltarak 43 tümeı1e, yani Gu
omindang'ın toplam mevcudu11u11 yaklaşık yedide biriı1e iı1diı ıııeyi 
öı1erdik. Bunuı1 üzerine Guomindang keı1di mevcudu11u 1 20 tümene 
iı1dircceği11i söyledi. Biz, bizim de ke11di mevcudumuzu aynı oranda 
azaltarak 24. hatta 20 tümeı1e iı1direceğimizi söyledik. Bu gene de Gu
omiı1daı1g'ıı1 toplam mevcudunun aı1cak yedide biri olacaktı. Guomin
.daı1g ordus.u11da. subay sayısı er sayısıı1a oraı1la çok fazladır ve bir ıü
meniı1 mevcudu 6 biı1i11 altı11dadır. Onlan11 bu ölçüsüı1e göre. biz 1 
milyo11 200 bi11 askerimizle 200 tüme11 kurabiliriz. Fakat böyle yapma
yacağız. Bu yüzdeı1 Guomiı1daı1g artık ağzıııı açamayacak ve bütüıı 
dedikoduları tx>�a çıkacaktır. Bu. bizim silalılarımızı Guomi11daı1g'a 
teslim edeceğimiz aıılamına ını gelir'? Hayır. bu aı1lama gelmez. Sil:ıl1-
larımızı Guomindaı1g'a teslim edersek. Guomiı1dang'ıı1 silahları biraz 
ı·:ızla olmaz mı'? Halkıı1 silalıları S<.111 kurşu11uı1a kadar koruıımalı. asla 
teslim edilmemelidir. 

Yoldaşlara bugüı1kü durum l1akkıı1da söylemek istediklerim bu11-
l:ırclıı·. Bu duruınu ıı gelişmesi tıirç<>k çc lişıne getirınektedir. Guc1ıni11-
d:ıı1g ile Paı1imi7. arasıııdaki gt>ı·üşmclerdc. 11cdcıı tıazı koııular üzeri11-
de aıılaşma <>lmuşıur da. bazılarıııda c1lmanı ıştır'? Savaş ı·i ilcıı sürüp gi
dcrkeıı. <<Gt>rüşmeleriıı Özeti >>ııde ııcdcıı l1:1nş ve l'irlikten söz edili
yc>ı··? Baı.ı yc>ldaşlar [)()yle çclişınc lcri lıiç aıılamıyc1ı·lar. Söylediklcriın. 
l1u sorulaı·ı cevapl:ıııdıı·ın:tk aınacıııı güdüycıı·du. Bazı y<>ldaşlar. lıcı· 7.a
ııı:ııı aııtikoınü11ist ve lıalka k:ırşı <>laıı Ç:ııı Kuyşek'le gtirüşmcye ııedeıı 
razı cılduğuınuzu aıılayaın ıyl>rlar. Part iıniziıı Y edi11ci Koı1grcsiııde; si
yasct iııi dcğiştiı·diği takctirdc Guomiı1daııg'Ia -görüşmeye l1azır olduğu-

1 
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muz şeklinde bir karar vermesi doğru muydu. yaı1lış m ıydı'? Kesinlikle 
\ 

doğruydu. Çiı1 devrimi uzuı1 süreli bir devrimdir ve zafer ancak adım 
adım kazaı1ılabilir. Çiı1'in geleceği bizim çabalarımıza bağlıdır. Du
ruın altı ay kadar bir süre içi11 sallantıda kalacaktır. Durumuı) bütün ül
ke Jıalkı içiı1 elverişli bir yönde gelişmesi11i sağlayabilmek amacıyla 
çabalarımızı iki katına çıknı ıııalıyız. 

Şimdi. çalışmalanmız l1akkıı1da bir-iki söz daha söyleyeyim. Bura
da buluı1an bazı yoldaşlar cepl1eye l1areket edecekler. Birçok yoldaş 
cepl1ede çalışmaya gidebilmek içi11 biı·birleriyle coşku içinde yarışı
yorlar: bu caı1lı ve coşkun ruh. bizim içiı1 çok değerlidir. Fakat yanlış 
t"ikirler taşıyan yoldaşlar da var. Üstesinden geli11mesi gereken birçok 
güçlüğü düşüı1müyor. cepl1ede lıer şeyi11 tıkırında gideceğiı1e ve orada 
işleri11 Y eı1aı1'da <>lduğuı1dan dal1a kolay olacağına iı1anıyorlar. Ger
çekteıı de böyle düşüı1e11 yoldaşlar v:ır mıdır'? Ben olduğu kanısıı1da
yım. Bu yoldaşlara fikirlerini düzeltmeleri11i öğütlerim. İnsan giderse. 
çalışmak için gider. Çalışma nedir? Çalışma mücadeledir. Oralarda. 
üstesiı1deıı gelmeıniz ve çözmemiz gereken güçlükler ve sorunlar var
dır. Biz oraya bu güçlüklerin üstesi11dcı1 gelmek için çalışmaya ve mü
cadele etmeye gidiyoruz. iyi bir yoldaş. güçlüklerin daha büyük oldu
ğu yere gitn1cye dal1a çok istek duya11 y<>ldaştır. Oralardaki çalışma 
dal1a çeti11dir. Çeti11 çalışma. öı1ümüzde dura11 ve omuzlamamız gerc
keı1 bir yük gibidir. Ba1.1 yükler h:ıfif. bazıları ağırdır. Bazı iı1sanlar 
lıafıfi ağıra yeğ tutaı·lar: hal"ifi kendilerine ayırıp ağın başkalarıııa bıra
kırlar. Bu iyi bir tutum değildir. Bazı y<>ldaşlar ise b<iyle değildir: ko
layı ve rahatı başkalarıııa bırakıp ağır yükleri kendileri omuzlarlar: 
buıılar zorluk.lan yüklenmede biriııci. rahattaıı yar.ırlanmada ise so-
11uı1cudw·ıar. Buı1lar iyi yoldaşlardır. Biz. bu yoldaşlardaki komünist 
rul1u ön1ek alınalıyız. 

B irçok yerel kadre>. cepheye gitmek üzere memleketiııdcıı ayrıla
c:ık. Yeııaı1'a gelmiş olaıı . güııeydc doğmuş birçok güı1eyli kadro da 
ccplıcye gi{liyoı-. Ccpl1cye gideıı bütüı1 y<>ldaşlar oraya varır vaı·ın:ız 
kök salnıaya. çiçek açmay:ı ve meyve verıneye r�c11 lıa:t.ır olmalıdır
laı·. Biz komüııistlcı· t<>lıuml:ıra bcıızeı·i.-.. l1alk da toprağa bcıızer. Gitti
ğiıniz l1cr )·erde lıalkla birleşmeli. lı:ılkıı1 içiııde kö� salmalı ve çiçek 
açmalıyız. Y <>ldaşlarıınız gitt ikleri lıer yerde kitlelerle iyi ilişkiler kur-
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malı. 011larla ilgilcı1mcli ve güçlükleri11i yenrrıedc onlara y-.ırdımcı ol
malıdır. Kitlelerle llirleşmcliyiz; ne kadar ge11iş kitlelerle birleşirsek, o 
kadar iyidir. Kitleleri selerber etmek, halkıı1 güçleriı1i g�11işletmek, 
Partimizi11 öı1derliğiı1de saldırga111 yenmek ve yeı1i bir Çin iıışa etmek 
içi11 vargücümüzle ileri atılmalıyız. Parti11i11 Yediııci Ko11gresiı1de sap
taı1aı1 siyaset budur. 8 Bu siyaseti uygulamak için çaba harcamalıyız. 
Çiıı. soruıılarının çözülmesi içiı1, Komüııist Partisi'11e ve halka güveni
yor. Biz. barış ye demokrasiyi gerçekleştirecek kararlılığa ve yönte{lle 
sahibiz. Bütün l1alkla daha da sıkı birleşebildiğimiz takdirde. Çin'in so
runları iyi hir şekilde çözülebilir. 

lkiııci Dünya Savaşı'ı11 geride bırakan düı1yaı1ın geleceği parlaktır. 
Geı1el eğilim bu yöııdedir. Loı1dra'da yapılaı1 Beş Devleti11 Dışişleri 
Bakaıılan Koı1fera11sı'ı1ıı19 başarısızlığı üçüncü bir düı1ya savaşının 
çıkmak üzere olduğu aı1lamı11a gelir mi'? Hayır. Bir düşünüı1. lkiııci 
Dünya Savaşı'ı1111 so11a ermesinden hemen sonra üçüncü bir dünya sa
vaşın111 patlak veııııesi 11asıl mümkün olabilir? Kapitalist ve sosyalist 
ülkeler. daha bir dizi uluslararası ko11uda uzlaşmaya varacaklardır: 
çünkü uzlaşma yaı·ar sağlayacaktır. ıo Bütün dünya proletaryası ve 
halkları. a11tisovyeı ve aı1tikomüı1ist bir savaşa kesinlikle karşıdır. Son 
otuz yıl içiı1de iki düı1ya savaşı olınuştur. Biriı1ci ve 1kiı1ci Dünya Sa
vaşları arJsıı1d:1 yirmi yılı aşk111 bir süre vardır. Yanm milyoıı yıllık in
sanlık ıaril1i11i11 sadece s<>11 otuz yılında düı1ya savaşları olmuştur. Bi
ri11ci Dünya Savaşı'ı1daı1 sonra düı1ya büyük ilerlemeler kaydetti. Dün
ya. lkiı1ci Düı1ya Savaşı'ı1daı1 soı1ra hiç kuşkusuz daha da büyük bir 
lıızla ilerleyecektir. Biriııci Dünya Savaşı'nın ardıı1daı1 Sovyetler Birli
ği doğdu ve birçok K<>ınüı1isı Paı'tisi kuruldu. Buıılar daha öııce yoktu. 

K. llkz. «(,."i11'iıı iki Mul1tcıı1cl Geleceği>• ve <<l)ağlıın l'aşıy;1n lludala Uıtiyao•. M•t(ı 7.c
dung. S<·ı·ııı<' E.,,•rlcr. (' ili  Ill. Kaynak Yay111l;ın. s. 256 ve 333. 

9. Sı,vyetler llirliği. Çiı1. tlirleşik An1erika. lngilterc ve FrJ11sa Dışişleri llakaı1lan. faşist 
Aln1anya t;ır.ıf111dıın l>;ışlatılan saldın savıışına katıln1ış bıılunaı1 ltalya. Ron1anya. 
l\ulgarisl;ııı. M•ıcıırist ıııı ve ı:i11landiya ile y•ıııı lacıık l>anş ;11tlaşn1alannı ve ltaly;ın si>-
11ıürgeleriıı iıı duruıııuııu ı:ıı1ı şııııık üı.crc 1 1  [�ylül 1 945 ile 2 Ekiıı1 1 945 arasıııda 
l,(ııtılra'J.� ((lf>l:ıııdı l;ır. IJirleşik Aıııcrik•ı. lı1gilterc ve ['ransa. S(ıvyetler llirliği'ı1in ile
ri sürdüğü ıııakul iincrilcri rcddclliklcri ve faşiznıc karşı s;ıvaşta k•ızaııılan ı.aferden 
sı,fır.ı Rrnııanya. Mac;ırist;uı ve llulgarist;ııı'da kurulnıuş ,,1,111 lıalk lıükij11ıetlcriııi dc
vimıeyc yiiııclik cıı1ııcıy•ıl ist saldın siyasetlerinde direttikleri iı,:in. hiı,:bir aıılaşn1aya 
varıtan1adı. 

1 O. llkz. bu ciltte ,, Ilugünkü Uluslar.ır.ısı Durumun Dcğerlendiriln1esine İlişkin Bazı 
Noktalar>•. s. 86. 
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lkiııci Düııya Savaşı'nııı sı:>ıı:.ı ennesindeıı soııra. Sovyctler Birliği çok 
dalıa güçlenmiş. A vrupa'ııııı çelıresi değişmiş. dünya proletaryasınııı 
ve halklarinııı siyasi biliııci çok daha yükselmiş ve bütüıı düııyad:.ıki 
ilerici güçler daha sıkı birleşmişlerdir. Çiıı'imiz de lıızlı ve köklü bir 
Cleğişiklik geçimıektedir. Çiıı'in gelişmesiııiıı geııel eğilimi kötüye 
doğru değil. kesiıılikle iyiye doğrudur. Dünya ileri gitmektedir, gele
cek parlaktır ve lıiç kimse ı:.ırihiıı bu genci eğilimiııi değiştiremez. 
Halkın zaf erc olaıı iııaııcını güçlendiı ıııek için. düııyanııı ilerlediğini 
gösteren olgular ve önümüzde duraıı parlak gelecek konusunda halk 
içinde sürekli propagaııda yapmalıyız. Aynı 1.anıand:.ı, halka ve yol
daşlanmıza. yolumuzun dolambaçlı olduğunu :.ııılatmalıyız. Devrim • 
yolu hala birçok engel ve güçlükle doludur. Biz. güçlüklerin daha çok 
olacağını v:.ırsayın ayı daha az c1lacağını varsaym:.ıya yeğ tuttuğumuz 
için, Partimiziıı Yediııci Koııgresi çok ı·azıa güçlükle karşılaşacağımızı 
varsaydı. Bazı yoldaşlar güçlükler üzerinde pek .fazla düşünmekten 
hoşlaıımıyorlar. Ama güçlüklerin varlığı bir gerçektir; biz var olaıı bü
tün güçlÖklcri görmeli ve bir <<göııııezdeıı gelme siyaseti >> benimseme
meliyiz. Güçlükleri göı ıııeli. tahlil etmeli ve ()IJlarla mücadele etmeli
yiz. Düııyada hiçbir yol dümdüz değildir. dolambaçlı bir yol izlemeye 
hazır olmalı ve işlerin kolayıııa kaçmaya çalışnıamalıyız. Bütüıı geri-• 
cilerin hir sab:.ılı keı1diliklcriı1dcn ayaklarımıza kapaııacakl:ırı lıayal 
edilmemelidir. Kısacası. gelecek parlak olmakla biı·Iikıe. y<>I dolam
baçlıdı�. Öııüm üzde hala küçümsemememiz gerekeıı birçok güçlük 
vardır. Hiç kuşkusuz. ortak bir çaba içinde bütün lıalkla birleşerek. bü
tüıı güçlüklcriıı üstcsiııdcn gelebilir ve 1,afer kazaııabiliriz. 
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GUOMlNDANG SALDIRILARININ 
GERÇEK YÜZÜ" 

5 Kasım 1945 

Çungking'den gelen 3 Kasım tarihli bir haberde, Amerikan United 
Press Haber Ajansı, Guomindang Merkez Yürütme Komitesi Propa
ganda Şubesi Müdürü Vu Guoçen'in «hükümetin bu savaşta bütünüyle 
savwıma durumunda olduğunu>> belirttiğini ve «ulaşımın yeniden sağ
lanması>> için önlemler önerdiğini bildirdi. 1 Yeni Çin Haber Ajan
sı'nın oir muhabiri, Çin Komünist Partisi sözcüsünden bu konudaki 
görüşlerini sordu. 

Çiıı Komünist Partisi sözcüsü muhabire şöyle cevap verdi: Vu Gu
oçen'iıı «savuııma durumunda>> olma konusunda söyledikleri bütünüy-

• 
le yalaııdır. Guomindang, birliklerimizin boşalttığı. doğu Çeciang, gü-
ııey Ciangsu, orta ve güney Anhuy ve Hunan'dak:i beş K ış Böl
geyi işgal edip orad:ıki halkı ezmekle kalmamış, aynı zamanda düzenli 
bitliklerindcn 70'ten fazla tümeni daha birçok Kurtarılmış Bölgeııin, 
öm�ıtin Guangdung. Hubey, Henan, kuzey Ciangsu, ku7.ey Anhuy, 
Şandwnız ve Hebey'deki Kurtarılmış Bölgelerin içine sokmuş ya da ya
kınına �etiııııiştir� Buralardaki halkı ezmekte, birliklerimize saldırmak
ta ya dii saldıııııaya hazırlanmaktadır. Aynca daha birçok Guomiıı-• 
dang tümeni de Kurtanlmış Bölgelere doğru ilerlemektedir. Bu, savun-

" Mal> 7-edung yoldaş tarafından hazırlanan bu denıL'Ç. Çin Koıııiinisl Partisi si;ı.cüsü 
adına yayınlannııştır. O sıralar Çan K:ıyşek « 1 O Ekinı Anlaşması"nı çiğnemiş bulunu
yordu ve Kurtanlmış ll<>lgelere ka�ı yürütülen iç savaş günden güne genişlcıııekley
Ji. 

1 .  Jap.lllya'ya K�ı Direnme Savaşı'nın sonunda Çin'deki dcrniryoUannın çoğu ya Kur
tarıbııış Bölgeler ordusu ve halkının denetimindeydi ya da onlann kuşatması altın
daydı. Gu<>ıııinJang gerit·ileri. culaşınıın yeniden sağlanması» bahanesiyle. Kurtanl
nıış Biilgeleri bimiriııden k<lp:lııııak. milyonlarca Guoıııindang askerini Ku1.eydoğu, 
Ku1.ey. Doğu ve Orta Çin'e sevk dıııL-k, Kurtanlmış Bölgelere saldıııııak ve büyük 
şehi rleri ele geçinnek için bu Jemiıyollanndan yar.ııianmaya çalıştılar. 
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ma durumunda olmak şeklinde nitelenebilir mi? Çangdc'den kuzeye 
doğru ilerleyip Handan bölgesine ulaşan sekiz Guomindang tümenin
den ikisi. iç savaşa karşı çıktı ve barışı destekledi. Öte yandaı1 arala
rında ABD'nin donattığı üç tümenin de bulunduğu geri kalan altı tü
men, Kurtarılmış Bölgelerdeki birliklerin ve halkıı1 kendilerini savu11-, 
mak için karşı saldırıya geçmeleri üzeriı1e silatilarını bırakmak zorun
da kaldı. içlerinde savaş bölgesi komutan yardımcılarının, kolordu ko
mutanları111n ve kolordu komutan yardımcılarının da bulunduğu bu 
Guomindang birlikleriniı1 birçok subayı şu anda Kurtarılmış Bölgeler
de bulunmaktadıı2 ve bunlar 11eredcı1 geldiklerini ve nasıl saldırı emri 

.· 

aldıklarını olduğu gibi açıklayabilirler. Bu da savunma durumunda ol-
mak şeklinde nitelenebilir mi? Henan ve Hubey Eyaletlerindeki Kurta
rılmış Bölgelerde bulunan birliklerimiz, şimdi 1 .. 5. ve 6. Savaş Böl
gelerinden gelen ve <<komünistleri bastuıııak>>la görevli komutaı1 Liu 
Çi yönetiminde bulunan yiııııiden fazla Guomindaı1g tüme11i11ce bütü
nüyle kuşatılmış durumdadır. Batı ve orta Henan'daki ve güı1ey, doğu 
ve orta Hubcy'deki bütün Kurtarılmış Bölgelerimiz Guomindaı1g kuv
vetleri tar.ıfından saldırıya uğr.ımış ve işgal edilm iştir? Bunlar öylesi
ne vahşice yakıp yıkmış ve katliama girişmişlerdir ki, Li Sienı1ieı1 ve 
Vang Şuşeng komutasındaki birliklerimiz sığınacak yer bulamamışlar 
ve hayatta kalabilrrıek içiı1 Henan-Hubey sınırına sığınmak zorunda 
kalmışlardır. Ama Guomiı1daııg birlikleri orada da peşlerini bırakma
mış ve üzerlerine salduııı ıştır.3 Bu da. savunma durumuı1da olmak 

2. Eylül l 945'te Çengçov ve Sinsiang bölgelerinden gelen Guominc.lang birlikleri, Şan
si-Hebey-Şandung-Henan Kurtaı:ılnıış Bölgesine saldıııııak üzere ı>eyping-Hank<>V 
Denıiryolu boyunca ilerlediler. Uç kolordudan oluşan öıı.:ü birlikler Ekim sonuna 
doğru Cisien ve Hane.lan y<>resini istila ettiler. Kurtanlnıış Bölge orc.lusu ve halkı ken
dini savunnıak için cesaretle ay:ığa kalktı. Bir haftalık çetin bir nıücac.lele soııucund;ı. 
Guonıiııdang'ııı 1 1 .  Savaş 11<\lgesi Konıutan Yanlımcısı ve aynı zanıanc.la Yeni !!. K<>
l<>rdu Koıııutanı <>laıı gı.:ncr.ıl Gao Şusun 1 landan'da Guonıindang'a k;ırşı ayakl:ıııc.lı ,vc 
on binden fazla askerdeıı oluşan Yeııi !!. Kol<ınlu ve bir yürüyüş koluyl:ı l>irlikte bize 
katıldı. l)iğcr iki k<>l<>rdu. bc.ızgun lıalinde geri çekildi, fak:ıt kuşatılıp •ilıılısızlandınl
dı. Aral:ınnda Guoıııiııdang'ın 1 1 . Savaş B<>lgesinin b:ışka bir k<ınıutan y:ırdııııcısı ve 
aynı zanıaııda 4Ô. -Kol<>rc.lunuıı K<>ıııutaııı Ma l'avu'nun. 40. K<>l<>rduııuıı K<>ıııutıııı 
Yardımcısı Liu Şirung'uıı. aynı kol<>rc.lunun Kumıay Başk:ını l.i Sudung'uıı ve bir tü
men k<ınıutaıı yardııııcısı olan l.iu Şusen'in de bulunduğu bir�'t>k yüks�-k rütbeli sub:ıy 
teslinı olnıak zorunda bırakıldı. 

3. Japonya'nın tesliııı <>lnıasıııc.laıı sonr.ı Gu<ımindang. Henan ve J{ul:ıcy l�yaletlerindeki 
Kurtanlnıış Bölgelere geniş çapta sıılc.lırıya girişmek için savaş bölgesinden yinııideıı 
fazla tünı�'"lli bir araya topladı. Guonıindang'ın 1 .  Savaş Bölgesi Koıııutanı IIu Zung-

• 

68 



şeklinde niteleı1ebilir mi? Şansi-S uyyua11 ve Cahar Eyaletlerinde de 
durum ay11ıdır. Ekim başlarında Yen Sişan, 011 üç tüme11in, Şaı1dang 
Kurtarılmış Bölgesiniı1 Siangyuan-Tuı1liyu kesimine saldıııııası için 
emir verdi. Birliklerimiz ve oradaki halk kendilerini savunmak için sa
vaşarak bunların hepsini silahsızlandırdı. Alınaı1 tutsaklar arasında ba
zı kolordu ve tümen kom utanları da bulunuyordu. Bu komutanlar şim
di Tayhang Kurtarılmış Bölgesiı1dedir ve hepsi de hayattadır: buı1lar 
11ereden geldiklerini ve nasıl saldın emri aldıklarını olduğu gibi açikla
ya"'ilirler. Yen Sişan, geçenlerde Çungking'dc nasıl saldırıya uğradığı 
ve keı1disi11i11 sadec:e <<savunma durumunda>> olduğu konusunda bir sü
rü yalan söyledi. Şu generallerini hcpteı1 unutmuş olsa gerek: 19. Ko
lordu Komutaı11 Şi  Zebo, Geçici 46. Tümen Komutanı Guo Rong, Ge
çici 49. Tüme11 Komutanı Çang Huı1g, 66. Tümen Komutanı Li Pey
ying, 68. Tümen Komutanı Guo Tiensing ve Geçici 37. Tümen Komu
tanı Yaı1g Vencay4. Onlar şimdi Kurtarılmış Bölgelerimizde yaşamak
tadırlar ve Vu Guoçen, Yen Sişan ve bütün diğer gerici iç savaş • 

kışkırtıcılarının bütün yalanlarını ortaya çıkarabilirler. General Fu Zo-
yi, aldığı emir uyarınca, iki aydan uzun bir süredir Suyyuan, Cahar ve 
Cchol'daı...; Kurtarılmış Bölgelerim ize saldıııııaktaydı ve bir keresinde 
Çang Ciaku'ııun önlerine kadar ilerleyerek Suyyuan Kurtarılmış Böl
gemizi11 tümü ile batı Callar'ı işgal etm iştir. Bu da. savuı1ma durumuıı
da olmak ve <<İlk ateŞ>> eden olmamak şekliı1de nitelenebilir n1i? Cahar 
ve Suyyuan'daki hirliklerimiz ve l1alk, keı1dini savunınak için ayağa 
kalktılar ve giriştikleri karşısaldınlarda çok sayıda subay ve askeri tut-

nan'ın ku,·vctlcrinin hir kı sn11 , balı l lcn:,ıı'daki Kurtanlnıış Bölgeleri istila etnıck üze
re Lunghay Dcmiryolunun iki yanı !xıyunca kuzeyhaııdan doğuya doğru ilerledi .  Be
ş inci Savaş IJ<ilgesi Kt1n1utanı J,iu Çi'nin kuvvetleri orta Henan, orta ve doğu Hıı
bcy'dek i Kurtanlnıış Bölgeleri istila eıınek üzere Pcyping-Hankov Demiryolunun iki 
yanı boyunca kuzeyden güneye doj!ru i lerledi. Altıncı Savaş Bölgesi kuwetleri <le 
hep birlikte güney Hubcy'den kuzeye ilerledi. Bu Guoıniııdang kuweıleriniı1 çoğu 
l.iu Çi'ııin ktlntulası altındaydı. Henan ve l�uooy'Jcki Kurtanlnıış Bölgeleriıı halk or
dusu, istilacı lar.ı iııalla karşı 'koydu. gücünü ktlrudu ve Ekinı 1945 sonlannda l lenan
Hubey 'ınınnda, Dalıung ve 1'ungbay Dağlanndaki ve Zaoyang dolaylanndaki bir 
bölgeye doğru lıarekel etti. Ordu d.1l1a sonra. Guonıindaııg !akilli ve sald ın lan devanı 
etliği için Peyping-l·laııkov D�mi ryoluııwı doğusuııdaki SuaııhuaJ.ien'e kaydınldı. 

4. Şand.11ıg nıuharebcsi için bkz. bu ciltte <<Çungking Görüşn1eleri Uz.erine>•, Not 2. s.55 
(f). Burada sözü edilen, tutsak alınn11ş Guonıindang suöaylannın hepsi, Yen Sişian'ın 
ordusundaki yüksek rütbeli generallerdi. 
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ak aldılar. Buııların hepsi. neredeıı geldikleri. nasıl saldırdıkları vb. 
konusunda tanıklık edebilirler.5 Kendimizi savunmak içiıı verdiğimiz 
çeşitli muharebelerde yığıııla, <<eşkıyanın bastınlma.c;ı)> ile ilgili belge 
ve ant ik<)m ünist belge ele geçirdik. Bunlar arasında. Gtıomindaı1g'ıı1 
eıı yüksek yetkilileri tarat·ındaıı yayınlanan. ı·akat Vu Guoçen tarafııı
dan bir <<şaka>) <>larJk geçiştirilmeye çalışılan Eşkıyaııııı Basııı·ı/nıa.'iı 
Ü:eı·iııe Elkiıahı, <<eşkıyaı1ıı1 bastırılması)> için emirler6 ve diğer ru1ti
komüı1ist belgeler vardı. Bunl:ır şimdi Y enan'a gönderilmektedir. Bü
tüı1 bu belgeler Guomindang birlikleriniı1 Kurtarılmış Bölgelere saldır
dığıııı su götünnez bir biçimde kanıtlamaktadır. 

Daha sonra. Yeni Çiı1 Haber Ajansı muhabiri, Çin Komünist Part i
si sözcüsüne. Vu Guoçen'in ulaşımın yeniden sağlaııması için önerdiği 
()nlemler hakkıııdaki görüşleriııi S<>rdu. Sö1.cü şu cevabı verdi: Buıılar 
oyalama taktikleri11de11 başka bir şey değildir. Guom indaııg yetkilileri 
büyük kuvvetler topluyorlar ve bütün Kurtarılmış Bölgeleri bırakıp 
b<)ğmaya çalışıyorlar. Eylül ve Ekim ayında giriştikleri bazı saldınla
rııı başarısızlığa uğraması üzeriııe. şimdi dalıa da geniş çapta yeııi sal
dırılarJ hazırlaıııyorlar. Bu saldırıları önlemeniıı ve iç savaşı etkili bir 
şekilde deı1etim altına almaı1ıı1 yc1llarındaı1 biri de, onların birlikleriııi 
demiryoluyla taşımalaı;ıııa izin veııııemektir. Herkes gibi biz de ula-

5. Suyyııaıı l'.yalcıi. 6 Mart 19.ıs·ıc kalılınlJı ve iç J\1cığolislan Ôı.eık Bölge>inin bir ı-ı;ır
çası h:ıliııc gelJi. (reııcr.ıl l'u Zııyi. l 9-l5't•� Gu<ıminJanız'ııi 1 2. S.ıvaş Bi\lgcsi Kıııııu
taıııy.lı. Japonya'ya Karşı Direnıııc Savaşı sırasında birli klı'ri lıatı Suyyuaıı'Jaki Vu
yuan ve l.inhıı'Ja ve çevrcsiııJe üslenıııişti. Jaıx111ya'ııııı lcslinı t)lnıasından sfıı1r.ı. ı>ııa 
Suyyuan. Cehııl ve C:ıh:ır Eyalı;tlcrinJeki Kurtanl11ıış Bölgelere salılınııası en1redil
<li. Ağustos 19.ı5'te Gııy·suy (şiıı1<liki aılı 1 lulıehot). Cining ve l'engç.:ıı"i işgal etti. l:y
lül başlan11<la Siııghc, Şaııgyi. Vuçuaıı , l"aı>l iıı. Sintang ve l .iaııgçent?'i işı,:al .:ıı i .  Ca
lı:ır'ılaki Kurt:ınlnıış Biilgelerc büyük bir s:ıl<lınya girişli v.: Çangciakıı dıılayl:ırıı;a 
kadar s<ıkulJu. ()rJuıııuz keııılini savuııar;ık lıu s:ılJ ınlan piiskürttii ve \"<lk say•ı<la su-
lı:ıy ve eri esir ,,(,lı. .. 

6. l::şkı_ı·aııııı n,, ... ,,,.,1,,,,,,,, lJ:,·riııı· .'ôlJ.:iıtrlıı, 1<)33'ıc <;";ın K:ıy�ek ıar:ırınJ.ın Jcrlennıi�  
<llaıı ve sadece C,.'iıı l1:ılk kuvvelleıi11e ve Je,·ıinıci üslere saldın yiiııtcnıleriyle ilgili 
karşı<lcvıimci bir broşünJü. l ')-l 'i"ıe l)i reııı11c S<ivaşı'nııı s111ıa cııııcsinJen sıııırn Çan 
K:ıy•şck lııınu yeııiJcıı lı:ıslırJı v.: şu gizli eıııirle l'ıirliktc (iu<ııııiııd:ıng sulı:ı�•l:ınıı:ı ,':ı
ğıtlırJı: « IJugiiııkü e�k ıy:ınııı b:ıslırıl ııı:ısı lı:ırck:itı lıızla l;ınıan1lanıııal1Jır. l lalKııı 
111uıluluğu lııııı:ı tı:ığlıdır: Sııbayl:ınnı7.ı ,.,. erlcıiııiı.i. Jaıxın sa.l<l ınsına ka"'iı <lircnıııe 
tulıuyl:ı ve bcniııı <lcrlcıııiş <>l<luğuııı /:'şJ.:ı.ı .. ıııııı /J,ı.,ıırı !ıııtı.,ı (J:criıt<' /ô/�ittıhı'ııa uy
gu11 olar.ık c�kıy:ıyı b:ısıı mıak İ\·iıı clleriıı<lcıı g�leııi yapnı:ıy:ı scvketnıel isiniz. ()cvle-
1<! lıiı.nıcı c<l.:11 lıcr y•ararl ı lı;ırcket. ci�ııeı1ı;c i>JüllcııJirilecekl i ı, gecikıııı• y·a J;ı lı•ıt;ı
l;ırJaıı '<>runılu ııl:ıııl:ır ise div:uıı h;ıılıc veıilcL-ckıir. IJu .:ıııir. kıln1ut:ınız  allın<la cşk ı
y:ıııın lı:ısıırıln1asına k:ıl ıl:ııı bütün sub:ıy ve erlere llil<li rilıııcli ve tıuıı:ı uyn1alan s:ığ
lannıalıJır. •• 
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şım hatlarını11 ycııiden lıı:t.la açılmasını savunuyoruz. ama bu ancak Ja
)J<)nların teslim alıııması. kukla birlikleriı1in dağıtılması ve Kurtarılmış 
Dölgelerdc özyöııetiıniıı gerçekleştirilmesi soruıılarıııııı çözümündeıı 
soııra sağlaııabilir. Haııgisi önce çözülmelidir. ula�ım sorunu mu. yok
sa bu üç soruıı mu·? Sekiz yıl boyunca Japonya'ya karşı caııla başla ve 
am:ınsızca çarpışaıı Kurtarı lmış Bölgeleriıı askerleri. Ja)J<lııları teslim 
almaya neden yetkil i olması11'? Ve nede11 başka birlikler on ları teslim 
almak üzere o kadaı· uzakta11 gelmek ı.ahmeliııe katlaııs111lar'? Her yurt
taş kukla birliklcri11i ccı.alandu ıııa hakkıı1a sahiptir: 11edeı1 bütün kukla 
bfrliklcr <<milli ordu>> içiı1de t<lpla11ıyor ve buıılara Kurtarılmış B<>lge
lere salduıııaları için cınir ver•liyor? Yerel özyöı1etim << 10  Ekim Aıı
laşması>>ııda açıkça iiııgörülmüştür ve Dr. Suı1 Yatsc11 çok öncedeı1 
cy:ılct valilcriııi11 l1alk tarJfıııdaı1 seçilmesini savuı1muştur. Guomi11-
daı1g hükün1cı i ııedcn lıala yerel görevlileri atamakta ısrar ediyor'? Ula
şım S<lrunu l1ızl:ı çözülmelidir. ama üç aı1a soruıı daha da çabuk çözül
mel idir. Bu üç aııa soruı1u çözmeden ulaşımın ye11iden sağlanmasın
dan s<>z etmek. iç savaşı11 yayılm:ısıı1a ve ·uzamasına hizmet etmekten 
ve iç savaş kışkırııcıl:ır111111 Kurtarıln1ış Bölgeleri istila emel leri11i ger
çekleştirmelerine yardımcı olmaktaıı b:ışka bir işe yaramaz. Şimdi bü
tün ülkeye ya;ılmış bulunan ve halka ve demokrasiye karşı yürütülen 
iç savaşı kısa sürede durdurmak için şunları savunuyoruz. 

( 1 )  Ja)J<lıtları teslim almak ve bize saldıı ıııak üzere. kuzey Çiıı. ku
ze)· Ciaı1gsu. kuzey Aı1huy. cırta Çi11 ve dolaylarındaki Kurtarılmış 
Bölgelere giııııiş l)uluı1an bütüıı Guomindang hükümeti kuvvetleri 
derhal başlaııgıçtaki mevzi leriııe çekilmelidir. Kurtarılmış Bölgele· 
riıı birlikleri Ja)J<lııl:ırı teslim almalı. şehirleriıı ve ulaşım hatlarıııı11 
kcıru11masıııı üstlc11ınelidir. Saldırıy:ı uğramış ve işgal edilmiş Kur
tarılmış Bi>lgeler 011anlmalıd ır. 
(2) Bütüı1 kukl:ı lıirtikler derlıal silahsızlaı1dırılmalı ve dağıtı lı11alı
dır: kuzey Çiıı. kuzey Cia11gsu ve kuzey Aı1l1uy'da bu işi. Kunarıl
ınış Bölgeler üstle11melidir. 
(3) Bütüıı Kurtarılmış Bölgelerde lı:ılkıı1 dem<lkrJtik özyiiııctimi t:ı-
11ııımalıdır: Mcı·kci'.i Hükümct yerel görevl iler atamamalı ve göı1-
dennemclidiı·: << 1 O Ekim Aı1laşması>>nıı1 l1üküınleri uygulaı1malı-• 
dır. 

• 
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Sözcü şöyle devam etti: Aııcak bu yolla iç savaşııı öııü alıııabilir: 
huııu öııleyecek başka bir önlem yoktur. Suyyuaıı. Şaı1daı1g ve Haı1-
daı1'da kendimizi savuıımak içiıı verdiğimiz üç mulıarebcdc ele geçir
diğimiz belgeler ve büyük askeri lıarekat ve saldırılar gibi somut cy
lernler. Guomiııdang yetkilileriııiıı ulaşımın yeniden sağlanması dedik
leri şcyiıı. iç savaş içiıı değil de. lıalk içiıı olduğu yoluııdaki iddiaları 
yalanlamaktadır. Çiıı lıalkı artık dalıa fazla aldatılamaz. Bugüıı temel 
soruıı. hütüıı ülke halkıııın her yola başvurarak iç savaşı durdurmak 
için seferber olmasıdır. 
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TOPRAK KiRASININ iNDiRiLMESi VE ÜRETiM, 
KURTARILMIŞ BÖLGELERiN SAV·UNULMASINDA 

iKi ÖNEMLi SORUNDUR* 

7 Kasını J9d5 

l .  Gu<lmindaı1g. Birleşik Amerika'nın yardımıyla Kurtarılmış Böl
gelerimize saldıııııak üzere bütün kuvvetlerini seferber etmektedir. Ül
ke çapıııda iç savaş. daha şimdiden gerçekleşmiş bir olgudur. Partimi
ziı1 şimdiki görevi. bütün kuvvetleri seferber etmek, kendini savunma 
durumuna geçmek. Guomindang saldırılarını ezmek. Kurtarılmış Böl
geleri savunmak ve banşın gerçekleşmesi için çaba harcamaktır. Şun
lar. bu :imacı gerçekleştirmek açısından soı1 derece acil birer görev ha
l iı1e gelmiştir: Kurtarılmış Bölgelerdeki köylülerin genci olarak toprak 
kirası iı1dirimindcı1 yararla11ması. işçileri11 ve diğer emekçi halkın uy
guı1 ücret art ışlanı1dan ve daha iyi yaşam koşullarındaı1 yararlaı1ması 
içiıı gerekeı1i yapıı1: aynı ı.amaı1da toprak ağ:ılan11111 geçimlerini sağla
yabilmeleri. saııayi ve ticaret kapitalist lerinin kar edebilmeleri için ge
rekeni yap111. Gelecek yıl üretimde hüyük çapta bir aıılım başlatın: yi
yecek ve ihtiyaç ınaddelcri11i11 üretimini artır111: halkın yaşam koşulla
rııı ı  düzeltiı1: kıtl ıkta11 zarar göre ıılcre ve mülteci lere yardım ediıı ve 
or<iuııuı1 ilıt iyaçlarıııı karşılayııı. Güçlükleri )"t�ııebilmemiz. savaşı des
teklcycbilmeııı iz ve z:ıl"cr· kaı.aııallilmcıniz aııcak. iki <>ııcmli soruıı 
olaıı toprak kirasııı111 iı1dirilmesi11i ve üretimi doğru bir şeki lde ele al
dığımız takdirde ınümküıı olur. 

2. Şu aııda s;ıvaşııı çapı çok geııiş olduğuııdaıı birçok öııder yoldaş. 

ccplıcdc komutaıı l ık yapmakta ve dikkatiııi toprak kirasıııııı iııdirilme
siııc ve üretiıne yöııeltemcmcktedir. Bu ııcdeııle işb<ilümü yapılmalı

dıı·. Ceplıc gerisi llÖlgeleriı1dc kalaıı öııder yoldaşlar. büyük <ilçüde 

* llu Parti içi lalinıaı. Çin K<ınıünisı Partisi Merkez Konıitcsi adına Mat) Zcduııg yolda� 
tarafından ha7J rlannıı�lır. 
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ccpl1eyi doğruda11 dcstekleı11e çalışn1ası yapmanıı1 yaı1ı sıra. toprak ki-
, 

r;ıs111ıı1 iı1diriln1csi ve üreti111 g il)i iki öı1cmli göreviı1 örgütleı1mesi içiıı • 
gerekeı1 zaına11ı :ıy ınnayı da göz ardı etmemelidirler. Bu öı1der yoldaş-, 
lar. ktiylü kitlclcri11i11 büyük Çllğu11luğunun devrimci coşkusuııu yük-

• 
seltmek amacıyla t>ı1üm üzdcki kış ve i lkbal1ar aylarıı1d:1. toprak kirası-
11111 indirilınesi içiı1 ge11iş karn paı1yalar başlatmalı. genci olarak bütüı1 
Kurtarılmış !3<>1gclerde. tize! <>laı1ık da yeııi kurtarılmış geniş lı<ilgc\er
dc topr.ık kirasıı1ııı i11dirilmcsi11i gcrçeklcştinnelidirler. Ayııı 7,a1na11da. 
1 946 yılıııda hütü11 Kurtarılınış Bölgelerde tarım ve sanayi ürctimi11de 
yeı1i bir gelişme kaydedilmesi içiı1 gerekeni yapmalıdırlar. Toprak ki
ra.-;ınııı iı1dirilmesi11i ve üretimi yeni başlayaı1 ge11iş çaplı savaş yüzüıı
den savsakJamayııı: tam tersine. tizel likle Guom indang saldırısı11111 ye-
11ilgiye uğr:ıtılınası içiı1. toprak kirasını11 i11dirilmesiı1e ve üretiıne lıız 
vennck gerekir. 

3. Tılprak kir:ısın111 i11dirilmesi. l1ükümetin lJir lütfu değil. kitle mü
cadelesi11iıı bir Slıııucu <>lınalıdır. Toprak kirasıı1ın iı1dirilmesi11i11 başa-

' 
rısı ya da lJaşarısızlığı lJuıı:ı bağlıdır. Topr* kira.-;111111 iı1diriln1esi mü-
cadelesinde a.5ırıl ıkl:ır pek ti11leı1emez: ama bu. gcrçektcıı geniş kitlele
rin bilinçli bir mücadelesi ise. ıneydana gelmiş olan her türlü aşıı·ılığııı 
soı1radaı1 düz.eltiln1esi ınümküı1dür. T<ıprak ağalan11ıı1 Guom i11daı1g'a 
yardım etmemeleri içiı1 cıı1larJ geçim olanağı sağlamanııı köylüleri11 
ve bütü11 l1alkıı1 y:ır.ırına olduğuna kitleleri ancak o 1..amaıı ikna edebi
lir ve 011ları11 bıı11u anlaın:ısını sağlayabiliriz. Partimizin bugü11kü siya
seti l1fılfı. t<ıprakl:.ıı-a el koyın;,ık <ieği l. lopr.ık kirasıı1ı iı1diı ıııeklir. Top
r:tk kirasııı ın i11dirilıncsi sırasıı1da ve dal1a sonra, köylüleri11 büyük ço
ğuı1luğuııuı1 ktiylü birlikleriııdc örgüt lenınesine yardımcı olmalıyız. 

4. Üretiın ;,ıt ıl ıııı ıııda z:ıfcr k:ızaıunanııı aııahıan. ürcticilcri11 büyük 
ç<ığuı1luğuııu ürctiın içiıı karşılıklı yardım grupları haliııde tirgüıle
mckt ir. Kcsiıılikle alııım:ısı gerckeıı tiıılemlerdc11 biri de tarım ve saııa
yiye lıukümct krcliisi sağl:ııımasıdır. Tarım çalışmasını tam mevsimiıı
dc yapm:ık ve iş 1�111ıa111 kayl1111 1 aı.altm;,ık da çok öııemlidir. Bugüıı �ı
vaşı destekleıııck içiı1 sivi l  i11Sa11 gücüııü scı·erbcr etmeliyiz: tile yaı1-
daıı cl iııı iı,deıı geldiğiı1cc tarıın içiıı elverişli hiçbir mevsiıni kaçınna
n1alıyız: l)u yüı,deıı gerekli  düıc11lemc yöııtemleriııi öğreıınıeliyiz. 
Ordu l1irlikleri. l1üküınct <ırganlan ve okullar. savaşı. çalışmayı ve .öğ-
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reı1meyi sçkteye uğr.ıtn1amak kaydıyla, uygu11 bir i.ilçüde üretime katıl
m�ya devam etmelidirleı·. Aııcak bu şekilde kcı1di yaşeışlarını düzel
tebilir ve lıalkııı sırtındaki yükü hafifletebilirler. 

5.  Bazı llüyük şel1irler ile birçok orta büyüklükteki şehri daha şim
dideıı ele geçirmiş lluluı1uyoruz. Şclıirlerdeki ekonomiyi deııetim altı-

11a almak ve huralanıı saı1ayi. t icaret ve maliyesini geliştiııııek. Parti
ıniz için önemli bir gtirev haline gelmiştir. Bu amaçla. eldeki hütüıı 

eğitilmiş kişileri kullaı1nıak. parti üyclcri11i 011larla işbirliği yapmaya 
ikııa etmek ve 011lard.11ı yönetiın tckııiklcrini ve yöııtcmlerini öğren--
mck son derece gereklidir. 

6. Bütü11 Parti üyelerine halkla sıkıca kaynaşmalarıı11. halkın eko-, 

nomik güçlükleriyle ilgilcnmcleri11i. toprak kirasının iı1dirilmesi ve 
üretim gibi iki öı1emli  g<irevi11 gerçekleştirilmesini. halka güçlüklerini 
yeıımede yardımcı c>lmauın anal1tan olarak görmelerini söyleyi11; böy
le yapmakla l1alkıı1 içteıı destcğiııi kazaı1ıp. bütü11 gericileri11 saldırıla
nı11 yenilgiye uğrJtabiliriz. Her şeye hala uzun süreli çaba açısıııdan 
bakılmalı ;  iıısan gücü ve maddi kayııaklıır idareli kullanılmalı. her şey 
uzuıı vadeli <>larak plaıılaıınıalıdır; böyle y:ıpars..1k. zal'eri kaı.anacağı
mızdan emin olabiliriz. 
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1946 YILINDA 
KURTARILMIŞ BÖLGELERDEKİ 

ÇALIŞMA SlY ASETt• 

15 Aı·a/ık 1945 

Partimiz, son birkaç ay içinde Japo11 ve kukla birliklerini temizle
mek ve Guomindang'ın Kurtarılmış Bölgelere yaptığı saldırılan ez
mek için verile11 şiddetli mücadelelerde lıalkil önderlik etmede büyük 
başarılar kazandı. Bütün Partili yoldaşlarımız tam bir birlik içinde 
gözle görülür başarılar elde ettiler. Yakıı1da 1945 yılı sona eriyor. 
1946 yılıııda bütün Kurtarılmış Bölgelerdeki çalışmalarda aşağıdaki 
noktalara dikkat etmeliyiz: • 

l .  Yeı1i saldırıları yerle bir edi11. Ordumuz, Suyyuaı1, Şatlsi ve gü� 
11ey Hcbcy'dcki Kurtarılmış Bölgelerimize karşı girişileı1 geniş çaptaki 
saldınları yerle hir ettiği içiıı, Guomiııdang daha büyük kuvvetler sevk 
etmekte ve yeı1i saldırılar içi11 11azırlık yapmaktadır. Eğer Guomiıı
da11�'1 iç savaşa hcmcıı son vcrınek zoruııda hırakacak yeni bir geliş
me olnı:ızsa. savaş. 1946 i lkbaharında yoğunlaşacaktır. Bu yüzdcıı. 
bütüı1 Kurtarılmış Bölgelerin rncrkczi görevi. hfila, kcndiııi savuııma 
tutumunu be11imsenıck ve Guomiııdaııg saldınlarıııı ezmek için elden 
geleni yapmaktır. 

2. Gao Şusun lıarcketiıı i 1 yayı ı1. Partimiz. Guomindang saldırıları-

+ !Ju Parti içi ı:ılinıat. \'in K<1nıüııist ı>artisi Merkez Konıitesi adına Mao Zedung yoldaş 
lamfındun kalenıe al ınıııı�tır. 

1 .  30 likinı 1945�c Gu,ııııiııdang'ııı 1 1 . Savaş Bölgesi Koıııutaıı Yardınıcısı Ga<> Şusuıı, 
Güney l�cbcy liyaleıi'ndc l!:ıııdıııı'Jııki iç s:ıva� ceplıcsinde ay:ık.laııar.ık bir k<>l<lrdu ve 
bir k<>ll:ı lıiziııı t:ır.ıfııııı1•1 gc�1i. Bu <>lay. biııüıı ülkeyi derinden cıkiledi. Çin K<llııünist 
Partisi Merkez K<"ınıitcsi. ()uı.llıı iıı<liıng birliklerini oolüp dağıtnıa ve onlan ayakl:ınnıa· 
ya te�vik etıııek ç:ılışnıasıııııı y<rJuııl:ı�lınlnıası içiıı. bütün diğer Guooıindang subayla· 
nııı ve crleriııi Ga<) Şusuıı'uıı ve hirliklcriııiıı izindeıı gilıııeye. Kuıtan�ııış fi<>lgelen: 
saldımıayı reddetnıeye. cephede iç savaşı b;ıltalanıaya. Halk Kurtulu� Ordusu'yla k.ar
de�lik bağlan kumıaya ve ayaklanarak halkın safına kaıılnıaya çağıran bir propaganda 
kanıpanyası başlatmaya k.ar.ır verdi. Bu olay, Gao Şusun hareketi diye bilinir. 
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nı ezmek için. saldırıya lıazırlanan ya da salduıııakta olan Guomiıı
dang birliklerini parçalaınaya çalışmalıdır. Ordumuz, bir yandan iç sa
vaşa katılan Guomindang birlikleriııin savaşma azmini kıııııak üzere 
yaygııı, açık siyasi propagandayı ve siyasi saldırıları sürdürmelidir. 

• • 
üte yandan. biz, savaşın döııüm nokta'>• olabilecek anlarda çok sayıda 
Guomindang a'>keriniıı Gao Şusun'u örnek alıp halka katılması, iç sa
vaşa karşı çıkıp barıştan yana tulum takınması için Guomindang ordu
su içinde ayaklanmalar lıazırlamalı ve örgütlemeli. Gao Şusun hareke
tini yaymalıyız. Bu çalışmayı pratik bir şekilde yürütmek ve çabuk so
nuç almak için her bölge. Merkez Komitesiniıı talimatı gereğince özel 
bir bölüm kurmalı ve kendilerini içteıılikle ve bütün beıılikleriyle bu 
çalışmaya adayacak çok sayıda kadro görevlendirilrrielidir. Her bölge
ııin yönetici organları bu çalışmanın yönetilmesiyle yakındaıı ilgilen-
melidir. 

· 

3.  Askerleri eğitiıı. Kurtarılmış Bölgelerdeki sahra orduları esas 
olarak kurulmuş buluıımaktadır ve bölgesel birliklerin sayısı da olduk
ça çoktur. Bu ııcdenle, şimdilik. genel olarak asker sayısını artuıııayı 
durdurmalı ve çarpışınalar arasındaki sürelerden. askerleriıı eğitimiııe 
ağırlık veııı1ek için yararlanmalıyız. Bu. sahrJ orduları, bölgesel birlik
ler ve halk milisleri için geçerlidir. Eğitim kurslannın es.1S amacı hala • 
nişancıl ık. süngü kullaııma, el bombası atma ve benzerlerinin teknik 
düzeyini yükseltmek olmalıdır. ikinci amacı ise taktiklerin düzeyini 
yükseltmek olmalıdır; bu arada, gece harekatlarına özel öııem verilme
lidir. Eğitim yöntemine geliııce, subaylı rın erlere. erlerin subaylara ve 
erlerin birbirleriııe öğretmesi şckliııde bir kitle eğitim hareketi başlat
malıyız. 1946 yılında. ordudaki siyasi çalışmayı daha da geliştirmeli, 
ordudaki her türlü dogmatik ve şekilci çalışma tarzını yenmeli ve su
baylarla erleriıı. orduyla lıalkın birliğini. dost birliklerle birleşmeyi. 
düşmaıı birliklerini parçalaınayı ve eğitim, ikmal ve savaşma görevle
riniıı yeriııc getirilmesini sağlaınal ıyız. Yerel lıalk milisi bugünkü ko
şullara uyguıı olarJk ycııideıı düzeııleıımclidir. Orduııun geri hizmetle
ri ycııideıı düzenleıımelidir. Bütüıı IX>lgelerdeki lopçu ve istihkam bir
likleriııi örgütlemek ve genişletmek için mümküıı olan her şey yapıl
malıdır. Askeri akademiler. teknik pcrsoııel cğitimiııe ağırlık vererek 
çalışmalanna devam etmelidirler. 
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4. T<ıprak kirJsı111 i11diriıı. Merkez Komitesiniıı 7 Ka-;ım 1945 ta
rihli .talimatıııa 2 uyguıı <ılarak. hütüıı bölgeler 1946 yılıııda. yeııi kur
ıarılmış bölgelerde l<ıpr.ık kirJsıııın ve faizin indirilmesi için lıareket
ler haşlaıınalıdır. Bu lıareketler geniş çapta olmalı ,  kitle niteliği t:ı.şı
malı. aııcak önderlikten yoksuıı olm<ımalıdır. İşçilere geliııce, oııların 
ücretleri de uyguıı bir şekilde yüksclıilmclidir. Bu lıarekctler yoluyla. 
geniş kitleler kendileriııi kurtarabilıneli. örgütlenebilmeli ve Kurtarıl
mış Bölgeleriıı bilinçli efendileri haJiııc gelebilmelidirler. Bu k:ırarlı 
t>ıılc111ler olmak.c;ızın. yeııi kurtarılmış bölgelerdeki kitleler. iki parti
den. Koınünisı Partisi'yle Gutımindaııg'dan hangisinin iyi. lıaııgisiııiıı 
kötü olduğuııo ayırt ed<'rnczler. yalpalarlar ve Partimizi kararlı bir şe
kilde desteklemezler. Eski Kurtarılmış Bölgelerde, toprak kirası ve f:i
iziı1 iııdirilmesi çalışması. bu lıölgeleri daha da sağlamlaştırmak an:ıa
cıyla yeııiden gözden geçirilmelidir. 

• • 
5.  üretim. Bütün bölgeler. 7 Kasım tarihli talimata uymalı ve 

l 946'da bütün Kurtanlıııış Bölgelerdeki hem devlet üretiminiıı. lıem 
de özel üretimin daha öııceki yıllara oraııla dalla fazla ve daha başarılı 
olmasını sağlamak içiıı her türlü hazırlığa ·girişmelidirler. Halk arasın
da hclireıı bezgiıılik duygusu. ancak toprak kirasıııın iııdirilmesi ve 
üretim görevleri -gayretle ve büyük bir başarıyla gerçekleştirilirse alt 
edilebilir. Önüııde soııunda. Kurtarılmış Bölgelerdeki siyasi ve a.">keri 
mücadeleleriıı zat�ri ya da yenilgisini. bu iki görevin gerçekleştirilip 
gerçekleştirilmemesi belirleyecektir. Bunlar. hiçbir bölgede ihmal 
edilmemelidir. 

6. Maliye. Soıı döııemiıı yoğuıı çalışmalarını karşılamak içiıı daha 
da ağırlaşaıı mali yük. plaıılı ve sisıemli bir şekilde ııoııııal lıale getiril
melidir. Yükü çok ağır olanlar içiıı uygun indirimler yapılmalıdır. 
Uzun süreli çabamızııı başarılı olabilınesi için. herhaııgi bir bölgede 
üretimden ayrılaıı iıısaıılanıı sayısı yerel mali gücün sıııırlarıııı aşma
malıdır. Birlikler sayılarıyla değil. ııiıelikleriyle ölçülürler: bu. bizim 
<>rdu iıışa<;ı koııusuııdaki ilkelcrimizdeıı biridir. ürcıimi gelişıirmek. 
ikmali sağlamak. öııderliği merkezileştiııııek. yönelimi ademi merke
zileştirmek lıem orduya. lıem lıalka. lıem kamu çıkarlarına. lıcm özel 
çıkarlara öııem veı ıııek ve hem ürcıime. hem de -ckoııomiyc ağırlık 

2. Bkz. bu ciltte «Tl'(>r.ık Kirasınııı lıı<liıilıııcsi ve Ürcıinı. Kurtanlııııı Bölgclcıiıı Savu
ııulıııasında İki Örİcnıli Slınııı<lur•• s. 73. 
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verınek: mali ve ekonomik soruı1larıınrzı çözerkcıı hize yol göstcrcı1 

doğru ilkeler lıala buıılardır. 
7. Hükümeti destekleyin ve halkı seviı1: <>rduyu destekleyiıı ve Di

reıımc Savaşı'ııda dövüşmüş a.'ikerlerin ailelerine öııcelik taıııyın.3 

1946 yıl ıııda bu iki görevi so11 birkaç yıla oranla dal1a iyi yerine getir

meliyiz. Bu Guomi11daı1g saldırıları11 111 ezilmesiııde ve Kurtarılmış 

Bölgeleriıı sağlamlaştırılmasıııda büyük bir öııeın taşıyacaktır. Bu gö

ı·ev. ordu içiııde. lıükümeti desteklemeııin ve halkı sevmeniıı ö11emi11i 

deriı1leınesiııe kavramaları111 sağlamak amacıyla. her komutan ve lıer 
savaşçııı111 ideolojik bakımdaı1 eğitilmesi yoluyla yeriııe getirilınclidir. 

Ordu, keııdi üzerine düşeni yaptığı sürece. yerel yönetim ve halk da 

ordu ile ilişkileriı1i geliştireceklerdir. 
8. Yardım. Kurtarılmış Bölgelerde acil olarak yardıma ihtiyacı olan 

birçok doğal ;ıfet kurbaııı. mülteci ve işsiz ve kısme11 işsiz insan var
dır. Bu soruııun iyi ya da kötü bir şekilde çözülmesinin büyük ve yay
gı11 bir etkisi olacaktır. Yardım, hükümeti11 aldığı önlemlerin yanı sıra, 

esas olar.ık kitleleri11 kendi aralarındaki karşılıklı yardıma dayanmalı
dır. Parti ve lıükümct. kitleleri, karşılıklı yardım yoluyla kamu yardım 

çalışınasını örgütlemeye teşvik etmelidirler. 
9. Yerel kadrolara özen gösteri11. Bugün her Kurtarılmış Bölgede. 

lıer düzeyde yöı1etim görcviııde bulunan. başka biilgelerdeı1 gelmiş 
çok sayıda kadro vardır. Bu, özellikle kuzeydoğu eyaletleri için geçer
lidir. Her bölgc11i11 yö11etici orgaı1 1 ,  bıkıp usannıadaı1 bu kadrolara, ye

rel kadrolara özen gösteı ıııelerini ve 011lara içteıılikle ve iyi niyetle 
davraıımalanı11 öğretmelidir. Dışarıdan gelen kadrolar. yerel kadrola
rı11 scçilmesiııi. eğitilmesini ve ilerletilmesini kendileri için önemli bir • 
görev saymalıdır. Partimiz. ancak höyleliklc Kurtarılmış Bölgelerde 
kök salabilir. Dışarıdan gelmiş iıısaıılann yerel halka tcpcdeı1 bakan 

çalışma tar1.1 eleştirilmdidir. 

10. Her şeyi uzuı1 vadeli bir şekilde düşüııün. Durum ııasıl bir ge

lişme gösterirse göstersiı1. yeııilmez bir durumda cllmak istiyorsak. 

Partimiz. l1csapları111 daiına uzuı1 vadeli yapmalıdır. Bugüı1 Partimiz 

3.  •• 1 lükünıcti destekleyin ve halkı sevin>•, 1 laik Kunuluş ()rdusu'ııun bir sloganıydı. 
••Orduyu desteklcyiıt ve Dircnıııc Savaşı'ııda Jövüşnıüş :ıskcrleriıı ailclcriııe ilııcclik 
tanıyın>• ise. Pani i.)rgüllerinin. hükünıct orgaıılannın. lıalk örgütlerinin ve kunanlnıı�  
b(;lgclcrdcki halk kit lelerinin bir slogaıııydı. ikinci slılgaıı ise daha soııra «Orduyu 
destekleyin ve devrimci a.'kcrleriıı ai lcleriııc (incelik tanıyııı•• şeklinde dc�i�tirildi. 
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bir yaı1da11 - Kurtanlınış Bölgelerde özerk yönetim ve keı1diı1i savunma 
koı1usuı1dak.i tuıumuı1da ısrar ediyor. Guomiı1dang saldırılarıı1a karar
l ı l ıkla karşı kc>yuyor ve bu bölgede halkıı1 elde ettiği kazaı1çları sağ
lamlaştırıyor. Öte yandan. gericileri tecrit etmek. kendimize sayısız 
müttel'ik ı;a1..a11mak ve Partimizi11 etkisi alt ıı1daki mill i  demokratik bir-• • 

!eşik cer,11cyi ge11işlctmek içiıı Guc>miııdang bi>lgeleriııde (Kun
mi11g'deki <>ğre11ci boykotuı1uıı gösterdiği4) şimdi yükşelmekte olan 
dem<>kratik lıarcketi destekliyc>ruz. Buı1daı1 başka Partimiziıı bir heye
ti. yakıı1da çeşitli partilerin ve herhaı1gi bir partiye bağl ı  olmaya11 ta-

• 
nı11mış kişileri11 Siyasi Da11ışma Koı1ferJ11sı 'ı1a katılacak. Guomiııdaııg 
ile göı·üşmclere yeı1ideı1 l)aşlayacak ve bütüıı ülkede barış ve demok
rasiııin sağlaııması için çaba harcayacaktır. Aı1cak yiı1e de zikzaklar ''e 
dönüşler olabil ir. Öı1ümüzde birçok güçlük vardır. Ömeğiı1. yeııi böl
gelerimiz ve yc11i birliklerimiz lıeııüz sağlam laşmam ıştır ve mali  so
ruı1larımız vardır. Bütüı1 bu güçlükleri açıkça ortaya koymalı ve oııla
rın üstesinden gelmeliyiz. bütü11 çalışmamızı uzuı1 · vadeli <>larak dü
zcı1lcmeliyiz. 111saı1 gücünüı1 ve maddi kaynakların tutumlulukla kulla-
11ılmasıı1a e11 büyük dikkati gtistermcliyiz. Ve talihin yaver gitmesi sa
yesiııde kolay başarı sağlaı1Jl)ileceği yoluı1daki hayalci düşüııcelerc 
karşı uyanık olmalıyız. 

1 946 yılıı1daki. özellikle bu yıl ıı1 i lk yansıı1daki çalışınalarımızda 
bu <>11 11oktaya özel ö11em vcrilınelidir. Değişik yerlerdeki yoldaşlar111 
yerel koşullar ışığıılCkı bu siyasetleri esnek bir şekilde uygulayacakla
rını umuyoruz. Y erci siyasi otoriteııiıı iıışası. birleşik cephe çalışm.ısı-
11ı11 yapılması. günlük olaylar üı.eı·iı1e eğitimi11 Parti içiı1de ve dışıı1da 
yayılması ve kurtarılmış bölgcleriıı yakıı1111daki şehir ve kasabalaı·da 
çalışma yapılması gibi çeşitli alaıı lardaki çalışmalara geliı1ce. J)uıılarııı 
lıcpsi de öııemlidir. aına burada buııl�ırııı üzeriııdc duııııayacağız. 

4. 25 Kasıııı 1 945 akşaııtı. Yuıtnıııt f�yııleti'11iıı lı:ışkeıtti Kun111ing'<leki. 6 lıinJen f;ızl:ı 
yüksek ve ortaöğrl!nİnı ()ğrcn<:_isi .  g.ünüıt t)l;tyl;ınııı tart ışı11ak ve i� S•lV:ljl Jlfllteslo cı
ıttck içiıt ()üneyb;ılı llirlcşik U11iversiıesi'11Je tLıııl:ııtdı. (]uLııı1i11<lang geıicilcri. asker 
gi;nJcrerck tııplantıyı kuşattılar. iiğreıtciler ü�.eıiıte h;ıfif tLıplarl;ı. n1;1ki11eli tüfek ve 
tüfeklerle ;ıleş açtı lıir ve <;ğrctntcnlerlc <;ğreı1cilcri11 eve gil111eleri11i (;nle111ek için ü11i
versileııiı1 çevresine ıtıultııfızlar yerle�lirJiler. llunun üı.cıiıte, Kuıutıing lise ve ürıi
versilclcıiıt<leki iiı�rcıtci ler ltep birlikle b<ıykııl:ı •• irisıiler. 1 Aralık'ta GuLıntin<laıt•• ••e-.. .. (' .. ' 

.. ..  
ıicileıi Güneybatı Birleşik Universilesi'ııc ve 1ğrcln1eıı Okuluıta çıık s:ıyı<la asker ve 
gizli ajan gi.jndcnliler. Bwtlar el hoıttbalan atar.ık Ji;rt kişiyi öl<lüıüp on<laıt fazlasıııı 
yar.ılaJılar. Bu olay « 1 Aralık Katliaıtıı•• L>larak bilinir. 
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KUZEYOOÔUDA iSTİKRARLI 
ÜS BÖLGELERi lNŞA EDELtM• 

28 Aı·a/ık 1 945 

l .  Partimizi11 Kuzeydoğuda bugünkü görevi. üs bölgeleri, doğu, 
kuzey ve batı Maı1çurya'da istikrarlı askeri ve siyasi üs bölgeleri inşa 
etmektir. 1 Böyle üs l)()lgeleri iı1şa etmek kolay bir iş değildir: zorlu ve 
amansız bir mücadeleyi gerektirir. Böyle üs bölgeleri inşa etmek üç ya 
da dört yıl ister. Ama 1 946'da sağlam bir ön çalışmanın temeli atılma
lıdır. Yoksa ayakta duramayız. 

2. Şurası açıkça anlaşılmalıdır ki, bu üs bölgeleri Guomindang'ın 
işgal ettiği ya da edeceği büyük şehirlerde ya da ana ulaşım hatları bo-

• Çin Kı:•ııünio;t Partisi Meıkez Konıilesi aJına Mao 1.edung yolJaş tarafından kaleme 
al ınan hu talinıaı. Meıkez Komitesi KuzeyJoğu Bürosuna hiıaben yazılnııştı . Sovyc:t
ler Birliği Japonya'ya s;ıvaş ilruı edip Sovyeı Kızıl OrJusu Kuzeydoğuya girer gimıez 
Çin Koıııünisl l'art isi Meıkez K<>nıilcsi ve Çin Halk Kurtuluş OrJusu. Japon istilacıla 
nnın ve kukla «Mruıçukuo>• rejinıinin kıılınıılannı yok eınıek. haiııleri ıcnıizlenıek. 
hayduıları silip süpümıck ve \'eşiıli kadenıelerde dcnıokratik yerel yönetimler kur
nıakta halka öııderl ik eınıek il1.cre Kuzeydoğuya çok sayıda kadro ve asker gönderJi. 
Fakaı aynı zamaııda. Kuzeydoğuyu bütünüyle kendi deneıinıleri all ına alnıak isteyen 
Guonıindang gericileri. ARI) eınpeıyaliznıinin yarJınııyla oraya karadan. denizden ve 
havadan \'Ok sayıda asker •ıktardı ve l lalk Kurtuluş Ordusu tarafından daha önce kur
lanlıııı ş  olan Şanhayguan ve Cinçov gibi kilit yerleri ele geçirdi. Kuzeydoğuda şidd1..'1-
li bir ıııüc;ıdeleııin p;ıtlak vemıesi artık kaçın ılmazdı ve bu nıücadclcnin bütün ülkede
ki durunı açısı ııd;ııı iizcl bir iinenı taşıyac.ığı açıktı. Mao 7.cdung y<>lJa� bu talinıatta, 
Kuzeyd<>ğud;ıki ıııüc:ıtlc leııiıı ne kad.ır çeliıı olacağını önceden belirtti ve lanı 1.:ınıa
nında, çal ışnıanın ağ ırlık noklasınııı şelıirler ve Guc>nıindang işgal nıerkezleriııden gö
rece uz.ıkla bulun.ın köylük hiilgcler olıııası gercktiJ!.ine, yaııi kitleleri ctışkuyla ayak
laııdımıak. isı ikrarlı üs bölgeleri inşa elnıek. yavaş yavaş gijç ttıpl;ııııak ve gele1..-ckteki 
k:ırşı s:ıldıny:ı ge1;iş lı;ızırlığı içiıı ••an•ı y<>lıı bırakıp yoluıı her iki y;ınıııdaki ttıprnklan 
ele g<-"Çi nııck>• ge rckt iğiııe işarcı etli. Meıkcz Konıitcsiniıı ve Mao 7.t.-duııg yolJaşın bu 
dt>ğru siy;ıseti. h;ı�ınd;ı l,iıı llia<> yoltl;ışııı bulunduğu Kuzeydoğu Bürtısu tar.ıfından 
tamamen uygulaııdı . işte büyük zafer. Ku;r.eydoğunun tüıııünün üç yıl stınra, 1948 Ka
s ıııı'ıııd.ı kurtanlınası biiyl1..-.:e gerçekleşti. 

1 . l>oğu Mançuıya üs bölgesi ('i\iıı. Siaıı; Anlu. Ycnci. Duııhua ve Çin Ç'aııgçuıı Dcınir
y<)lunun Şenyang-Ç:uıgçuıı kcsinıinin doğusundaki diğer yerleri kapsıyorJu. Kuzey 
Mançurya üs bi)lgcsinc dalıa başka yerlerin yanı sıra lfarbin, Mudanciang, Beyan ve 
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yunda i11şa edilmeyecektir. Bugünkü koşullarda bu mümkün değildir. 
Üs bölgeleri Guominda11g'ıı1 eliı1de tuttuğu büyük şehirlere ya da ana 
ulaşım hatları11a yakın bölgelerde de iı1şa edilmeyecektir. Bu11un 11ede-
11i. büyük şehirleri ve aı1a ulaşım hatlarını ele geçiren Guomindaııg'ın 
bunlara çok yakıı1 yerlerde istikrarlı üs bölgeleri iıtşa etmemize iziıt 
vermeyecek olmasıdır. Partimiz buralarda gerekli çalışmayı yapmalı. 
bir ilk savunma l1attı kuı111alı ve bu hattı hiçbir zaman kolayca terk et
memelidir. Fakat buralar, bizim istikrarlı üs bölgelerimiz değil, her iki 
taraf için de gerilla bölgeleri olacaktır. Bu yüzde11, istikrarlı üslerin in
şa edileceği bölgeler. Guomindang işgal merkezlerindeıı göreli olarak 
uzakta bulunan şehirler ve ge11iş köylük bölgelerdir. Güçlerimizi buna 
uygun olarJk düzenleyebilmemiz ve bütün Partiyi bu amaca yönelte
bilmemiz için bu bölgelerin şimdiden belirlenmesi gerekir. 

3. istikrarlı üs bölgelerimizi11 yeri konusunda karara varıp kuvvet
lerimizi düzenledikten ve ordumuzun gücü sayıca büyük miktarda ar
tırıldıktan sonra. Kuzeydoğuda Partimizin çalışmasın111 ağırlık merke
ziııi kitle çalışması oluşturacaktır. Guomiııdang'ııı bir süre için Kuzey
doğuda Partimizdeı1 daha güçlü olacağı bütüı1 kadrolarımıza kavratıl
malıdır; hareket ı1oktarnız kitleleri mücadeleye sevketmek. onların so
runlan111 çözmek ve her bakımdaı1 011lara dayanmak olmadıkça. 
kitleler içinde titizlikle çalışmak içi11 güçlerimizi seferber etmedikçe. 
bir yıl ve özellikle önümüzdeki çok önemli birkaç ay içiı1de sağlam 
bir temel yal1\tmadıkça Kuzeydoğuda tecrit oluruz. istikrJTlı üs bölge
leri i11şa edemeyiz ya da Gu<lmiııdaııg saldırıları11ı yenilgiye uğrata
maz. gerçekteıı olağaııüstü güçlüklerle karşılaşabilir ve hatta başarısız
lığa uğrayabiliriz. Buı1a karşı lık. kitlelere sıkı sıkıya dayaııırsak. hütüıı 
güçlükleri yeııer ve lıedefimize adım adım ulaşırız. Kitle çalışması de
mek. kit leleri lıainlerdeıı lıesap sormak üzere mücadeleye sevk etmek. 
toprak kirasıııııı iııdirilmesi ve ücrctleriı1 art ırılması için. üretim içiıı 
kaınpaııyalar açmak demektir. Bu miJcadelelerde çeşitli türden kitle 

Ci ;ııııus <l:ıh ildi .  IJ:ılı M;ıııçul)'il üs IXilgesiııe ':içilı:ır. Taoan. Kaylu. l'usin. Çeııgcia
ıuıı. ı:uyu ve (,."iıı Ç:ıngçuıı lkıııiry<ılunuıı Şeny:ıııg-Çaııg�"Uıı kesiıııinin tı:ıt ısıııdaki 
Jiğ.er yerler <l:ılıil<li. l1:ırti.  Güney M:uıçurya'd:ı da tıir üs IXilgcsi in�a eıti. [Juııa An
duııg. Çuaııglıe. ·ı ·uııglıua. l.irıci;ıııg. Çirıgyu:ın ve Çiıı Çangçun Dcnıiryoluııuıı Şeıı
y:ıııg-l';ıl ien kesiıııiniıı d<ı<JusuııJ;ıki yerler ile Şeııy;ıng'ııı güneybaıısın<laki l,ia<ıçung 
d;ıhildi. Güney M;uıçury;ı'd;ı dii�nıaııa ka�ı kar.ırlı nıüca<lele, Kuı.eyd<>ğud;ı üs böl
gelerinin iıışasıııda öncnıli bir nıl <ıyn;ıdı. 

82 



örgütleri kunnalı, Parti çekirdekleri oluştunnalı, kitlelerden oluşan si
lalılı birlikler ve halkın siyasi iktidar organlarını inşa etmeli, ekonomik 
kitle mücadelelerini hızla siyasi mücadele düzeyine yükseltmeli ve kit
lelerin üs bölgeleriıı inşasına katılmasına önderlik etmeliyiz. Kitle mü
cadeleleri yaratılması konusunda Celıol Eyalet Parti Komitesi tarafın
dan yakınlarda yayınlanaıı talimat2 Kuzeydoğuya da uygulanabilir. 
Partimiz. Kuzeydoğudaki halka elle tutulur maddi çıkarlar sağlamalı
dır. Kitleler aııcak bundan soııra bizi destekleyecek ve Guomindang 
saldırılarına karşı koyacaklardır. Yoksa. iki taraftan hangisinin, Guo
mindaııg'ın mı, yoksa Komünist Partisi'nin mi iyi olduğunu gönneye
bilirler, bir süre için Guomindang'ın aldatıcı propagandasına kanabilir-

-
ler, hatta Partimize sırt çevirebilirler ve böylece Kuzeydoğuda bizim 
içiıı son derece elverişsiz bir durum doğabilir. 

4. Bugün Kuzeydoğuda Partimiz açısından öznel bir güçlük vardır. 
Kuzeydoğudaki kadrolarımızın ve silalılı kuvvetlerimizin büyük kısmı 
oraya yeni gelmiş bulunmaktadır, halka ve bölgeye yabancıdır. Büyük 
şehirleri işgal edemediğimiz için kadrolar hoşnut değildirler ve kitlele
ri ayaklandırıp üs bölgeleri inşa etmek gibi çetin bir görev karşısında 
sabırsızlığa kapılmaktadırlar. Bu koşullar, şimdiki durum ve Partimi-• 
zin görevleriyle çelişme halindedir. Diğer bölgelerden gelen bütün 
kadrolara tekrar tekrar araştuıııa ve incelemeye önem vennelerini, böl
geyi ve halkı taııımalarını ve Kuzeydoğu halkıyla kaynaşmakta kararlı 
olmalarını öğretmeliyiz. Kitleler arasından çok sayıda faal unsur ve 
kadro yctiştiııııcliyiz. Kadrolara. büyük şelıirlerin ve ulaşım hatlarının 
Guomiııdang'ın elinde olmasına karşın, yine de Kuzeydoğudaki duru
mun bizim lehimize olduğunu anlatmalıyız. Bütün kadrolar ve askerler 

2. Burada Çin Kon1ünisl Partisi Cch11l Eyalel Komiıesi tarafından Aralık 1945'te yayın
lanaıı <<Kitlelerin Harekele Geçi ıiln1esine Oişkin Talin1al>•a değinilmekıedir. Bu lali
n1al, o günlerde killclcri11 lıarckete geçirilmesinde nıerkezi görevin, hainler ve gizli 
ajanlarla hcsaplaşn1ak üzere geniş çapla bir suçlan1a ve ce1.alaııdım1a kan11l3nyası aç
n1ak 11ldu�u11a işarel ediyordu. Bu kan1panya ar.ıcılı�ıyla ki1leleri11 coşkusunu artır
n1ak; kitlelerin ıoplun1sal. siyasal ve ekonon1ik düzeylerini yükselln1ek; işçi sendika
ları. köylü birlikleri ve daha başka kitle örgütleri kun11ak ve bu kan1panya sona erdi
ğinde loprak kirası ve faizin inılirilmesi için kille çapında bir kan1ı:ıanya aı,.ma hazır
lıklan yapmak gerckıiğini de belirtiyordu. Şehirlerdeki kitleleri harekele geçirirken. 
hainlerle ve gizli aj<ınlarla hesaplaşma kanıpanyasında i'ınL'İİ ve önder n.ılii 11ynayabil
n1eleri için önce işçileri harekete geçim1en1iz gerekiyordu. Talin1atta. aynca. insan 
gücünü tutumlu bir şekilde kullanmak ve her şeyi uzun vadeli olarak planlan1ak için 
şehir yönetin1iyle ilgili. bütün işlerin öğrenilmesi yolunda çağnda bulunuluycırdu. 
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arası11da, kitleleri ayaklandınna ve kendi üs bölgelerimizi inşa etme 
fikri11i yayarsak: bütüı1 ktıvvetleri seferber eder ve bu üs bölgelerini 
inşa etme büyük mücadelesi11e bir an önce girişirsek. Kuzeydoğuda ve 
Cel1ol'de sağlam llir şekilde tutu11abilir ve :zaferden emin olabiliriz. 
Kadrolara Guomiııdang'ııı gücüı1ü hiçbir şekilde küçümsememeleriı1i 
ya da Guomindaı1g'ıı1 nasıl olsa doğu ve kuzey Maııçurya'ya saldıraca
ğıııı düşüııerek çetiıı çalışma katşısıııda sabırsızlığa kapılmamalanııı 
anlatmalıyız. Elbette bu açıklamaları yaparkeıı. kadrolarda Guomin
daııg'ııı aşın derecede güçlü olduğu ve saldırılanııııı yerle bir edileme
yeceği yoluııda biı· fikir uyandınnamalıyız. Guomindaııg'ın Kuzeydo
ğuda hiçbir derin, örgütlü temeli olmadığıııa ve saldınlannın ezilebile
ceğiııe. bu yüzdeıı Partimiziıı üs bölgeleri inşa etmesiııiıı mümküı1 ol
duğuııa işaret etmeliyiz. Fakat şu aııda Guomindang birlikleri Cehol
Liaoııiııg sınırına saldınnaktadır ve eğer oıılara hiçbir darbe iııdiril
me1.-;e çok geçmedeıı doğu ve kuzey Mançurya'ya saldıracaklardır. Bu 
yüzden bütün Parti üyelerim iz. eıı zor görevleri üstlenmeye. kitleleri 
hızla ayaklandıııııaya. üs bölgelerimizi iıışa etmeye ve batı Mançurya 
ve Cehol'deki Guomiııdaııg saldınlarıııı kararlı l ıkla ve planlı bir şekil
de ezmeye lıazır olmalıdırlar. Doğu ve kuzey M?nçurya'da, hızla Guo
miııdaııg saldırılarını yerle bir etmeııin koşullarını hazırlamalıyız. Zor
lu ve amansız mücadeleler olmaksızu1. kaı1 ve ter dökülmeksiziıı. tali
l1i11 yaver gitmesi sayesinde kolay zatcrler kazanmak yoluı1daki her 
türlü düşünceyi kadrolarım ız111 zilıniııdeıı çıkarıp atmalıyız. 

5. Batı ,  doğu ve kuzey Maııçurya'daki askeri bölge ve alt tx>lgele
ri11 sıııırlannı vakit geçirmeden hclirleyiıı ve kuvvetlerimizi satıra or
dularına ve yerel birliklere ı.ıyırııı. Kitleleri ayaklaııdıııııak. lıaydutlı.ırı 
yok eıınek. siyasi ikt idar tırgaııları kuı ıııak. b<>lgelcrimiziıı güveı1l iğiııi 
sağlamak üzere geril lalar. halk milisleri ve savunma kuvvet leri örgüt
lemek. s�ıl1ra ordularıyla işbirliği yı.ıpnıak ve Guomiııdaııg saldırılarHıı 
ezmek içiıı düzeııli birlikleriıı lı:ıı ın s�ıyılır bir kısmıııı askeri alt bölge 

lcre dağıımı.ılıyız. Bütüıı birlikleı·. belirli b<>lgclerdc ve l-ıclirli işlerle 
görevleııdiı·itı11elidir: aııcak böylelikle hı.ılkla l1ızla birleşcl1ilir ve istik
rarı ı üs b<>lgelcri iıışı.ı edebilirler. 

6. Bu kez J ()() biııdeıı !azla askeriıniz Kuzeydoğuya ve Cclıol'e gir

miştir: orJdaki ordu yakıı1 bir geçmişte. 200 biı1dcıı tazla artmışıır ve 
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eğilin1 artışıı1 devam etmesi yöı1üı1dedir. Parti ve yöı1etim görevlileri-
11i eklersek bir yıl içinde toplamın 400 biı1i aşacağını tahmin ediyoruz. 

Bu kadar büyük sayıda personelin üretimden kopuk ve ikmal için 
sadece Kuzeydoğu lıalkına dayandığı bir durum uzuı1 süremez ve çok 
tel1likelidir. Bu yüzdeı1 bir araya toplaıımış ve büyük askeri lıa
rekatlarla görevleııdirilmiş düzenli ordular dışında bütüı1 halle birimleri 
ve yönetim organları. savaşmadıkları ya da güıılük çalışma yapmadık
laı·ı zama11 üretime katılmalıdırlar. 1946 yılı hiçbir sonuç alınmadaı1 
geçmemelidir; bütüı1 Kuzeydoğu buna .uygun olarak derhal planlarını 
yapmalıdır. 

7. Kuzeydoğu da işçiler ve aydınların ne yönde hareket ettikleri, üs 
bölgelerimizi inşa etme ve gelecekte zaferler kazanma bakımından ca
nalıcı önem taşımaktadır. Bu yüzdeı1 Partimiz. büyük şehirlerde ve ana 
ulaşım hallan boyunca çalışmaya ve özellikle işçileri ve aydınlan ka
zanmaya bütün dikkatini veııııelidir. Direnme Savaşı'nın ilk yıllannda. 
Partimizin. üs bölgelerine gelmelerini sağlamak için işçileri ve aydın
ları kazanmaya yeterince önem vermediği gerçeğiı1i göz önünde tuta
rak. Kuzeydoğudaki Parti örgütleri. Guom indaı1g bölgelerinde yeraltı 
çalışmasına öı1cm vcııııenin yanı sıra işçileri ve aydınlan ordumuza ve 
üs bölgelerimizdeki çeşitli inşa görevlerine çekmek için şimdi müm-• 
kün olan her şeyi yapmalıdır. 
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BUGÜNKÜ ULUSLARARASI DURUMUN 
DEÔERLEND1RlLMES1NE lLlŞKlN 

BAZI NOKTALAR• 

Nisaıı 1946 

1 .  Dünya gericiliğinin güçlerinin bir üçüncü dünya savaşına hazır
landıkları kesiı1dir ve savaş tehlikesi vardır. Fakat dünya halklarının 
demokr.ıtik güçleri. gerici güçleri aşmıştır ve ileri atılmaktadır; onlar 
savaş tehlikesini alt etmelidirler ve kuşkusuz alt edebilirler. Bu nedeı1-
le Birleşik Amerika. İngiltere ve Fransa ile Sovyetler Birliği arasında
ki ilişkiler sorunu, bir uzlaşma ya da kopma sorunu değil, uzlaşmanıı1 
erken ya da geç olması sorunudur. <<Uzlaşmak>>, barışçı görüşmeler 
yoluyla aı1laşmaya varmak demektir. <<Erken ya da geç>>. birkaç yıl.da 

• Bu belge. o sırada uluslararası durumun karamsar bir ıekilde değerlendirilmesine kar· 
şı yazılmışıır. 1946 ilkbahannda, Amerika Birleşik Dovleıleri'nin başını çekliği em
peryalizm, çeşiıli ülkelerdeki 'gericilerle birlikle Sovyeı düşmanı, komünizııı düşmanı 
ve halk düşmanı faaliyeılerini günden güne yoğunlaştınyor ve «Birleşik Amerika ile 
Sovyetler Birliği arasında savaşın kaçınılmaz olduğu» ve «üçüncü bir dünya savaşının 
kaçınıln1az olduğu» yaygarasını yayıyordu. Bu koşullarda, bazı yoldaşlar eıııperyaliz
n1in gücünü abaıtııklan ve halkın gücünü küçümsedikleri, ABD en1peryalizıııinden ve 
yeni bir dünya savaşının patlak veııııesinden korktuklan için, ABD-Çan Kayşek geri
_ci çetesinin silahlı saldınlan karşısında za..ıf gösterdiler ve karşıdevrimci savaşa dev
rimci savaşla kar.arlı bir şekilde karşı koymaya cesaret eden1ediler. Mao Zedung yol
daş bu belgede, bu tür yaıılış düşüncelere karşı nıüc.-ıdele et111ektedir. Mao Zedung 
yoldaş. dünya gericiliğinin güçlerine karşı kararlı ve etkili n1ücadeleler verdikleri tak
dirde bütün dünyadaki halk güçlerinin yeni bir dünya savaşı tehlikesiııi alt edebilece
ğine işaret etnıektedir. Aynı zan1anda. emperyalist ülkelerle sosyalisl ülkelerin belirli 
uzlaşmalara vaıııralannın n1ün1kün olduğuna. fakat bu tür uzlaşn1alann «kapitalist 
dünya ülkeleri halklarının ayııı şekilde davranıp. kendi ülkelerinde u1Jaşnıalannı ge
rektimı�-diğine•• ve «bu ülkelerdeki halklann kendi l'arklı koşullanna uygun düşen 
farklı 111ücaJeleler vem1eye devam edeceklerine» işaret eın1ekıedir. Bu belge, o za
n1an kan1uoyuna açıkl:ınnıan1ış. sadece Merkez Klmtitesindeki önde gelen bazı yol

·daşlar arasında okuM1uştur. Çin Kon1ünist Paıtisi Merkez Ko11ıitesi'nin Aralık 
l 947'deki toplant ıs111da dağıtıln11ştır. Toplantıda bulunan yoldaşlar bu belgenin içeri
ğini oybirliğiyle onayladıklanndan, belgenin tanı n1etni, sonradan Ocak 1 948'de Mer
kez Konıitesi tarafından yayınlanan •Merkez Komitesinin Aralık 1 947 Toplantısında 
Alınan Kararlar Üzerine Genelge»ye konmuştur. 
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on yıldaı1 daha uzun ya da daha da uzun bir süre demektir. 
2. Yukarıda. sözü edileı1 lürden bir uzlaşma, bütün uluslararası ko-

11ularda uzlaşmak anlamıııa gelmez. Birleşik Amerika. İngiltere ve 
Fransa gericiler tarafından yö11etildiği sürece bu olaııaksızdır. Bu tür
deı1 bir uzlaşma, belirli önemli konular da dahil bazı konularda uzlaş
mak demektir. Fakat yakın gelecekle bu türden uzlaşmalar pek fazla 
olmayacaktır. Ancak Birleşik Amerika. lngiltere ve Fransa ile Sovyet
ler Birliği arasında ticari ilişkileri11 genişlemesi olasılığı vardır. 

3 .  Birleşik Amerika, lngilıere ve Fransa ile Sovyetler Birliği ara
sında böyle bir uzlaşma. ancak dünyaııın bütün demokratik güçlerinin 
Birleşik Amerika, lngilıcre ve Fraıısa'nın gerici güçlerine karşı vere
cekleri kararlı ve etkili mücadeleler soııucunda ortaya çıkabilir. Böyle 
bir uzlaşma. kapitalist dünya ülkeleri halklarının aynı şekilde davra
ıııp, kendi ülkelerinde uzlaşmalarını gerektiııııez. Bu ülkelerdeki halk
lar. kendi farklı koşullarına uygun düşen farklı mücadeleler vermeye 
devam edeceklerdir. Halkıı1 demokratik güçleri karşısında gerici güç
lerin ilkesi. yok edebildiklerinin hepsini kesinlikle yok etmek. bugün 
y<>k edemedikleriııi de ileride yok etmeye hazırlanmaktır. Bu durumla -
karşı karşıya olan halkıı1 demokratik güçleri de aynı ilkeyi gerici güç-
lere karşı uygulamalıdır. 



ÇAN KA YŞEK'IN TAARRUZUNU 
SA YUNMA SAV AŞIYLA EZELtM• 

20 ı·enınııı: 1946 

l .  Ça11 Kayşek ateşkes aı1Iaşmasını 1 çiğııedikten. Siyasi. Daı1ışma 
Koııferaııst'nı112 kararlarıııı çiğ11edikte11 ve Kuzeydoğuda Sipiııg'i 
Çaı1gçun'u ve bize ait diğer şehirleri işgal ettikte11 sonra şimdi Doğu 
ve Kuzey Çiıı'de bize kar$ı yeni bir geniş çaplı taarru1..a başlamaktadır; 
daha sonra yenideıı Kuzeydoğuya saldıııııası mümkündür. Çin halkı. 

"' Bu Parti içi lalinıal, Çin Konıünist Partisi Merkez Konıitcsi adına Mao Zcdung yoldaş 
tarafından kalen1e alınnııştır. Çan Kayşck 1 945 kışında '' 1 O Ekinı Anlaşn1ası ı>111 yırtııı 
attı, fakat esas olarak ç<ık sayıda Guonıindang birliği lıcnüz iç savaş cephelerine hare
ket etnıediğindcn 1<1pyckun bir iç savaş için hazırlıklannı lanıanılaıııanııştı. Bu yüz
den Ocak l 946'da bütüıı halkın b."lnş  ve ılen1<1kra.'i talebinin baskısı altında Gu<ımin
dang lıükünıcti. Çin Koıııünisl Partisi'nin ve diğer dcnıokrat partilerin katılnıasıyla Si
yasi Danışnıa Konferansı'ııı loplaııı•ık ;aırunda kaldı. Konfcraııs. bıınş ve denıokr.ısi
dcn yana bir dizi karar :ıldı ve 10 {}çak'la Gu<ınıindang bir aleşkes enıri yayınladı. 
Çan Kayşek. Siyasi Daııışnıa K<lllferansı kararlanna ve ateşkes emrine uynıak isten1i
y<1rdu. l 946'nın ilk yansında Guonıindang birlikleri Kurtarılnıış Bölgelere birç<1k 
noktada saldımıaya devanı etti. Kuı.cydoğuya karşı saldın iizelliklc gcııiş \'aptaydı. 
Çin Seddi 'nin güııeyinde küı,.iik. kuı.cyinde ise geniş çaplı bir savaş durunıu ortaya 
çıktı. Bu arada Birleşik Anıerik•ı. Guonıindang l"lirliklcrini laşınıak ve d<ınatnıak içiıı 
ç<lk büyük çabalar lı:ın:anıaklaydı. l lazi raıı 1946 soııuııda Çaıı Kayşck ve Anıerikalı 
efendileri. lam olarak lıazır <>lduklannı ve üç ile altı ay içinde bütüıı l{alk Kurtuluş 
Ordusu'ııu y<>k edebileceklcriııi düşündüler. Buna uygun <>l:ır.ık. 26 l laziran"da Merke
zi Ovalar Kurt;ınlnıış Biilgesiııe karşı büyük bir kuş:ıtnıa s:ıldınsıyl:ı l1:1şlay:ııı bir ge
nci ta:ımı7•1 geçliler. 'l"cııınıuz ve l:ylül ar.ısınıLı Giı<ııııindang birlikleri. Ciaııgsu
Anlıuy. Şaııdung. Şaıısi-1 lel>cy-Ş:ıııdung-l l cııan. Şaıısi -Cahar-1 lebcy ve Şıııısi
Suyyuaıı Kurt:ınlıııış lliilgcleriııe k:ırşı art :ır<la geııiş çapt:ı saldınlar.ı başl:ıdıl:ır. 
Ekinı'dc Kuı.eydoğu Kurtıırıl1111ş ll<ilgesiııe karşı diğer lıir geniş çaıılı saldırıya girişli
ler. Ayııı 1.anı:ıııda çıık sayı<liı askerle Şensi -Gansu-Niııgsia Kurt:ırılıııış Biilgesiııi ku-.. -
ş;ılnıaya dev:uıı elliler. Ulke ç•ıııııı<l:ı iç sav:ış pall:ık vcrdiğiııde. Gu<ınıind:uıg 1 93 lu-
gay (lüı11en) y:ı da düzeııli :ıskerleıiııin 1 600 OOO'iııi Kurtanlnıış B<ilgclerc saldı nıı•ık 
içiıı kullaııdı. lluıılar. ı111uıı 248 <lüzcıı li lug:ıy (tüıııeıı ) ya da 2 ıııilyıııı ;ısker<leıı ııluşaıı 
l•ıpl:1111 gücüııün yüzde 80'iııi 111eydana getiriy<ırl:ı rdı. Partiııiıı Merkez K<ı111 itesiniıı. 
bürolaııııııı ve alı bür<1l;ınııı11 iiııderliğiııde. Kurtanlıııış Biilgelcr ordusu ve Jıalkı. Çaıı 
K;ıyşek birlikleriııin laarruzun:ı karşı kahranıanc:ı diivüşlüler. O sırııda Kurt arılıııış 
Bi\lgelerde başlıca altı savaş alaııı v:ırdı. Bu allı savaş alanı ve burala{da savaşan l lalk 
Kurtuluş Ordusu kuvvclleri şwılardı: 
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aııcak Çaıı Kayşck'in taarruzuııu bir savuııma savaşıyla bütünüyle ez
diktcıı sonra. tekı·ar barışa kavuşabilir. 

2. Partimiz ve ordumuz Çaıı Kayşek'in t:ıaııuzuııu ezmek ve böyle
ce barışa kavuşmak içiıı lıer türlü lıazrrlığı yapmaktadrr. Çan Kayşek. 
ABD yardımına sahip olmakla l1irlikte. halk ona karşıdır, askerlerinin 

• 
morali bozuktur ve ekoııomik bakımdan zor durumdadır. Bize gelince. 
biz lıiçbir dış yardıma sahip değiliz, ama lıalk bizden yanadrr, askerle
rimiziıi morali yüksektir ve--ekoııomimizi ayakta tutabiliyoruz. Dolayı
sıyla Çan Kayşck'i yenebiliriz. Bütüıı Parti buııdan bütünüyle emin ol
malıdır. 

3. Çan Kayşek'i yeıımek_için yürüteceğimiz savaşın genel yöntemi 
hareketli savaştır. Bu yüzdeıı. belirli yerlerin ve şehirlerin boşa1tılması 

Şansi-Hcbey-Şandung-llenan Kuıtanlnıış Bölgesinde Liu Boceng, Deng Siaoping ve 
diğer yoldaşlann konıutasındaki Halk Kurtuluş Or<lusu. 
Doğu Çin Kurtanlnıış Bölgesinde (Şandung ve Ciangsu-Anhuy Kurtanlnıış Bölgeleri 
dalıil) Ccn Yi. Su Yu, Tan Çenlin ve diğer yoldaşların komutasındaki l!alk Kurtuluş 
Ordusu . . .  
Kuzeydoğu kurtanlnıış bölgesinde Lin Biao, Lo Ronghuaıı ve diğer yoldaşlann ko-
mutasındaki l lalk Kurtuluş Ordusu. . 
Şansi-Cahar-l!cbcy Kurtanlnıış IJ<llgcsinde Nie Rongçen ve diğer yoldaşlar kpnıuta
sındaki Halk Kurtuluş Ordusu. 
Şansi-Suyyuan Kurt:ınlnıış Bölgesinde Ho Lung ve diğer yoldaşlar komutasındaki 
Halk Kurtuluş Ordusu. 
Merkezi Ovalar Kurtarılnıış Bölgesinde Li Siennien, Çeng Veysan ve diğer yoldaşlar 
konıutasıııdaki Halk Kurtuluş Ordusu. 
O 7.anıanlar 1 200 000 askere ulaşan Halk Kurtuluş Ordusu sayıca düşmandan çok az
dı. Ordu. Mao ZeJung yoldaş ıarafından saptanan stratejiyi doğru bir şekilde uygula
<lı ve i<lilacı düşnıana ardı arkası kesilnıeycn güçlü darbeler indirdi. }laik Kurtuluş 
Ordusu sekiz ay kadar bir süre içinde. düşnıanın. toplanı 7 1 0  bin askerden oluşan 66 
düzenli tugayını ve bir nıiktar dü7.cnsiz birliğini yok ellikten sonra düşnıan genci taar
ruzunu <lur<lurdu. Soııra adıııı adıııı. keııdi sıraıcjik karşııaarru1.unu geliştirdi. 

1 .  << Ateşkes J\nlaşıııası•> IO Ocak 1 946'da Çin K<ınıünist Partisi ile Çan Kayşek'in Guo
nıindaııg lıükünıelinin leııısilcileri arasınd!ı vanlan anlaşnıaydı. Anlaşma, her iki tara
fııı askerlerinin 1 3  Ocak gece yansından ilibaren kendi nıevzilerinden askeri ha
rckallan durdunııasıııı öngörüyıırdu. Fak;ıl aslın<la Çan Kayşck bu anlaşmayı. büyük 
bir savaş içiıı yaptığı hazırl ıklan gizlenıek amacıyla bir sis perdesi olarak kullandı. 
l'aııı aleşkes enıriııin yayııılandığı sır.ı<la. Guoıııiııdang birlikleri11c <<stratejik noktala
rı ele geçinııclerini•• enırelli ve lıı.ı ıarilııcn sonra birlil;lcrini sürekli olarak Kurtanl
ıııış IJ<llgelere s;ıl<lınııak Ü7.cre lıarckeıe geçirdi. Tenınıuz'd.1 Çan Kayşek, ateşkes aıı
laşııı:ısını yıı1ıp ;ılıııış ve Kurtanlıııış Bölgelere k,arşı genci bir taarruz başlatnıışlı. 

2. Siyasi [}.ıııışnıa K<>ııferansı'na Guoıııin<lruıg. Çiıı Konıiinist Partisi ve diğer demokratik 
pa11ileriıı ıeııisilcileri ile lıcrlı;uıgi bir partiye bağlı olıııayan kişiler kaıılinış ve Konfe
raııs 10-3 1 Ocak 1946'da Çuııgkiııg'dc yapılnııştı. Konferans lıeş anlaşnıa kabul elli: 
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sadece kaçınılmaz değil. aynı uımanda zorunludur. Belli yerler ve şe
hirler, başka türlü kazanılması olanak.<;ız olan kesin uıferi karanmak 
için geçici olarak boşaltılmaktadır. Buna fıkren hazır olmaları için. bü
tün Parti üyelerimize ve Kurtarılmış Bölgelerdeki bütün halka bunu 
kavratmalıyız. 

4. Çaıı Kayşek'in taaı ı uzunu ezmek için. halk kitleleriyle yakııı iş
birliği yapmalı ve kauınılabilecek herkesi kazanmalıyız. Köylük böl-
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(1) HüküııK:l örgütüne ilişkin anlaşma. Bu anlıışnıa «Milli Hükünıet Konseyini güç
lendimıe açısından Milli �lükünıetin yapısı konusundaki yasanın gözden geçirilel.'C
ğini» beliı1 iyonlu. Milli Hükünıet Konseyi Üyelerinin sayısını aı1ı nyor ve <<Milli 
Hükümet Konseyi Üyelerinin. Milli Hükünıet Başkanı tarafından henı Guonıindang 
üyelerinden heın de Guoıııindang üyesi olmayanlardan seçilnıesini>•: «Milli l�ilkü
nıet Konseyi Üyelerinin Milli �lükünıet Başkanı tarafından çeşitli paı1ilerin üyeleri 
arasındaıı atannıasının ilgili paı1ilerin önerisi üzerine yapılacağını. Başkanın bunlan 
kabul etmemesi dunınıunda yeni (;nerilerin getirileceğini»; «Milli Hükünıct Başka
nının herhangi bir paı1iye bağlı olnıayan bir kişiyi Hükümet Konseyi üyeliğine ata'
dığında. bu atanıaya o ana kadar alanmış üyelerin üçte biri ka!"iı çıkarsa. Başkanın 
bu konuyu yeniden gözden geçinııesi ve atama için yeni bir aday göslemıesini>•: 
«Milli Hükünıel Konseyi üyelerinin yansının Guomindang üyelerinden. diğer yan
sının da diğer paı1ilerin üyeleri ve siyasi kişilerden oluşmasını» öngörüy<1rdu. Milli 
Hükümeı Konsl.-yi.  ya•anıa ilkelerini yöneıinı siyasetlerini ve önemli askeri tecrübe
leri. mal i  planlan ve bütçeyi, bunlann yanı sıra Milli Hüküıııet Başkanı lar.ıfındı�n 
görüşülnıek üzere getirilen k<>nulan ıartışnıak ve hunlan karara bağlanıak yetkileri
ne sahip «devlet işleriyle görevli yüksek yönetim organı» olarak lanımlanıyortlu: 
bununla birlikte aynı zanıanda Milli Hükümel Başkanı. aralannda göreve alanın 
yetkisi. veto yetkisi (bu yetki. kağıt üzeriııde sınırlı olnıakla birlikte aslında nıutlak
t ı  çünkü bir vetoyu etkisiz bıraknıak için beşte üçlük bir çoğunluk gcreknıekteydi 
ve Başkanın kendi partisi yani Gu<1nıindang sandalyelerin yansına sahipti) ve ola
ğanüstü yetkiler bulunan büyük yetkilerle donatılnııştı. Anla�nıa aynca « Yürütnıe 
Yuanının yedi ya da sekiz üyesinin Guomindang üyesi olmayanlardan seçilnıesini 
ve bunlann nıevcut bakanlıklann birinin başına ya da yeni kunılacıık <>lan devlet 
bakanlıklanna getirilnıelcrini>• öngörüyordu. 
(2) Banş ve Milli Yeniden lıışa progranıı. Bu program yedi bölünıden nıeydana ge
liyordu. Bunlar. Genci ilkeler. l lalkın ! !aklan. Siyasal işler. Askeri işler. Dış ilişki
ler. Ekononıik ve Mııl i işler . . Eğitiııı ve Kültür, Yardını ve Oııanııı ve yurtdışındııki 
Çinlilerin sorunlanydı. «Geııel Ukeler» .bölünıünde, ülkenin hütün siyasi partileri
nin «birleşnıiş. özgür ve deııı<>kr.ıtik yeni bir Çin inşa etnıek içiıı sıkı sıkıya birleşe
Cl.ic.leri••. «siyasi bakını<lan denıokı'lltlaşmanın. askeri hirliklerin ıııillileşt irilnıesiııin 
ve bütün siyasi partiler için eşitliğin ve yasallığın gerçekleştirilel.-eği». <<barış ve 
nıilli kıılkınıııayı güvence allına ıılnııık için siyıısi anlaşnıazl ıklıınıı siy:ısi yollarl:ı 
çiizüleceği>• i\ııgörülüyı>rdu. << l lıılkın [�aklan>• bölünıünde, lıalkın kişi . düşüııcc. di
ni iııanç . k<11ıuşnııı. hasııı. t<•11lannıa. demek kumıa. konut dokunulnı:ıl.lığı. scyalıııt 
ve hal:ıwrleşnıe özgürlükleriııin güvence altına alınnıası>• ve «adliye ve pc.)l is dışındıı 
hemangi bir nıcrci ya dıı kişinin halkı tutuklamasının, yargılaıııasınııı y:ı da cczalıın
dınlnıasının kesinlike yasaklannıası ve bu hükmü çiğneyen herkesiıı cc1.ıılıı11dınl
ması>• öngtirülüyordu. <<Siyasi lşlco• bölünıünde, <<bütün yönetiııı kadcıııclcrinin 
gözden geçirilnıesi. yetki ve Sllrunıluluklann bir örnek hale getirilip açıkça belirlen
nıesi, ayııı işi gören _kunınılann lağvedilmesi, yönetim işlemlerinin basitlc�tirilmesi 



gelerde bir yandan toprak sorununu kararlılıkla çözmeli, sıkı sıkıya ta
nın işçilerine ve yoksul köylülere dayanmalı ve orta köylülerle birleş
meliyiz; öte yaııdan toprak sorununu çözerken, sıradan zengin köylüle
ri, orta ve küçük toprak ağalarını; hainlerden, mütegallibeden ve yerel 
zorbalardan ayırt etmeliyiz. Hainlere, mütegallibeyc ve yerel zorbalara 
karşı davranışlarımızda daha sert, zengin köylülere, orta ve küçük top-

ve yönetin1in her kııdeıııesinin belirli sorumluluklar taşıması» ve «işinin ehli görev
lilerin korunma.�•. yönetim görevlerine yapılan atamalarda bir partiye bağlılığın de
ğil, ehliyet ve kıdemin» esas alınması, birden çok makaııı işgal etmenin ve iltimasın 
yasaklanması; «denetim sisteıı1inin kesinlikle uygulanması, yolsuzluğun şiddetle ce
zalandırılması ve yolsuzluk yapan görevlilere karşı seıbestçe suçlamalarda buluna
bilmesi için halka olanak tanınması>•; «yerel özyönetimin etkin bir şekilde geliştiril
mesi ve en alt kademeden en üste kadar seçimlerin genel oy esasına göre y�lma
sı»; «merkezi ve yerel yönetimlerin yetkililerinin, hakça bir kuvvetler aynlığı ılkesi
ne uygun olarak belirlenmesi, yerel yönetimlerin, yerel koşullara uygun önlemler 
alabiln1esi, ancak eyalet ya da il tarafından alınan önleııılerin merkezi hükümetinki
lerle çelişıııemesi gerekti�i» öngörülüyordu. «Askeri işler» bölümünde «modem bir 
milli ordu inşa etmek içın askeri örgütlerin milli savunmanın ihtiyaçlıınna uygun 
hale getirilmesi, demokratik yönetim düzenine ve ülke koşullanna uygun olarak as
keri sisten1de refoıııı yapılması, askeri gücün siyasi partilerden aynlması askeri oto
ritenin sivil otoriteden aynlması, askeri eğitimin geljştirilmesi, donal'!llın yeterli ha
le getirilmesi. personel ve maliye sisteııılerinin geliştirilmesi� ve «ülkedeki asker 
sayısının önenıli ölçüde azaltılması ve Askeri Yeniden Örgütlenme Planının hüküm
lerine uyguıı olarak yeniden düzenlenmesi» ön,göıiilüyordu. «Ekonomik ve Mali iş
ler>• bölümünde «bürokrat kapitaliaııin gelişmesinin dizginlenmesi ve hükümet gö
revlilerinin resmi sıfat ve etkınliklerinden vurgunculuk, tekelcilik, kaçakçılık, kamu 
fonlannı zimmete gcçiııııe ve ulaşım araçlannı keyfi bir şekilde kullanmak için ya
rarlanmalannın kesinlikle yasaklanması"; «köylülerin yaşam koşullannın iyilqtiril
mesi için toprak kiralannın ve faiz oranlannın düşürülmesi, kiracılann haklannın 
korunması, toprak kiralannın ödenmesinin güvence altına alınması, tanın kredileri
nin artınlması, tefeciliğin kesinlikle yasaklanması ve 'toprak işleyenin' hedefini ger
çekleştiııııek içiı1 bir tanın yasasının yürürlüt� konması>•: «çalışma koşullannı dü
zeltmek için çalışn1a yasasının yürürlüğe konn.ası»; «maliye yönetiminin halka açık 
hale getirilmesi. bütçe sistenıinc ve mali rapor sistemine kesinlikle uyulması. bütçe 
harcı111alannın köklü bir şekilde azaltıln1ası. gelirlerin ve giderlerin dengelenmesi, 
nıerkezi ve yerel yiinetin1 bütçelerinin belirlenn1esi, dolaşımdaki para nıiktannın 
azaltıl111ası. para sistemine istikrar kazandınlması, hen1 iç hem dış borçlann alınn1a
sının ve bunlann kullanıln1asının kamuoyuna açık oln1ası ve kamu kuruluşlannca 
denetl�'llntesi>•: «vergilendiııne sisten1indc refl>ıın yapıln1ası ve bütün aşın ve çok 
sayıdaki vergilerin ve yasadışı el koymaların bütünüyle kaldınlması» öngörülüyor
du. «E�it inı ve Kültür» bölümünde «öğrcnin1 özgürlüğünün güvence altına alınması 
ve orta ve yüksckokullann yöııetin1iııe. dinsel inanç ya da siyasi düşünce n�-deniyle 
l1içbir nıüd.-ılıale olnıan1ıısı >•; «ıııilli bütçeni11 eğitin1 ve kültüre aynlaıı kısn11nın artı
nln1ası ,.: «savaş sırasında basııı. yayın. sinen1a. tiyatro, posta ve telgraf üzerine ko
nulmuş olan sansürün kaldın lması>• öngörülüyordu. 
(3) Milli Meclisle ngili Anlaşma. Bu anlaşmada. "Milli Meclise çeşitli partilerden 
ve tanınn11ş kişiler arasından yedi yüz temsilcinin daha eklenmesi» ve «ilk Milli 
Meclisin görev ve yetkisinin bir anayasa hazırlayıp kabul etmek olması» öngörülü
yordu. 
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rak ağalarına karşı davraı1ışlarımızda ise dalıa yumuşak olmalıyız. 
Toprak soruı1uı1uı1 zate11 çözülmüş olduğu yerlerde. birkaç gerici dı
şında bir bütüı1 olarak toprak ağası sınıfına karşı dal1a ılımlı bir tulum 

• 
almalıyız. Düşma11 unsurları11 sayısıı11 azaltmak ve KW1arılmış Bölge-
leri sağlamlaşt1rmak içiı1. geçim sıkıntısı çekc11 bütüı1 toprak ağalar111a 
yard ım etmeli. kaça11 toprak ağalarını geri dönmeye ikı1a etmeli ve 011-
lara geçimleri11i sağlama olaı1ağı veı ıııeliyiz. Şehirlerde. işçi sı11ıfı. kü
çük burjuvazi ve bülüı1 ilericilerle birleşme11i11 yaı11 sıra. ortadaki bü
lüıı unsurlarla birleşmeye ve gericileri tecrit etmeye özeı1 gösteııııeli
yiz. Guomiı1dang askerleri içiı1de iç savaşa karşı çıkabilecek herkesi 
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(4) Anayasa Taslağıyla lıgili Anlaşnıa. Bu anlaşmada Guonıindang larafıııdan ha
zırlanan anayasa ıaslağıııı göı.dcn gcçiııııek üzere bir incelcnıe konıilesi kurulnıası 
öngörülüy<>r ve bu göı.den gcçimıe için ilkeler saptanıyordu. MiUi Mecl isin ve hü
künıeı örgütlerinin görev ve yetkililerinin tenıel ilkelerini belirlenıcnin yanı sıra. 
«yerel yönelim>..: ve «halkın hak ve görcvleri>•ne ilişkiıı özel hükünıler saptannııştı. 
«Yerel yönetinı>>e ilişkin olarak «eyaletin, yerel özyönetinıin en yüksek birimi ol
nıası••; «eyalet hükümeli ile nıerkezi hükümelin sahip olacaklan yelkileıin hakça 
bir kuvveOer aynlığı ilkesine göre belirlennıesi>•; «eyalet valisinin lıalk tarafından 
seçilnıesi>> ve «eyaletin. nıilli anayasanın hükümlerine aykın olnıanıak kaydıyla bir 
eyalet anayasasına sahip olnıası>• öngörülüyordu. «Halkın hak ve görcvleri>•nc iliş
kin olarak. anlaşnıada «denıokralik bir ülke halkının genci olarak sahip olduğu bü
tün özgürlük ve haklann anayasa tarafından her türlü yasadışı tecavüze karşı k<ırun
nıası•>. «yasa yoluyla halkın ö1.gürlüğüne ilişkin herhangi bir hüküm getirilirse, bu
nun o özgürlüğü sınırlamaya değil, korunıaya yönelmesi>•, «çalışma zorunluluğu
nun, nıilli anaya•ada değil, yerel yasalarda belirtilebilnıesi•• ve «belli topluluklar 
halinde bir arada yaşayan azınlık nıilliyetlerin özyönetinı hakkının güvence allına 
alınması>• öngi\rülüyordu. 
(5) Askeri İşlerle bgili Anlaşnıa. Bu anlaşnıada <<askeri sistemle dcnıokralik lıükü
nıet düzenine ve ülkeıııiz koşuUanna uygun olarak rcfomı yapılnıası>•; «asktrc alnıa 
sisteminin geliştirilnıesi>•; «ııskeri eğitiıııin <ırdunun inşasında teınel alınan ilkelere 
dayanılarak yürütülnıcsi ve daiıııa siya.•i partilerden ve kişisel ilişkilerden ayrı tutul
ması>•, «askeri gücün siyasi partilerden aynlıııası>• ve «bütün siyasi partilerin ve ki
ş ilerin orduyu siyasi nıücadele aracı <ılarnk kullannıaktan kaçınnıast••; <<askeri l>tori
tenin sivil otoritcdeıı aynlnıası>• ve <<silah altındaki hiçbir askerin aynı zanıanda bir 
sivil nıenıur olara� gi\rcv alnıanıası>• öııgörülüyordu. Guoınindang birliklerinin ve 
Kurtanlnıış Bölge birliklerinin yenidcıı düı.enlennıcsine ilişkin <>larak, anlaşnıada. 
«Çin Komünist Partisi birliklerinin yeniden düzenlennıesi  için i\nleıııler üzerinde 
bir anlaşmaya vamıak anıacıyla. üç kişilik askeri alı komitenin plaıılandığı gibi, 
ıııünıküıı olan eıı büyük hızla çalışnıalanna devanı etnıesi ve bunlıınıı yeniden dü
zeııleıınıesini ıanıanılanıası>•; Guonıiııd.-ıng birliklerinin. «Savaş Bakanlığınca 1..aıeıı 
saptannıış <ılan plaıı uyanııca 90 lünıcn olar.ık YL'llideıı düzcıılcıııııesi ve bu ycııidcıı 
düzenlenıenin altı ay içinde nıümkün olaıı en büyük hızla lanıanılaıınıası>• ve 
«yukarıdıı sözü edilen iki k<ınudıılli yeniden düzcnlenıe tıınıanılandığında, bütün 
nıillctin askerlerinin birleştirilnıesi· ve daha sonra elli ya da altnıış tünıcn olar.ık ye
niden düzenlenmesi>• öngörülnıüştü, 



saflarımıza kazanmalı ve savaş yanlısı uıısurları tecrit etmeliyiz. 
5. Çaı1 Kayşek'iı1 taarruzuııu ezmek için. her şeyi uzun vadeli ola

rak planlamalıyız. insan gücümüzü ve maddi kaynaklarımızı azami tu
tumlulukla kullaıımalı ve israfı önlemek için mümküı1 olan her şeyi 
yapmalıyız. Bazı yerlerde ortaya çıkan utak tefek yolsuzluktan soruş
turıııalı ve bunları ortadaıı kaldıı ıııalıyız. Bütün ilıtiyaçlarımız ve hep
sinde11 önce tahıl ve giyecek bakımından bütünüyle kendimize yeterli 
hale gelmek içiı1 sıkı bir üretim çalışmasına girişmeliyiz. Yaygın pa
muk ekimiııi geliştiııııeli, her aileyi iplik eğinneye ve her köyü kumaş 
dokumaya teşvik etmeliyiz. Bunu kuzeydoğuda bile geliştiııııeye baş-• 
lamalıyız. Maliye ve ikmal alaııında, savunma savaşının maddi ihti-
yaçları111 karşılamalı ve aynı 1,amanda savaş koşullarında bile Kurtarıl
mış Bölgelerimizdeki halkııı yaşayışında bir miktar düzelme olabilme
si için halkın yükünü hafifletmeliyiz. Özetlersek. bütüııüyle kendi ça
balarımıza dayanıyoruz ve yeııilmez bir durumdayız; bu. bütünüyle 
yabancı ülkelere dayana11 Çaıı Kayşek'in durumunun tam zıddıdır. Sa
de bir şekilde yaşıyor ve sıkı çalışıyoruz. hem ordunun hem halkın ih
tiyaçlarını dikkate alıyoruz; bu. Çaıı Kayşek'in bölgelerindeki duru
muı1 tam zıddıdır. Orada tepedekiler kötü ve yozlaşmış. onların altı11-
daki halk ise yoksuldur. Bu koşullar altında kesiı1likle zafer kazaııaca
ğız. 

6. Önümüzde güçlükler vardır, fakat bunlar alt edilebilir ve kesin
likle alt edilmelidir. Bütüı1 Partili yoldaşlar ve Kurtarılmış Bölgelerde
ki bütün askerler ve halk, tek bir kişi gibi birleşmeli, Çan Kayşek'in ta
arruzunu bütünüyle ezmeli ve bağımsız. barış içinde ve demokratik bir 
yeni Çin inşa etmelidirler. 

llu siyasi Daııışıııa Kılnlcr.ııısı ;ınlaşnıalan. çeşitli <lerecelcnlc. lı;ılkın lehine ve Çaıı 
Kayşck'.in gcıici yöııeıinıinin aleyhineydi. Banş salılekarlığını sürdümıek için onlan 
kul lannı;ı ç.�bası içinde ol:ın Çan Kayşek bunlan onayladığını açıklaıken. ülke çapın· 
d;ı bir if savaş için askeri hazırlıklannı etkin bir şekilde yoğunlaşhnyor<lu. Bu siyasi 
Danışnıa Konferansı anl;ışnıalan, kısa bir süre sonra Çan Kayşck laral'ından teker le· 
kcr yırtılıp atıldı. 

1 
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RİKALI MUHABİR 
ANNA LOUİSE STRONG'LA 

YAPILAN KONUŞ MA* 

Agusıos 1946 • 
Strong: Sizce, yakın gelecekte Çin'in sorunlannın siyasi, banşçı 

bir çözüme kavuşturulması umudu var mıdır? 

Mao: Bu, ABD hükümetinin tutumuna bağlıdır. Eğer Amerikan 
halkı, Çan Kayşek'e iç savaşı yürütmesi için yardım eden Amerikan 
gericilerine engel olabilirse, barış umudu vardır. 

• Bu, ikinci Dünya Savaşı'nın bitmesinden kısa bir sllre sonra, Mao Z.Cdung yoldaşın uluso 
lararası ve Ulke içi durumla ilgili olarak yaptığı çok önemli bir açıklamadır. Mao Ze
dung yoldaş «Bütün gericiler kağıttan kaplandID> şeklindeki ünlü tezini burada ortaya 
attı. Bu tez, ülkemiz halkını ideolojik bakımdan silahlandırdı, halkın zafere olan inancı
nı pekiştirdi ve Halk Kurtuluş Savaşı'nda son derece büyük bir rol oynadı. Lenin'in em
peryalizmi. «çamurdan ayaklı bir dev» olarak görmesi gibi, Mao Zedung yoldaş da em
peryalizmi ve bütün gericileri kağıttan kaplanlar olarak görmektedir; her ikisi de soru
ıırın özüne inıııektedir. Bu tez, devrimci halk için tenıel bir stratejik kavramdır. İkinci 
Devrimci iç Savaş döneminden beri, Mao Z.Cdung yoldaş tekrar tekrar şuna işaret etti: 
Devrimciler, stratejik bakımdan bütün açısından dilşnuını küçümseıııeli, ona karşı mü
cadele etmeye ve zafer kazanmaya cesaret etıııelidirler; aynı zamanda laktik bakımın
dan, tek tek parçalar açısından, her özel mücadelede düşmanı ciddiye almalı, temkinli 
olmalı, mücadele sanatını özenle incelemeli ve geliştirmeli, düşınanı adım adım tecrit 
etmek ve yok etmek üzere farklı zaman, yer ve koşullara uygun mücadele biçimlerini 
benimseıııelidirler. 1 Aralık I 958'de Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi bü
rosu'nun Vuçang'daki toplaııtısında Mao Z.Cdung yoldaş şöyle dedi: 
Dünyada ikili bir tabiata sahip olmayan hiçbir şey olmadığı gibi (bu, zıtların birliği 
yasasıdır), emperyalizmin ve bütün gericilerin de ikili bir tabiatı vardır: Onlar aynı 
zamanda hem gerçek kaplanlar hem de kağıttan kaplanlardır.· Tarihte, iktidarı ele 
geçirıneden önce ve ele geçirdikten sonra bir süre, köle sahipleri sınıfı, feodal top
rak ağalan sınıfı ve burjuvazi, zinde, devrimci ve ilericiydiler; gerçek kaplanlardı. 
Ancak zamanla, bunların karşıtları olan köle sınıfı, köylü sınıfı ve proletarya, adım 
adım güçlendikçe, bunlara karşı mücadeleye giriştikçe ve bir çığ gibi büyüdükçe, 
bu hiikim sınıflar adım adım kendi karşıtlanna dönüştüler; gericiler haline, geri un
surlar haline, kağıttan kaplanlar haline geldiler. Ve sonunda halk tarafından yıkıldı· 
)ar ya da bir gün yıkılacaklardır. Gerici, geri ve çürümekte olan sınıflar, halka karşı 
giriştikleri son ölüm kalıın mücadelelerinde bile bu ikili tabiatlarını korudular. Bir 
yandan gerçek kaplanlardı; insanlıın, milyonlarca, on milyonlarca insanı patçaladı
lar. Halkın mücadelesi, güçlükler ve acılarla dolu bir dönemden geçti; bu 
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- Diyelim ki, Birleşik Amerika. Çan Kayşek'e şimdiye /wdar yaptı

gından başka1 yardım yapmayacak. Bu durumda Çan Ka}'şek savaş-• 
maya daha ne kadar devam edebilir? 

- Bir yıldan fazla. 
-ıÇan Kayşek ekonomik bakımdan bu kadar uzun süre da}·anabilir 

mi? 

- Dayanabilir. 
- Birleşik Amerika şu andan itibaren artık Çan Ka}·şek 'e }'ardım 

etme}·ecegini açıklayacak olursa ne olur? 

- Henüz ABD hükümeti ve Çan Kayşek'in, savaşı kısa zamanda 
durduııııayı istedikleri yolunda hiçbir belirti yok. 

- Komünist Partisi ne kadar dayanabilir? 
- Bize kalırsa, biz bir gün bile savaşmak istemeyiz, ama koşullar 

bizi savaşmaya zorlarsa, sonuna kadar savaşabiliriz. 
- Amerikan halkı Komünist Partisi'nin niçin savaştıgını sorarsa, 

ne cevap vereyim? 

- Çan Kayşek Çin halkını katletmeye kalkıştığı için. Eğer halk 
hayatta kalmak istiyorsa, kendini savunmak zorundadır. Amerikan hal
kı bunu anlayabilir. 

yol üzerinde pek çok iniş çıkış vardı. Çin'de emperyalizmin, feodalizmin ve bürokrat
kapitalizmin hakimiyetini yıkmak, Çin halkının yüz yıldan fazla zamanını aldı ve 
1949'da zafere ulaşıncaya kadar on milyonlarca Çinlinin hayatına mal oldu. Bakın 1 
Emperyalizm, feodalizm, börokrat-kapitalizin bir zamanlar canlı kaplanlar, demirden 
kaplanlar, gerçek kaplanlar değil miydi? Ama sonunda kağıttan kaplanlar, cansız, kof 
kaplanlar haline geldiler. Bunlar tarihi gerçeklerdir. Bunlar, insanlann gördükleri, 
duydukları gerçekler değil midir? Bunların binleı·cesi ve on binlercesi gerçekten de 
olmuş, yaşannuştır. Binlercesi ve onbinlercesi ! Bu yüzden uzun vadeli bakış açısın
dan, strateji açısından sorunun özüne bakıldığında, emperyalizm ve bütiln gericiler 
gerçekte neyseler öyle görülmeli, yani kağıttan kaplanlar olarak görülmelidirler. Stra
tejik düşüncemizi bu temel üzerinde inşa etmeliyiz. Öle yandan, onlar aynı zamanda 
insanları parçalayabilecek . canlı kaplanlar, demirden kaplanlar, gerçek kaplanlardır. 
Taktik düşüncemizi de bu temel Uz.erinde inşa etmeliyiz. 
Düşmanı stratejik olarak küçümsemenin ve tak-tik olarak onun gücünü tam olarak he
saba katmanın zorunluluğu konusunda bkz. «Çin Devrimci Savaşı'nda Strateji Sorun
ları», Beşinci Bölüm, Altıncı Kısım, Mao Zedung, Seçme Eserler, Cilt 1, Kaynak Ya
yınlan, s. 299-306 ve bu ciltte <<Partinin Bugünkü Siyaseti ile ilgili Bazı ôıiernli So-
runlar Üzerine», Birinci Bölüm, s. 1 75. 

· 

1 .  Çan Kayşek'in halka karşı bir iç savaş başlatmasına yardım etmek için, ABD emper
yalizmi, Çan Kayşek hükümetine çok büyük çapta yardımda bulundu. 1 946 Haziran'ı 
sonlarında, Birleşik Amerika 45 Guomindang tümenini donatrruş bulunuyordu. Birle
şik Amerika, Guomindang'ın 1 50 bin askeri personelini eğitti; bunlar, kara, deniz ve 
hava kuvvetlerinden, gizli ajanlardan, ulaştırma polislerinden, kurmay subaylarından, 
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- Birleşik Amerika 'nın Sovyetler Birliği 'ne karşı bir savaş başlat
nıası olasılığı konusunda ne düşünüyorsunuz ? 

- Sovyet aleyhtarı bir savaıı hakkında yürütülen propagandanın 
iki yönü vardır. Bir yandan, ABD emperyalizııii, Sovyetler Birliği'ne 
karşı bir savaşa gerçekten hazırlanmaktadır; bütün diğer Sovyet aleyh
tarı propaganda gibi, Sovyet aleyhtarı savaş için şimdi yürütülmekte 
olan propaganda da böyle bir savaııın siyasi hazırlığıdır. Öte yandan, 
bu propaganda, ABD gericilerinin, ABD emperyalizminin hemen 
önünde duran birçok soınut çelişmeyi örtbas etmek için yarattığı bir 
sis perdesidir. B unlar, ABD gericileri ile Amerikan halkı arasındaki 
çelişmeler ve ABD emperyalizminin diğer kapitalist ülkeler ve sömür-

• 
ge ve yarısömürge ülkelerle olan çelişmelerdir. Bugün için, ABD'nin 
Sovyetlere karşı savaş açma sloganının gerçek anlamı, Amerikan hal
kının ezilmesi ve ABD saldırı kuvvetlerinin kapitalist dünyanın geri 
kalan bölümlerine yayılmasıdır. B ildiğiniz gibi gerek Hitler, gerekse 
onun ortakları olan Japon savaş ağaları, uzun bir süre Sovyet aleyhtarı 
sloganları kendi halklarını köleleştirmek ve diğer ülkelere saldırıııak 
amacıyla kullanmışlardır. Şimdi ABD gericileri de 'tıpkı onlar gibi 
davranıyorlar. 

Bir savaş başlatabilmek için ABD gericilerinin önce Amerikan hal
kına saldıııııası gerekir. Onlar daha şimdiden Amerikan halkına saldı
nyorlar; Birleşik Amerika'daki işçileri ve demokratik çevreleri siyasi 
ve ekonomik bakımdan eziyor ve faşizmi zorla yerleştiııııeye hazırla-

sıhhiye subaylarından, levazım personelinden vb. oluşuyordu. ABD savaş genıileri 
ve uçakları, kurtarılnıış bölgelere karşı açılan cepheye, 1 4  Guonıindang kolordusu 
(41 tümen) ve ulaştıııııa koloıdusundan sekiz alay, ya da toplam olarak 540 binden 
fazla asker taıjıdı. ABD hOkUmeti Çin'e 90 binden fazla deniz piyadesi çıkarttı ve 
bunları Şanghay, Çingdao, Tiancin, Peyping ve Çinhuangdao gibi önemli şehirlerde 
Oslendirdi. Bunlar, kuz.ey Çin'deki ulaşını hatlarını Guonıindang adına koruyorlardı. 
Amerikan Dışişleri Bakanlığı tarafından 5 Ağustos 1 949'da yayınlanan Birleşik Ame
rika'nın Çin ile llişkilerı"ndc (aeyaz Kitap) açıklanan bilgilere göre, Japonya'ya Kar
şı Direnme Savaşı'ndan 1948'e kadar Çan Kayşek hOkümetine yapılan çeşitli tilrdeki 
ABD }'ardınıırun toplanı değeri 4,5 nıilyar dolardan fazlaydı. (Direnme Savaşı sıra
sındaki ABD yardııııının çok büyük bir kısmı, halka karşı iç savaşı sürdüııııesi için 
Guo ınindang'a gitmişti.) Fakat Çan Kayşek'e yapılan ABD yardınıının gerçek nıikta
n, bunun çok üstündeydi. ABD Beyaz Kitabı, ABD yardınıının Çan Kay şek htiküme
tinin' «Jtıali harcamalarının yüzde 50'sinden fazlasına» eşit olduğunu ve «savaşın sona 
ermesinden soRra Birleşik Anterika'run Batı Avrupa'daki uluslara sağladığı yardımla 
karşıla�nldığında, Çan Kayşek hükümetinin bütçesi içinde tuttuğu yer bakımından, 
bunların hepsinden dalıa fazla olduğunu» kabul ediyordu. 
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nıyorlar. Birleşik Amerika halkı ayağa kalkmalı ve ABD gericilerinin 
saldırılarına karşı direnmelidir. Birleşik Amerika halkının b_unu yapa-

- . cagına ı;ıanıyorum. 
B;rleşik Amerika ile Sovyetler Birliği arasında Avrupa, Asya ve 

Afrika'daki birçok kapitalist, sömürge ve yarısömürge ülkeyi kapsayan 
geniş bir bölge vardır. ABD gericileri bu ülkeleri boyunduruk altına 
almadan, Sovyetler Birliği'ne bir saldırı söz konusu olamaz. Birleşik 
Amerika, şu anda Pasifik'te İngilizlerin eski etki alanlarının tümünden 
daha geniş bir bölgeyi denetimi altında tutmaktadır; Japonya, Çin'in 
Guomindang yönetimi altındak.i kısmı, Kore'nin yarısı ve Güney Pasi
fik, Birleşik Amerika'nın denetimindedir. Birleşik Amerika uzuıı süre
dir Orta ve Güney Amcrika'yı denetimi altında tııtmaktadıt. İngiliz im-• 
paratorluğunun tamamını ve B atı Avrupa'yı denetimi altına almaya ça-
lışmaktadır. Birleşik Amerika çeşitli bahanelerle, geniş çapta askeri 
anlaşmalar yapmakta ve birçok ülkede askeri üsler kurmp.ktadır. ABD 
gericileri, kurmuş oldukları ve dünyanın her tarafında kurmaya hazır
landıkları a..�keri üslerin, Sovyetler Birliği'ni hedeı· aldığını söylemek
tedirler. Evet, bu askeri üsler S ovyetler Birliği'ni hedef almaktadır. 
Ama şu anda, ABD saldırısından ilk zarar görecek olan, Sovyetler Bir
liği değil, bu askeri üslerin bulunduğu ülkelerdir. Şuna iı1anıyorum ki, 
bu ülkeler çok geçmeden, kendilerini gerçekten ezeı1in Sovyetler Birli
ği mi, yoksa Birleşik Anıerika m� olduğunu kavrayacaklardır. Gün ge
lecek, ABQ gericileri bütün dünya halklarını karşılarında bulacaklar
dır. 

Elbette, ABD gericilerinin Sovyetler Birliği'ne sW.dırmaya hiç ni
yetli olmadıklarını söylemek isteıniyorum. Sovyetler Birliği dünya ba
rı�ının savunucusu ve dünyanın ABD gericilerinin tahakkümü altına 
girmesini önleyen güçlü bir etkendir. Sovyetler Birliği'nin varlığı yü
zündeı1, Birleşik Amerika'daki ve dünyadaki gericilerin emelleriııi ger
çekleştirıneleri kesinlikle olanaksızdır. İşte bu yüzden, ABD gericileri 
Sovyetler Birliği'nden şiddetle nefret ediyorlar ve gerçekten de bu sos
yalist devleti yıkma hayaliyle yaşıyorlar. ABD gericilerinin İkinci 

' 
Dünya Savaşı'nın bitimiııden bu kadar kısa bir süre sonra, bir ABD-
Sovyet savaşı hakkında böylesine gürültü koparmaları ve puslu bir ha
va yaratmaları, bizi onların gerçek amaçlarına bakmaya zorlamaktadır. 

97 



Onlar, Sovyet aleyhtarı sloganların ardına gizlenerek, Birleşik Ameri
ka'daki işçilere ve demokratik çevrelere azgınca saldıınıakta ve ABD 
yayılmasının hedef aldığı bütün ülkeleıi ABD'ye bağımlı hale getir
mektedirler. Bence, Amerikan halkı ve ABD'nin saldın tehdidi altında 
bulunan bütün ülkelerin halkları birleşmeli ve ABD gericilerinin ve 
onların bu ülkelerdeki uşaklarının saldırılarına karşı mücadele etmeli
dirler. Üçüncü bir dünya savaşı ancak bu mücadelenin zafere ulaşma-
sıyla önlenebilir; yoksa savaş kaçını . 

- Bu çok açık. Ama diyelim ki, Birleşik Amerika atom bombasını 
kullandı ? Diyelim ki Birleşik Amerika, Sovyetler Birliği'ni, lzlan.da, 
Okinava ve Çin 'deki üslerinden bombaladı ? 

- Atom bombası, ABD gericilerinin insanları korkutmak için kul
landıkları kağıttan bir kaplandır. Görünüşte korkunçtur, ama gerçekte 
öyle değildir. Elbette atom bombası bir kitle kıyımı silahıdır; ama sa
vaşın sonucunu belirleyen, yeni tipte bir-iki silah değil, insandır. 

Bütün gericiler kağıttan kaplandır. Görünüşte korkunçturlar ama 
gerçekte o kadar güçlü değildirler. Uzun vadede gerçekten güçlü olan, 
gericiler değil, halktır. Rusya'da 1 91 7  Şubat Devrimi'nden önce ger
çekten güçlü olan hangi taraftı? İlk bakışta güçlü görünen Çardı, ama 
Şubat Devrimi'nin fırtınası Çarı yıkıp geçti. Son. tahlilde, Rusya'da 
güçlü olan, İşçi, Köylü, Asker Sovyetleri'ydi. Çar yalnızca kağıttan bir 
kaplandı. Bir zamanlar Hitler de çok güçlü sayılmıyor muydu? Ama 
tarih, onun kağıttan bir kaplan olduğunu kanıtladı. Mussolini de öy
leydi, Japon emperyalizmi de. Oysa görüldü ki, Sovyetler Birliği'nin 
ve bütün ülkelerin demokrasi ve özgürlüğe tutkun halklarının gücü sa
nılandan çok daha fazladır. 

Çan Kayşek ve onun destekçisi olan ABD gericilerinin tümü de 
kağıttan kaplandır. ABD emperyalizıııinden söz ederken insanlar onun 
son derece güçlü olduğu hissine kapılmış görünüyorlar. Çin ·guicileri, 
Çin halkını korkutmak için Birleşik Amerika'nın <<gilcü»nü kullan
maktadırlar. Ama tarihteki bütün guiciler gibi ABD gericilerinin de 
pek güçlü olmadıkları ortaya çıkacaktır. Birleşik Amerika'da gerçek
ten güçlü olan başkasıdır: Amerikan halkı. 

Çin'e balcilım. Bizim, sadece dan ve tüfeklerimiz var, ama tarih 
sonunda bizim darı ve tüfeklerimizin Çan Kayşek'in uçak ve tankların-
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.dan daha güçlü olduğunu ortaya koyacaktır. Çin halkı hfil� birçok güç
lük.le karşı karşıyadır ve ABD emr.eıyalizıııi ile Çin gericilerinin ortak 
saldınlarından kaynaklanan güçlükleıdcıı daha uzun süre zarar göre
cektir, ama bütün bunlara karşın bu gericilerin bozguna uğrayacağı ve 
bizim zafere ulaşacağımız gün gelecektir. Bunun nedeııi açıktır: Geri
ciler gericiliği., biz ise ilerlemeyi temsil ediyoruz. 

1 

99 



DÜŞMAN KUVVETLERİNİ 
TEKER TEKER YOK ETMEK İÇİN 
ÜSTÜN BİR KUVVET TOPLAYIN* 

16 Eylül 1946 
1 .  Düşman kuvvetlerini teker teker yok etmek1 için üstün bir kuv

vet toplayarak savaşma yöntemi, sadece birliklerin bir harekat için dü
zenlenmesinde değil, birliklerin bir muharebe için düzenlenmesinde 
de kullanılmalıdır. 

2. Bir harekat için düzenlenme bakımından düşman birçok tugay2 

(ya da alay) kullanıyor ve ordumuzun Uzerine birkaç yönden ilerliyor
sa, ordumuz kesinlikle üstün bir kuvvet, düşman kuvvetlerinin alu, 
beş, dört hiç değilse üç katı bir kuvvet toplamalı ve önce bir düşman 
tugayını (ya da alayını) kuşatmak ve yok etmek için uygun zamaııı 
kollamalıdır. Kuşatılıp yok edilecek düşman tugayı, düşmanın görece 
zayıf veya görece az desteğe sahip ya da arazinin ve halkın bizim için 
en elverişli, düşman içinse en elverişsiz olduğu yerde üslenmiş tugay
larından (ya da alaylarından) biri olmalıdır. Önce kuşatuğımız ve sal
dırdığımız bu tugayı (ya da alayı) yok edebilmek amacıyla, geri kalan 
düşman tugaylarını (ya da alaylarını) bu tugayın (ya da alayın) yardı-

• Bu Parti içi talimat Mao Zedung yoldaş tarafından Çin Komünist Partisi Merkez Ko
nıitesi Devrimci Askeri Konıisyonu için kaleme alınmışttr. 

1 .  D�manı «yok etnl<!k», «Yerle bir etnıek>> ve «İmha etnıek» deyinıleri bu kitapta eşan
lanılı olarak kııllanılıııakladır. Bunların hepsi de d�man askerlerinin öldürülmesini, 
yaralanmasını ya da esir alınmasını içernıektedir. Bir düşnıan kuvvetini yerle bir et
mek (imha etnıek, yok etnıek) o kuvvetin tamamım ya da büyük bir kısmını yok et
mek anlamına gelmektedir. 

2. Guomindang ordusunun nomıal bir kolordusu, her biri üç alaydan oluşan üç (bavın 
da iki) tünıenden nıeydana gelnıekted.ir. Mayıs 1946'dan itibaren Guoıııindang'ın Sarı 
Irmağın güneyindeki dilzerui birlikleri kademeli olarak yeniden düzenlendi; eski ko-

· lordular, yeniden düzenlenmiş ttinıenler haline, eski tümenler ise her biri üç (hazan 
da iki) alaydan oluşan tugaylar haline getirildi. Sarı Innağın kuzeyindeki Guomin
dang birliklerinin bir kısnu ise yeniden dilzenlenmedi ve bunların adları yine aynı 
kaldı. Yeniden düzenlenen tOmenlerin bazılarına yeniden eski adları verildi, yani ko
lordu denildi. 
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mına koşmaktan alıkoymak için küçük kuvvetler kullanarak bulunduk
ları yerde kalmaya zorlamalıyız. Bu başarıldığı zaman, koşullara göre, 
ya düşmanın bir veya birkaç tugayını daha yok etmek ya da daha son
raki savaşlar için dinlenmek ve güç kazaı1mak üzere geri çekilmeliyiz. 
(Burada birinci duruma iki örnek verelim: Su Yu ve Tan Çenlin'in ko
mutasındaki birliklerimiz 22 Ağustos'ta Cukao yakınlarında düşmanın 
5 bin ulaştırma polisini3, 26 Ağustos'ta bir tugayını ve 27 Ağustos'ta 
bir buçuk tugayını imha etti .4 Liu Boçeng ve Deng Siaoping komuta
sındaki birliklerimiz Dingtao yakınlatında 3-6 Eylül günleri arasında 
bir düşman tugayını, 6 Eylül günü öğleden sonra bir diğerini ve 7-8 
Eylül'de iki düşman tugayını daha yok ettiler.5) Bir harekat için düzen
leme yaparken, düşmanı olduğundan az gören ve dolayısıyla bütün 
düşman birlikleriyle uğraşmak için kuvvetlerimizi bölen yanlış savaş 
yöntemini reddetmeliyiz, çünkü bu yöntemle tek. bir düşman müı·reze
sini bile yok edemez, tersine kendimizi pasif bir duruma düşürürüz. 

3 .  Bir muharebe için güçlerimizi düzenlerken, kesinlikle üstün bir 
kuvvet toplayıp düşman birliklerinden birini (bir tugayı ya da alayı) 
kuşattığımızda hücum düzenimiz (ya da birlikleriıniz), kuşatılan bütün 
düşmanı aynı anda tek hamlede yok etmeye çalışmamalı ve bunun için 
zaman kaybettirecek ve sonuç alınmasını zorlaştıracak bir şekilde ken
dilerini bölınemeli, hiçbir' yerde yeteri kadar kuvvet toplamadan her 
yerde birden darbe indiııııeye çalışmamalıdır. Bunun yerine kesinlikle 

3 .  Guonıindang'ın ula.ştırnıa polis kuvveti 1945 Mart'ında l.."Uruldu. Japor.ya'nın teslim 
olnıasından sonra bu kuvvet, denliryollarını korunıa bahanesiyle <<garnizon görı!vleri>> 
yapmak üzere ulaştırma hallan boyunca yerleştirildiler, ama aslında gizli polis faali
yeti sürdiirü}'orlardı. Bu, Guoıninclang'ın iç savaşta kullandığı kuvvetlerden biriydi. 

4. 1946 Tenınıuz'unda, Guomindang kuvvetleri Ciangsu-Anhuy Kurtanlnıış Bölgesini 
!!eniş çapta istilaya başladılar ve ordunıuz, kendini savunıııak için yiğitçe dövüştü. 
Orta Ciangsu Kurtarılnuş Bölgesine saldıran Guomindang birlikleri, Tang Enbo ko
mutasındaki yaklaşık 120 bin kişilik on beş tugaydan nıeydana galiyordu. 1 3  Tem
nuız'dan 27 Ağustos'a k•dar, Su Yu, Tan Çenlin ve diğer yoldaşlar konıutasındaki 
Doğu Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun on sekiz alayı üstün loıvvetler toplayarak orta 
Ciangsu'daki Tay�ing, Rugao, Hayan ve Şaobo bölgesinde art arda yedi nıuharebe 
verdi. Ku,'Vetlerinliz, düşnıanın altı tugayını vı: ulaştırnıa polisi kuvvetinin beş tabu
runu yok etti. Metinde bu nuıharebelerden ikisinin sonuçlarına değinilnıektedir. 

5. 1946 Ağustos'unda Guoınindang kuvvetleri, iki koldan Suçov ve Çengçov kesimlerin
den ilerleyerek Şansi-Hebey-Şandung-Henan Kurtanlnuş Bölgesine saldırdı. Liu Bo
çeng, Deng Siaoping ve diğer yolda.şiarın komutasında bu bölgedeki Halk Kurtuluş 
Ordusu, Çengçov üzerinden ilerleyen düşman birliğinin işini bitimıek il.zere ü!stün 
kuvvetler topladı. 3-8 Eylül arasında Şandung Eyaletinde Heze, Çingdao ve Caosieıı 
bölgesinde art arda dört düşnıan tugayını yok l!ttİ. · 
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üstün bir kuvvet, yani düşmanın.kinin altı, beş, dört ya da hiç değilse 
üç katı bir kuvveti ve topçıımuzun tamamını ya da büyük kısmım top

larnalı,..düşman mevzilerinin bir (iki değil) zayıf noktasını seçmeli ora
ya şiddetle saldırmalı ve kazanacağımızdan emin olmalıyız. Bu ger
çekleştirildiğinde zaferden hızla yararlanmalı ve düşman kuvvetlerini 
teker teker yok etmeliyiz. 

4. Bu savaş yönteminin sonuçlan şunlardır: Birincisi tamamen im
ha, ikincisi çabuk sonuç. Düşmana en etkili darbeleri ancak tamamen 
imha indirebilir, çünkü düşmanın bir alayım yok ettiğimizde bir alayı 
eksilmiş olur ve bir tugayını yok ettiğimizde de bir tugayı eksilmiş 
olur. Bu yöntem, ikinci bir savunma hattı olmayan bir düşmana karşı 
uygulandığı zaman son derece yararlıdır. Ancak tamamen imha, kendi 
kuvvetlerimizi mümkün olan en geniş ölçüde tazeleyebilir. Tamamen 
imha, bugün sadece silahlarımızın ve cephanemizin ana kaynağı ol
makla kalmayıp, insan gücümüzün de önemli bir kaynağıdır. Tama-• 
men imha, düşman birliklerinin moralini bozar ve onlardan yana olan-
larda umutsuzluk yaratır, bizim birliklerimizin ise moraliııi yükseltir 
ve halkımızı şevklendirir. Çabuk sonuç, birliklerimizin, düşmanın tak
viye kuvvetlerini teker teker yok edebilmesini ya da onlardan sakına
bilmesini mümkün kılar. Muharebelerde ve harekatlarda çabuk sonuç, 
uzun süreli savaş stratejisinin gerekli koşuludur. 

5. Askeri kadrolarımız arasında, hfila, düşman kuvvetlerini teker 
teker yok etmek için kuvvetlerimizi toplama ilkesini, hareket halinde 
değilken doğru bulup, hareket halindeyken çoğu zaman uygulayama
yan birçok kimse vardır. Bu, düşmanı küçümsemekten ve yoğun eği
tim ve inceleme eksikliğinden gelmektedir. Bu savaş yönteminin üs
tünlüklerini tekrar tekrar açıklamak ve bunt.TT' Çan Kayşek'in saldırıla
rım yenilgiye uğrauııanın başlıca yöntemi olduğunu göstermek için 
geçmişteki muharebelerden ayrıntılı örnekler veııııek gerekir. Bu yön
temi uygularsak kazanırız. Buna aykırı hareket edersek kaybederiz. 

6. Düşman kuvvetlerini teker teker yok etmek için kuvvetlerimizi 
toplama ilkesi, ordumuzun kuruluşundan bu yana geçen on yılı aşkın 

• 
bir süredir ordumuzun güzel bir geleneği olagelmiştir. Bu ilke ilk kez 
şimdi ortaya atılmıyor. Bununla birlikte, Japonya'ya Karşı Direnme 
Savaşı sırasında gwilla savaşı için k:uvvetleıimizin dağıtılması ilkesi 
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esas, hareketli savaş için kuvvetlerimizin toplanması ise ikincil bir il
keydi. Bugünkü iç savaşta koşullar değiştiğine göre savaş yöntemleri
miz de değişmelidir. Hareketli savaş için kuvvetlerimizin toplanması 
esas, gerilla savaşı için kuvvetlerimizin dağıulması ikincil olmalıdır. 
Bugün Çan Kayşek'in ordusu daha güçlü silahlar elde etmiş olduğuna 
göre, ordumuzun düşman kuvvetlerini teker teker yok eunek için üstün 
bir kuvvet toplama yöntemine ağırlık veııııesi zorunludur. 

7.  Düşman taaı ıuzda, biz savunmada olduğumuz zaman bu yöntem 
kullanılmalıdır. Ancak düşman savunmada, biz taaııuzdayken iki fark
lı durumu ayırt euneli ve farklı yöntemler benimsemeliyiz. Bizim kuv
vetlerimiz büyük ve o yöredeki düşman görece zayıf olduğu zaman ya 
da düşmana karşı beklenmedik bir hücumda bulunduğumuz zaman, 
düşmanın birkaç birliğine aynı anda darbe vurabiliriz. örneğin 5-10 
Haziran arasında Şandung Eyaleti'ndeki birliklerimiz, Çingdao-Cinan 
ve Tiancin-Pukov Deıniryolları boyunda.ki ondan fazla şehre aym anda 
hücum edip, bu şehirleri ele geçirdeler.6 Başka bir örnek daha verelim: 
10-21 Ağustos arasında Liu Boçeng ve Deng Siaoping komutasında.ki 
birliklerimiz, Lunghay Demiryolunun Kayfeng ile Suçov arasındaki 
kesimi bo�unca yer alan ondan fazla şehre hücum ederek bunları ele 
geçirdiler. Öte yandan, yeteri kadar kuvvetimiz yoksa, aym anda bir
kaç şehre birden saldırmayıp düşman işgalindeki şehirleri birer birer 
.!le geçirmeliyiz. Kuvvetlerimiz, Şansi Eyaleti'nde Datung-Puçov De
miryolu boyunda.ki şehirleri böyle ele geçinnişti.8 

8. Birliklerimizin ana kuvveti düşmanı yok eunek için toplandığın-

S. 1946 H•ziran'ı başlarında Şandung Halk Kurtuluş Ordusu Çingdao-Cinan ve Tiancin
Pukov Demiryollan boyundaki kukla birliklerin il:rerine bir kuvvet gönderdi ve arala
rında Ciaosien, Çangdieıı, Çucun, Deçov, Tayan ve 'ın da bulunduğu ondan 
fazla şehri kurtardı. . 

7. l 946 Ağustos'unun l O'undan 21 'ine kadar, Merkezi Ovalar ve Doğu Çin Halk Kurtu
luş Oı:dularuıı destekleyen Şansi-Hebey-Şandung-Henan Halk Kurtuluş Ordusu, bir
kaç koldan ilerleyerek Lunghay Demiryolunun Kayfeng-SuÇDv kesimi boyunca mev
zilenmiş düşman birliklerine saldırdı. Aralannda Dangşan, Langfeng, Huangkov Li
çuang ve Y angci'nin de bulunduğu ondan fazla şehri ele geçirdi. 

8. Tenınwz 1 946'da Hu Zungnan ve Yen Sişan komutasındaki Guomindang kuvvetleri, 
Güney Şansi Kurtarılmış Bölgesine ortak bir saldın düzenlediler. Şansi-Hebey
Şandung-Henan Halk Kurtuluş Oı:dusu'nun Tayyue birlikleri ve Şansi-Suyyuan Halk 
Kurtuluş Oı:dusu'nun bir lwmı karşısaldınya geçti ve düşmaru GQney Şansi'de geri 
püskllrttü. Ağustos'ta, Datung-Puçov Demiryolu bo}'Uildaki Linfen ve Lingşi arasında 
düşmana karşı bir t••auz başlattılar ve Hungdung, Çaoçeng, Huosien-Lingşi ve Pensi 
şehirlerini kurtardılar. 
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da kendi harekatları ile o bölgedeki birliklerin, yerel gerillaların ve 
halk milisinin etkili faaliyetleriyle eşgüdüm sağlamalıdır. O bölgedeki 
birlikler ya da askerler bir düşman alayına, taburuna ya da bölüğüne 
hücum ettiği zaman, onlar da düşman k:uvvetlerini teker teker yok et-• 
mek için kuvvetlerimizi toplama ilkesini benimsemelidirler. 

9. Düşman kuvvetlerini teker teker yok etmek için kuV\·etlerimtzi 
toplama ilkesi, özellikle düşmanın bir yeri elinde tu1rn.ayan ya da işgal 
etmeyen hazır kuvvetini imha etmeyi amaçlar. Bazı koşullarda, düş
man kuvvetlerini yok etmek için kuvvetimizi toplamak ya da ana kuv
vetimizi düşmanın şiddetli saldırılarından korumak ve daha sonraki 
çarpışmalar için dinlenmesini ve gücünü toplamasını kolaylaştıııııak 
amacıyla belirli yerlerin terk.edilmeS'ine izin verilebilir. Düşmanın ha
zır kuvvetini büyük ölçüde yok edebildiğimiz takdirde, kaybettiğimiz 
topraklan geri almak ve yeni topraklar ele geçirmek mümkün olacak
tır. Bundan dolayı düşmanın hazır kuvvetini yok etmeyi başaranlar öv
gü almalıdır. Bu, sadece düşmanın düzenli ku\'Vetlerini yok edenler 
için değil, onun düzeni' koruma kuvvetlerini, geri dönüş müfrezelerini9 
ve diğer gerici yerel silahlı çeteleri imha edenler için de söz konusu
dur. Ancak düşmanın kuvveti ile bizim kuvvetlerimiz arasındaki oran-• 
Unın bunu mümkü11 kıldığı veya harekatlanmız ya da muharebeleri-
miz açısından önem taşıyan yerleri elde tutmalı ya da ele geçirmeliyiz; 
bunuı1 tersini yapmak h<ıta olur. Bu yüzden böyle bir araziyi elde tut
mayı ya da ele geçirmeyi başaranlar da övgü alrrıalıdır. 

9. Halk Kurtuluş Sav�ı sırasında Kurtarılmış Bö,::.·!lerdeki bazı toprak ağalan ve yerel 
zorbalar Guomindang bölgelerine kaçtılar. Bunlar Guomiıı.dang tarafıııdan, Guoıı1İn
dang birlikleriyle berab.:r Kurtarılnuş Bölgelere saldıııııak llure <<geri dön� birlikle
ri•>, «geri dön� kıtaları>> halinde örgütlendiler. Bunlar, gittikleri her yerd� katlianıa 
ve talana giriştiler, halka lıer türlü kötillüğll yaptılar. 
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ABD'NİN <<ARABULUCULUGU>>NUN 

ARDINDAKİ GERÇEK VE 
ÇİN'DEKİ İÇ SAV AŞIN. GELECEÖİ 

Amerika Muhabir A. T. Steele ile Konuşma 

29 Eylül 1946 
Steele: Efendim, ABD'nin Çin iç savaşında arabuluculuk yapma 

yolundaki çabasının başarısızlığa uğradığı kanısında mısınız ? Eğer 
Birleşik Amerika 'nın siyaseti bugünkü gibi sürerse, bu ne tür gelişme
lere yol açabilir? 

Mao: ABD hükümetinin siyasetinin, bir <<arabulucululo> siyaseti 
olduğıından son derece kuşkuluyum. 1 Birleşik Amerika, Çan Kayşek'e 
görülmemiş çapta bir iç savaşı yürütebilmesi için büyük miktarda yar
dım verdiğine göre, ABD hükümetinin siyaseti, Çin'i açıktan açığa bir 

1 .  ABD hükiiıreti Aralık 1945'te George C. Marshall'ı başkanın özel temsilcisi olarak 
Çin'e gönderdi ve «Guomindang ile Çin Kon1ünist Partisi arasıııdaki anl�mazlıklqr
da arabulııculuk>> siyasetini, ABD saldırı kuvvetlerini ve gerici Çan Kayş<'k yönetinıi
ni çeşitli yollardan güçlendirmek için bir paravana olarak l;ull;ındı. ABD emperyaliı\. 
nlİ tara!'ından kışkırtılan Çan Kayşc�k. iç savaşa hazırlannıak için vakit kazannıak 
anı•cıyla, Çin Konıüni.>t J:>artisi ve Ç�in halkının iç savaşa son verilmesi talebini kabul 
etı11iş göründü. Guonıindaı1g hükilınetinin ve Çin Kon1llnist Partisi 'ı.in tem�ilcileri 
1946 Ocak a)'ında bir at�kes anlaşnıası imzalayarak bir ateşkes enui yayınladılar ve 
ABD teınsilcilerinin de katıldığı <<l)çlü Konlite»yi_ ve <<Peyping Y ürütme Ka
rargfilı.ı>>nı kurdular. «Arabuluculuğu" sırasında Marshall, Guc•ıııin<lang kuvvetlrrinin 
ilkönce Kuzeydoğu Çin'deki, dalla sonra da Ku7,ey, Doğu \'e Orta Çin'deki Kurtanl
nıış Bölgelere saldıııııa.•ına yardımcı olnıak· için her türlü hileye başvurdu; Guomin
daııg birliklerini etkin bir biçimde eğitti, donattı ve Çan Kayşek'e büyük miktarda si
lalı Vi! dalıa başka savaş nıalzemesi sağladı. 1946 Haziran'ında Çan Kayşek düzenli 
kuvvetlerinin yüzde SO'ini. (yaklaşık olarak iki milyon asker) Kurtarılmış Bölgelere 
saldırıiıak üzere cepheye yığnuş bulunuyordu, bu askerli!rir, 540 biııden fazlası doğru
dan doğruya ABD silalılı kııvvetlerinin sa\•aş genıileri ''e uçakları tarafından taşın
n11ştı. Teııın1uz ayında, birliklerinin sevki işlenıi tamanılandığında Çan Kayşek ülke 
çapında bir karşıde\·rimci sav aş başlattı. Daha sonra. 1 O Ağustos' ta Maı:shall ve 
ABD'nin Çin Elçisi Leighton Stuart verdikleri ortak denıeçte, Çan Kayşek'in iç savaşı 
}'Ürütı11esini kolaylaştırmak anıaayla «arabuluculuğUID> başarısızlıkla sonuçlandığını 
açıkladılar. 
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ABD sömürgesi durumu11a getirmek üzere Çan Kayşek'i her bakımdaı1 
güçleı1diı ıııek ve Çaı1 Kayşek'iı1 kıyım siyaseti aracılığıyla Çin'deki 
demokratik güçleri bastıı ıııaktır. Sözüm ona arabuluculuk siyascti11i. 
bu amaca hizmet edeı1 bir sis perdesi olarak kullanmaktır. Bu siyasetin 
sürdürülmesi kuşkusuz Çin'in dört bir yanındaki bütün yurtsever in
sanların kararlı direnişine yol açacaktır. 

- Çiıı 'de iç saı•aş ııe kadaı· sürecektiı·? Nasıl soııuçlaııacaktıı·? 
- Eğer ABD hükümeti bugün izlemekte olduğu Çan Kayşek'e 

yardım siyasetinden vazgeçerse, Çin'de üslenmiş bulunan kuvvetlerini 
geri çekerse ve Sovyetler Birliği. Birleşik Amerika ve İngiltere Dışiş
leri Bakanlannıı1 Moskova Koı1feransı'nda vardık� aı11aşmayı2 uy
gularsa, Çin'de iç savaş hiç kuşkusuz yakın bir tarihte sona erer. Yok
sa uzun bir savaşa dönüşebilir. Bu, elbette t;in halkını derin acılara 
boğacaktır, ama Çin halkı hiç kuşkusuz birleşmek, varlığını korumak 
üzere savaşmak ve kendi kaderini belirlemek zorundadır. Güçlükler 
ve zorluklar ne olursa olsun, Çin halkı bağımsızlık, barış ve demokra
siye ulaşma görevini kesinlikle yerine getirecektir. Yerli ya da yabancı 
hiçbir baskı gücü bu görevin yçrine getirilmesini önleyemez. 

- Efeııdim, Çaıı Kayşek'i Çiıı halkıııııı <<dogal öııder»i olarak ka
bul ediyoı· mıısıııııız? Çiıı Kc>nıüııist Partisi, Çaıı Kayşek'iıı beş talebi
ııf koşu/laı· ııe o/uı·sa o/.çuıı ret mi edecektir? Egeı· Guomindaııg, Ko-

2. Burada Sovyetler Birliği. Birleşik Amerika ve lngiltere Dışişleri Bakanlannuı. Aralık 
1 945'te Moskova Konferansı'nda Çin konusunda yaptıklan anlaşmaya değiniliyor. Üç 
Dışişleri Bakanı kcmrerans bildirisinde «Çin'in içişlerine kanşmama siyasetine bağlı: 
lıklannı bir kez daha hclirttiler ... Sovyetler Birliği ve Birleşik Amerika Dışişleri ba
kanları. S..>vyet ve ABD kuvvetlerinin Çin'den mümkün olan en kısa zan1anda çekil
n1esi kcmusunda anlaştılar. Sovyetler Birliği bu anlaşmanın koşullannı harfi harfine 
uygulaJı. S<>vyet kuvvetlerinin geri çekihne tamini ertelemelerinin tek nedeni, Guo
mindang hükünıctinin tekrar tekrar ricada bulunn1uş oln1asıydı. Sovyetler Birliği si
lahlı kuvvetleri. KuzeyJoğu Çin'den geri çekilmelerini 3 Mayıs I 946'da tan1an1laJ1. 
An1a AB!) l1ükün1eti verdiği siizü tutn1adı , birliklerini geri çekmeyi reddetti ve Çin'in 
içişlerine daha da fazla 111üdahalede bulundu. 

3. Çan Kayşck. 1946 �laziran ve Ağustos aylannda Çin Kon1ünist Partisi 'ııdcıı iki kere 
<<hcş talepı•te bulundu ve (iu<>nı inJang'ın, ancak Konıüııist Partisi bu taleı>lcri kal>ul 
cJcrse iç savaşa s<>n vcmıcyi düşüııeceğini açıkladı. Bu beş talepte Çin 11alk Kurtuluş 
Ordusu'nun şu yerlcrdcıı geri �-ekilıııesi şart koşuluyordu: ( 1 )  Lunglıay Dcn1iryc>lu11un 
güney iııdc kalaıı bülün bölgeler: (2) Çingdao-Cinan Dcn1iry<>lunun geçtiği yerler: (3) 
Çeııgdc ve onun güneyiııde kalan bölge; (4) Kuzeyd<>ğu Çin'in büyük bir h<.\lünıü ve 
(5) 7 Haziraıı I 946'dan hu yana Kurtanhnış Bölgelerin silahlı halk kuvvetleri tararın
dan Şandung ve Şansi Eyaletlerindeki kukla birliklerin elinden kurtanlan bütün bölge
ler. Çin K0111ünist Partisi bütün bu karşıdevrimci talepleri kesinlikle geri çevirJi. 
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münist Partisi'ııiıı yeı· almadıgı biı· Milli Meclis toplamaya kalkarsa4, 
Komünist Partisi ne yapacaktır? 

- Yeryüzünde «doğal önder» diye bir şey yoktur. Eğer Çan Kay
şek Çin'in siyasi, askeri, ekonomik ve diğer sorunlarını anlaşmaya ve 
ortak kararlara ters düşen ve tek yanlı olan sözüm ona <<beş talep>> ya 
da on talebe uygun bir biçimde değil de; geçen Ocak ayında imzalanan 
ateşkes anlaşmasına 5 ve daha sonra Siyasi Danışma Konferansı'nca 
benimsenen ortak kararlara6 uygun bir biçimde ele alırsa, biz gene de 
onunla çalışmaya hazırız. Milli Meclis çeşitli siyasi partiler tarafından 
ortak bir biçimde ve Siyasi Danışma Konferansı'nca benimsenen ka
rarlara uygun olarak toplanmalıdır, yoksa buna kesinlikle karşı çıkarız. 

4. 1946 Ocak ayınıla toplanan Siyasi Danışnıa Konferansı'nın karan uyannca, Milli 
Meclis çeşitli siyasi partilerin katılacağı bir demokrasi ve birlik ntL'Clisi olacak ve Si
yasi Danışnıa Koııferansı'ııda vanlan anlaşmalann koşullan yerine getirildikten sonra 
yeni<lcn düzenlenecek <llan bir hükümetin gözetiminde toplanacakt ı. Guomindang 
birlikleri 1 1  Ekim 1 946'da Çangciaku'yu işgal ettiler. bu «ı.afer» Çan Kayşek kliğinin 
başıııı döndürdü. Çan Kayşek kliği hcnıen o gün Siyasi Danışnıa Konferansı'nın ka
rannı açıkça çiğnedi ve bütünüyle Guoıııinılang'ın denetimi altında bölücü ve zorlla 
bir <<Milli Meclis»in ttlplannıasını emrett i. Çin Koıııünist Partisi, demokratik partiler 
ve bütün halk. 15  Kasını 1 946'da Nancing'de resmen toplanan bu «Milli Mcclis»e ka
rarlılıkla karşı çıktılar ve onu boykot ettiler. 

5. Bkz. bu ciltte «Çan Kayşek'in Taamıwnu Savunma Savaşıyla Ezelinı••, Not l ,  s.88. 
6. Bkz. bu ciltte aynı yazı, Not 2, s. 88. 
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ÜÇ AYIN ÖZETİ* 

I Ekinı 1 946 
1 .  Merkez Komiıesiııiıı bugüııkü duı·uma ilişkiıı 20 Temmuz tarihli 

talimatıııda 1 ş<iyle deııiyordu: <<Çaıı Kayşek'i alt edel1iliriz. Bütüıı Parti 
buıı:ı tam aıılamıyla güveııınelidir>> Temmuz. Ağustos ve Eylül ayla
rıııdaki çarpışınalar bu görüşüıı doğru olduğuııu g<istermiştir. 

2. Çaıı Kayşek'iıı ç<izemeyeceği ve bizim 7..:tlcrimizi mutlak. Çaıı ' 
Kayşek'iıı yeııilgisiııi ise kaçıııılmaz kılaıı aııa ııcdcni oluşturaıı temel 
siyasi ve ekcıııoınik çelişmeler dışıııda. askeri alaııda Çaıı KayŞek'iıı 
çok uzuıı olaıı savaş lıatları i le biı·l ikleriııiıı yetersizliği ar:ısıııda keskiıı 
l1ir çelişme dc)ğmuşıuı·. Bu çelişme kaçııı ılmaz bir biçimde l1izim zat·e
riıniziıı ve Çaıı Kayşek.'iıı yeııi lgisiııiıı d<ılaysız ııedeni olacaktır. 

3. Kukla l1irlikleri. düzeııi kcıruma kıtalanııı ve ulaştırma polisi l1ir
likleriııi sayınazsak. Çaıı Kayşek'iıı Kurtarılmış Bölgelere saldıraıı dü
zeııli biı·likleıiııiıı toplaın mevcudu 1 90  tııgaydaıı f:ızladır. Bu tcıplam ' 
ınevcuttaıı başk�ı. Ç:ııı Kayşek cılsa cılsa geııe birlikleriııiıı l1ir lxilümü-
ııü tak\•.iye kuvveti cılarJk güııeydeıı kuzeye giiııderehilecekt iı·: ama 
oııdaıı soııra dalıa l1aşka takviye göııdermesi scın derece güçlcşec,ckıiı·. 
1 9<) ıugayd:ııı 25 taııesi scııı üç ay içiııde ordumuz tar:ı l'ıııd:ııı imlıa 
edilıni�tir. Bu yıl ııı Şuhat'ıııd;ııı Haziraıı'ı ııa kadar Kuzcydcığuda ycık 
ettiğiıniz kuvveılr:r huııa dalı i l  değildir: 

• llu J>;ırti içi t:ıl iııı:ıl. Ç"iıı Kt>ıııiiııisl l':ı rt i s i  Mcrkc7. K<>11ıiıc,i ;ı<lııı:ı M:ıt> Zc<lııııg y<>l<la� 
l:ırafın<l:ııı kıtlcnıc ;ılın<lı. ı·:ılinı:ıtt;ı. 1 94(, 'l"cııın;uı'un<laki ülke çaı>ııı<l:ı iç 'av:�ııı 
ı>;ıtl:ık vc1111csiylc \ı;ışl ;ıy:ııı Ü\: :ıylık ç;111>ı�tlı;ılar<la cl<lc c<lilcıı tc<.:riil>elcr :ıyrıııt ı l ı  ı.>(;ı
r:ık i\zctlcııiyt>r. l l :ılk Ktırttıluş Or<ltı,u"ııuıı '' z;ıııı:ııı<l;ı ıı llu y:ı11:1 i 1.le<liği ,ı r:ıtcji \'C s:ı
vıış giirc,·lcri ı>rt<l)''' kt>ııuluyı>r ve gü�lüklcrlc <ltılu lıi r <liiııcıııiıı fi,ıcsiııJcıı gcl<liktcıı 
s<ı11r.1 l l:ılk Kurtulu� Savıı$ı'ııı zııfcrc ulaşıır:ıcıığıııııı.<l:ııı cıııiıı tıl<lu)!uıııı•/. hcli ı1 ı l iy<ır
<lu. 'l':ılinı:ıl ;ıynı ı.aıııaııtlıı. l lı�k Kııı1ulu� Sııv;ışı'nın Jcstcklcıııııcsi i,, in vc t>ıı uıı lıı hir-
1 ikıc \"İizülıııcsi gcrckcıı sıııuııl;ın. y:111i l <•prıık rcfonııu. Kurtaıılıııış lliilgclcrtlc iircti
ıııiıı a rt ı nlıı1:1sı. (luıııııiıı<l;ıııg hiilgclcriııılcki kit le ıııüca<lclclcrintlc iin<lcrliği•ı güçlcıı
<liri lıııcsi soruıı lannı ve <liğ.cr bcıızcr s<ıruıılıın ilkeler açısın<l:ın <lrt:ıy:ı k<>yuyıır<lu .  

1 .  llkz. lıu c·ilttc <<Çaıı K:ıyşck'iıı l'aan·uzuııu S:ıvuıınıa Savaşıyla Ezeliııı>>. ,.ıııı. 
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4. Çaıı Kayşck'iıı 1 90'daıı tazla tugayıııııı aşağı yukarı yarısı garııi
Z<>ıı görevi yapm:ık zoruııdadır: ancak yarısındaıı birJz fazlası savaş ' 
al:ıııına ayrılabil iı·. Ayrıca lıazı yöreleı·e girdikleriııde lıu salıra kuvvet-
leriııiıı de bir bt)lümü, lıatta ç<ığuııluğu ganıizon gt)rcviııi üstlenmek • 
zcıruııda kalacaktır. Savaş sürdükçe düşmanııı sahra kuvvetleri ister is-
temci'. eksilecektir. Çüııkü. biriııcisi bizim taraı·ım ızdaıı sürekl i  olarJk 
ycık edilecekler. ikiııcisi de birçoğu gamizoıı gt)rcvlcri üstlenmek zo
ruııda kalacaktır. 

5. Soıı üç ay içiııdc yok ettiğimiz 25 tugaydaıı yedi tanesi Taııg Eııc 
bo'ııuıı ( dalıa öııcc Li Mc>aıı'ııı) komutasıııda. iki taııcsi Sue Yue'ııin 
komutasında. yedi taııesi Gu Çutung'un (daha öııce Liu Çi'ııiıı) komu
tasıııda. iki taııesi Hu Zuııgııan'ııı komutasıııda. dört tanesi Y eıı Si
şaıı'ııı koın utasıııda, iki taııesi Vaııg Yaovu'nuıı komutas�ıda ve bir ta
ııesi de Du Yumiııg'iıı komutasıııdaydı. Sadece Li Zungren. Fu Zoyi. 
Ma Huııgkuey ve Çeııg Çieıı komutasıııdaki dört grup henüz ordumuz
daıı ezici darbeler almadı: geri kalaıı yedi grubun lıepsi de ciddi darbe
ler yediler ya da ilk darbeleri aldılar. Ciddi darbeler yiycııler. Du Yu
miııg (bu yıl ııı Şubat'ıııdaıı Haziraıı'ıııa �adar kuzeydoğudaki çarpış
nıaları lıesaba kat:ırs:ık). Taııg Eııbo, Gu Çutuııg ve Yen Sişan'dır. ilk 
darbeleri alaıı1ar ise. Suc Yue. Hu Zungnaıı ve Vaııg Yaovu'dur. Bütüıı 
lıuıılar ordum uzlııı Çaıı Kayşck'i alt edebileceğini kaııı tlamaktadır. 

6. Öııüm üzdeki dtiııcmdcki gtirevim ·z. 25 k<ıdar düşman tugayıııı 
d:ıha ycık etmekt ir. Bu göreviıı yerine getirilmesi. Çaıı Kayşek'iıı taar
ruzuııuıı durduru lmasıııı ve kaybedilmiş topı·akJanmızııı bir bölümü
ııüıı geri al ııımasııı ı ınünıküıı kı lacaktır. Bu ikiııci 25 tugayı da yok et
t ikteıı soıır:ı cırduınuzuıı stratejik iııisiy:ıtil"i ele geçirmeyi ve s:ıvuııma
daıı taaıTuza gcçıneyi kesiıılikle lıaşaracağı dalıa şimdideıı söyleııebi
lir. O zanıaıı gt)revimiz. üçüııcü bir 25 düşınaıı tugayıııı  yok etmek ola
caktır. Buııu başarabil irsek. kaybedilmiş topı-akl:ırııı lıüyük bir 
bt)lümüııü. lı:ıtta tüınüııü geri alabilir ve Kurtarılmış Bt)lgeleri geııişle
telıiliriz. O zaınaııa kaclar Gucımiııdaııg'ııı ve Komüııist Partisi'ııin as
keri güçleıiııde kuşkusuz mu:ızı.am bir değişiklik meydaııa gelmiş ola
c:ıktır. Buııu s:ığlayalıilmek içiıı. son üç ay iç iııde 25 tugayı yok eder
keıı gösterdiğiıııiz lıüyük lıaşarıyı devam ettinnemiz ve öııümüzdeki 
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üç ay içinde bir 25 tugay daha yok etmemiz ıerekmektedir. Düşnıan 
ile bizim aramızdaki durumu değiştirmenin anahtarı budur.2 

7. Son üç ay içinde Huayyin, Heze, Çengde ve Cining gibi küçük 
ve orta büyüklükte birkaç düzine şehir kaybettik. Bu şehirlerin çoğu
nun terk edilmesi kaçınılmazdı ve bunların kendi inisiyatifımizle geçi
ci olarak terk edilmesi doğruydu. Bazılarını ise iyi savaşamadığımız 
için terk eunek zorunda kaldık. Ama gene de eğer bundan sonra iyi sa
vaşırsak. kaybedilmiş topraklarımızı geri alabiliriz. Ueride de düşma
mn ele geçirmesini önleyeıııediğirniz yerler olabilir, ama daha s"onra 
bunları da geri almayı başaracağız. Bütün bölgeler, dersler çıka•ıııak 
ve hataları tekrarlamamak için geçmişteki savaş tecrübelerini eleştirici 
bir şekilde gözden geçiınıelidirler. 

8. Son üç ay içinde, Merkezi Ovalar Kurtuluş Ordumuz güçlükle
rin üstesinden gelmede eşsiz bir sebat gösterdi ve ordunun eski Kurta
rılmış Bölgelere giren bölümü �mda ana kuvveti güney Şensi ve batı 
Hubey'de iki geıilla üssü kıırdu. Aynca, hem doğu, hem de orta Hu
bey'de birlikleıimiz gerilla savaşında diretmektedir. Bütün bunlar, eski • 
Kurtarılmış Bölgelerdeki çarpışmalara büyük ölçüde yardımcı olmuş-
tur ve hala da olmaktadır ve öni!müzdeki uzun savaşta daha da büyük 
bir rol oynayacaklardır. 

9. Savaşın son üç ayı içinde, Çan Kayşek'in ilk başta Kuzeydoğuya • 
göndeııııeyi planladığı seçkin kuvvetlerinin birçoğunu Çin Seddi'nin 
güneyinde dmdurduk ve böylece birlikluimizin dinlenmesi, güç top-

2. Daha somaki ge�ııeler, dflfınıın ile birim · durumım, Şansi-He 
Şırvfımg-Heııan H•lk Kw••ılıq Ordıısu'mm San geçerek Dabie Dall•n°• do -
nı ilerledili 1947 Temmız'ımda deği.ımeye bql ı gö · · . O sırada 
K:ıırtulıq Ordusu on ilci ay savaşmıı ve ayda or•alama sekiz dUşman tııgayı ol� 
Ottı e toplam yUz lcadar ctoıı••m tııgayını safdışı bırakmış bulunuyordu. Bu rakamlar 
bu yazıda YBJ>llan tahminlai aşıyordu, Ç(ln!d! Çm Kayşek giri,!li taaı ı ıızda ABD 
eqıayalizmınin de desteliyle eliNleki Ulnı kuvvetleri bıll•nllllflı. . 

3. 1946 Haziran'ı sonlarında Li Siaınien, Çeng Veysm ve diler yoldaşların komutasın
daki Meı:kezj Ovalar Kurtıılıq Ordusu, stıatejik bir kaydır uıa lıarekitına girişti ve 
300 bin Guomindang askerinin lnışı••ı••sını tıaşmyla yardı. Mao Zedung yoldaşın es
ki Kıutanl� Bölgelere ginliklerini söylediAi birlikler, Vang Çen ve diğeı: yolda§la
on Jrormıtasındaki birlilderdi; bunlar kı•p• •11ıLy1 yardıktan sonra Şensi-Gaıısu-Ningsia 
Sınır Bölgesine girdiler. GUııey Şensi'delci gerilla OssU, Merkı::ri Ov••ar Kw:•••luş Or
dıısu'nun ana kuvvetinin bir böJUıııfl tanfından kıınılm.qtıı ve balı Heıım'daki Luş.i 
ve Siçıı•n'ı, gOney Şensi'deki I .onan ve Şanyang'ı da kapsıyordu. Batı Hııbey'deki ge
rilla QssQ ise aynı ordunun b&flca bir böJOmU kurulmuştu ve bu OssUn ı•vr
kezi ku7.eybatı Hııbey'deki Vııdang Dağlarıydı. 
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lanması ve kuzeydoğudaki kitlelerin harekete geçirilmesi için vakit ka
zandık, Bu da önümüzdeki mücadeleler açısından büyük önem taşı
maktadır. 

1 O. Düşman kuvvetlerini bir bir yok etmek ilrere üstün bir kuvvet • 

toplamak, tek doğru savaş yöntemidir; bizim son üç ay içinde 25 düş-
man tugayını yok ederken kıılland.ığımız yöntemdir. Bir düşman kuv

vetini yok etmeyi ancak ondan alU, beş, dört ya da en azından üç kat 
daha güçlü bir kuvvet toplayarak başarabiliriz. Geıek harekatlarda, ge
rekse muharebelerde böyle yapılmalıdır. Sadece bütün yüksek rütbeli 
komutanlar değil, aynı zamanda bütün orta ve alt kademelerdeki kad

rolar da bu savaş yönteminde ustalık kazanmalıdır. 
1 1 . Son üç ay içinde ordumuz, düşmanın 25 düzenli tugayının yanı 

sıra kukla birlikler, düzeni koruma birlikleri ve ulaştırma polisi birlik
leri gibi çok sayıda gerici kuvveti de imha euniştir. Bu da büyük bir 
başarıdır. Bu tür birlikleri çok sayıda yok etmeyi sürdihnıeliyiz. 

12. Son üç ayın tecrübesi, 10 bin düşıııan askerini yok edebilme
miz için karşılığında 2-3 bin kayıp veııııemiz gerektiğini kanıtlamıştır. 
Bu kaçınılmazdır. Uzun bir savaşın üstesinden gelebilmek için (her • 
şey ve her yer böyle bir savaş düşünülerek ele alınmalıdır), ordıımuzu 
planlı bir şekilde genişletmemiz, her zaman tam mevcutlu olmalarını 

sağlamamız ve çok sayıda askrxi kadro yetiştirmemiz gerek:ıııelctedir. 
Planlı bir şekilde üretimi aı:.runıalı ve mali işleri düzene koymalı, eko
nomimizi geliştirme ve ik:ıııali güvence albna alma, birleşik önderlik 
ve merkezi olmayan yönetim ve hem orduya hem de halka, hem kamu 
çıkarına hem de özel çıkarlara önem -yeınıe ilkeleıini sıkı sıkıya uygu
lamalıyız. 

13 .  Bu üç ayın tecrübesi, Ocak ve Haziraıı ayları arasındaki ateşkes 
döneminde, çeşitli bölgelere üç merkezi görev olarak askerlerin eğitil
mesini, üretimi ve toprak refoıınunu almaları yolunda defalarca tali
matta bulunan Merkez Komitesinin talimatları uyarınca ask.eıi eğitim
lerini yoğunlaşuran bütün birliklerin daha yüksek bir savaşma yetene
ği ortaya koyduklarım kanıtlamışur. Son üç ayın tecrübesi, aynı za
manda Merkez Komitesinin talimatları uyarınca eğitimi yoğunlaştır
mamış olaiı savaşma yeteneğinin çok daha düşük olduğunu da 
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kanıtlamıştır. Bundan böyle bütün bölgeler iki muharebe arasındaki 
sürelerden yararlanmalı ve askeri eğitimlerini yoğunlaşuııııalıdırlar. 
Tüm ordu ı ıirimleri siyasi çalışmalarını güçlendirmelidirler. 

• 
14. Bu üç ayın tecrübesi, Merkez Komitesinin 4 Mayıs Talima-

tı'nın4 sıkı sıkıya ve hızla uygulandığı ve toprak meselesinin köklü ve 
kapsamlı bir şekilde çözüldüğü her yerde köylülerin, Partimizin ve or
dumuzun yanı başında Çan Kayşek birliklerinin saldırılarına karşı 
koyduklarını göstermiştir. <<4 Mayıs Talimatı>>nın sıkı sıkıya uygulan
madığı ya da düzenlemelerin çok geç yapıldığı yerlerde, bu çalışma
nın mekanik bir şekilde aşamalara bölündüğü ya da savaş bahane edi
lerek toprak reformunun savsaklandığı yerlerde köylüler bekle-gör tu
tumunu benimsemişlerdir. Önümüzdeki birkaç ay içinde, savaşla ne 
kadar meşgul olurlarsa olsunlar bütün bölgeler toprak sorununu çöz
mek üzere köylü kitlelerine kararlılıkla önderlik etmeli ve önümüzde
ki yıl büyük çapta üretim çalışması için toprak refoııııu temelinde dü
zenlemeler yapmalıdırlar. 

15 .  Bu üç ayın tecrübeleri, J;alk milisleri, gerillltlar ve silahlı çalış
ma ekipleri5 de içinde olmak üzere yerel silahlı kuvvetlerin iyi bir şe
kilde örgütlendikleri her yerde, birçok mevzi ve hat düşman tarafından 
geçici olarak işgal edilse bile geniş köylük bölgeleri denetim altına 
alabildiğimizi 'kanıtlamıştır. Oysa yerel silahlı kuvvetlerin güçsüz, ön
derliğin zayıf olduğu yerlerde, düşman kuvvetleri çok daha rahat hare
ket etmiştir. B undan böyle, düşmanın geçici olarak işgal ettiği bölge-, 
lerde, Partinin önderliğini güçlendirıııeli, yerel silahlı kuvvetleri güç-
lendiııııeli, gerilla savaşında sebat etmeli, kitlelerin çıkarlarını koru
malı ve gericilerin faaliyetlerine darbeler indirmeliyiz. 

16.  Üç aylık savaş, Guomindang'.ııı yedek kuvvetlerini hemen he-

4. Burada, Çin Komünist Partisi Merkez Konlitesinin 4 Mayıs 1946'da yayınladığı 
<<Toprak Sorununa ilişkin Talimal»a değinilmektedir. Japonya'nın teslim olmasından 
sonra, köylülerin güçlü toprak taleplerini göz önüne alan Merkez "Komitesi, Dirennıe 
Savaşı dönemindeki toprak siyasetini değiştirmeyi, yani kira ve faizin indirilmesi si
yasetini, toprak ağalannın topraklarına el koyma ve bunlan köylülere dağıtma siyase
tine dönüştürmeyi kararlaştıi:dı. «4 Mayıs TalimaU» bu değişikliği belirliyordu. 

5. Silahlı çalışma ek.ipleri, düşman işgalindeki bölgelerin içlerine kadar sokularak kitle
leri örgütleyen ve düşmana darbeler indiren küçük çalışnın ekipleriydi. Bu ek.ipler, 
Komünist Partisi, Kurtarılmış Bölgelerdeki hükilmetler, halk ordusu ve kitle örgütleri 
gibi çeşitli örgütlerden gelen kadrolardan oluşmaktaydı ve bazı silahlarla donaulmış
u. Bu, düşman işgalindeki bölgelerdeki faaliyeti yürütmek için elverişli bir örgütlen
ine biçimiydi. 
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men tüketıııiş ve kendi bölgelerindeki askeri gücünü ciddi bir şekilde 
zayıflatmıştır. Ayrıca, Guorııindang'ın zorla asker toplaması ve tahıl 
vergisi alması6, halk arasında hoşnutsuzluk yaratmış ve kitle mücade
lelerinin gelişmesi için elverişli bir durum sağlamıştır. Tüm Parti, Gu
orııindang bölgelerinde kitle mücadelelerindeki öndı::rliğini pekiştirme
li ve Guorııindang ordusunu parçalama çalışmasını yoğunlaştıııııalıdır. 

17. Guorııindang gericileri, Birleşik Amerika'nın yönetiminde ateş
kes anlaşmasını ve bu yılın Ocak ayındaki Siyasi Danışma Konferan
sı'nın kararlarını çiğnerııişlerdir ve h alkın demokratik güçlerini yok et
mek amacıyla giriştikleri iç savaşı sürdürmekte kararlıdırlar. B ütün 
tatlı sözleri bir aldatmacadan ibarettir; Birleşik Amerika'nın ve Çan 
Kayşek'in bütün tertiplerini açığa çıkarmalıyız. 

18. Bu üç ay içinde, rııilli burjuvazi7 de dahil olmak üzere Guomin-
, 

dang bölgelerinc!eki en geniş halk kesimleri, Guorııindang'ın Birleşik 
Amerika hükümetiyle işbirliği içinde çalıştığını, iç savaşı başlattığını 
ve h alkı ezdiğini hızla daha iyi kavramışlardır. Marshall'ın arabulucu
luğunun bir hile olduğunu ve iç savaşın baş suçlusunun Guorııindang 
olduğunu şimdi artık gittikçe daha t"azla sayıda insan kavramaktadır. 
Birleşik Amerika ve Guomindang'ın hayal kırıklığına uğrattığı geniş 
kitleler artık umutlarını Partimizin zaferine bağlamaktadırlar. Bu iç si
yasi durum son derece elverişlidir. ABD emperyalizminin gerici siya
seti, bütün ülkelerdeki geniş halk yığınları arasında gittikçe daha bü
yük bir hoşnutsuzluk yaratmaktadır. Bütün ülkelerdeki halkın siyasi 
bilinç düzeyi her geçen gün yükselmektedir. Bütün kapitalist ülkelerde 
halkın demokratik mücadelesi yükselmektedir; birçok ülkede Komü
nist Partilerinin gücü büyük ölçüde artmıştır; gericilerin onlara boyun 
eğdiııııeleri mümkün olmayacaktır. Sovyetler Birliği'nin gücü ve halk
lar arasındaki saygınlığı her geçen gün artmaktadır. ABD gericileri ve 
onların öteki ülkelerde destekledikleri gericiler gittikçe daha t"azla tec
rit olmaya mahkfimdurlar. Bu uluslararası siyasi durum son derece el-... 
verişlidir. Gerek iç, gerekse dış durum Birinci Dünya Savaşı somasın-

6 . .Burada, ilı:ün şeklinde ödenen toprak vergisi kastedilmektedir. 
7. Burjuvazinin emperyalizme sıkı sıkıya baglı bulunan ya da komprador nitelikte olan 

kesiminden, yani büyük burjuvazi ya da bürokrat kapitalistlerden farklı olarak nlİlli 
burjuvazi, burjuvazinin enıperyalizmle pek az bagı bulunan ya da hiç bagı bulunma
yan kesimidir. 
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daki durumdan çok farklıdır. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana dev
rimci güçler muazzam bir gelişme kaydetmiştir. Ne kadar kudurgan 
olurlarsa olsunlar Çinli ve yabancı gericileri alt edebiliriz (onların bu 
kudurganlığı tarihi olarak kaçınılmazdır ve hiç de tuhaf değildir). Bü
tün bölgelerdeki önder yoldaşlar, içteki ve dıştaki elverişli durumu ye
terince kavrayamadıkları için mücadelenin geleceği konusunda karam
sarlığa kapılan Partili yoldaşlara bunu eksiksiz bir biçimde anlauııalı
dırlar. Düşmanın hfila gücünün bulunduğu, bizim hfila bazı zayıflıkla
runızın bulunduğu ve mücadelenin hfila uzun ve amansız bir mücadele 
olduğu da açık seçik ortaya konulmalıdır. Ama kuşkusuz zafere ulaşa
biliriz. Bu kavrayış ve inanç bütün Partiye 'sağlam bir şekilde yerleşti
rilmelidir. 

19.  Önümüzdeki birkaç ay önemli ve çetin bir dönem olacaktır. . . 
Bütün Partiyi vargücümüzle seferber etmeli, titizlikle planlanmış as-
keri harekiltlara girişmeli ve askeıi durumu temelinden değiştiııııeli
yiz. Bütün bölgeler yukarıdaki siyasetleri kararlılıkla uygulamalı ve 
askeri durumda köklü bir değişiklik yaratmak için büyük çaba harca
malıdırlar. 
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ÇlN DEVRlMt'NlN YENİ YÜKSELİŞlNt 
SE AY ALIM* 

l �ubat 1947 

1 .  Bütün koşullar Çin'deki durumun bugün yeni bir gelişme aşama
sına giııııek üuae olduğunu gösteııııektedir. Emperyalizıı1e ve feoda
lizıııe karşı ülke çapında verilen mücadele, bu yeni aşamada yeni bir 
büyük halk devrimi halini alacakbr. Bugün bu devrimin arifesiııde bu
lunuyoruz. Parıimizin gBrevi, bu }C-ııi devriın dalgasının yükselmesi ve 
zafere ulaşması içiıı mücadele etmektir. 

2. Askeri durum şimdi hallan lehine gelişmektedir. Geçen yılın 
Temmuz ayından bu yıhn ·ocak ayma kadar geçen yedi ayda, Çan 
Kayşek'in Kurtarılmış Bölgeleri işgal etmiş olan düuııli birliklerinden 
56 tugayı yok ettik. Bu, yok edilen çok sayıda emperyalist uşağı ask<.ı i 
ve dil:reııi koruma birliklerini ve Çan Kayşek'in bozguna uğratılan dü
zenli birliklerini saymazsak., ayda ortalama sekiz tugayın yok edildiği 
anlamına gelmektedir. Çan Kayşek'in saldırısı güney ve batı _Şan
dung'da Şensi-Gansu-Niııgsia Sınır Bölgesi'nde, Peyping-Haııkov De
miryolunun kıız:ey kesiminde ve Güney Mançurya'da devam ebnekle • 
birlikte, saldırının şiddeti geçeıı sonbahara kıyasla çok daha zayıflamış 
bulun . Çan Kayşek'iıı ordusu yeterli sayıda askere sahip de
ğildir ve planladığı sayıda yeni asker kaydedeınemektedir. Çan Kay
şek'iıı ordusunun içinde bulunduğu bu duıı.ım. onuıı muharebe hatları
nın çok uzun olmasıyla ve çok fazla sayıda iıısan kaybetmesiyle ciddi 
bir.şekilde çelişmektedir. Çan'm ordusunun morali her geçeıı gün daha 
da bozulmaktadır. Kuzey Ciangsu, güney ve batı Şandung ve Batı Şan
si'de geçenlerde yapılan savaşlarda Çan'ın birliklerinden birçoğunun 

• Bu Parti içi taliınaı., Mao Zedımg yoldq tarafından Çin Konıllnist Partisi Mcck:ez Ko
mitesi adına kalenw: alınmıştır. 
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morali iyice bozuldu. Birçok cephede ordularımız inisiyatifi ele geçir
meye, Çan'ın orduları ise inisiyatifi kaybetmeye başlamıştır. Önümüz
deki birkaç ay ·içinde, daha önceden yok ettiklerimiz de dahil olmak 
üzere, Çan'ın toplam 100 tugayını yok etme hedefimizi gerçekleştire
bileceğimizi söyleyebiliriz. Kukla birlikleri, polisi, yerel düzeni koru-• 
ma birlikleri, ulaştırma polisi birlikleri ve cephe gerisindeki hizmet ve 
teknik hizıııet birlikleri dışında Çan Kayşek'in toplam 1 916  000 aske
ri kapsayan 248 tugaydan (tümen) oluşan 93 düzenli piyade ve süvari 
tümeni (kolordusu) bulunmaktadır. Kurtarılmıi Bölgelere saldıran si
lahlı kuvvetlerin gücü, toplam 1 713 bin askeri kapsayan 218 tugay
dan (tümenden) oluşan 78 tümen (kolordu), ya da başka bir deyişle 
Çan Kayşek'in düzenli birliklerinin yaklaşık olarak yüzde 90'ıdır. Sa
dece 203 bin askeri kapsayan 30 tugaydan oluşan 15 tümen, Gomin
dang'ın geri bölgelerinde kalmıştır. Bu nedenle Çan Kayşek'in Kurta
rılmış Bölgelere saldıııııak için kendi geri bölgesinden savaş gücüne 
sahip takviye.getirmesi artık mümkün değildir. Kurtarılmış Bölgelere 
saldıran 218 tugayın dörtte birinden fazlasını yok etmiş bulunuyoruz. 
Bu tugaylardan bazıları eski isimleri altında yeniden kurulmuş ve tak
viye edilmişse de, bunların savaş gücü çok düşüktür. Bazıları ikinci • 
bir kere yok edilmiştir. Bazıları ise hiç takviye edilmemiştir. Eğer or-
dularımız, önümüzdeki birkaç ay içinde 40-50 tugayı daha yok eder 
ve böylece yok edilen tugayların say!�ını l OO'e çıkarırlarsa, askeri du
rumda önemli bir değişiklik meydana gelecektir. 

3. Bu arada, Guomindang bölgelerinde büyük bir halk hareketi ge
lişmektedir. Şanghay halkının, sokak satıcılarının Guomindang tara
fından baskı(a uğratılması üzeriııe geçen yılın 30 Kasım'ında başlattı
ğı gösteriler ve ABD askerlerinin Çinli bir kız öğrencinin ırzına geç-

1. Şanghay'daki CT\lomindang makamları, 1 946 Ağusto.ru'ndan itibaren Huangpu ve La
oça mahallelerindeki sokak satıcılarının işlerini sOrdümıesiııi yasakladı. Kasım sonla
rında, hfila faaliyetlerini sürdüııneye devan1 eden hemen hemen bin kişi tutuklandı. 
30 Kasım günü üç bin sokak satıcısı bir gösteri yaptı ve Huangpu polis karakolunu 
kuşattı. Guornindang nlakanllannın ateş emri veı111esi üzerine yedi gösterici öldürül
dü, birçoğu yaralandı, birçoğu da tutuklandı. Sokak saııcılm 1 Aralık günü de müca
delelerini sürdürdüler. On kişinin daha öldllrillnıesine ve yitzılen fazlasının yaralan
masına karşın mücadeleye katılanlann sayısı beş bini aştı. Şanghay'daki bütün 
dükkan sahipleri dayanışmalarını göstemıek amacı}· la dilkkfuılannı kapattılar. Böyle
ce olay, Çan Kayşek'e karşı bütün şehri kapsayan bir kitle hareketi haline geldi. 
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meleri2 sonucu 30 Aralık'ta başlayan Peyping'deki öğrenci hareketi, 
Çan Kayşek'in yönetimindeki bölgelerde ya.şayan halkın mücadelesi
nin yeni yükselişinin başlangıcını belirledi. Peyping'de başlayan öğ
renci hareketi ülkepin dört bir yanındaki diğer büyük şehirlere yayıldı 
ve yüz binlerce kişinin katıldığı bu hareket, Japonya'ya karşı 9 Aralık 
Öğrenci Hareketi'nden3 daha büyük boyutlara ulaştı. 

4. Kurtarılmış Bölgelerde Halk Klırtuluş Ordusu'nun kazandığı za
ferler ve Guomindang bölgelerindeki halk hareketinin gelişmesi, em
peryalizme ve feodalizme karşı yeni bir büyük halk devriminin kesin
likle yaklaşmakta olduğunu ve zafer kazanabileceğini müjdelemekte
dir. 

5.  Bu durum, ABD emperyalizmi ile onun uşağı Çan Kayşek'in, Ja
pon emperyalizmi ile uşağı Vang Cingvey'in yerini aldığı ve bir iç sa
vaş çıkararak ve fa.şist diktatörlüğü güçlendirerek, Çin'i bir ABD sö
mürgesi haline getiııııe siyasetini benimsediği koşullarda ortaya çık
mıştır. ABD emperyalizmi ve Çan Kayşek'in bu gerici siyasetleri ile 
karşı karşıya kalan Çin halkının mücadele etmekten başka bir çıkış yo
lu yoktur. İçinde bulunduğumuz dönemde Çin halkının temel talebi 
hala bağımsızlık, barış ve demokrasi uğruna mücadeledir. Daha 1 945 
Nisan'ında Partimizin Yedinci Milli Kongresi, ABD emperyalizmi ile 
Çan Kayşek'in bu gerici siyasetleri uygulamaya girişebileceğini gör
müş ve onları yenilgiye uğratmak için eksiksiz ve bütünüyle doğru bir 
siyasi çizgi saptamıştı. 

2. Bu olay, 24 Aralık 1946'da Peyping'de meydana geldi. ABD askerleri, Pekin Üniver
sitesi'nden bir kız öğrencinin ırzına geçtiler. Bunun sonucunda, Guoınindang bölgele
rinde bulunan irili ufaklı birçok şehirdeki öğrenciler 30 Aralık ile Ocak 1 947 arasında 
boykota gittiler ve ABD'ye ve Çan Kayşek'e karşı gösteriler düzenleyerek ABD as
kerlerinin Çin'den çekilnıesini talep ettiler. Bu harekete yarım milyonun üzerinde öğ
renci katıldı. • 

3. 1935 yılında bütün ülke halkının yurtsever hareketinde yeni bir yükselnıe oldu. Ko-
münist Partisi'nin önderliği altında bulunan Pekin'deki öğrenciler, 9 Aralık günü «.İç 
savaşa son verin ve yabancı saldınsına karşı dirennıek için birleşin» ve «Kahrolsun 
Japon emperyalizmi !>> gibi sloganlarla ilk yurtsever gösteriyi y�Ular. Bu hareket, 
Guomindang hükümetinin Japon işgalcilerle ittifak halinde uzıın hır süreden beri uy
guladığı terör rejimini parçaladı ve kısa zamanda bütün ülke halkının desteğini kazan
dı. Bu hareket, «9 Aralık Hareketi» olarak bilinir. Bu hareketin bir sonucu olarak, ül
kedeki çeşitli sınıflar arasındaki ilişkilerde belli değişiklikler meydana geldi ve Çin 
Komünist Partisi'nin önerdiği Japonya'ya Karşı Milli Birleşik Cephe, bütün yurtsever
lerin açıkça .savunduğu siyaset haline geldi. Bir ihanet siyaseti izleyen Guoınindang 
hükümeti büyük ölçüde tecrit oldu. 
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6. ABD emperyalizmi ile Çan Kayşek'in bu gerici siyasetleri, Çin 
h3ıkının bütün ke.�im lerini kendi kw1uluşlarını sağlamak için birleş
meye wrlamıştır. Bu kesimler: işçileri, köylüleri, şehir küçük burjuva
'zisini, milli burjuvaziyi, aydınlanmış eşrafı, diğer yurtsever unsurları, 
azınlık milliyetlerini ve yw1dışındaki Çinlileri kapsamaktadır. Bu, bü
tün milletin çok geniş bir birleşik cephesidir. Japonya'ya Karşı Diren
me SavaŞı dönemiı1deki birleşik cepheyle karşılaştınldığında, bu cep
henin hem daha geniş bir kapsamı, hem de daha derin temelleri vardır. 
Bütün Partili yoldaşlar, bu birleşik cepheyi sağlamlaştırmaya ve geliş
tiııııeye çalışmalıdırlar. Toprak işleyenindir siyasetinin kararlılıkla ve 
d adan uygulaması koşuluyla, Kw1anlmış Bölgelerde <<ÜÇ üçte 
bir sistemi>>4 değiştirilmeyecektir. Komünistlere ek olarak, Parti dışın
daki ilericilerin geniş sa,flannı ve ara unsurları (örneğin aydınlanmış 
eşrafı), siyasi iktidar organlarına ve toplumsal faaliyetlere katmaya • 
devam etmeliyiz. Kurtarılmış Bölgelerde. hainler ve halkın çıkarlarına 
karşı çıkmış ve onun nefretini kazanmış olan gericiler dışında bütün 
yurttaşlar, sınıf, cinsiyet ve din farkı gözetilmeksizin seçme ve seçil
me hakkına salliptirler. Toprak işleyenindir sistemi bütünüyle gerçek
leştirildikten sonra, Kurtarılmış Bölgelerdeki halkın özel mülkiyet 
hakkının güvence altında bulundurulmasına devam edilecektir. 

7. Çan Kayşek hükümeti uzun süreden beri gerici mali ve ekono
mik siyasetler uyguladtğı ve Çan Kayşek'in bürokrat-komprador ser
mayesi5. herkesin bildiği bir ihanet anlaşması olan Çin-ABD Ticaret 
Anlaşması6 yoluyla emperyalist ABD seııııayesi ile birleştiği için. 
durdurulması olanaksız bir enflasyon hızla gelişmiştir. Çin'in milli 

4. « Üç üçte bi r  sistenıi••. Japonya'ya Karşı Direıınıe Savaşı sırasında Çin Komünist Par
tisi'nin Kurtarılmış Bölgelenleki birleşik cephe siyasi iktidar organlarının siyaseıiydi. 
Bu siyasel uyarınca Japonya'ya karşı denıokrat ik siyasi iktidar organlarındaki görev
lileriıı oranı. yaklaşık olarak, Konıünist Partisi üyeleri üı,.1e biri. sdlcu ilericiler üçle 
biri ve ara unsurlar ve diğerleri de diğer üçte biri oluşturacak şekilde saplannııştı. 

5. Bkz. bu cilıte «Şimdiki Duruııı ve Görevlerinıiz>•, Altıncı Bölüm. s. 1 64. 
6. «Çin-ABD Ticaret Antlaşnıası>• ya da «Çin-ABD D<lStluk. Ticaret· ve Denizcilik Ant

laşması». Çan Kayşek hükünıeti ile ABD hükünıeli arasında 4 Kasını 1 946 ıarihin<le 
Nancing'de inızalan<lı. Çin'in egcnıenliğinin büyük bir kısnıını ABD'ye salan bu ant
laşıııa. 30 maddeden oluşuyordu. Bu nıaddcler esas •'larak şun lan içeriyl>rdU: 

( 1 )  ABD vatandaşlan Çin <<l<'j>raklannın . . .  tünıünde>• oturma, seyahat �'lnıe. ticaret, 
sanayi, imalat. hanınıadde işlenıc. eğitim faaliyetlerinde ve·bilinısel. dinsel ve yar
dını faaliyetlerinde bulunnıa. ıııa<len arama ve işletme, toprak kiralanıa ve satın al
ına. �şitli mesleklerde ve işlerde çalışnıa hakkına sahip olacaktır. Çin'Jeki ABD 
vatandaşlan Çinlilerle eşit ekonoınik tıaklara sahip olacaklardır. 
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burjuvazisinin; saı1ayi ve ticareti günden güne iflasa sürüklenmekte, 
emekçi kitlelerin. memurların ve öğretmenlerin geç im durumu her ge
çeı1 gün daha da kötüleşmekte. ona sınıflara mensup çok sayıda unsur 
ellerindekini avuçlarındakini yitirmekte ve meteliksiz hale gelmekte
dirler ··e bu nedenle sürekli olarak işçi grevleri, öğrenci boykotları ve 
diğer mücadeleler patlak vermektedir. Çin'in bugüne kadar gördüğü 
bütün ekonomik buhranlardan daha ciddi bir ekonomik buhran, hallan 
bütün kesim.terini tehdit etmektedir. Çan Kayşek iç savaşı sürdürebil
mek amacıyla, Direnme Savaşı döneminde uygulanan son derece gad
dar bir sistem olan zorla askere alma ve tahıla el koyma sistemini geri 
getirmiştir ve bu da köylük bölgelerdeki geniş kitleler ve özellikle se
falete düşmüş köylüler için hayatı çekilmez h�le getiııııektedir. Bunun 
sonucu olarak köylü ayaklanmaları daha şimdiden başlamıştır ve ya
yılmaya devam edecektir. Dolayısıyla hakim Çan Kayşek kliği, geniş 
halk kitleleri karşısında giderek dalla fazla itibar kaybedecek ve -ciddi 
siyasi ve askeri buhranlarla karşı karşıya kalacaktır. Bu durum, bir 
yandaı1. Çan Kayşek'i11 denetimi altında bulunan bölgelerdeki halkın 
antiempcryalist. antifeodal hareketini her geçen gün dalla da ilerlet
mekte; diğer yandaı1 da Çan Kayşek'in askerlerinin moral,ini daha da 
bozarak Halk Kurtuluş Ordusu'nun zafere ulaşma olasılığını daha da 
artırmaktadır. ' 

8. Çaı1 Kayşek tarafındaı1 Partimizi ve diğer demokratik güçleri 
tecrit etmek için toplanan yasadışı ve bölücü <<Milli Meclis>>in ve bu 
Meclis tarafıı1dan uydurulan sahte ahayasanın ha.Ik arasında hiçbir iti-

(2) ABD mallarının Çin'de vergilendirilmesi, saıılnıası, <lal!.ılımı ve kullwıılnıasıyla 
ilgili olıırak. hunlar.t üçüncü bir ülkenin mallarına ya da Çiıı nıallarına uygulanan 
k<�ullardan daha civcriş>i:ı: k<ışullar uygulannıayacaklır. AllD'de yeli;ıtirilnıiş, üre
ıilnıiş ya dıı iııı;ıl edilnıiş olan hiçhir ürünün ABD'dcn iılıalaııııdöt Çin larafındaıı hiç
bir •<yasaklanıa ya iliı kısıtlanıa uygulannıayacaklır>•. ya da hiçbir Çin ürünün.!jrı 
ABD'ye ihr.ıcal,ına hiçbir yasaklan1a ya da kısıtlama uygulanıııayacaklır. 
(3) AIJD genıileri, Çin'de yabancıların ticaret yapıııasına ve seyrüseferde bulunnıa
sına aı;ık olan bütüıı liıııanlara. yörelere ve su yollarına gim1e özgürlüğüne sahip 
olacaktır ve bu gemilerin personeli ve yükleri ••en elverişli fl)taları>• izleyerek Çin 
topraklarından tr.ınsit geçiş hakkına sahip olacaktır. Savaş gcnıileri de dahil olnıak 
ü1.ere ABD. genıileri, •<herhangi hir . . .  olağanüstü durunı>• bahanesiyle, Çin'in 
"yabaııcıların ticaret yapıııasına ve seyrüfeserde bulunnıasına açık olnıayan .. 
«heıiıaııgi bir linıanına, yöresine ya da su yolWla>• girebilir. 

O sır.ılarda Çan Kayşek'in ABD elçisi olan Wellinglon Ku açıkça ve utaıınıadan, bu 
antlaşnıanın "bütün Çin topraklarınuı ABD1i tüccarlara açıldığı» anlanıına geldiğini 
belirtti. 
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l)arı y<>ktur. Buıılıır. Part imizi ve diğer demokratik güçleri tecrit edere
cek yerde. t:ım tersiııe gerici Çıııı Kayşck kliğiııi tecrit etmişlerdiı·. Par
timiz ve diğer demokratik güçler. salıte Milli Meclis'e k:ıt ılmama siya
sctiııi l)Ctlimsemişlerdi: tıu siyaset tıütüııüyle doğruydu. ikt idardaki ge
rici Çaıı Kayşek kliği. Çiıı toplumuııda h içl)ir ;r.aman eıı ufak l)ir itiba
r.ı tıile salı ip olmamış olaıı iki küçük partiyi. Geııçlik Partisi'ııi 7 ve De
mokratik Sosyalist Parti'yi8• baı.ı stizüm 011:1 <<taııınmış şalısiyetleri>>9 

keııdi sallanııa çekmiştir ve orta yolculardaıı tıazıları11111 da gericil iğiıı 
sallanııa geçmesi11i11 mümküıı <>lduğu stiyleııebilir. Buı1u11 11edeı1 i .  
Çiıı'deki demokratik güçleriıı giderek- güçleıımesi. tıuııa karşılık gerici 
güçleı·iıı ise giderek dalıa yalııız kalması ve d<>layısıyla düşınaııla ara
ını1.a tıöyle çok kesiıı l)ir çizgiııiıı çekilmesiııiıı zoruıılu olmasıdır. De
ınokratik ceplıe içiııde gizleııeıı ve halkı aldataıı bütüıı uıısurlarııı yüzü 
öııüııde soııuııda açığa çıkacaktır ve buıılar lıalk tar.ıfıııdaıı tıir keııara 
atılacaklardır. Halk keııdlsiyle tıu gizli gericiler arasıııa kesiıı bir çizgi 
çektiği için. halkııı aııtieıııpcryalist ve aııt i l"eodal safları dalıa da güçle-
11ecektir. 

9. Uluslararası durumuıı gelişmesi. Çin halkıııın mücadelesi açısııı
daıı soıı derece elverişlidir. iki büyük etkcıı. S<>vyetler Birliği'ııiıı artaıı 
gücü ile dış siyasetiııiıı kazaııdığı başarı lar ve düııya halklarınııı gide
rek artaıı !)içimde sola kayınası ve gerek keııdi ülkeleriııdeki gerekse 
dış:ırdaki gerici güçlere karşı verdikleri mücadeleleriıı sürekli olarak 
yükselmesi. ABD empcryalizmiııi ve çeşitli  ülkelerdeki uşaklanııı lıer 
geçeıı güıı l)üyük bir yalııızlığa itmektedir ve itmeye de devam ede
cektir. Bu etkeıılere. Birleşik Aınerika'da kaç ıııılmaz <>larak ıneydaııa 
gelecek <>laıı ek<>ll<>m ik l)ulıraııı da eklersek. ABD em peı·yalizmi ve 
uşaklarııı ı  ç<>k d:ılıa z<ıı· güııleriıı ()Cklediği gtirüleeektir. ABD empcr-

7. (ieııçlik l>;ınisi, /:"ıtııi.,ıı· ( l )evletçi) (>;ıni Jiye ı.Ie aJl;ıııJ ınlaıı Çiıı (ieııçlik l':ınisiııiıı 
kıs;ı ;ıJıyı.l ı. llu p;ıni. \' iıı /:"ttııi.,·t<' (ieııçlik ll irliği'ııiıı Jev;ıııııyJı. (>;ıı1i. bir •ıvuç fa�ist 
ıJ1.>liıik;ıc11.l:ııı ıılu�uyı>rıl1.ı. llu ••Jaııı l;ır Çiıı Kıllııüııist l';ınisi'ııe ve Sııvyeı ler llirl iği'ııe 
s;ılılı r;ır•ık k:ır�ıı.levrinıci liği keııJileriııe ıııeslek t•J iıııliler ve Jııl;ıyısıyl;ı ikl iıl;ırJ<ıki 
çe�it l i  gerici grı.ı11lar1.laıı ve eııııJCry;ı1isılcrJeıı ıııali y;ırJıııı giirJülcr. 

H. l)cııııık r;ıl ik Sıısy:ı lisı l'•ı ı1i. ()cnıııkr;ıt ik Aıı•ıy;ıs;ıl l'aı1i i le Mill i  Sı.ısy;ıl isı l'•ıni'ııiıı 
l1irlc�ıııl:si sıwıucu 1 1)4(> Ağuslı>s'ııııı.l;ı kuıulı.lu. l �s;ıs ı>l<ır;ık gerici (l<>l iıik;ıcıl;ırı.l;ııı ve 
Kıızcyli s;ıv•l� ;ığal:ın Ji�ıeıııiııJeıı k;ılııı•ı fe,>J;ı( ;111 1k l;ırJ;111 ı>lu�uyı>rJu. 

<). << ll;ıı.ı siiZÜııı <Mla t:ın111111 1� �;ılısiycllcr••le Vaııg Yuııvu. l'u /.cnieıı ve · ı ıu \'eııgçi gil>İ 
11;1n isiz kiıııscler gilıi giiı.ükü(J \';ııı K•ıy�ek'iıı •<Mil l i  Meclis>•iııin ııiıeliğiııi gizleıııeye 
lıizıııcı cJcıı lı;ıy;isız ı){>litikacılar kasleJilıııcktcJir. 
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yalizmi ve uşağı Çaı1 Kayşek'iı1 gücü sadece geçicidir. 011ları11 saldırı
ları yerle bir edilcl)ilir. Gericileri11 saldınları11111 yerle bir edilemeyece
ği şekliı1dcki saı·satalara sallarımızda yer yoktur. Merkez Komitesi bu-
11u tekrar tekrar l">Clirtmiştir ve uluslararası ve ülke içiı1deki durumun 
gelişmesi de bu görüşüı1 doğruluğuı1u giderek daha t"azla ka11ıt lamakta
dır. , 

10. Çan Kayşek. birlikleri11i takviye etmek ve yeı1i bir saldırıya 
geçmek içiıı 7,ama11 kazaı1ınak. ABD'den yeı1i krediler ve cephane sağ
lamak ve halkıı1 ölkesiı1i yatıştırmak amacıyla Partimizle sözüm ona 
barış görüşmeleriı1e yeı1ideı1 başlamak istediğini söyleyerek yeı1i bir 
sal1teklirlığa girişmiştir. ıo Partimizin siya.'\Cti. görüşmeleri reddetmeye
rek <>nun sahtekarlığını açığa çıkartmaktır. 

1 1 . Çan Kayşek'in saldırısıı11 tamame11 ezmek için öı1ümüzdeki bir
kaç ay içiı1de 011un 40-50 kadar tugayını daha yok etmeliyiz. Her şey 
bu11a bağlıdır. Bu l1edefi gerçekleştirebilmek için. Merkez Komitesinin 
gcçeı1 yıl l Ocak'ta yayıı1ladığı <<Üç Ayı11 Özeti >>1 1  adlı talimatını ve 
Askeri Komisyoı1uı1 geçeı1 yılıı1 16 Eylül'üı1de yayınladığı. düşman 
kuvvetlerini teker teker yok etmek içi11 güçlerimiziı1 ıopla11masına iliş
ki11 talimaııııı 1 2  lıarfi harl"iı1e uygulamalıyız. Burada. bütün· bölgelerde
ki yoldaşlarımıziıı dikkat etmesi gereken birkaç 11oktayı bir kez daha 
vurguluyoruz: 

1 (J. 1 6  Ocak 1947'de. askeri saldın lan urt arda yenilgiye uğrayan ve askeri durumu kötü· 
!eşen Guonıindaııg hükünıeıi .  zaıııan kazanmak ve yeni bir saldınya hazırlanmak 
ıııııaı:ıyla Çin'deki A B D  ()üyükclçisi Lcightoıı Stuart'ı aracı olar.ık kullanar.ık Çin 
K<>nıünist Partisi 'ndeıı. <<h.�nş gi>rüşıııcleri>•ndc bulunnıak üzere Yenan'a temsilci 
giiııdenııesine iziıı vcnııesiııi istedi. ()u yeni A BD-Çan salıtekiirlığı. Çin Komünist 
l'artisi tar.ıfıııdıııı <lerlıııl ve bütünüyle ııçığa çıkanldı. Çin K<>nıünist l'artisi şu iki as
gari kc1şul ycriııe getirildiği takdirde gi\rüşnıelerc yeniden başlanahil�"Ceğini belirtti: 
( 1 )  (iuoıııindaııg lıırııfııııliuı Siy:ısi D:ıııışnı:ı K<1nfcransı'nın k:ır.ırlanııa aykın <>!ar.ık 
lezgıilıl:ııııııı ve hcııinıscııeıı salıle :ıııayasa feslıeılilnıcli ve (2) (iuc1ıııiııdang birlikleri. 
ı:leşkes :ınlıışnııısınııı yürürlüğe girdiği 1 3  Ocak 1 946 tarilıindeıı S<>nra işgal ettikleri 
Kurtarılıııış lliilgclerin l•>ıJraklanndaıı c.--ckilnıcliyıli. Bunlar yaıJı lıııadığı takdirde. Gu
<>ıııiııılııııg'ııı ycııidcıı l1aşlay:ııı giirüşıııeler S<lllUc·uıııla vanl:ııı arıl:ışııı:ıyı da yırtıp at
ıııııy:ı<.:ağı ktıııusuııtl:ı hiçhir güvcııcc <•lıııay:ıcakıı. Gu<>nıindaııg lıüküıııcti <<hanş>• al
ılıılıııacasıııııı lıiçlıir işe y:ırıııııııd ığını :ııılayar.ık. 27-28 Şubııt günlerinde gi\rüşnıe ve 
ilişki kunıııı ;1111;1ı:ıylıı N;ınciııg. Ş;ınglıay ve Çungkiııg'ıle bulun:uı Konıünisı Partisi 
leııısilı:ileriııe geri diiıııııeleriııi hilılirıli ve Guoıııin<lang ile Konıünist Partisi ar.ısında
ki giirüşıııelcriıı hülüııüyle Lıaşarısızlığa uğr.ıdığıııı ilaıı cııi. 

1 1 . llurııılıı <<Uç Ayın ()zcli>• ıııllı yıızıya değinilıııckıeılir. Bkz. bu.�iltıe. s. 108. 
1 2. llur.ııla <<Düşnı:ın Kuvvcıleriııi l"eker Teker Y cık Etnıek Jçin Ustün Bir Kuvvet Tcıp-

lııyııı•• adlı yazıya değinilnıekıedir. Bkz. bu ı:ilıte. s. 100. ' 
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a) Askeri Sorun. Ordumuz. geçen yedi ayda verilen şiddetli savaş
larda. Çaı1 Kayşck'in saldınsını kesiı1 likle ezebileceğini ve kesi11 zaferi 
kaz.1nabileceğini kanıtlamıştır. Ordumuz gerek malzeme gerekse tak
tikleri açısında11 gelişmiştir. Bundan böyle silahlı kuvvetlerim izin in
şasındaki 1 1erkezi görevimiz. topçu ve istihkfun birliklerimizi inşa et-

• 
mek için elımizdeı1 geleni yapmaktır. Büyük ya da küçük bütü11 askeri 

• • 
bölgeler ve bütün sahra orduları. topçu ve istihkam birlikleriı1i11 güç-
lendirilmesiı1e ilişkin somut soruı1lan ve her şeyden önce de kadrola
rın yetiştirilmesi ve cephane üretimi sorunlannı çözmelidir. 

b) Toprak Sorunu. Her Kurtanlmış Bölgeni11 a ağı yukarı üçte iki-

muş. toprak sorunu çözülmüş ve toprak işleyenindir siyaseti uygulan
mıştır. Bu büyük bir zaferdir. Ancak. Kurtarılmış Bölgelerdeki alaı1ın 
üçte birinde, kitleleri bütünüyle harekete geçirmek ve toprak işleye
nindir siyasetini uygulamak içi11 daha fazla çaba harcanmasına gerek 
vardır. Toprak işleyenindir siyasetiniıı uygulandığı yerlerde ise. çözü
mün yeterince köklü olmaması. esas olarak da kitleleri11 yeteri11ce ha
rekete geçirilmemesi sonucu toprak yeteriı1ce köklü bir şekilde kamu
laştınlmadığı ve dağıtılmadığı ve kitleler hoşnutsuz olduğu içiı1 hfila 
waflar bulunmaktadır. Bu gibi yerlerde sonuçlan dikkatli bir şekilde 
gözden geçirmeli ve az toprağı olan ya da hiç toprağı olmaya11 köylü
leriıı biraz toprağa sahip olmal:ınnı ve mütegallibe ile yerel zorbaların 
cezalandırı imasını sağlamak için <<eşitleştiı ı ı ıe >>yi 1 4  gerçek teşt iı ı ı ıel i
yiz. Toprak işleyenindir siyasetinin uygulaıldığı bütüı1 süreç boyuı1ca. 
orta köylülerle sıkıca birleşmeliyiz ve (hali vakti yerinde orta köylüler 
de dahil olmak üzere) orta köylülerin çıkarları11 1n çiğnenmesiı1e kesin
likle izi11 verıııemcliyiz. Orta köylülcri11i11 çıkarları11 111 çiğncııdiği du-• • 

romlarla karşılaşıldığı 1.aman. tazminat ödenmeli ve özür dileı1melidir. 

1 J. Burada. Çin Kl>ıııünisl Parti•i'nin 4 Mayıs . 1946 ıarilıli '' Tllprak &lıununa llişkiıı Ta
liıııat>•ına dcğinilnlckıe<lir. Bk1_ bu cilııe «Üç Ayın Özeli>•. Noı 4. s. IOR. 

14. «I�şilleşlimıe>•. görece köklü bir loprak n:fı>nııunuıı uygulaıınıış olılul!u eski Kurt;ı
nbııış Bi;(gelerdc lll.'llinıseneıı bir siya.�eııi. Bu siyaselin aınacı. bazı yoksul köylüle
rin ve larını işçileriniıı lllpr:ıklannın ve diğer ün:linı araçlannın yeıersiz olıııasın<lan 
doğan soıuııu ve ll>prak reflınııun<l:ııı arta kalan <liğcr soıuııl;ırı çöznıekıi. Uygulaııan 
yöııl�'lll. sınırlı i\lçüler<lc. l>l:ınaklan kölü l>ianlaru venııek için lllanaklan iyi olaıılar
daıı alnı:ık. o)anakl:ın yelersiz olanlar.ı vemıck için lllanaklan fazla olanlar<lan alnı:ık 
ve böylece ıoprak ve diğer ün:linı araçlannın dağılınıını akılcı bir biçinı<le yeniden 
düı.enlemekti. 
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Aynca. toprak refonnu sırasında ve toprak refonnundan sonra, sıradan 
zengin köylülerin ve orta ve küçük toprak ağalarının durumu kitlelerin 
iradesine ve <<4 Mayıs Talimatına>> uygun olarak doğru bir şekilde de
ğerlendirilmelidir. özetleyecek olursak, toprak işleyenindir siyasetini 
l1ızla gerçekleştirebilmek için, köylük bölgelerdeki toprak reform u ha
reketinde, kitlelerin refonnu destekleyen yüzde 90'ından fazlasıyla bir
leşmeli ve refonna karşı çıkan az sayıdaki feodal gericiyi tecrit etmeli-

• 
yız. 

c) Üretim Sorunu. Her yerde uzun vadeli planlar yapılmalı, üretim 
için sıkı bir şekilde çalışmalı, tutumluluk uygulanmalı ve mali sorun, 
üretim ve ekonomi temelinde çözülmelidir. Burada uygulanacak birin
ci ilke; üretimi geliştiııııek ve ikmali güvence altına almaktır. Dolayı
sıyla. maliye ve ticarete tek yanlı bir şekilde ağırlık veren . ve tarım ile 
sanayi üretimini ihmal eden hatalı görüşe karşı çıkmalıyız. İkinci ilke, 
hem orduyu hem de halkı, hem kamu çıkarını hem de özel çıkarları 
dikkate almaktır. Dolayısıyla, sadece bir yönü dikkate alarak diğerini 
göz ardı eden hatalı görüşe karşı çıkmalıyız. Üçüncü ilke, birleştiril
miş önderlik ve merkezi olmayan yönetimdir. Dolayısıyla, merkezi yö-
11etimin gerekli olduğu durumlar dışında, koşullan dikkate almaksızın 
her şeyi merkezileştiııııeyi isteyen ve merkezi olmayan yönetime tam 
bir hareket serbestisi sağlamaya cesaret edemeyen hatalı görüşe karşı 
çıkmlllıyız. 

12. Gerek Partimizi11 gerekse halkırrıızın zaferi kazanacağımıza 
tam güveni vardır ve bu konuda en uf* bir kuşku bile yoktur. Ancak 
bu. hiçbir güçlükle karşılaşmayacağımız anlamına da gelmez. Çin'in 
a11tiempcryalist. antifcodal mücadelesinin niteliği. uzuıı süreli olması
dır. Çinli ve yabancı gericiler. bütün güçleriyle Çin halkına karşı çık
maya devam edeceklerdir ve Çan Kayşek'in denetimi altında bulunan 
bölgelerdeki faşist yö11etim daha da ağırlaşacaktır. Kurtarılmış Bölge
leriıı belli kısımlan geçici olar.ık düşman işgali altındaki bölgeler ya 
da gerilla bölgeleri haliı1e gelecek, devrimci güçlerdeı1 bazıları geçici 
yenilgilere uğrayabilecek ve bu uzu.11 savaşta gerek insaı1 gücü gerekse 
maddi kaynaklar açıs111da11 kayıplar olacaktır. Partideki bütün yoldaş
lar. bütü11 buııları tümüyle dikkate almalı, yenilmez bir iradeyle ve 
plaı1lı bir şekilde bütün güçlüklerin üstesinden gelmeye hazır olmalı-
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dır. Gerici güçlerin de, bizim de güçlüklerimiz vardır. Fakat, gerici 
güçler ölümün eşiğinde oldukları ve önlerinde hiçbir gelecek bulun
madığı için, onların güçlüklerini alt etmeleri olanaksızdır. Biz ise, ye
ni ve yükselen bir güç olduğumuz ve önümüzde parlak bir gelecek bu-• 
lunduğu için, güçlilklerimizi alt edebiliriz . 

• 
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YENAN'IN GEÇİCİ OLARAK TERK EDaMESİ VE 
ŞENSİ-GANSU-NİNGSİA 

SINIR BÖLGESİNİN SA YUNULMASI ÜZERİNE 
ÇİN KOMÜNİST PARTİSİ MERKEZ KOMİTESİ'NCE 

YAYINLANAN İKİ BELGE* 

Kasım 1946 ve Nisan 1947 

1. 1 8  KASIM 1946 TALİMATI ' 

Çan Kayşek umutsuz bir durumdadır. İki yönteme başvurarak, yani 
<<Milli Meclis>>i toplayarak ve Yenan'a saldırarak Partimize darbe in
dirmek ve kendini güçlendirmek istemektedir. Oysa bunun tam tersi 
olacaktır. Çin. halkı, Çan Kayşek tarafından milleti bölmek amacıyla 
tezgfilılanan <<Milli Meclis>>e kararlılıkla karşı çıkmaktadır; meclisin 

• Bu iki belgeden ilki 1948 kışında, Guomindang birlikleri Yenan'a saldırmaya hazırlan
dıkları sırada Yenan'da, ikincisiyse Guomindang birliklerinin Yenan'ı 19 Mart 
l 947'de işgal etmelerinden yirmi gün sonra kuzey Şensi'de, Hengşan ilindeki Çing
yangça'da Mao Zedung yoldaş tarafından kaleme alındı. KurtanlnllŞ Bölgelere karşı 
topyeldln taarruz planının boşa �kınası üzerine Çan Kayşek, can çekişen düzenini 

için �lgınca önlemlere başvurdu, sahte bir Milli Meclis topladı, Çin Komü
nist Partisi'nin temsilcilerini Guomindang bölgelerinden çıkardı ve Çin Komünist Par-
tisi Merkez Komitesi'nin bulunduğu Y enan şehrine karşı bir saldırıya girişti. Bu belge
lerde de belirtildiği gibi, Çan Kayşek'in başvurduğu önlen1ler kendisinin siyasi bakım
dan tamamen çökmesiyle sonuçlandı. Askeri bakımdan ise, Çan Kayşek <<kilit kesim
lere karşı saldırılar»da bulunmak anıacıyla kuvvetlerini KurtarılnllŞ Bölgelerin doğu 
ve J:ıatı kesinılerinde, yani Şandung KurtarılnllŞ Bölgesi'nde ve Şarisi-Gansu-Ningsia 
KurtanlnllŞ Bölgesi'nde topladı; ama sonuç gene raın bir başarısızlık oldu. Şensi
Gansu-Ningsia Sınıt Bölgesi'ne saldıran Guomindang birliklerinin n1evcudu 230 bini 
aşarken, bu bölgedeki Kıızeybatı Halk Kurtuluş Ordusu'nun n1evcudu sadece 20 bin 
kadardı. Dolayısıyla düşman kuvvetleri bizin1 kendi iııisiyatit"inıizle terk eniğimiz Ye
nan'ı ve bölgedeki tüm il n1erkezlerini işgal etnıeyi başardılar. Ama düşman, Çin Ko
münist Partisi Merkez Komitesi'nin ve Kuzeybatı. Hıılk Kurtuluş Ordusu'nıın ka
rargahını yok etnıe ve onları Sarı Irnıağın doğusuna sürme hedefini gerçekleştiremedi. 
Tam tersine, düşman, ordumuzdan birçok ağır darbe yedi, l 00 bin kadar asker kaybet
ti ve sonunda ordumuz Büyük Kuzeybatıyı kıırtarnıak Uzece muzaffer bir 
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açılış günü, Çan Kayşek kliğinin kendi kendini yok edişi11in başlangı
c1111 belirlemiştir. Şimdi Çan Kayşek birliklerinifen 35 tugayı yok etti
ğimize 1 ve Çan Kayşck birliklerinin taaııuz gücü hemen hemen tüken
diğine göre. bunlar ani bir saldırıyla Yenan'ı işgal etseler bile, bu ne 
Halk Kurtuluş Savaşı'nın genel olarak zafere doğru ilerlemesine bir 
ı.arar verecek. ne de Çan Kayşek'i kendisini bekleyen kaçınılmaz yı
kımdan kurtarabilecektir. Sözün kısası. Çan Kayşek yıkıma giden yolu 
tutmuş bulunmaktadır. «Milli Meclis>>i toplanıa ve Yenan'a salduıııa 
şeklindeki iki hamleyi yaptığı anda bütün sahtekarlığı ortaya çıkacak
tır. bu da Halk Kurtuluş Savaşı'nın ilerleme kaydetmesini sağlayacak
tır. Çaı1 Kayşek'in «Milli Mecli'>>>i toplama ve Yenan'a saldırma şek
lindeki bu iki hamlesini bütün bölgelerde Parti içindeki ve dışındaki 
insaıılara eksiksiz bir biçimde açıklamalı ve tüm Partiyi. tüm orduyu 
ve tüm halkı Çan Kayşek'in taaı ı ıızunu yerle bir etme ve demokratik 
bir Çin kurma savaşında birleştirmeliyiz. 

il. 9 NİSAN 1947 GENELGESİ 

Guanı indang, kokuşmuş düzenini kurtaııııak anıacıyla bir yaııdan 
sahte bir Milli Meclis toplanıak, sahte bir anayasa hazırlamak. Parti
mizin temsilciliklerini' Nancing, Şanghay ve Çungking'den atmak ve 

biçirpde ıaanuza [!eı,.-eıicen. düşman ordusu dannadağınık bir biçimde sınır bölgesin
den kaçmak zonınd;ı kaldı. Aynca Kuzeybatı savaş alanındaki ordumuz düşmanın 
kalabalık ana kuvvetini çolc küçük bir kuvvetle durdurdu ve yok etli, böylece öıdc.i 
savaş alanlanndaki. özellik.le de Şansi-Hebey-Şandung-Henan savaş alanındaki bir
liklerimizin harekiılannı güçlü bir biçimde desıeklenıiş ve onlann daha çabuk laanu
za geçebilnıclerinc yanlım etnıiı oldu. Mao l.edung yoldaı. Çin KOıııünisl Partisi 
Merkez Koıııiıesi ve Halk Kurıuluı Ordusu Genci Karargilıı. ordumuzun Yenan'dan 
çekildiği 1 947 Mart'ından. bir yıl sonra Kuzeybatı savaş alanında laanuza gcçiıine 
kadar sürekli <>larak Şcnsi-Gansu-Nin[!sia Sınır Röl[!esi'nde kaldılar. Bu. büyük bir 
siyasi önenı taşıyordu. ŞL'flsi-Gansu-Nin[!sia Sınır Bölgesi'ndeki ve ülkenin öıdc.i 
Kurtanlıııış B<>lgelerinJcki ordunun ve halkın savaşma anııini ve ı.afere olan inancı
nı büyük ölçüde anırdı ve güçlendirdi. Şensi-Gansu-Nin[!sia Sınır Bölgeııi'ndeyken 
Mao Zedung yoldaş. ülkenin lünı cephelerinde Halk Kurtuluş Savaşı'nı yönelmeye 
dev;ım eınıck.le kalnıadı. aynı zanıanda Kuzeybatı savaş alanındaki koıııutayı bizzat 
eline :ıldı ve buradaki belgede ortaya konulan «Şensi-Gansu-Ningsia Sınır Bölgesini 
ve Ku7.cyhatıJ.ıki Kurtanlmış bölgeleri sarsılnıaz bir savaşnıa aznıiyle savuıınıa ve 
genişlcınıe>> lı<.'<leliııi h.ışanyla gcrçek.lqtirdi. Kuzeybatı savaş alanındaki ha
rckatlarl;ı ilgili olarak bkz. hu cilııe «Kuzeybatı Savaş Alanı lçin Harekat Tasansı>• s. 
128 ve «Ku1.cybat1Jaki llüyük 1.arer ve Kurtuluş Ordusu'nda Yeni Tipıe İdeolojik 
Eğilinı Hareketi Üzerine>•. s. 202. 

! .  Rakanılar, Teııımuz başlan ile 1 3  Kasım 1 947 arasındaki döncnı için geçerlidir. 
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Guomindang ile Komünist Partisi'nin birbirlerinden koptuklarını ilan 
etmek2 gibi önlemler alırkeıı. öte yandan da Partimizin Merkez Komi
tesinin ve Halk Kurtuluş Ordusu Genel Karargahının bulunduğu Ye-

• 
naıı'a saldırmak ve Şensi-Gansu-Ningsia Sınır Bölgesi'ne saldırmak 
yolunda adımlar atmıştır. 

Guomindang'ın bu öıılemleri almış. olması. asla onun düzeninin 
güçlü olduğuııu göstermemekte, tam tersine ·Guomindang düzeninin 
bu11alımını11 soıı derece şiddetlendiğini kanıtlamaktadır. Aynca, Guo
mindang'ın Yenan'a ve Şensi-Gansu-Ningsia Sınır Bölgesi'ne karşı gi
riştiği saldırı , ilkönce Kuzeybau sorununu çözmek, Partimizin sağ ko
luııu kesmek, Partimiziıı Merkez Komitesini ve Halk Kurtuluş Ordu
su'nun Genel Karargahını Kuzeybatıdan sürüp çıkaı ıııak, sonra da bir
liklerini Kuzey Çin'e saldırtarak kuvvetlerimizi tek tek yenilgiye uğ
ratmak hedefini gerçekleştirmek için girişilmiş boş bir çabadan başka 
bir şey değildir. 

Merke� Komitesi bu durumda şunları kararlaştırmıştır: 
1 .  Şensi-Gansu-Ningsia Sınır Bölgesi'ni ve Kuzeybatıdaki Kurtarıl

mış Bölgeleri sarsılmaz bir savaşma azmiyle savunmalı ve genişletme
liyiz; bu hedefi gerçekleştirmek bütünüyle mümkündür. 

2. Partimizin Merkez Komitesi ve Halk Kurtuluş Ordusu Genel 
Karargahı. Şensi-Gansu-Ningsia Sınır Bölgesi'nde kalmalıdır. Burası, 
elverişli bir dağlık yöreye. · iyi bir kitle temeline, manevra için geniş 
araziye ve tam bir güveııceye sahip bulunduğumuz bir bölgedir. 

3. Aynı zamanda. çalışmalarımızı kolaylaştuıııak için, bir Merkez 
Komitesi Çalışma Komitesi kuııııuş bulunuyoıuz. Bu Komite, Merkez 
Komitesinin kendisine verdiği görevleri yerine getiııııek üzere kuzey
bat ı Şansi'ye ya da daha başka bir uyguıı yere gidecektir. 

Bu üç karar geçen ay alınmış ve şimdiden yürürlüğe konulmuştur. 
Bilginize sunarız. 

;· 

2. Görüşmeler ve ilişki kumıak için Nancing. Şanghay ve Çungking'de bulunan Çin Ko· 
nıünist Partisi tenısilcileri ve görevlileri. 27-28 Şubat J947'de Guonıindang hükünıeti 
tarafından belirtilen süre içiııde bulundukları yerleri terk etnıek zorunda bır.ı.kıldılar. 
Gu(mıindang Merkez Yüıütnıc Koınitesi 1 5  Mart 1947'de Üçüncü Genel Toplantısını 
yaptı ve Çan Kayşek. bu toplantıda Gııoıııindang'ın Komünist Partisi'nden kopıuğımu 
ve iç savaşı sonuna kadar sürdürmeye kararlı olduğunu ilan etti. 
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KUZEYBATI ŞA V AŞ ALANI İÇİN 
HAREKAT TASARISI* 

15 Nisan 1.9-47 
1 .  Düşman şimdi oldukça yorgundur, ama henüz bitkin düşmemiş

tir. Yiyecek ikmalinde önemli güçlükler çekmektedir, ama henüz aşın 
g!içlükler içinde değildir. Gerçi. ordumuz düşmanın 3 1 .  Tugayını 1 yok 
ettiğinden bu yana, çok sayıda düşman kuvvetini imha eunedik ama 
son yirmi gün içinde, düşmanı yorma ve yiyecek ikmalini önemli öl
çüde azaltma hedefine ulaşuk ve böylece onu tamamen .bitkin düşür
dük ve bütün yiyecek ikmalini engellemek ve sonunda onu yok etmek 
için elverişli koşulları yarattık. 

2. Yorgunluğuna ve erzak sıkıntısına karşın bugün düşmanın siya
seti, ana kuvvetimizi San Irmak boyunca doğuya sürmek ve sonra 
Stıyde ve Miçi'yi tutarak, kuvvetlerini <<temizlik>> harekatları için böl
mektir. Düşman birlikleri 3 1  Mart'ta Çingcien'e ulaştı, ama hemen ku
zeye doğriı ilerlemedi. Onların amacı bize açık bir geçit bırakmaktı. 
Vayaobao'ya doğru bauya ilerlemeleri, bizi Suyde ve Miçi'ye sürıııek 
amacını güdüyordu. Birliklerimizi keşt"ettiklerinden, şimdi Vayao
bao'nun güneyine ve bausına yöneliyorlar ve daha sonra bizi kuzeye • 
doğru süııııek için tekrar o şehre doğru ilerleyecektir. 

3. Bizim siyasetimiz, eski yöntemimizi sürdürmek, düşmanı daha 

• Bu telgraf Mao Zedung yolda.ş tarafından, o sırada Şensi-Gansu-Ningsia ve Şansi
Suyyuan Kurtanlnuş Bölgelerinin Halk Kurtuluş Ordusu kuvvetlerinden oluşan ve 
Peng Dehvay, Ho Lung, Si Çungsun ve diğer yoldaşların konmtasındaki Kuzeybatı 
Sahra Ordusu'na gönderilmiştir. , 

1 .  Y enan'dan keneli inisiyatifiyle çekilen Kuzeybau Halk Kurtuluş Ordusu, ana kuvveti
ni dllşnıanı pusuya dllşürmek üzere Y enan'ın kuzeydoğusundaki Çinghuabien kesi
minde bırakırken, küçük bir kuv,·eti de dllşnıanın ana kuvvetini oraya çekmek için 
Y enan'ın kuzeybausındaki Ansay'a kadar gönderdi. 25 Mart 1947'de Hu Zungııan'ın 
Yen iden Düzenlennliş '27. Tümeninin 3 1 .  Tugayına bağlı bir Guomindang alayı, tu
gay karargfilıının konmtasında, bir tuzağın tanı ortasına düşlü ve sadece bir saatten 
biraz uzun süren bir muharebe sonunda bütünüyle yok edildi. 
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bir süre (bir ay kadar) bu bölgede oyalamaya devam etmektir. Bunun 
amacı, dü�manı bütünüyle bitkin düşüııııek, erzak ikmalini ciddi bir 
şekilde azaltmak ve sonra da onu yok etmek için bir fırsat kollamaktır. 
Ana kuvvetimizin, Yulin'e saldıııııak üzere kuzeye ya da düşmanın ge
ri çekilmesini önlemek için güneye gitmekte acele etmesine gerek 
yoktur. Ordumuzun bu yönteminin, düşmanın nihai yenilgisine giden 
zorunlu yol olduğu, komutanlara, savaşçılara ve ayrıca kitlelere açıkça 
anlatılmalıdır. Düşmanı son derece yorgun ve tamamen aç bir hale ge
tirmedikçe nihai zaferi kazanamayız. Buna <<yıprat ve yok et>> taktiği 
denilebilir. Yani bu, düşmanı .tamamen bitkin hale getirene kadar yıp
ratmak· ve sonra onu yok etmektir. 

4. Şimdi Vayaobao'nun doğu ve kuzeyindeki yörelerde bulunduğu-
, 

nuza göre, sizin için en iyisi düşmanı Vayaobao'nun kuzeyine doğru 
ilerlemeye zorlamaktır; o zaman Liao Ang'ın2 kuvvetlerinin görece za
yıt· bir kesimine saldırabilir ve düşmanı doğuya ilerlemeye zorlayabi
lirsiniz; ondan sonra da Ansay'a doğru dönebilir ve düşmaııı tekrar ba-, 
tıya ilerlemeye zorlayabilirsiniz. 

5 .  Ama bundan bir hafta sonra Yençang-Yenan hattının güneyinde
ki ve Yiçuan-Loçuan hattının kuzeyindeki bölgeye beklenmedik bir ta
arruzda bulu.nmak ve düşmanın yiyecek ikmal hattını kesmek üzere 
359. Tümenin güneye gönderilebilmesi için bütün bu tümene, güneye 
doğru ilerlemek amacıyla hazırlıklarını tamamlama emrini birkaç gün 
içinde veı ıııelisiniz. 

6. Yukarıdaki görüşleri doğru bulup bulmadığınızı lüu·en bildirin. 

-
2. Hu Zungnan'ın konıutasındaki Guomindaııg kuvvetlerinin Yeniden Dazenlenıniş 76. 

Tünıeninin Komutanı Liao Ang, daha sonra 1 1  Ekinı 1947'de Çingcien'deki bir nnı-• 
harebede esir alındı. 
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.. .. ÇAN KA YŞEK HÜKÜMETİ 
BUTUN HALK TARAFINDAN KUŞATILMIŞTIR* • 

30 Mayıs 1947 
Bütün halkın düşmanı olan Çan Kayşek hükümeti, şu anda bütün 

ıalk tarafından kuşaulmış durumdadır. Gerek askeri, gerekse siyasi 
;ephelerde yenilgilere uğrarnışur; şimdi, düşman ilan ettiği güçler ta
:afından kuşaulnuş bir durumdadır ve bir çıkış yolu bulamamaktadır. 

Hain Çan Kayşek kliği ve onun efendisi ABD emperyalizmi, dmu
mu yanlış değerlendirdiler. Kendi güçlerini abartUlar, halkın gücünü 
ise küçümsediler. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Çin'in ve .dünyanın 
hiç değişmeden olduğu gibi kaldığını sandılar; durumun değişebilece
ğini ya da kendi iradelerine karşı çıkılabileceğini hesaba katmadılar. 
Japonya'nın teslim olmasıiıd;-ın sonra Çin'de eski düzeni yeniden kur
maya kararlıydılar. Hain Çan Kayşek hükümeti, siyasi danışma ve as
keri arabuluculuk gibi aldatrnacalarla zaman kazanarak iki milyon a5-
ker topladı ve topyekun saldırıya girişti. 

Şimdi Çin'de iki savaş cephesi bulunmaktadır. Çan Kayşek'in isti
lacı kuvvetleri ile Halk Kurtııluş Ordusu arasındaki savaş, birinci cep
heyi meydana getirmektedir. Şimdi de ikinci bir cephe, yani büyük ve 
haklı öğrenci hareketi ilf' gerici Çan Kayşek hükümeti arasındaki şid
detli mücadele ortaya çılrmışur. 1  Öğrenci hareketinin sloganı <<Ekmek, 
• Bu yorum, Mao Zedung yoldaş tarafından Yeni Çin Haber Ajansı için yazılnuştır. Yo

runtda, Çin'de olaylar111 beklenildiğinden daha hızlı geliştiğine işaret edilmekte ve Çin 
devrinlinin ülke ç::ı;ıındaki zaferi için gerekli bütün koşullan hızla hazırlamaları yo
lunda halka çıığnda bulunulmaktaydı. Bu öngörü kısa sürede doğrulandı. Gerek bu 
yorum, gert"lse «Kuzeybatı Savaş Alanı İçin Harekat Tasarısı», Kuzey Şensi'de Cing-
pien ilindel:i Vangciavan'da yazıln11ştır. · 

1 .  Aralık 1946'dan sonra Guoınindang bölgelerindeki geniş öğrenci kitlelerinin açlığa, 
iç savaşa ve l•askıya karşı den1okratik ve yurtsever hareketi, Halk Kurtuluş Savaşı'nın 
gelişmesi ile y.·ni bir hız kazandı ve Çan Kayşek'in gerici yönetimine karşı mücade
lede giderek ikir·ci bir cephe haline geldi. 1946 Aralık'ının sonlanyla 1947 Ocak'ının 
başlarında Peypi11g, Tiancin, Şanghay ve Nancing de dahil olmak üzere pek çok bü
yük orta ve büyüi:lükteki şehirde 500 binden fazla öğrenci, boykota gitti ve Pekin 
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Barış, Özgürlük>> ya da «Açlığa, lç Savaşa ve Baskıya Karşı Çıka
lım»<lır. Çan Kayşek, <<Kamu Düzeııinin Korunması İçin Geçici Ön
lemler>>2 getiııııiştir. Ordusu, polisi, jandarması ve gizli ajanları her 
yerde öğrenci kitleleriyle çauşmaktadır. Çan Kayşek, silahsız öğrenci
lere karşı kaba kuvvet kullanıyor, onları tutuklauyor, hapse atnnyor, 
dövdürüyor ve öldürtüyor; bunun sonucu olarak da öğrenci hareketi • 
her geçen gün güçleniyor. Kamuoyu bütünüyle öğrencilerden yanadır. 
Çan Kayşek ve uşakları ise tamamen tecrit olmıışlardır ve Çan kay
şek'in korkunç yüzü olduğu gibi açığa çıkmışur. Öğrenci hareketi, bü
tün halkın hareketinin bir parçasıdır. Öğrenci hareketinin yükselmesi, 
kaçınılmaz olarak bütün halkın hareketinde de bir yükselme meydana 
getirecektir. Bu, 191 9'daki 4 Mayıs Hareketi3 ile 1935 yılındaki 9 Ara
lık Hareketi'nin tarihi tecrübesi tarafından doğrulanmaktadır. 

Üniversitesi'nde okuyan bir kız öğrencinin ırzına geçen ABD askerlerinin bu vahşice 
davranışını protesto euıw:k için gösterilerde bulunarak Çin'deki bütün ABD silahlı 
kuvvetlerinin geri çekilııw:sini talep etti. Bu mücadele, dedıal işçilerin, öğretnw:ıılerin 
ve halkın diğer kesimlerinin desteğini kaz.andı. 4 Mayıs 1947 günü Şanghay'da öğren
ciler iç savaşa karşı bir gösteri yaptılar. Aynı zamanda, sekiz bin işçi ve öğrenci Guo
mindal\g polis merkezini kuşa1U. Yurtsever hareket kısa sürede Nancing, Peyping, 
Hangçov, Şenyang, Çingdao, Kayfeng ve diğer pek çok şehre yayıldı. Guomindang 
gericileri, öğrencilerin yurtsever ve demokratik hareketini bastırmak için son derece 
zorba önlemlere başvurdu. 20 Mayıs günü, ünlü «Kanlı 20 Mayıs Olayı»nda Nancing 
ve Tiancin'de yilZden fazla öğrenci yaralandı ve tutuklandı. Gene de, geni.§ halk kitle
leri tarafından desteklenen yurtsever öğrenci hareketi basunlamadı. Oğrencilerin 
«Açlığa, lç Savaşa ve Baskıya Karşı Çıkalım,. sloganı altında yürüttükleri boykot ve 
gösteriler ile işçi ve öğretnıen grevleri gibi halkın ABD'ye ve Çan'Kayşek'e karşı mü
c•deleleri büyük ve orta büyüklükteki altnuştan fazla şehre yayıldı. 1948 Mayıs'ında 
Şanghay'daki öğrenciler, kültür işçileri, gazeteciler ve diğer kesinılerden kişilerle bir
likle, Japon saldın kuvvetlerinin ABD wafından yeniden canlandınlnıasına kaqı ge:fcek çok şehre yayılan yurtsever bir hareket başlattılar. Öğrencilerin yurtsever mü-

eleleri, ülke çapında zafere kadar hiçbir zaman duııı•adı ve Guomindang'a ağır 
darbeler indirdi. • 

2. 1 8  Mayıs ı 947 tarihinde Çan Kayşek hükümeti wafından alınan bu önlemler, ondan 
fazla kimse wafındal\ birlikle dilekçe verilmesini kesinlikle önlüyor ve işçiler ve öğ
renciler wafından girişilecek bütün grev ve boykotlar ile her türlü gösteriyi yasaklı
yordu. Aynca yerel Guomindang makamlarını, halkın yurtsever ve demokratik hare
ketlerini kanla bastırmak için «geı-ekli uygulamalar»da bulmıma ve «olatanüstü ön
lemler» alma konusunda yetkili kılıyordu. 

3.  4 Mayıs 1919 günü Pekin'de öğrenciler, Çin'in Şandung llzeı-indeki egemenlik halda
nndan birçoğunun, o sırada Paris'te toplanUda bulunan İngiltere, ABD, Fransa, Ja
ponya, İtalya ve öteki emperyalist QJkeleı- tarafından Japonya'ya devredilııv:sine karşı 
gösteride bulundular. Bu öğrenci hareketi, ülkede hemen yankı yaptı. 3 Haziran'dan 
sorıra, proletarya, şehir küçük burjuvazisi ve haıta milli burjuvazinin g� kesimleı-i
ni kapsayan ülke çapında bir anticmpeı-yalist ve antifeodal devrimci harekete dönüş
tü. 

1 3 1  



ABD emperyalizmi ve onun sadık uşağı Çan Kayşek, Japon em
peryalizıııi ve onun sadık uşağı Vang Cingvey'in yerini aldıktan ve 
Çin'i ABD sömürgesi haline getiııııe, bir iç savaş başlatma ve faşist 
diktatörlüğü güçlendirme siyasetlerini benimsediklerinden beri, kendi
leıini bütün Çin halkının düşmanı ilan etmişler ve bütün halk kesimle
rini açlığın ve ölümün eşiğine sürüklemişlerdir. Bu durwn, bütün halk 
kesimlerini, gerici Çan Kayşek hükümetine karşı bir ölüm kalım mü
cadelesinde birleşmeye zorlamış ve bu mücadelenin hızla gelişmesini 
sağlamıştır. Halk için başka çıkar yol yoktur. Çin halkının, Çan Kay
şek hükümetinin gerici siyasetleri altında ezilmiş ve kendi kurtuluşları 
için birleşmiş kesimleri, işçilerden, köylülerden, şehir küçük burjuva
zisinden, milli burjuvaziden, aydınlanmış eşraftan, öteki yurtsever un
surlardan, azınlık milliyetlerinden ve yurtdışında yaşayan Çinlilerden 
oluşmaktadır. Bu, çok geniş bir birleşik cephedir. 

Çan Kayşek hükümeti tarafından öteden beri izlenen son derece 
guici mali ve ekonomik siyasetler, şimdi, bugüne kadarki en büyük 
ihanet antlaşması olan Çin-ABD Ticaret Antlaşması'yla daha da ağır
laştınlrnıştır. Bu antlaşma temelinde, ABD'nin tekelci seııııayesi ile 
Çan Kayşek'in bürokrat-komprador sermayesi iç içe geçmişlerdir ve • 
bütün ülkenin ekonomik hayatını denetim altında tutmaktadırlar. Bu 
da dizginsiz bir enflasyona, eşi görülmemiş fiyat artışlarına, sanayi ve 
ticarette milli burjuvazi içindeki iflasların yaygınlaşmasına ve emekçi 
kitlelerin, devlel memurlarının ve öğretmenlerin yaşam koşullarının 
günden güne kötüleşmesine yol açmaktadır. Bu koşullar altında, bütün 
halk kesimlerinin birleşmekten ve yok olmamak için savaşmaktan baş
ka çareleri yoktur. 

Askeıi baskı ve siyasi aldatmaca, Çan Kayşek'in gerici yönetimini 
sürdürmek için kullandığı başlıca iki araçtır. Şimdi halk, bu araçların 
her ikisinin de hızla yok oluşuna tanık olmaktadır. 

Çan Kayşek'in ordusu bütün savaş alanlarında yenilgiye uğramış
tır. Geçen Temmuz ayından itibaren on bir aylık bir süre içinde sadece 
düzenli birliklerinden 90 kadar tugay safdışı edilmiştir. Ask.erleri ar
tık, geçen yıl Çangçun, Çengde, Çangciaku, Heze, Huayyin ve An
dung'u işgal ettikleri, hatta bu yıl Linyi ve Yenan'ı işgal, ettikleri za
manki kadar böbürlenmiyorlar. Çan Kayşek ve Çen Çeng, Halk Kur-
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tuluş Ordusu'nun gücünü ve savaş yöntemlerini yanlış değerlendirmiş
lerdir. Bunlar, geri çekilişlerirnizi korlCaklığımıza bağladıkları ve birta
kım şehirleri terk etmemizi de yenilgi saydıkları için, Çin Seddi'nin 
güneyinde üç ya da en fazla altı ay içinde işimizi bitireceklerini umu
yprlar ve daha sonra da Kuzeydoğuda hesabımızı görmeye girişecekle
rini düşünüyorlardı. Oysa aradan on ay geçtiğinde, Çan Kayşek'in bü
tün istilacı birlikleri çaresiz bir durumda kalmışlardır; Kurtarılmış Böl-• 
geler halkı ve Halk Kurtuluş Ordusu tarafından bütünüyle kuşatılmış-
lardır ve kurtulabilmeleri son derece zordur. 

Çan Kayşek birlikleri.nin cephe gerisine ulaşan yenilgi haberleri 
arttıkça, onun gerici hükümetinin baskısı altında boğulan geniş halk 
kitlelerinin acılarının dineceği ve kurtuluşlarına kavuşacakları yolun
daki umutları da adır. Şu sıralarda, Çan Kayşek'in çevirdiği her 
siyasi dolap boşa çıkmaktadır. Hiçbir şey gericilerin umduğu gibi çık
mamıştır. Bir <<anayasa» kabul etmek üzere bir <<Milli Meclis» topla
mak., tek parti hükümetini <<çok partili bir hükümet şeklinde yeniden 
düzenlemek>> gibi önlemler ve bunlar gibi daha birçok şey, başlangıçta 
Komünist Partisi'ni ve öteki demokratik güçleri tecrit etmek amacını 
güdüyordu. Fakat bunlar ters sonuçlar vermiştir; tecrit olan Komünist 
Partisi ya da herhangi başka bir demokratik güç değil, gericilerin ken
dileridir. Artık Çin halkı, Çan Kayşek'in -«Milli Meclisi>>nin, 
<<anayasa>>sının ve <<çok partili hükümet>>inin aslında ne olduğunu ken
di tecrübeleriyle biliyor. Daha önceleri birçok Çinli, esas olarak da or
ta kesimlere mensup olanlar, Çan Kayşek'in bu oyunları hakkında şu 
ya da bu ölçüde birtakım hayaller beslemekteydiler. Ortaya attığı 
«barış görüşmeleri>> için de aynı şey söz konusudur. Şimdi Çan Kay
şek, birçok önemli ateşkes anlaşmasını yırtıp attığına ve iç savaşa kar
şı çıkarak barış isteyen öğrenci kitlelerinin karşısına süngüyle çıktığı-• 
na göre, halkı aldatmak isteyenler ya da siyasi bakımdan tamamen tec-
rübesiz olanlar dışında hiç kimse bundan böyle onun sözüm ona <<barış 
görüşmeleri>> palavralarına inanmayacaktır. 

Bütün olaylar, bizim değerlendirmemizin doğru olduğunu ortaya 
koymuştur. Biz, Çan Kayşek hültümetinin bir ihanet, iç savaş ve dikta
törlük hükiimetinden başka bir şey olmadığını defalarııa belirttik. Bu 
hükümet, Çin'i bir ABD sömürgt:si haline getiııııek ve kendi diktatör-
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lük y�>netimiııi sürdürebilmek içiı1 Çin Komüııist Partisi'ııi ve bütün 
öteki demokratik güçleri yok etmeyi amaçlamaktadır. Bu hükümet. bu 
gerici siyasetleri bcııimscmiş <>lduğuııdan. siyasi bakımda11 bütün iti
barını ve gücüııü yitirmişt ir. Çaı1 Kayşek hükümetiııin iktidarı geçici 
ve yüzeyseldir: aslıııda bu. dış görünüşüyle güçlü. ama özüııdc 1.ayıf 
bir hükümettir. Nerede ve l1a11gi cephcdeı1 saldırırsa saldırsıı1. geri 
pü.'ikürtülmesi mümküııdür. E11 soı1uı1da ister istemez kitlelerin ayak
laıımasıııa yol açacak. yaı1daşları tarat"ı ııdaı1 terk edilecek ve ordusu 
topyekCııı imha olacaktır. Bütün olaylar, bu değerleııdinneııi11 doğrulu
ğuı1u ortaya koymuştur ve koymaya devam edecektir. 

Çiıı'de olaylarııı gelişmesi. umulduğundaı1 dalıa lıızlı <>!maktadır. 
Bir yaııdaıı da Çaıı Kayşck'iıı lıakimiyeti altındaki bölgelerde lıalkıı1 
mücadelesi i lerlemektedir: buı1larııı her ikisi de l11zla gelişmektedir. 
Çi11 lıalkı. b�ırışçı. dem<>kr..ıtik ve bağımsız bir yeııi Çiı1' iı1 kurulması 
içi11 gerekli bütü11 koşullan hızla hazırlamaktadır. 
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KURTULU 
İKİNCİ YILI 

SAVAŞININ 
ÇİN STRATEJİ *  

l Eyliil 1947 

1 .  Savaşııı biriııci yıl ı ııda (geçeıı yılııı Temmuz'uııdan bu yılııı H:ı
zirJıı'ıııa kadar) 97 buçuk düzeııli tugay ya da 780 biıı asker. toplam 
340 biıı kişilik kukla birlikler. düzcııi koruma birlikleri vb .. yaııi top
laın 1 1 20 000 düşmaıı askeriııi iınha ettik. Bu. büyük bir zaferdi. düş
mana ağır bir darbe iııdirdi. bütüıı ülkedeki halkı seviııdirdi, düşmaıı 
kampıııda deriıı bir karamsarlık yarattı ve düşmaııın ordumuz ıarafııı
daıı l<>ptaıı iınhasıııııı ve kesiıı zaı·criıı temeliııi att ı. 

2. Savaşııı biriııci yıl ıılda düşınaıı. 248 düzeııli tugayınııı 2 18'iııi ya 
da 1 600 OOO'deıı ı·azla asker ve özel kuvvetlere (deııiz kuvvetleriııe. 
hava kuvvetleriııe. l<>pçuya. ist ilıkam birlikleriııe ve zırlılı birliklere) • 

• 
• liu t>arti içi t:ıliıııaı. Ma<> Zcduııg ve Meıteı. K<>ıııilesi Kuzey Şensi'deki Ciasien ilinde 

(,.'ugu:ınç:ıy'Ja t·.uluııduklan sı rad:ı, Çiıı K<ııııünisl Partisi Meıtez K<ınıitsi adııı:ı Ma<> 
7.cduııg y<>ld�ş ıarafıııdan kaleıııe alıııdı:r:ılinı:ıı. Kurtuluş Savaşıııın ikinci yılı  için 
tenıel görevi bclirl iy<ırdu. Bu g<irc-v. s:ıvıışı ana kuvvetlerinıizle Gu<>nıindııng bi.'>lgele
riııc akt:ınııak ve iç lıatlarda çarı>ışııı:ıkt:ın dış lı:ıtlarda çal]>ışıııaya geçıııek. yaııi str.ı
lejik savunnıa aş:uıı:ısıııdaıı str.ıtcjik saldın aşanıasına gc\ıııcklir. Mao Zcdung yolda
şın saııtadığı slr.ılcjik plaıı:ı uygun <>l:ır.ık llıılk Kurtuluş Onlusu. l'enııııuz-Eylül 
1947'dc ülke çaı>ıııd:ı s:ıldıny:ı gcçli. Şaıısi-l lcl>cy-Şaııdung-l lcıı:ııı Sahr.ı ()rdusu 30 
llaziraıı'da güııcyhalı Ş:uıduııg'<l:ı Sıın l nıııığı gcçl i. Ağusl<>s hıışlannda Lungh:ıy Dc
ııı ı ryolunu aşıır.ık l)ııhic l)ıığl:ırı'ıı:ı yüıii<lü. Şıııısi-1 lcl>cy-Şııııduııg-lleııan Salırıı Or
dusunuıı ·ı·ııyyuc ()rdusu, Sıın. lnıııığı güııcy Şaıısi 'de Ağustos soııl:ınııda geçl i ve halı 
l len:ııı'a girdi. Dt>ğu Çiıı Salıra ()rdusu. düşıııııııııı y<>ğuıı hir saldınsını yerle hir cll ik
ten s<>ıır.ı. l�ylül h:ışı ııd:ı güııeyl.,.ııı Şıuıduııg'a g i rdi. Ayııı ay içinde lx>ğu Çiıı S:ılır.ı 
Ordusu'ııun Ş:ııı<luııg <ır<lusu. dı1ğu Ş:ıııduııg'd:ıki Jüşnıana karşı hir saldınya geçti. 
Kuı.cyt...ııı S:ıhr:ı Ordusu. Ağusl<>s s<ıııl:ınııdıı lıııırruı.a geçli. Ş:ınsi,Cahıır-1 lcl>cy S:ılı
rıı ()rdusu. l�ylül haşın<l;ı l'cyı>iııg-1 l:ıııkııv l)cıııiry••lunun kuzey kcsinıi hı.ıyuııc:ı düş
ıııaıııı k:ırşı hir s:ıldıny:ı girişti. Kuı.cyd<>ğu Sııhra Ordusu. Kuz.cyd<ığudıı giriştiği yıız 
lıııırruzuııd:ııı lıcıııeıı s<ııır:ı. l�ylül :ıyınd:ııı L1:1şl:ıyar.ık. Çııııgçun-Cilin-Siı>iııg l>lilgc
siıı<lc ve (>cyı>ing-1.i:ı<>ııiııg l)cıııiry<ılu lxıyuııc:ı uı.ıııı:uı Ciıısi-Yisicn kesiıııiııdc, hü
yük ç:ıı>t ıı hi r güz s:ıld ı nsııı:ı · gcçl i .  Büı üıı l>U sııv:ış :ılaıılıırıııdak i saldı ıı l:ır. ı üııı l l:ılk 
Kurtuluş Ordusu'ııuıı giriştiği hir geııel la:ırruzu <ıluşıuruy<>rdu. Bu geniş ç:ııılı taar
ruz .. Kurtuluş Sav:ışı'ııda hir <liiııüııı ıı<ıklasıııa y<>I :ıçlı vc s:ıv:ış duruıııuııdıı kiiklü hi r 
dcğişiklik yar:ıtıı .  likz. lıu ci ltlc <<Şinıdiki Duruııı ve GürcvlcrinıİZ>•. s. 1 5 1 .  

1 35 



kukla birliklere, ulaştıııııa polisi birliklerine ve düzeni koruma birlik
lerine bağlı aşağı yukarı 1 milyon kişiyi kullanarak, Kurtarılmış B öl
gelere karşı büyük çapta bir saldın)ı:a geçti. O�dumuz, haklı olarak iç 
hatlarda savaşma stratejisini benimsedi ve inisiyatifi her zaman ve her 
yerde elinde tutmak uğruna 300 binden fazla kayıp veııııeyi ve düşma
nın geniş arazileri işgal etmesini göze aldı. B unun sonucu olarak, 
1 1 20 000 düşman askerini yok etmeyi başardık, düşmanı kuvvet
lerini dağılmaya zorladık, kendi kuvvetlerimizi çelikleştirdik ve sağ
lamlaştırdık, Kuzeydoğuda Cehol'de, doğu Hebey'de, güney Şansi'de 
ve kuzey Henan'da, stratejik karşısaldırılar başlattık. Geniş bölgeleri 
geri aldık ve yeııi geniş bölgeleri kurtardık. 1 

3. Savaşın ikinci yılında, ordumuzun temel görevi, ülke çapında 
bir karşısaldırıya geçmektir; yani esas kuvetlerimizi dış hatlara doğru 
ilerlemek üzere kullanmak, savaşı Guomindı'!ng bölgelerine kaydır
mak, dış hatlarda çok sayıda düşman imha etmek ve savaşı Kurtarıl
mış Bölgelere kaydırmaya, insan gücünü ve malzeme kaynaklarımızı 
tahribe ve tüketmeye devam eden ve çok uzun bir süre dayanmamızı 
olanaksız kılan Guomindang'ın karşıdevrimci stratejisini tamamen bo
şa çıkarmaktır. Savaşın ikinci yılında, ordumuzun kısmi bir görevi de, 
esas kuvvetlerimizin bir bölümünü ve bölgesel birliklerimizin çoğuı1u 
kullanarak iç hatlarda çarpışmaya devam etmek, düşmanı orada imha 
etmek ve kaybedilen toprakları geri almaktır. 

1 .  Kuı.eydo�da Cehol'deki ve do�u Hebey'deki bu stratejik karşısaldın Jrıızeydo� 
Halk Kurtuluş Oı:dusu'nun 1947 yaz saldırısıydı. Halk Kıırtuluş Orduçıı, 1 3  Mayıs'ta 
bu cephelerde aynı anda saldırılara giri�ti ve 1 Teınnlllz'a kadar 80 binden fazla düş
man askerini yok etti ve kırktan fazla ıl merkezini geri aldı. Düşmanın, K ıızeydcığu 
Çin'deki Kurtarılm� Bölgeleri birbirinden koparma planı tanıamen boşa çıkarıldı. 
Düşman birlikleri, Çin Çangçun Denliryolu ve Peyping-Liaoning Denliryolu bcıyun
ca iki dar koridora sürilldenerek «kilit noktalan saVurımaya» zorlandı. Bu, Kuı.eydo
� Çin'deki durumun biitilnüyle değişn1esine yol açtı. Güney Şansi ve kuzey He
nan'daki stratejik karfısaldın; Şansi-Hebey-Şandung-llenan Halk Kurtuluş Ordu
su'nun kuı.ey Honan'da ve güney Şansi'deki Datung-Puçov Deıniryolunun iki yanın
da 1947 Mart ve Mayıs arasında başlatuğı s;ı 1ınlan kapsıyordu. Kııı.ey Henan'daki 
ordumuz 23 Mart'ta saldırıya geçti. Yencin, -_. :.ngvu, Pııyang ve Feııgçiyu'yu birbiri 
ardı sıra ele geçirdikten sonra, ordumuz bu b,iarılardan sonuna kadar yararl3iımak 
üı.ere Kuzeye döndü. 28 Mayıs'ta Çisien, Cunsien, Hııasien ve Tangyin'i ele geçirnliş 
ve 45 binden fazla dilşn1an askerini imha etmiş bulunuyordu. Güney Şansi'deki bir
liklerimiz 4 Nisan' da taarruz harekatlarına başladılar. 4 Mayıs'ıa içlerinde Çuvo, Sin
ciang ve Yungci'nin de bulundu�u 22 il merkezini ve San Irmak üı.erind�ki iki 
önemli geçit yeri olan Yumenku ile Fenglingdu'yu ele geçirmiş ve 1 8  binden fazla 
düşman askerini yok etmiş bulunuyorlardı. 

136 



4. Ordumuz, dış hatlarda çaıpışma ve savaşı Guomindang bölgele
rine kaydıııııa siyasetini yürütürken hiç ku�kusuz birçok güçlükle kar
şılaşacaktır. Çünkü Guomindang bölgelerinde yeni üsler kuııııak za
man alır ve biz ancak, ileri geri hareketli birçok harekat sırasında çok 
sayıda düşmanı imha ettiğimiz, kitleleri harekete geçirdiğimiz, toprağı 
dağıttığımız, siyasi iktidarımızı kurduğumuz ve halkın silahlı kuvvet
lerini inşa ettiğimiz zaman istikrarlı üsler kurabiliriz. O zamana kadar, 
hayli güçlük çekeceğiz. Ama bunların üstesinden gelinebilir ve gelin
melidir. Çünkü düşman daha da çok yayılmaya zorlanacak ve çok ge
niş alanlar, hareketli harekatlanmız için ordumuza elverişli savaş alan
lan haline gelecek ve bundan dolayı hareketli savaş vermemiz müm
kün olacaktır. Bu alanlardaki geniş kitleler, Guomindang'tan nefret 
ediyor ve bizi destekliyor; düşman kuvvetlerinin bir kesimi hfila göreli 
olarak yüksek bir savaş gücüne sahip olmakla birlikte, bir bütün olarak 
alındığında, düşmanın morali ve savaş gücü bir yıl öncekinden çok da
ha düşüktür. 

5 .  Guomindang bölgelerindeki çaıpışmalarda zaferin anahtarları 
şunlardır; birincisi, çaıpışma fırsatlarını iyi değerlendirmek, cesur ve 
kararlı olmak ve mümkün olduğu kadar çok muharebe kazanmak; 
ikincisi, kitleleri kazanma siyasetini kararlılıkla yürütmek ve ordumu
zun yanında yer almaları için geniş kitleluin çıkarlarını gözetmek. Bu 
iki noktayı gerçekleştirirsek zaferi kazanırız. 

6. Bu yılın Ağustos sonuna kadar düşman kuvvetlerinin dağılımı, 
imha edilenler ya da ezici darbeler yiyt>nler dahil, güney t'.ephesinde 
1 57, kuzey cephesinde 70 ve Guomindang'ın geri bölgelerinde 2 1  tu
gaydı. Bütün !ilkede toplam olarak hfila 248 tugayı vardı ve gerçek as
ker sayısı aşağı ı•ukan 1 500 OOO'di. Özel kuvvetlerdeki, kukla birlikler
deki, ulaştırma polisi ve düzeni koruma birliklerindeki asker sayısı aşa
ğı yukarı 1 200 OOO'di. Düşmanın cephe gerisindeki askeri kurumlarda 
çalışan ve savaşla doğrudan ilgisi olmayanlar aşağı yııkan 1 milyon ka
dardı. Böylece tüm düşman kuvvetleri, yaklaşık olarak 3 700 OOÖ'd�. 
Güney cephesindeki birliklerin 1 17 tugayı Gu Çutung'un grubuna, ye
disi Ceng Çien'in grubuna ve diğerlerine, 33 tanesi de Hu Zungnan'ın 
grubuna aittir. Gu Çutung'un grubunıın 1 17 tugayından 63'ü imha edil
miş ya da ezici darbeler yemiştir. Bunların ba2.1lan takviye edileme-
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miştir. Bazıları takviye edilmiş olmakla birlikte az askere ve düşük bir 
savaş gücüne sahiptir, bazıları da insan gücü ''e silah bakımından ol
dukça i:s'i takviye edilmiş ve savaş güçleri belirli bir oranda tazelen
mişse de henüz eskisinden çok zayıt'tır. İmha edilmeyen ya da ezici 
darbeler yemeyen sadece 54 tugay vardıı:. Gu Çutung'un bütün kuvvet
lerinin 82-85 tugayından garnizon hizmetlerinde yararlanılmakta ve 
bunlar sadece yerel manevralarda kullanılabilmektedir. Stratejik ma
nevralar için kullanılabilen tugayların sayısı 32-35 'ten t"azla değildir. 
Ceng Çien grubunun 7 tugayı ve diğerleri esas olarak sadece garnizon 
hizmetinde kullanılabilir; zaten bunlardan biri, ezici bir darbe yemiş
tir. Hu Zungnan'ın grubundaki 33 tugayın (doğu Lançov'dakiler, Ning
sia ve Yulin'in güneyindekiler ve Linten ile Loyang'ın batısındakiler -
dahil) l 2'si imha edilmiş ya da ezici darbeler yemiştir. Sadece yedi tu-
gay stratejik manevralarda kullanılabilir; gerisi garnizon hizmetinde
dir. Kuzey cephesindeki düşman tugaylarının toplam sayısı yetmiştir." 
Kuzeydoğu grubunda 26 tugay vardır ve bunların da 16'sı imha edil
miş ya da ezici darbeler yemiştir. Sun Liençung'un grubunda 19 tugay 
vardır ve bunların sekizi imha edilmiş ya da ezici darbeler yemiştir; 
Fu Zoyi'nin on tugayı vardır; bunların ikisi ezici darbeler yemiştir. 
Yen Sişan'ın 15 �ugayı vardır; bunların dokuzu imha edilmiş ya da ezi
ci darbeler yemiştir. Bu düşman birlikleri, şimdi esas olarak savunma 
durumundadır ve ancak küçük bir kesimi hareketli savaşlarda kullanı
labilir. Guomindang'ın cephe gerisi bölgelerinde sadece 21  tugay gar
nizon hizmetindedir. Sekizi Sinciang ve batı Gansu'da, yedisi Sicuan 
ve Sikang'da, ikisi Yunnan'da, ikisi Guangdung'da (bu imha edilen 69. 
Tümendir) ve ikisi Tayvan'dadır. Altı eyalette, Hunan Guangsi, Guy
cov, Fucien, Çeciang ve Ciangsi'de düzenli hiçbir düşman birliği yok
tur. Guomindang bu yıl ABD'nin yardımıyla, cepheyi takviye etmek 
ve birkaç yeni tugay ve takviye alayı yetiştiııııek üzere 1 milyon kişiyi 
askere almayı planlamaktadır. Bununla birlikte ordumuz, savaşın bi
rinci yılında yaptığı gibi, ayda ortalama sekiz düşman tugayını imha 
edebilirse ve ikinci yıl da 96-100 tugay daha imha ederse (zaten Tem
muz'da ve Ağustos'ta 16 buçuk tugayı imha etmiş bulunuyoruz) o za
man düşman ordusu daha da ve büyük ölçüde zayıflayacak, stratejik 
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yedeği asgariye inecek, ülkenin her yerinde savunma durumuna geç
mek zorunda kalacak ve her yerde hücumlarımızla yüz yüze gelecek-• 
tir. Guomindang 1 milyon kişiyi asl$ere almayı ve yeni tugaylar ve tak-
viye alayları yetiştiııııeyi planlasa da, bu hiçbir işe yaramayacaktır. 
Guomindang'ın askere kaydetmedeki biricik yönetimi, zor kullanmak ' 
ve asker kiralamak olduğu için, 1 milyona ulaşması kesinlikle güç ola-
cak ve birçok kimse kaçacaktır. Bundan başka ordumuz, dış hatlarda 
çarpışma siyasetini yüıiiterek düşmanın insan gücü ve malzeme kay
naklarını azaltabilecektir. 

dır: 
7. Ordumuzun harekat ilkeleri, daha önce saptandığı gibi kalmakta-

Önce, dağılmış, tecrit edilmiş düşman kuvvetlerine hücum et (bu 
ilke, bu yılın Şubat'ında Layvu harekatında2 ve Temmuz'unda 
güneybatı Şandung harekfttında3 olduğu gibi, birkaç tugayı im
hayı hedef almış geniş çaplı imha set.erleri için de geçerlidir); bir 
araya toplanmış ve güçlü düşman kuvvetlerine daha sonra hü
cum et. 
Önce orta ve küçük şehirleri ve geniş köylük bölgeleri ele geçir; 
büyük şehirleri daha sonra al. 
Düşmanın etkili gücünü imha etmeyi esas hedefimiz haline getir; 
bir yeri zapt e�yi ya da elde tutmayı esas hedefimiz haline ge
tiııııe. Bir yeri zapt etmek ya da elde tutmak, düşmanın etkili 

2. Layvu hareicaıı. Doğu Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Şandung Eyaleti'nde güneydoğu 
Cinan'da, Layvu bölgesin'deki hareketli savaıı harekatıydı. 1947 Ocak ayı sonlarına 
doğru, Guomindang birlikleri Şandung Kurtanlnuş Bölgelerine bent kıızeyden, bent 
güneyden bir saldırıya geçtiler. Güneyden, sekiz yeniden örgütlenntiş Guonundang 
tümeni, Yiho ve Şuho Imtalcları boyunca üç koldan kuzeye doğru ilerledi. Li Sien
çu'nım grubuna ait üç Guomindang kolordusu, onlarla uyum halinde, Mingşuy, Ziçu
an ve Boşan'dan güneye Layvu'ya ve Sintay'a doğru ilerledi ve doğu Çin Halk Kurtu
luş Ordusu ile Yi-Meng dağlık bölgesinde belirleyici bir muharebeye girişmek istedi. 
Ordumuz, kuvvetlerinin bir kısnunı dilijmanın güneyden ilerleıı-ıesini engellentek için 
kullandı; anıa esas kııvvetintiz kuzeye, Layvu'ya doğru ilerledi ve Li Siençu grubunu 
imha etti. 60 bin kişiyi aııan dllşntan birlikleri, 20 Şubat'ta baıılayan ve 23 Şubat ikin
disinde sona eren bir muharebede bütünüyle inılıa edildi. Guomindang'ın Suçov bas
tımıa karargfilıının 2. Bastımıa Bölgesi konıutan vekili Li Siençu esir edildi ve 13 şe
hir geri alındı. 

3. Bu Güneybatı Şandung harekatı, Şansi-Hebey-Şandung-Henan Halk Kurtuluş Ordu
su'nun, güneybatı Şandung Eyaleti'nde Heze, Yunçeng, Cuye, Dingtao, Cinsiang ve 
Caosien bölgesindeki seferidir. Bu seferde, Guonundang'ın dört tünten karargfilıı ve 9 
buçuk tugayı olntak üzere toplant 56 binden fazla askeri lntha edildi. 
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gücünü imha etmenin sonucudur ve çoğu zaman bir yer, ancak 
birkaç kez el değiştirdikten sonra bütünüyle zapt edilir ya da el
de tutulabilir. 
Her muharebede, mutlak olarak üstün bir kuvvet topla, düşman 
kuvvetlerini tamamen kuşat, anlatı sonuna kadar imha etmeye 
çalış ve hiçbirinin ağdan kurtulmasına izin verme. Özel durum
larda, düşmana ezici darbeler indiııııe yöntemini kullan; yani or
dumuzun öte.ki düşman kuvvetlerini ezmek üzere birliklerini hız
la kaydırabilmesini sağlamak için düşmanın bir bölümüııü imha 
etmeyi ve bir bölümünü de bozguna uğratmayı hedef alarak, bir 
cephe hücumu düzenlemek ve düşmanın kanatlarından birine ya 
da her ikisine birden saldırmak amacıyla bütün kuvvetlerimizi 
topla. 
Öte yandan, hazırlıksız hiçbir muharebeye tutuşma, kazanaca
ğından emin olmadığın hiÇbir muharebeyi kabul etme; her mu
harebeye iyi hazırlanmak için elinden geleni yap; düşmanla ara
mızdaki belli bir durumda zaferi sağlama bağlarnıµc için her ça
bayi göster. Öte yandan, bizim savaşma tarzımızı tam anlamıyla 
ortaya koy; muharebede yiğitlik; fedakarlıktan korkmamak, yor
gunluktan yılmamak, sürekli savaşmak (yani kısa bir süre içinde 
birbiri ardı sıra muharebelere girmek.) 
Düşmanı hareketli savaşa çekmeye çalış, ama aynı zamanda 
mevzi hücumu taktiklerini öğrenmeye ve düşmanın müstahkem 
mevkilerini ve �ehirlerini büyük ölçüde ele geçirmek için topçu 
ve istihkam birlikleri kuııııaya önem ver. 
Zayıt· bir şekilde savunulan bütün müstahkem mevkilere ve şe
hirlere kararlılıkla hücum et ve onları ele geçir. Uygun durum ve 
zamanlarda koşulların elverdiği ölçüde, az çok güçlü bir şekilde 
savunulan bütün müstahkem mevkilere ve şehirlere uygun alan
larda hücum et ve onları ele geçir. Şimdililç, güçlü-bir şekilde sa
vunulan bütün müstahkem mevkileri ve şehirleri bir yana bırak. 
Düşmandan ele geçirilen silahların tümü ve esir alınan askerlerin • 
çoğuyla (erlerin yü'ztle 80-90'ı ve küçük rütbeli subayların bira-
zıyla) kuvvetlerimizi takviye et, takviyeni esas olarak düşman
dan ve Guoınindang bölgelerinden gelenlerden ve kısmen de es-



ki Kurtarılmış Bölgelerden yapmaya çalış; bu, özellikle güney 
cephesindeki ordular için geçerlidir . 

• 

Bütün yeni ve eski Kurtarılmış Bölgelerde toprak reformu kararlı
lıkla uygulanmalı (bu, uzun bir savaşı omuzlayabilmek ve ülke çapın
da ·zafer kazanmak için en çok muhtaç olduğumuz şeydir), üretimi ar
tırmalı, tutumlu davranmalı ve savaş sanayisinin inşasını güçlendiııııe
liyiz. Bunların tümü de cephede zafer için gereklidir. Ancak bunları 
gerçekleştirerek uzun bir savaşa dayanabilir ve bütün ülkede zafer ka-• 
zanabiliriz. Bunları gerçekleştirirsek uzun bir savaş sürdürmemiz ve 
zafere ulaşmamız kesindir. 

8. Yukarıdakiler, bu yılki savaşı özetlemekte ve gelecekteki sava
şın ilkelerini ortaya koymaktadır. Bütün bölgelerdeki yönetici yoldaş
lar bu ilkeleri, herkesin kendi görevini kavrayabilmesi ve görevini ka
rarlılıkla ve bocalamadan yerine getirebilmesi için, alay ve daha üst 
kademelerdeki, bölge Parti komitesi ve daha üst kademelerdeki, bölge 
komiserliği ve daha üst kademelerdeki bütün kadrolara iletmekle yü-• 
kümlüdürler. 

' 

141 



ÇİN HALK KURTULUŞ 
ORDUSU'NUN BİLDİRİSİ* 

Ekinı 1947 

Çatı Kayşek'iıı saldıı·ısıııı ezen Çiıı Halk Kurtuluş Ordusu, şimdi 
geııiş ölçüde bir karşısaldırıya geçıniş buluıımaktadır. Güııey ccphe
siııdeki ordulanmız Yaııgze ırmağı vadisi boyunca. kuzey ceplıesiııde
ki <>rdularımız Çiıı Çaııgçuıı Dcmiryolu ile Peypiııg-Liac>ııiııg Dcınir
yolu boyuııca ilerlemektedir. B irliklerimiziıı girdiği her yerde düşman 
ardıııa bakmadaıı kaç ıyor ve lıalk bizi büyük scviııçlc karşılıyor. Düş
maııla bizim aramızdaki durum bir yıl öııcesiııc göre temel iııdeıı de
ğişmiş durumdadır. 

Bu savaşta ordumuzuıı amacı. milletimi1.c ve düııyaya tekrar tekr.ır 
ilaıı edildiği gil>i Çiıı lıalkıııııı ve qıil letiııiıı kurtarılmasıdır. Bugün 
amacımız bütüıı ülke lıalkıııııı dileğiııi yeı·iııe getirmek. yaııi iç savaşın 
baş suçlusu Çaıı Kayşck'i devit ıııek ve lıalk ile milleti kurtarma gcııel 
lıedeliııc ulaşmak içiıı deınc>krat ik bir koalisyoıı lıükümcti kurmaktır. 

Çiıı halkı. sekiz uzuıı yı l  boyuııca keııdi kurtuluşu ve ıni l l i  bağım
sızlığı içiıı Japoıı eınpcryal izmiııe karşı kalıramaııca dtivüştü. Japoııla
rııı tcsliın c>lmasıııdaıı sc>ııra lıalk barış özleıniııiıı gerçekleşmesiııi isti
yordu: ama Çaıı Kayşek. lıalkııı bütüıı barış çabalarıııı parJmpaı·ça etti 
ve lıalkı cşi1 gtirülıncmiş bir iç savaş fclaketiııe sürükledi. Buııdaıı dc>
layı. ülkedeki l>ütüıı lıalk kesimleriniıı Çaıı Kayşck'i devirmckteıı baş
ka seçecekleri bir yc>I kalmadı. 

Çaıı Kayşek'iıı iç savaş siyaseti l>ir rJstlaııtı değil. Ç;ııı'ııı ve {)llUll 

gerici kliğiııiıı sürekl i c>l;ıı·ak ii'.ledikleri lıalk düşmaııı siy;ısctiıı k;ıçııııl-

• IJu siy;ısi hilJiri Ç"iıı l l;ılk Kıırtıılu� Onlusu Geııel Konıul:ııılığı aJı n:ı M;ıı> /'.cıluı1ı.: ı:ı
r.ıfıııJ:ın k;ılcıııe ;ılıııJı .  Ç'iıı'in ıı ı,:üııkü siyasi Juıuııtunu ı:dılil �..ıeıt hu hilJiri .«Ç';ııı 
K;ıy�ek'i Jevireliıtı ve hülüıt (,.'iıı'i kurtar:ılıııı!>• slııg;ııııııı allı ve Çiıı l l:ılk Kıırtulu� 
()rılusu'ııuıt ve ııyııı 1;1111;111J:ı Ç'iıı Kı-ıtüııisl l'artisi'ııiıı. Sekiz 'l'eıııel Siy:ısetiııi il:ııı el
t i .  1 0  J:ki111 1947'Jc y:ıyııılaıı:ııı lıu hilJiri « 1 0  l:kiııı IJilJirisi>• ıllarak bil iııir. IJilJiri. 
Ku1.cy Şcıısi'Je. Ciasieıı II i ııJe. Şcııı,'\lanhao'Ja kalcnıe alındı. 
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ınaz soı1ucudur. Çaı1 Kayşek daha 1927 yılıı1da 11aı1körce davr.ınarak. 
Guomiı1daı1g ile Kc>müı1ist Partisi aras111daki devrimci itt iraka ihaı1et 
etti 1 ve devrimci Üç Halk ilkesi ile Su11 Yaıseı1'i11 üç büyük siyasctiı1e 

., 
sırt çevirdi.� Ardıı1d:ı11 bir diktatörlük kurdu. emperyalizme teslim ol-
du. iç savaşı tam 011 yıl sürdürdü ve l)aşımıza Japoı1 l1aydutlarıı1111 sal
dıı·ıs1111 sardı. 1 936 Siaı1 Ol:ıyı'ı1da Çi11 Komüı1ist Partisi kötülüğe iyi
likle karşılık verdi ve yaptıklarıı1a pişmaı1 olur da hayatıılda yeı1i bir 
dc'>ı1üın 11okt:ısıı1a ulaşır ve Japoı1 saldırgaı1larına karşı mücadeleye ka
t ı l ır umuduyla. Geı1eral Çaı1g Suelia11g ve Yaılg Huçe11g'le birlikte ha
reket ederek Çaı1 Kayşck'i serl1Cst bıraktı .  Ama o. her türlü miı1ı1et 
duygusuı1daı1 yok.4'u11 olduğuı1u bir kez dal1a kanıtladı: Japon istilacıla
rıı1a karşı pasir. l1alkı ezmede ise aktif bir şekilde davraı1dı: Komüı1ist 
Parıisi'ı1e karşı büyük bir düşmaı1lık gösterdi. Öı1ceki yıl ( 1945'te) Ja
po11ya teslim oldu ve Çiı1 l1alkı bir kez dal1a Çan Kayşek'i bağışladı ve 
başlattığı iç savaşa soı1 veımesi11i. demokrasi uygulamasıı11. barıştan 
ve milli ye11ide11 iı1şadaı1 ya11a olaı1 bütüı1 partilerle elbirliği etmesi11i 
istedi. Ama ateşkes anlaşmasıı1ı11 imzalaı1masıı1111. Siyasi Daı1ışma 
Kc>11lcraı1sı kararları11111 kabul edilmesi11i11 ve dört vaadiı13 ilaı1 edilme
si11i11 lıemeı1 ardıııdaı1 sözüı1üı1 eri olmaya11 Ça11 Kayşek gene sözün
deı1 d<>ı1dü. Halk. çoğuııluğu11 çıkarları uğru11a. ülke11i11 iyiliği içi11 ba
ğışlayıcı ve uzlaşıcı <>lduğu11u dcralarca g<>sterdi: ama ülkeni11 ve mil
le1iı1 gelcceği11i ayaklar altı11a ala11 Çaı1 Kayşck. Amerikaı1 empcryaliz
mi11iı1 de yardımıyla. l1alka karşı görülmemiş bir saldırıya girişmekte 
kararl ıydı. Ateşkes aı1laşmas111 1 11 ilaı1 edildiği geçe11 yılıı1 ( 1946) Ocak 
ayıı1daı1 bugüı1e kadar. Ç:ıı1 Kayşck. düze11li birlikleriı1deı1 220 tugay
daı1 ı·a:l'.lası111 ve l1eıncı1 bir milyc>ıl karışık birliği4 screrber etti. Çiıı 
l1:1lkıı1111 J:ıpc>ıı empcryalist leriı1dcı1 kaı1lı mücadeleler soı1ucu söküp 
aldığı Kurtarılmış Bt>lgclcrc karşı hüyük bir saldırıya girişti. Ve birbiri 

1 .  Rkz. l>u ı:ilııe •<J:ııl<�ıy:ı'y:ı Karııı J)ircıııııe S:ıv:ışı'ıı<la 7�ıfer<lL"ll S<ınr.ı Durunı ve Siya
sclinıiı.>•. N<ıl 7. s. 1 5 .  

2. l\kı .. l"IU ı:illlc <<�.'aıı K:ıy�ck'iıı S<iz.:üsüııüıı IJir Açıkl:ııııası Üı.criıte>• N<ıl 2. s.45 . 
. 1 .  «l ><iıı v:ıal>• 194(1 yılıııllı l<>J>l:uı:ııı Siyasi l)aııışıııa K<>nfer;ınsı'ııın ;ıçılış <ıluruıııun<la 

<;:ııı Kay�ek l:ırafııı<l:ııı ya11ı lıııı�l 1 .  IJuııl;ır. Jı;ılkııı i.iı.gürlüğünü güvence allına ;ılıııak. 
siy:ısi 11:11ıilcriıı y:ıs:ıl sl:ııülcriııi güvence :ıllııı:ı alııı:ık. bi�genel sc.,,iıııe giınıck ve si
y:ısi ıuıuklulan serl>csl hır.ıkııı:ıklı. 

4. K:ırı�ık birlikler siizü ile (lu<>tııiııJ:ıııg'ııı düı.cıısiz l>i rlikleri ka.•lcdiliy<•r. Bunlar yerel 
düzeııi k<>tuıııa birlikleri. ulaşlınııa p<.•lisi birlikleri. j:uıdamıalar. Gu<•ıııindaııg'ııı dcv
r:ıl<lığı ve yenidcıı i\rgüllcdiği kukla birlikler vb. idi. 
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ardı sıra Şcı1yaı1g. FLL�uıı. Beı1si. Sipiııg. Çaııgçuıı. Yuı1gci. Çeııgde. 
Ciı1iııg. Çaııgciaku. Huayyiıı. Heze. Liı1yi .  Yenaıı. Yeı1tay şelıirleriııi 
ve geııiş köylük bölgeleri ele geçirdi. Çatı Kayşek birlikleri her gitt ik
leri yerde yakıp yıkıyor. ır.ı:a geçiyor. )'ağmaya girişiyor ve üç zulüm 
siyaseti11i5 uygulayarak tıpkı Japoıı eşkıyaları gibi davr:ı,ıııyorlar. Oe
çeıı yıl ııı K:ısım ayıı1da. Çan Kayşck sahte bir milli meclis topladı ve 
sahte bir anayasa ilaıı etti. Bu yıl ın Mart'ında. Komünist Partisi temsil
cileri11i Guomiııdaı1g l)()lgeleriııdeı1 attı. Temmuz ayıı1da lıalka karşı 
genel bir seferberlik ilaı1 etti. 6 Halkın ülkenin çeşitli yerleriııdeki iç sa
vaşa. açlığa. ABD empcryal

.
izmi11i11 saldırısıııa karşi giriştiği haklı ha

reketlere. işçileriı1. köylüleriıı. öğrencilerin. şehir lıalkıııııı. mem urla
nn ve öğretmeı1leri11 verdikleri var olma mücadelesiııe karşı Çaıı Kay-• 
şek'in benimsediği siyaset baskı. tutuklama ve katliam siyaseti olmuş-
tur. Ülkemizdeki azııılık milliyetleri11e karşı. Han Ş<>ve11izmi siyaseti
ııi, yani lıer yola başvur:ır..ık sürdürülen bir zulüm ve siıldinne siyaseti 
izlemiştir. Çan Kayşek yöııet imi alt ındaki bütün bölgelerde yozlaşına 
almış yürümüştür. gizli ajaıılar kol gezmektedir. bir yığı11 vergi l1alkı11 
belini bükmektedir. liyatlar duııııadaıı yükselmektedir. ekoııomi i llas 
durumuııdadır. bütüıı işkollarıııda bir duraklama vardir. iııs:ııılar zorla 
askere alı11ınakta ve halktaıı zorla tahı l  vergisi toplanmaktadır. lıer yer
deıı lıoş11utsuzluk sesleri yük..'iclmektedir. Bütün buıılar. ülke l1alkıı1111 
büyük çoğuııluğuııu sefalet ve acılar..ı boğmaktadır. Bu arada. l1aşıııda 
Çaı1 Kayşek'iıı buluııduğu büyük parababaları. yiyici memurlar. yerel 
zorbalar ve mütegal libe büyük paralar vuııııaktadır. Çaıı Kayşek ve 
benzerleri. bu par..ılan. lıalka hizmet yaftası altıı1da keııdileıiııe . çıkaı· 
sağlamak amacıyla lıalktaıı ağır vergiler ve salmalar almak içiı1 elle-

, 
riııdeki diktatörlük gücüııü ku ll:ııı:ırak sağlamışlardır. Çaıı Kayşek dik-
tatörlüğüııü sürdünnek ve iç savaşı yürütmek içiıı. ülkemiziıı egemeıı
lik lıaklarıııı yab:ıııcı eınpcı)':ılizme s:ıtmaktaıı. Çi11gdacı ve l1:ışk:ı yeı·-

5. J;ııxııı isti lacıl;ın. <;iıı 'dc· kuı1:ırılnıı� lıi.ilgelerc ka�ı üç zulüııı siyııseti uyguluy<>rdu: 
l lcr �eyi yak. lıerkcsi i>ldür. lıcr şeyi yıığııı:ıl:ını:ı. 

(1. 4 l'cnııııuz 1 947'de. gerici (iuıııııiıı<l:ıııg lıüküıııcti (,.'aıı Kayşck'iıı <<(ieııel Seferl>crlik 
Yasası>•nı kabul etti 've lıeıııen ardııı<lıın <<Kıımünist ı:�kıyııl:ınıı Ay:ıkl:ııı111:1sıııı ı:z
ıııck lı,:iıı (ieııel Sefcrl>crlik ı :ıııri>•ni y:ıyıııladı. Aslı ııda Ç:ın K:ıyşek k:ırşı<levriı11ci hir 
s:ıv:ış içiıı geııel seferhcrliği ı,:ı>k ıl;ılı:ı iiııce yürürlüğe kııynıuştu. () sı r:ıd:ı Çiıı ( faik 
Kur1uluş Orılusu ülke \''l'ıııdıı hir saldırıya gcçıııeye başl:ını ışlı. Ç:ııı Kııyşek'iıı keıı
disi de rcjiıııiniıı <<ciddi hir l">Uıı:ılını>• içinde <ılduğunu kalıul ediyor<lu. <<(leııel Sefer
berlik l·:ıııri>• Çan'ın soıı bir çırpınışınılıın ib:ırctti. 
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lerde kalaıı Amerikaıı silahlı kuvvetleriııe göz yummaktan. iç savaşı 
yöııetmek ve keııdi yurttaşlarını  katletmek amacıyla birlikleriıı eğitimi 
içiıı Aınerikalı daı1ışmaı1lar getirtmekte11 lıiç çekiıımemiştir. iç savaşta 
kullaı11lmak. üzere Birleşik Amerika'daıı uçaklar. tanklar. toplar ve 

• 
ceplıane göııderilmiştir. iç savaşı yürütmek için gerekli olaıı parj. bü-
yük ölçüde Birleşik Amerika'daıı alııımışt ır. Çaıı Kayşek bu iyilikleri-� 
ne karşılık Amerikan empcryalizmiııe askeri üsler. hava ve deııizde 
seyrüsetcr lıak.kı vermiş. onuııla kölece bir ticaret aııtlaşması im1..ala
mıştır. 7 Bütüıı bu ihaııetler Yuan Şikay'ııı ihaı1etindeı1s bin kat beterdi. 
Kısacası. Çaıı Kayşek'iıı yinni yıllık yöııetimi bir ihanet, diktatörlük 
ve lıalka karşı düşmanlık yönetimi olmuştur. Bugün kuzeydeı1 güııeye 
bütüı1 ülkede. geııç ihtiyar halkııı büyük çoğuııluğu. onun işlediği ağır 
suçları biliycır ve ordumuzuıı vakit gcçiı ıııcdeıı karşısaldırıya geçerek 
Çaıı Kayşck'i deviı ıııesiııi ve bütüıı Çin'i kurtannasını bekliyor. 

Biz. Çin halkının ordusuyuz ve Çin lıalkınııı her isteği bizim de is
teğimi70dir. Ordumuzuıı izlediği siya.,.etler. 'Çi11 halkınııı acil isteklerini 
temsil etmektedir. Buııların başlıcaları şunlardır. 

1 )  işçileri. köylüleri. askerleri. aydııılan. işadamlannı. bütün ezileıı 
sıııılları. bütü11 halk örgüt leriııi. demokratik partileri. azıı1lık milliyetle
ri. yurtdışıııdaki Çiı1lileri ve öteki. yurtseverleri birleştiı ıııek ve bir mil
li birleşik cephe oluştunnak: Çaı1 Kayşek'iıı 7.orba yönetimini devir
mek ve· bir demokratik koalisyon lıükümeti kunnak. 

2) Başta Çaıı Kayşck olmak üzere iç savaş suçlularını tutuklamak. 
yargılamak ve cezalandıı ıııak. . 

3) Çaıı Kayşek diktatörlüğüııe soıı veııııck ve halk demokrasisi sis-

7.  Bura<la 4 Kasını 1 9-'l6'J:ı (,.'an Kayşek hükünıeti ile ABD hükünıcıi arasında inızala· 
ııan •<Çiıı·ABD 0..>slluk. 'fiı::ırcı ve Deııizı:ilik Aııtl:ışnıası >·ııa değinil iyor. Bu anılaş· 
111;1. (,."iıı'iıı cgeıııcnlik h:ıkl:ırını Anıerika'ya satıııakl:ıydı. IJkz. bu ı:ittıc <•Çin Dcvrinıi ·  
ııiıı Yeni Yükselişini Selanılayalıııı>>, Nt>l 6. s. 1 I S . 

11. Yu;ın Şikay. Çiııg Haned;ınıııın soıı yıll;ıııııda Kuzeyli sav:ış ağalannın b.�şıy<lı. 191 1 
Dcvriıııi'ııin Çing llaııl-<l;ııııııı Jevimıcsiııdcn st>ııra ı:unılıurbaşkanlığını gasp ederek 
büyük l<>J>r.ık ;ığası ve l>iiyük kt>nıı>rdd<>r sııııllanııııı lcııısilı:isi <>laıı ilk Kuı.cyli s;ıvaş 
ağ:ılan lıüküıııetini kurdu. lluııu. karşı<levriıııı:i bir silalılı güre ve eıııı:.:ry;ılistleriıı 
Jesleğiııc J:ıyaıı;ırak ve '' sır.ı<la Jevrinıe tindcrlik clıııekıe t>lan burjuv;ıziııiıı uzl;ışııı;ı· 
ı:ı t;ıbiatı ııdaıı y:ır:ırlanardk gerçekleşlirdi. 1 9 1 5  yıl ııı<la kendisini inıp;ırdlor ilan el · 
ıııck isledi ve Jaıxllı cnıJ>eryalislleriııiıı tlesleğiııi s;ığ);ıy;ıbilıııek içiıı büıüıı Çiıı'e ıek 
başın;ı lı;ikinı t>lııı;ık isleyen J;ııx>ııy;ı'ııııı Yinııi IJ i r  l'oılcbini k;ıbul elli. J\yııı yılııı 
Aralık ayııı<l;ı. Yuıııı;ın t:y;ılcıi'nde Yuan Şikay'ııı ıalıta ge�ıııesine karşı bir ayaklaıı· 
nıa pallak venli ve derhal bülüıı ülke ı;apında destek gördü. Yuan Şikay 1 9 1 6  Hazi· 
raıı'ında öldü. 
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ıemi11i kunnak: lıalka s(\z. basıı1. ıoplaııma ve denıek kurma ()zgürlük
leri11i ıa111mak. 

4) Çaı1 Kayşck rejimi1ıi11 yozlaşmış kurumları111 kaldınnak. bülü11 
yiyici memurlan ıası·iye etmek ve dürüst bir y<>neıim kurmak. 

5) D<irt büyük aileııiıı 9. Çaıı Kayşek. J'. V. S<>01ıg. H.H. Kuııg ve 
Çeıı Li ı·u kardeşler ve aileleı·iı1i11 mal larıyla diğer başlıca savaş suçlu-, 
ları11 111 m:ıl larıı1a ve hümkrat-sennayeye el k<lymak: milli huı:juvaziııi11 
saıı:ıyi ve ticarctiııi geliştinnek: işçileri11 ve meınurl.arı11 yaşam düzey
leriııi yükseltmek: dcığ:ıl lclaketler,e uğrayaı1l�ra ve sefalet içi11deki in
saıılara yardım etınek. 

6) Feodal sömürü düzeııiııi kalduıııak ve ıoprağ111 işleyeııe ait ol
duğu düzeni kuııııak. 

7) Çiı1 s111ırları· içiııdeki azııılık mill iyetleriı1 eşitlik ve <>zerklik 
l1akkını tanımak. 

8) Çaı1 Kayşck'iıı diktattirlük yöneıimi11i11 dışta izlediği ihanet siya
sct i11i reddetmek. bütüıı ilıeııet s<izleşmeleri11i yürürlükıcıı kaldıı 11ıak. 
iç savaş sırasıııda Ç:ııı Kayşck'iı1 aldığı büıüı1 y:ıbaııcı llOrçları 'reddet
mek. ABD lıükümeti11deıı Çiıı'de huluııa11 ve Çiıı'iı1 bağımsızlığıı11 telı
dit etmekle olaı1 birlikleri11i geri çekınesi11i isteınek. Herlıaııgi lıir ya
baııcı ülkeııiıı. iç sav:ışı yürütmede Çaıı 'Kayşek'.c yardım cımcsiııe ya 
d:ı saldırg;ııı Japoıı kuvveıleriııi ycııideıı caıılaııdıı ı1ıasıııa karşı çık-. ' 

mak. Yabaııcı ülkelerle eşitlik ve kaı"ll ı l ıklı ilişki teıneliııe dayaııaıı ıi-
careı ve dcıstluk :ııılaşm:ıl:ırı y:ıpmak. Bize eşit davraııaıı lıütüıı ülke
lerle cırlak mücacleledc hirleşınek. 

Buıılar cırdumuzuıı teınel siy:ısetleridir. Buıılar. cırcluıııuı.uıı gittiği 
her yerde derlı;ıl uygul:ııı;ıcakt ır. Bu siy:ısctler. ülkeıniz lıalkııı ııı yüzde 
90'ıııdaıı ı·aı.lasııtııı isıekleı·iııe U}'guıı düşmektedir. 

Ordumuz Ç:ııı Kayşek'iıı hütüıı pcrsoııeliııi reddetnıiycır. ama her 
cllayı scıınuı cılarak değeı·leııdiı·ıne siyasetiııi bcıı iınsiy<>r. Yaııi. lıaş 
suçlular kesiıılikle ceılıl:ıııdıı·ıtac:ık. zcır altı ııda suç oı·ı:ıklığı y:ıp:ıııl:ır 
ceılıl:ıııdıı·ı ı ın;ıyac;ık. iyi şcyleı· y:ıpaıi:. ır. ise (iclülleııdiı·ilecekıiı·. iç sa
v:ışı haşlat:ııı ve eıı ağıı· suçlaı·ı işleyeıı rıaş suçlu Çaıı K:ıy�ek'e ve lı:ı l
kı ay:ıkl:ırı :ılı ıııd:ı ezeıı ve lı:ılk y ığıııl:ırıııca savaş suçlusu cılarak claın-

9. Ilur;ı<l;ı J<;rt tıüyük tekelci k•ııJitalist gııı[,;ı Jeğiııil iyıır: Ç.:;ııı K;ıy�ek. ·ı·. V Sıx11ıg. 1 1 .  
1 1 .  Kuııg ve Ç.'cıı l.ifu. llkz. lıu ciltte <<ŞiıııJiki ()uruııı ve G<;rcvlerinıiZ>• s. 1 5 1 .  



galaı1aı1 suç ortakları11a gelince. ordumuz. dünyanı11 öbür ucuı1a bile ' 
kaçsalar. 011ların pcşi11i bır.ıkmayacak. 011ları kesiı1likle yargılayacak 
ve cezalaı1dıracaktır. Ordumuz. Çaı1 Kayşck'iı1 ordusu içiı1deki. elleri 
l1eı1üz masum halkın ka11111a bulaşmamış bütüı1 subayları ve erleri ve 
l1ükümet memurlar1111 ve Parti üyeleri11i bu caı1ileri11 suçlarına ortak ol
mamaları yoluı1da uyarır. Suç işlemekte olru1lar bu11dan derl1al vazgeç
meli. pişmaı1lık getirmeli. Çan Kayşck'le olan bağları11ı kopararak yeni 
bir l1ay;ıta başlamalıdır. Böyle yaparlarsa. 011larJ. iyi işler yaparak suç
larını l'l<!ğışla,tmak ı·ırsatını taı1ıyacağız. Ordumuz. silahlarını bırakan -
Çaı1 Kayşck subaylarıyla erlerini 11e öldürecek. ne de aşağılayacaktır: 
bize, katılınak isteyeı1i hizmetimize alacağız. istemeyeni evine göı1de
rcceğiz. Ayaklaı1aı1 ya da ordumuza katıla11 Ça11 Kayşek askerleri ve 
ordumuz içi11 giz1i ya da. açık olar.ık çalışaı1lar ödülleı1dirilccektir. 

Ça11 Kayşek'i deviııııek ve yakın bir tarihte bir demokratik koalis
y<>ıı lıüküıneti kurmak içiı1. her meslekten yurttaşlarımızı. ordumuzun 
lıer gittiği yerde gerici güçleri temizlemek ve demokratik bir düze11 
kurmak üzere bizim le aktif işbirliğiııe çağırıyoruz. Heı1üz ulaşamadığı
mı 1. yerlerde keııdileıi silalıa sarıl mal ı .  zorla asker t<>plaı1masına ve ta
lııl vergisiı1e karşı çıkmalı. toprağı arJlarıı1da bölüşmeli. borçlarını 
cklenıeyi reddetıneli ve gerilla savaşını geliştiııııek içiıı düşmaı11ı1 açık
larıııdaı1 yarJrlanmalıdırlar. 

Çaıı Kayşek'i devirmek ve y;ıkııı bir taril1ıe bir demokratik k<ıali� 
yoıı lıüküıneti kurmak içiı1 Kurtarılmış Bölgeler lıalkıı1ı t<>prak relor
ınuııu yürütıneye. dem<>krJsiııiıı teınclleri11i sağlamlaştıııııaya. üretimi 
<trt ınnaya . ıuıuınlu olmaya. lıalkııı silalı l ı  kuvvetleriııi güç leııd irmeye. 
düşmaııııı soıı kaleleriııi yok etıneye ve cephedeki s;ıvaşı dcsıekleıneye 
çağırı y<ıruı . .  

Ordumuzdaki lıütüıı k<ıınutaıı ve s;ıv:ışçı y<>l<faşlar! Biz. ülkemiziıı 
devrim tarilıiııdcki cıı ciııcın l i  ve eıı şaıı l ı  gcircvi yüklcıııniş lıul uııuyo
ruı .. Gcireviıniı.i yeriııc get i ı'Cl>ilınck içiıı lıüyük ç;ılıa h;ırcamalıyız. Bi
ziın \"alı:ıl:ırıııı ıı. yüce :ııı:ıv;ıt;ııı ıınıı.111 karaıı l ıkt:ııı ;ıyd ıııl ığ:ı ç ık;ıc:ığı 
güııü. sevgi li yuı·tt;ışları ınıı.ııı iııs;ııı gilıi yaş:ıyal1ileccklcri ve istedikle
ri lıüküıııeti se�·etıilecekleı·i güııü lıclirlcyeccktir. Oı·duınuzuı1 bütüıı su
lıay ve s;1\1;1şr.; ı l ;lı·ı ;ıskerlik saııatlaı·ıııı geliştiı·ıncli.  zalcı·e d<>ğru cesa
ret le yüı·ünıeli ve lıütüıı düşı:rıaııları karaı· lı l ıkla. scıııuııa k;ıdaı·. t<>ptaıı , 
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ve bütünüyle yok etmelidirler. Hepsi de siyasi bilinç düzeylerini yük
seltmeli, düşman güçlerini yok etmeyi ve halkı harekete geçiııııeyi iyi
ce öğrenmeli, kitlelerle içtenlikle birleşmeli ve yeni Kurtarılmış Böl
geleri istikrarlı bölgeler haline getiııııelidirler. Disiplin duygusunu • 
yükseltmeli; emirleri kararlılıkla yerine getirmeli; siyasetimizi uygula-
malı ve ordu ile halk, ordu ile hükümet, subaylar ile erler ve bütün or
du birlik içinde Üç Temel Disiplin Kuralını ve Dikkat Edilecek Sekiz 
Noktayı uygulamalı, disiplinsizliğe izin vermemelidirler. Subayları
mız. ve savaşçılarımız, bizim yüce Halk Kurtuluş Ordusu olduğumuzu, 
yüce Çin Komünist Partisi'nin önderlik ettiği askerler olduğumuzu 
akıldan çıkarıııamalıdırlar. Partinin talimatlarına sürekli olarak uyar
sak, zafer kesindir. 

Kahrolsun Çan Kayşek! 
Yaşasın Yeni Çin! 

• 
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ÜÇ TEMEL DİSİPLİN KURALI VE 
DİKKAT EDaMESİ GEREKEN SEKİZ NOKTANIN 

• • 

YENİDEN YAYINL ASI· ÜZERİNE 
ÇİN HALK KU�TULUŞ ÖRDUSU 

GENEL KARARGAHI'NIN TALİMATI 

10 Ekim 1947 
1 .  Uç Temel Disiplin Kuralı ve Dikkat Edilmesi Gerek.en Sekiz 

Nokta1 , ordumuzda uzun yıllardır uygulanmaktaydı, ama bunların içe
riği çeşitli bölgelerdeki ordu birliklerine göre az çok değişiyordu. Bun
lar şimdi birleştirilmiştir ve burada yeniden yayınlanmaktadır. Bu met
ni, derinlemesine öğrenilmesi ve sıkıca uygulanması gereken ana me
tin olarak kabul etmeniz istenmektedir. Dikkat edilmesi gereken diğer 
sorunlara gelince, çeşitli bölgelerdeki silahlı kuvvetlerin üst komuta 

1 . Üç Temel Disiplin Kuralı ve Dikkat Edilmesi Gereken Sekiz Nokıa, ikinci Devrimci 
iç Savaş sırasında Çin işçi ve Köylü Kızıl Ordusu için Mao Zedung yoldaş tarafından 
konulnıuş disiplin kurallanydı. Bunlar. Kızıl Ordu'nun siyasi çalışmasının önemli bir 
kısmını meydana getiriyorlardı ve silahlı halk kuvvetlerirıin inşasında, ordu içindeki 
ilişkilerin doğru bir şekilde ele alınnıasında, halk kitleleriyle birliğin çelikleştirilme
sinde ve halk ordusunun esirlere karşı doğru bir siyaset saptamasında büyük bir rol 
oynamışlardı. Kızıl Ordu'nun ilk günlerinden itibaren Mao 7.Wung yoldaş, askerler
den kitlelerle terbiyeli konuşmalarını, aldıklan her şeyin karşılığıru hakkıyla ödeme
lerini ve halka asla angarya yllklernernelerini, kimseye vurrnanıalarını ve kimseye 
sövmemelerini istemişti. 1928 ilkbaharında, işçi ve Köylll Kızıl Ordusu Cinggang 
Dağlarındayken, Mao Zedung ,yoldaş Üç Disiplin Kuralıru saptadı: (1) Hareketleri
nizde enlirlere uyun; (2) 4çilerin ve köylülerin hiçbir şeyini almayın ve (3) Yerel zor
balardan alınan her şeyi yetkililere �eslinı edin. 1928 yazannda da Dikkat Edilmesi 
Gereken Alu Noktayı saptadı: (1) Üzerinde yatmak için söktilğllnllz kapılan yerine 
takın; (2) Döşek olarak kullandığıruz samanı yerine koyun, (3) Terbiyeli konuşun; ( 4) 
Satın aldığınız her şeyin karşılığını hakkıyla.ödeyin; (5) Ödünç aldığıruz her şeyi geri 
verin ve (6) Zarar verdiğiniz her şeyin karşılığıru ödeyin. 1929'dan sonra Mao Ze
dung yoldaş şu değişiklikleri yapU: 2. Kural, «Kitlelerin tek bir çöpünü l:ıile almayın» 
şeklini aldı ve 3. Kural önce, «Elde edilen blltlln parayı yetkililere teslinı edin», sonra 
da «Düşmandan ele geçirilen her şeyi yetkililere teslinı edin» şeklinde değiştirildi. 
Mao Zedung yoldaş Dikkat Edilmesi Gereken AIU Noktaya şu iki noktayı ekledi: 
«Kadınların önllnde yıkanmayın» ve «Esirlerin ceplerini aramayın». Üç Temel Disip
lin Kuralı ve Dikkat Edilmesi Gereken Sekiz Noktanın ilk şekli buydu. 

149 



kademeleri, belirli durumla,ra uygun olarak ek noktalar saptayabilir ve 
bunların uygulanmalarını emredebilir. 

1 '\0 

2. Üç Temel Disiplin Kuralı şunlardır: 
(1) Bütün hareketlerinizde emirlere uyun. 
(2) Kitlelerin tek bir çöpünü bile almayın. 
(3) Düşmandan ele geçirilen her şeyi yetkililere teslim edin. 

3. Dikkat Edilmesi Gereken Sekiz Nokta şunlardır: 
( 1) Terbiyeli konuşun. 
(2) Satın aldığınız her şeyin bedelini hakkıyla ödeyin. 
(3) Ödünç aldığınız her şeyi geri verin. 
(4) Zarar verdiğiniz her şeyin karşılığını ödeyin. 
(5) Kimseye vuııııayın, kimseye sövmeyin. 
(6) Ekinlere zarar veııııeyin. 
(7) Kadınlara karşı yakışıksız davranışlarda bulunmayın. 
(8) Esirlere kötü davranmayın. 

1 



• 
25 Aralık 1947 

1 
Çin halkının devrimci savaşı artık bir dönüm noktasına ulaşmış bu

lunuyor. Başka bir deyişle Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Birleşik Ameri
ka'nın uşağı Çan Kayşek'in birkaç milyonluk gerici birliklerinin taarru
zunu bozguna uğratmış ve karşıtaaııuza geçmiştir. Halk Kurtuluş Or
dusu, bugünkü savaşın daha ilk yılında, yani 1 946 Temmuz'u ile 1947 
Haziran'ı 'arasında, Çan Kayşek'in taaı ı uzunu birçok cephede bozguna 
uğrattı ve onu savunmaya geçmek zorunda bıraktı. Ve savaşın ikinci 
yılının ilk çeyreğinden yani 1947 Temmuz-Eylül aylarından başlaya-

• Bu rapor, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin 25-28 Aralık 1947'de kuzey Şen
si'de, Miçi ilçesindeki Y angciagu'da yaptığı toplantıda Mao l.edung yoldaş tarafından 
okundu. Toplantıya katılabilen Merkez Komitesi üyeleri ve yedek üyelerinin yanı sı
ra, toplantıya Şensi-Gansu-Ningsia Sınır Bölgesi'nden ve Şansi-Suyyuan Sınır Bölge
si'nden sorumlu yoldaşlar da katıldılar. Toplantıda, bu rapor ve gene Mao l.edung 
yoldaşın kaleme aldığı <<Bugünkü Uluslararası Durumun Değerlendirilmesine ilişkin 
Bazı Noktalar" (bkz. bu ciltte s. 86) adlı başka bir belge tartışıldı ve kabul edildi. 
Toplantıda kabul edilen kararda Mao l.edung yoldaşın raporuyla ilgili olarak şöyle 
deniliyordu: <<Bu rapor, gerici Çan Kayşek yönetici kliğinin devrilmesini ve yeni
demokratik bir Çin'in kurulmasını kapsayan bütün bir dönem için siyasi, askeri ve 
ekonomik alanlarda program niteliği taşıyan bir belgedir. Bütün Parti ve bütün ordu, 
bu belge ve onunla birlikte 10 Ekim 1 947'de yayınlanan belgeler [yani 'Ç_in Halk Kur
tuluş Ordusu'nun Bildirisi', 'Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Sloganları', 'Üç Temel Di
siplin Kuralı ve Dikkat Edilmesi Gereken Sekiz Noktanın Yeniden Yayınlanması 
Üzerine Talimat', 'Çin Toprak Yasası Taslağı' ve 'Çin Komünist Panisi Merkez Ko
mitesi'nin Çin Toprak Yasası Ta.�lağının Yürürlüğe Konulmasına ilişkin Karan'] üze
rinde yoğun bir eğitim yürütmeli ve bunları sıkı sılaya uygulamalıdır. Farklı yerlerde 
siyasetleri uygularken, raporda ortaya konulan ilkelerden herhangi bir uzaklaşma he
men düzeltilıııelidir.>> Toplanuda alınan öteki önemli kararlar şunlardır: 

( 1)  Çin halkının devrimci savaşını duııııaksızın nihai zafere ilerletı•ıek için her türlü 
çaba gösterilmeli ve düşmanın halka karşı yeni bir saldırıya girişmek üzere dinlen
ıııek ve yeniden örgütlenmek için zaman kazanmak amacıyla oyalama taktikleri (ba
rış görüşıııeleri) uygulamasına izin verilmemelidir. 
(2) Devrimci bir ıııerkezi hükümetin kurulması henüz erkendir. Bu, ancak, ordumuz 
daha da büyük zaferler kazandığı zaman dü$ünülebilir. Bir anayasanın ilanı içinse 
vakit henüz daha da erkendir. · 
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rak ülke çapıı1da taarru1.a geçti ve Ça11 Kayşek'iı1. Kurtarılmış Bölgele
ri tamameı1 yok etme amacıyla savaşı Kurtanlınış B<ilgelere kaydır
maya devam etme şekli11dcki karşıdevrimci pla111111 boşa çıkardı. Şim
di artık s.1vaş esas olarak Kurtarılmış Bölgelerde değil. Guomindaı1g 
bölgeleriı1de verilınektedir: Halk Kurtuluş Ordusu'nu11 a11a kuvvetleri 
savaşı Guomiııdaı1g bölgeleriı1e kaydırmışlardır. 1 Halk Kurtuluş Ordu
su ülkemizde karşıdevrimi11 (ABD etnpcryalizmi ve oııuıı uşağı Çaıı 
Kayşek l1aydut çelesini11) tekerleğiııi geriye çevirip uçuruma yuvarla-• 
m ış: devrim tekerleğiııi zaı·er yoluııda ileriye itmiştir. Bu. tarihte hir 
dôı1üm ııoktasıdır. Çaı1 Kayşek'iıı yinni yıll ık karşıdevrimci tahakkü
müııüıı yükselmesi11iıı soııa erip yok oluşuı1uıı başladığı hir döııüm 
ııoktasıdır. Çin'de yüz yılı aşkııı hir süredir var olaıı emperyalist tahak
kümüıı yük.'ielmesi11iıı soı1a erip yok oluşunuı1 başladığı bir d<iı1üm 

• • 
11oktasıdır. Bu. öııemli bir c>laydır. Oııemlidir. çünkü 475 milyoıı iıısa-
11111 yaşadığı hir ülkede gerçekleşmektedir ve hir kez gerçekleştikteıı 
so11ra da lıiç kuşkusuz hütüıı ülkede zaferle soııa erecektir. Öı1emlidir. 
çüı1kü hir milyardaıı ı·azla iıısaı1 111 ( iıısaıılığııı yarıs ıııııı) eı.npcryalist 
zulüm altıııda iıılediği Dc>ğu'da gerçekleşmektedir. Çiıı Halk Kurtuluş 
Savaşı'ııııı savuıımadaıı taarru1.a geçmesi. bu ezileıı milletleriıı yürcği
ııe seviııç ve ilham vcııııektedir. Ayııı zamaııda. Avrupa'daki ve Ku
zey ve Güı1ey Amerika'daki hirçc>k ülkede hugüıı mücadele vennekte 
<>laıı ezileı1 halklara da destek olmaktadır. 

il 
Daha Çaıı Kay�k'iıı karşıdevrimci savaşıııı başlattığı ilk güııdeıı 

hu y<ıııa. c>ııu sadece yeıımemiz gerektiğiııi s<iylcmçkle kalmadık. :ıyııı 
;r.am:ıııda c>ııu yeııel)ileceğimi;r.i de s<iy ledik. Oııu yeıııneıniz gerckiı·. 

·ı·rııll :ııılıJ:ı aynı.::ı. l':ırti içi ııJe v:ır <•l:ııı eğ.iliıııler ve t<•ı>r.ık rcf<ınııuııa ve kitle lı:ıre
kct lcriııe i l i�kin h:ızı s<•ıııut ,iy:ısctler Jc :ıyrıııtılı lıir l>i�·iıııJe tartı�ılJ.�. llu tartışıııal:ı
rııı Sl>ııuçları Jalı:ı Sllllr:ı << l':ıı1iııiıı llugüııkü Siy:ıscti ile ilgili Bazı ()ııcıııli s.ınıııl:ır 
Üı.cıiııc•• l>kz. hu ı.:ilttc s. 1 75 :ıJlı y:ızı<l:ı M;ı<> 7.cJııııg y<ılJ;ı� l:ır:ıfııı<l:uı <>rt:ıy:ı k<ııı
Ju. llu kit:ıılta lıu r:ııxırl:ı h:ı�l:ıy:ııı ve 2� !'.1aı1:ı l 'J-1 8  t:ırilıli << l)uruııı Üı.criııc ll ir  (ic·  
ııclgc••ylc s<>ıı:ı crcıı lıütüıı y:ızılar kuı.cy Şcıısi'<lc, Miçi ilçesiııJeki Y:ıııgı.:i:ıgu'J:ı y:ı
ı.ılıııı�tır. 

I .  l l:ılk Kurtuluş ()rJusu'ııuıı lı:ıııgi k<>şull:ınlı lıirl>iri :ırJı sır:ı çeşit! i ı.:cı>lıclerJc t:ı:ı rruı. 
<lLıru111u11a g.c\1 İğ.İılİ ve s.:lVtl�I (Jul>ı11iı1ll&111g. lllllgclcıiııc kc.ıyJırt.lığıı11 {lğ.rcı1111ck İ\'İıı. 
lık z. hu ciltte « Kuzcyh.atıJ:ıki llüyük :t�ıfcr ve Kuı1uluş Ür<lusuııJ;ı Yeni l'irıte l <IC<>
l<>jik l'ğ.itiııı l larckcti Uzcriııc>•, N<>t 4. s. 2()2. 
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çüııkü 011uı1 başl:ıt t ığı savaş. Çiı1 milleıiııin bağımsızlığına ve Çin hal
kıı1111 kurtuluşuııa karşı ABD emperyalizmi tarafıı1daı1 yö11etileı1 karşı
devrimci bir savaşt ır. lkiııci Düııya Savaşı'nın sc>ııa eı ıııesiııden ve Ja
poıı emperyalizmiı1i11 alt edilmesindeıı sonra. Çiı1 halkınııı görevi. si
yasi. ekoııomik ve kültürel bakımdan yeııidemokratik dönüşümü ta
maml:ıınak. ülkeı1i11 biı·liğiııi ve bağımsızlığını gerçekleştirıııek ve 
Çiıı'i bir tarım ülkesi olmaktaıı ç ıkarıp bir sanayi ülkesi lıaline getir
mekti. Ne var ki. aııtiı·aşist lkiııci Düııya Savaşı zalcrle soııuçlandıktan 
soııra, ABD emperyalizmi ve oııun çeşitli ü lkelerdeki uşakları, Alman 
ve Japoıı.emperyalizmiııi ve onlarııı uşaklarınııı çizmelerini giydiler ve 
Sovyetler Birliği'ııe. A vrupa'daki Halle Demokrasilerine. kapitalist ül
kelerdeki işçi harekeıleriııe. sömürge ve yansömürge üllcelerdeki milli 
hareket lere ve Çiıı lıalkı11111 kurtuluşuııa karşı gerici bir kamp oluştur
dular. işte böyle l)ir ı.amanda. tıpkı Japon emperyalizmine uşaklık 
edeıı Vang Ciııgvey gibi. Çaıı Kayşek'in başıııı çektiği Çinli gericiler 
de ABD empcryalizmiııe uşaklık ederek yurdumuzu B irleşik Ameri
ka'ya sattılar ve lıalkımızııı kurtuluş yoluııdaki ilerleyişini kösteklemek 
amacıyla Çiıı lıalkıııa kaı·şı bir savaş başlatt ı lar. işte böyle bir ı.amaıı
da. zaaf gösterseydik. geri çekilseydik ya da karşıdcvrimci savaşa dev
riınci savaşla kararlı bir l)içimde karşı koymaya cesaret etmeseydik. 
Çiıı'iıı üzeriııe kara bir bulut çtikecek. ülkeıniziıı geleceği tehlikeye dü
şecekti. Çiıı Kc>ınüııist Part isi. Çiıı Halk Kurtuluş Ordusu'nun Çaıı 
Kayşek'iıı taarru1.:ı karşı kararlılıkla yurtsever. haklı ve devrimci bir 
savaş yürütmesiııe tiııderlik etti. Uluslararası ve yurtiçi durumu Mark
sizm-Lcııiııizm !)ilimi temetiııde berrak bir şekilde değerleııdiren Çiıı 
Komüııist Partisi. içteki ve dıştaki ge,ricileriıı bütüıı saldınlarınııı sade
ce alt edilmesi geı·ektiğ iııi kavr:ıınakla kalmadı. ayııı z:ımaııda alı edi-• •  
lebilcceğiııi de kavradı. Ulkeıni7. üzcriııdc kara bulutlar bcl irdiğiııde. 
buııuıı geç ici l)ir durum c>lduğuııu. kara bulutlarııı yakıııda geçip gide
ceğiııi ve güııeşiıı yeııideıı doğacağıııı söyledik. Çaıı Kayşek haydut 
çetesi. 1 946 Teınm uz'uııd:ı ülke çapıııda karşıdevrimci savaşı başlattı
ğıııda. Halk Kuı·t ulu� Ordusu'ııu 1-ıcş-altı ay içiııde yeııilgiye uğrataca
ğıııı s:ıııdı .  Oııl:ır. iki ınilyc>ııluk l)ir düzeııli orduya. savaş zamanıııda 
askere alıı1aıı l)iı· ın ilyc>ııdaıı ı·azla ere. ceplıe geı·isiııdeki askeri kuru
luşlarda ve silalılı biı·liklerde l)ir ınilyondaıı fazla askere. yaııi toplam 

1 53 



dört milyonu aşkın t:ıir askeri güce sahip olduklarını; taarruz hazırlık-
, 

larını tarnarnJamak için zaman kazandıklarını; büyük şehirlerin deneti-
mini yeniden ele geçirdiklerini; 300 milyonu aşkın bir nüt·usa sahip ol
duklarını; i·ir milyon istilacı Japon askerinin bütün donaumını ele ge
çirdiklerini ve ABD hükürnetinden çok büyük çapta askeri ve mali 
yardım aldıklarını hesap ediyorlardı. Aynı zamanda, Halk Kurtuluş 
Ordusu'nun Japonya'ya Karşı Direnme Savaşı'nda sekiz yıl savaşuktan 
sonra bitkin düştüğünü, sayıca ve donaum bakımından Guomindang 
ordusundan çok zayıf olduğunu; Kurtarılmış Bölgelerdeki nüt·usun 
100 milyondan biraz 1·az1a olduğunu; bu bölgelerin çoğunda gerici fe
odal güçlerin henüz temizlenmediğini ve toprak reformunun henüz bü
tün ülkede ve köklü bit şekilde gerçekleştirilmediğini, yani Halk Kur
tuluş Ordusu'nun cephe gerisinin henüz sağlanilaşurılmadığını da he
sap ediyorlardı. Bu değerlendirmeden yola çıkan Çan Kayşek haydut 
çetesi, Çin halkının.barış özlemini gözden kaçırdı ve en sonunda hem 
Guomindang ve Komünist Partisi tarafından Ocakl 946 imzalanan 
ateşkes anlaşmasını, hem de bütün partilerin katıldığı Siyasi Danışma 
Kont·eransı'nın kararlarını yırtıp atU ve maceracı bir savaşa girişti. Biz 
o zaman, Çan Kayşek'in askeri kuvvet bakımından sahip olduğu üs
tünlilğün kalıcı olmadığını, ancak geçici bir rol oynayabilecek bir et-, 
ken olduğunu, aynı şekilde ABD emperyalistlerinin yardımının da an-
cak geçici bir rol oynayabilecek bir etken olduğunu, buna karşılık Çan 
Kayşek'in başlattığı savaşın halk düşmanı niteliğinin ve halkın duygu
larının kalıcı bir rol oynayacak etkenler olduklarını ve bu yüzden de 
Halk Kurtuluş Ordusu'nun üstün bir durumda olduğunu söyledik. Halk 
Kurtuluş Ordusu'nun verdiği savaşın bütün ülke halkının desteğini ka
zanması kaçınılmazdı, çilnkü bu savaş yurtsever, haklı ve devrimci bir 
sava.şu. Çan Kayşek'e karşı kazanılan zafer, işte bu siyasi temele daya
nıyordu. Savaşın on sekiz ayının tecrübeleri, düşüncemizi bütünüyle 
doğrulamışur. 

m 
Savaşın on yedi ayı süresince ( 1 946 Temmuz' undan 1947 Ka

sım'ına kadar; Aralık ayına ilişkin rakamlar henüz elimizde yok) Çan 
Kayşek'in düzenli ve düzensiz birliklerine mensup askerlerinden öl-
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dürdüklerimizin, yaraladıklanmızın ve esir aldıklarımızın sayısı 1 69( 
OOO'dir; bunların 640 bini öldürülmüş ya da yaralanmış, 1 050 OOO'i dı: 
esir alınmıştır. Böylelikle Çan Kayşek'in taarruzunu geri püskürtmeyi, 
Kurtarılmış Bölgelerin temel alanlarını elde tutmayı ve taarruza geç· 
meyi başardık. Askeri açıdan bakarsak, bunu başarabilmemizin nedeni 
doğru bir strateji uygulamış olmamızdır. Harekat ilkelerimiz şunlardır. 

1 .  Dağınık, yalnız kalmış düşman kuvvetlerine ilkönce; toplu 
halde bulunan güçlü düşman kuvvetlerine ise daha sonra saldır· 
mak. 

\ 

, 2. Küçük ve orta büyüklük.teki şehirleri ve geniş köylük bölgele· 
ri ilkönce; büyük $Chirleri ise daha sonra ele geçiııııek. 
3. Düşmanın etkin gücünün yok edilmesini esas hedefımiz ola· 
rak almak; bir şehri ya da yeri elde tutmayı ya da ele geçirmeyi 
esas hedefimiz olarak almamak. Bir şehrin ya da yerin elde tutul· 
ması ya da ele geçirilmesi, düşmanın etkin gücünün yok edilme
sinin bir sonucudur ve genellikle bir şehrin ya da yerin kalıcı ola· 
rak elde tutulması ya da ele geçirilmesi ancak o şehir ya da yeı 
birkaç kez el değiştirdikten sonra mümkün olabilir. 
4. Her muharebede, mutlak olarak üstün bir güç (düşmanın mev
cudunun iki, üç, dört hatta bazen beş-alu katı bir güç) toplamak, 
düşman kuvvetlerini bütünüyle kuşatmak, onları toptan yok et· 
meye çalı�mak ve hiçbirinin ağoan kurtulmasına izin vermemek. 
Özel durumlarda, düşmana ezici darbeler indirme yöntemini kul· 
lanmak, yani ordumuzun öteki düşman kuvvetlerini yok etmek 
üzere birliklerini hızla ilerletebilmesi için. düşmanın bir kesimini 
yok edip öteki kesimini de dağıtmak amacıyla, bir cephe saldırı
sında bulunmak üzere bütün gücümüzü toplamak ve aynı zaman
da düşmanın bir kanadına ya da her iki kanadına birden saldır
mak. Kaybımızın kazancımızdan fazla olduğu ya da kaybımızla 
kazancımızın eşit olduğu yıpratma muharebelerinden kaçınmaya 
çalışmak. Böyle yaparsak, bir bütün olarak (sayıca) zayıf oldu
ğumuz halde, tek tek her kesimde ve tek tek her somut harekatta 
kesinlikle üstün oluruz ve bu da o harekatta zafere ulaşmamızı 

, sağlar. �amanla bir bütün olaı;ak üstün duruma geliriz ve en so-
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nunda bütün düşman kuvvetlerini yok ederiz. 
5.  HaZırlıksız hiçbir muharebeye girmemek, kazanacağımızdan 
emin olmadığımız hiçbir muharebeye giııııemek; her muharebe
ye iyi hazırlanmak için her türlü çabayı harcamak, düşmanla bi
zim aramızdaki her somut durwnda zaferi sağlama almak için 
her türlü çabayı harcamak. 
6. Savaşma tarzımızı, sonuna kadar uygulamak-savaşmada cesur 
olmak, hiçbir fedakarlıktan çekinmemek, yorulmaktan korkma
mak ve sürekli savaşmak (yani kısa bir süre içinde hiç dinlenme
den birbiri ardı sıra muharebeler vermek) . 
7. Düşmanı hareketli savaşla yok etmeye çalışmak. Aynı zaman
da, mevzi hücumu taktiklerine dikkat etmek ve düşmanın elinde
ki müstahkem mevkileri ve şehirleri ele geçirmek . • 
8. Şehirlere yapılacak saldırılarla ilgili olarak, düşmanın zayıf 
bir şekilde savunduğu bütün müstalJkem mevkileri ve şehirleri 
kararlılıkla ele geçirıııek. Koşullar elverişliyse, düşmanın az çok 
güçlü bir şekilde savunduğu bütün müstahkem mevkileri ve şe
hirleri uygun anlarda ele geçiııııek. Düşmanın güçlü bir şekilde 
savunduğu müstahkem mevkiler ve şehirlere gelince koşullar ol
gunlaşıncaya kadar beklemek ve buraları ancak koşullar olgunla
şınca almak. 
9. Kuvvetlerimizi, düşmandan ele geçirilen bütün silahlarla ve 
askerlerin çoğunluğuyla takviye etmek. Ordumuzun esas· insan
gücü ve donaum kaynaklan cephededir. 
10. Muharebeler arasındaki boşluklarda dinlenmek, talim yap
mak ve birliklerimizi sağlamlaştırmak için iyi yararlanmak. Ge
nellikle dinlenme, talim ve sağlamlaşma dönemleri çok uzun ol
mamalı ve mümkün olduğu kadar düşmana soluk alma ı·ırsatı ve
rilmemelidir. 

Halk Kurtuluş Ordusu'nun Çan Kayşek'i yenilgiye uğraurken uy
guladığı başlıca yöntemler bunlardır. Bu yönlemler, Halk Kurtuluş Or
dusu'nun yerli ve yabancı düşmanlara karşı uzun savaş yıllan içinde 
çelikleşmesinin bir sonucudur ve şimdiki durumumuza b�tünüyle uy-

• 
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gundur. Çan Kayşek haydut çetesi ve ABD emperyalistlerinin Çin'deki 
askeri personeli, bizim bu ask.eti yö11teınlerimizi iyi bilirler. Bu yön
temlere karşı koymanın yollarını arayan Çan Kayşek, birçok kez gene
rallerini ve kurmay subaylarını eğitim için bir araya toplamış ve onlara 
incelemeleri için savaşta ele geçen askeri yazılarımızı ve belgelerimizi 
dağıtmıştır. ABD ordusunun subayları, Halk Kurtuluş Ordusu'nu yok 
etmesi için Çan Kayşek'e birbiri ardı sıra strateji ve taktikler salık ver
miş, Çan Kayşek'in askerlerini eğitmiş ve onlara askeri araç-gerek sağ
lamışlardır. Ama bu çabaların hiçbiri, Çan Kayşek haydut çetesini 
bozguna uğramaktan kurtaramaz. Çünkü bizim strateji ve taktiklerimiz 
halk savaşına dayanmaktadır; halka düşman olan hiçbir ordu bizim 
strateji ve taktiklerimizi kullanamaz. Halk Kurtuluş Ordusu, halk sava
şı temelinde ve ordu ile halk arasında birlik, komutanlar ile erler ara
sında birlik ve düşman kuvvetlerini parçalama ilkeleri temelinde, canlı 
devrimci siyasi çalışmasını geliştiııııiştir ve bu, düşmana karşı zafer •• 
kazanmada önemli bir etkendir. Ustün düşman kuvvetlerinin ölümcül 
darbelerinden kaçınmak ve düşmanı hareketli savaşta yok etmek üzere 
kuvvetleriınizi kaydıııııak amacıyla birçok şehri kendi inisiyatifimizle 
terk ettiğimiz zaman, düşmanlarımız pek keyiflenmişlerdi. Kendileri
nin zafere ulaştıklarını, bizimse yenilgiye uğradığımızı sanmışlar, bu 
geçici ·  <<zafer>>in sarhoşluğuna kapılmışlardı. Çan Kayşek. Çangcia
yu'yu ele geçirdiği gün öğleden sonra, sanki gerici rejimi o andan iti
baren Tay .Dağı kadar kalıcı bir hale gelmişçesine, gerici Milli Mecli
si'nin toplanmasını emretti. ABD emperyalistleri de, Çin'i bir ABD sö
mürgesi haline getiııııe yolundaki çılgınca hayallerinin artık hiçbir en
gelle karşılaşmadan gerçekleşeceğini sanarak sevinçten oynamışlardı. 
Ne var ki, Çan Kayşek ve onun ABD'li efendileri zamanla ağız değiş
tirıııeye başladılar. Şu anda yerli yabancı bütün düşmanlarımız derin 
bir karamsarlık içinde bulunuyor. Yakınıp sızlanıyor, feryat figan edi
yor ve artık en küçük bir sevinç belirtisi gösterıııiyorlar. Son on sekiz 
ay içinde Çan Kayşek'in yüksek rütbeli ordu komutanlarının çoğu mu
harebelerde yenik düştükleri için değiştirildi. Değiştirilen komutanlar 
arasında Liu Çi (Çengçov), Sue Yue (Suçov), Vu Çivey (kuzey Ciang
su), Tang Enbo (güney Şandung), Van Çunglien (kuzey Henan), Du 
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Yumi11g ve Siu11g Şil1uy (Şenyang) ve Suı1 Lieı1çuı1g (Peypiı1g) da bu
lu11maktadır. Çaı1 Kayşek'iı1 bütüı1 l1arekatların komutasıı11 .eliı1de tu
ta11 kunnay başkaı1 ı ·Çeı1 Çeı1g de gt>rcviı1deı1 alıı1dı ve Ku;,.cydoğuda
ki tek bir ccpl1e11in k<>mutanlığına atandı .2 Gelgelelim. durumu11 değiş
mesi. Çaı1 Kayşek'iı1 ordularıı1111 taarruz durumuı1da11 savu11ma duru
ınuı1a geçmesi. buııa karşılık Halk Kurtuluş Ordusu'nuı1 savuı1ma du
rumuı1da11 , taarruz durumu11:1 geçmesi. tam da Çan Kayşek'i11 bütüı1 
k<>mutayı Çeı1 Çeııg'deıı al:ırJk biz;,.at üstleı1diği dö11emde gerçekleşti. 
Gerici Çaı1 Kayşek kliği11i11 ve 011uı1 AB D'li elcı1dileriı1i11 artık hatala
rı11 1 kavrJmış olmaları gerekir. Oı1lar. Çiı1 halkıı1111 isteklerini temsil 
ede11 Çi11 Komüı1ist Part isi'ı1iıı. Japo11ya'ı1 111 teslim olmasıı1daı1 soı1ra 
l)arış uğru11da ve iç savaşa karşı uzuı1 bir süre gösterdiği bütü11 çabala
rı. korkaklık ve ;r.aaı· belirtileri <ılarak kal)ul etmişlerdi. Keı1di güçleri11i 
<>lduğuı1d:ı11 büyük gönnüşler. devrimi11 gücüı1ü küçümsemişler. hiç 
düşü111nedeı1 sav:ışı başlatmışlar ve böylece keı1di kazdıklaı·ı çukura 
düşmüşlerdi. Düşınaı1ımız111 strJtejik l1esapları başta11 aşağı yaı1lış çık
t ı .  

2. l lcn•ııı r:y,ılct i'n<lc. Çcııgçııv'J,ıki Guıııııiııılang'ııı lııılı•ı Kar.ırgalıı Kımıiılaııı l .iu Çi. 
ı.:ylül :ıyıııJ:ı güııcylı:ıtı ŞaııJuııg l:y:ılctiıı<lck i l)iııgt:ıı> ıııuharclıcsin<lc ycııilgiyc uğ
r.ıJ ığı iı;iıı gi;rcviııılcıı :ılıııJı. Ci:ıııgsu l:y:ılctiııJc Su,:ov'Jaki Gu<ınıinJaııg'ııı lıııh:ı 
Kıır:ırg:ilıı Kıııııııl•ını Suc Yuc. k<ııııuıasıııJaki (iu<nııiııJaııg hirliklcriııiıı 1 9"6 Ar.ı
lık't:ı C'i:ıııgsu l'.y:ılcıiııJc Suçicıı 'iıı kuzeyindeki lx>lgcdcki lıarekatt:ı. Ocak 1 947'dc 
güııcy Ş:ııııluııg'J:ıki h:ırc·kiitt:ı ve 1 947 Şul:ı.11'1nJ:ı ıırta ŞanJung'd1ki l.:ıyvu lı:ı
ı·ck;.11111(la .:Lı·k•ı ••ı"k;ıya ağır yc11 ilgilcn: uğı-.•111.:al.:11'1 Ü7.crİ11c 1 947 M.:1rt'111J;1 glircvi11dc11 
:ılıııJı. Suı;ı1v'<t:ıki ( İu1ı11ıi11J:ıııg lııılı:ı K:ırıırg:ilıı K<>ıııutan Y:ırJııııı:ı'ı Yu Ç.'ivcy. 
Ar:ılık 1 1J4(1'<la Suı;icıı'iıı kuı.cy·iııJcki ııc:;ıt!cJcki lı:ırck:itl<ı ycııilgiyc uğr:ıJığı iı,:iıı 
l'J47 l\.1ııı1'ı ıı<l:ı gi;rcviııılcıı :ılıııJı. (iuı1111iı1J;111g'ııı lliriııı:i OrJu K<�ııutııııı 'f:ıııg f'.11-
I"'· (iııııııı iııJ:ıııg'ııı Ycııiılc·ıı l)iiı.cıılcıııııi� 74. 'l'üıııcııi •M:ıyıs :ıyııı<l:ı güııcy Ş:ııı
<luııı,!'ıl:ıki Mcııgli:ıııggu ııııılı:ırcl1csiıı<lc iııılı:ı ccJilıliği içiıı 1 947 l laı.ir.ııı'ıııJ:ı gi;rcviıı
Jcıı :ılı ıı<lı. (iııı>ıııiııJ:ıııg 'ın l)i;rJüııı:ü ()rJu Kıııııuı:ıııı Y:ıııg Çunglicıı. 'l"cııııııuı. :ıyı ıı
J:ıki (iüııc)·lxıtı Ş:ıııJuııg lı:ırck:it ııııl:ı ycııilgiyc uğr:ı<l ığı iı,:iıı l 'J47 Ağuslııs'uııJ:ı gi;
rc·vi ıı<lcıı :ılıııJı. (iu<ııııiııJ:ıııg'ııı Kııı.cyJı1ğusuııJaki ll:ın�ı Kııruııı:ı K:ır.ırg:ilıı Kııııııı-
1:1111 l)u Yuıııiııg ve (iU<>111iı1ıl:ıııg'ııı KuzcyJıığuıl:ıki ll:ı�kı�ııııtıııılık K:ırJrg:'ılıı 
Kıııııııı:ıııı Siııııg Şilıııy. 1 1)47 l l:ızir:ııı'ııı<l:ı l l :ılk Kııı1ulu� ()r<lusıı,'ııuıı Kıı zc)'ılı><;!U<l:ı
ki y:ız t:ı:ırruzıı sır:ısıııJ:ı ağ ır lıir lll>t.guııa uğrııJıkl:ırı iı;iıı gi;rcvlcriııJcıı ıılıııJıl:ır. 
(iuıııııi ıı<l:ıııg'ııı 1 1 . S:ıv:ı� lliilgcsi Kıııııut:ıııı Suıı l .icııçııııg. 1 947 l l :ııj r;ııı'ıııJ;ı <;'iııg
C:ıııg lı:ırck:ıııııJ:ı ve lla<><.liııg'iıı kuı.ı:y iııJcki Su�uy tı.:;lgcsiıı<leki lı:ırck:itt:ı ycııilgiyc 
u ğ ı�ı<l ığı iı; i ıı 1 1 e l1ey· 1: y :ı le ı i 'ıı<lc 11 :ıı ><.li ııı,: 'Jck i l ııı lı:ı l<:ı r:ı rg:ilı ı Kı ıııı u ı :111 lığ 111:1 :ıl :ııı ılı. 
Ç.':ııı K:ıy�ck'iıı (ieııclkıııııı;ıy ıı.ı�k:ıııı <;'cıı Çcııg. Ş:ııııluııg r:y:ılcıi 'ıı<le k<>lllUl:ı etlij!i 
lı:ırck<ill ıır<l:ı l1i ı1.1iıi, :ırJ111:1 yenilgiye uğr.ıJığı içiıı 1947 Ağustııs'uıı<�I Kuzc)'J<>ğu gc
ııcl v:ı l i l iğiııc at:ıııJ ı. 
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iV 
Bugüı1 Halk Kuı1uluş Ordusu'ı1u11 cephe gerisi bölgeleri on sekiz 

ay ö11cesiı1e <>raı1la çc>k dal1a sağlamdır. Çüı1kü kararl ıl ıkla köylülerin 
ya111nda yer alaı1 Part iıniz. toprJk refomıunu gerçekleştirmiştir. Parti
miz. Japo11ya'ya Karşı Direı1me Savaşı sıras111da. ke11di i11isiyatiliyle 
ve Guomiı1daııg'la Japoı1ya'ya karşı bir birlrsik ceplıe kurJl)ilmek ve 
Japo11 empcryalizıniı1e lıfılfı karşı çıkabileceklerle birleşmek uğruı1a, 
savaşt:111 <iı1ceki siyaset iııi. ya11i toprak ağ:ıları11111 ıopraklan11a el koy
ma ve kciylülere dağılma siyasetiııi bırakmış. kira ve ı·aizleri11 indiril
mesi siyaseti11i bcı1imscmiş1i. Bu soı1 derece gerekliydi. Japonlarıı1 tes
l im <>lmasıı1daı1 sc>11ra ise kciylüler ac il olarak toprJk talebiı1de buluı1-
dular. biz de ı:ım i'.amaıııı1da bir kararla kim ve ı·aizleriı1 iı1dirilmesi 
şekliı1deki toprak siyasetimizi bır.ıktık. toprak ağalarıı1111 tc>praklarıı1a 
el koyma ve köylülere dağıtma şckliı1deki toprJk siyascti11i bcı1imse
dik. Partimiz Merkez Kc>mitesi tarafındaı1 4 Mayıs l 946'da yayıı1laı1aı1 
talimat3 l)u değişikliği dile getiriyordu. Partimiz 1947 Eylül'ünde Milli 
T<>prak Ko11ı·eraı1sı'ı11 topl:ıdı ve bülü11 bölgelerde lıemeıı yürürlüğe ko
ııulaı1 Çiıı Topı·ak Yasası Taslağıııı4 l1azırladı. Bu öı1lem. sadece geçeı1 
yılki <<4 Mayıs Talimatı >>tıda ortaya koı1ulaı1 siyaseti bir kez daha doğ
rulamakla kalmadı.  ay111 z:ıınaııda <> talimatı11 yeteriı1ce köklü olmayı
ş1111 da açık seçik l>ir l)içiınde düzeltt i .  ToprJk Y:ısası Taslağı. kişi ba-• 

3. 1.ııliıııat için hkz. bu ciltte ,,("rı; Ayın ()ı.ct i ••. N<•t 4. s. 1 08. . 
4. (,.'iıı Krııııüııist l'ar1 isi'ııiıı Mil l i  K<ınreraıısı 1 947 l�ylül 'üııJe l lehcy l �y;ılet i .  l'ingşan i l

ı;esiııiıı Silıııy1l<ı ki.iyiiııJe y;ıpılılı. Çiıı 'l'ıııır.ık Y;ısası Tasl;ığı. 1 3  r:ylül'Jc k<>ıırcr.ıııs 
l;ırıırıııJ.ııı k;ıhııl cJilJi ve 1 0  l:kiııı 1947'Je Çin Kıınıüııist l';ıı1 İsi Merkez Kıııııitcsi 
l;ırafıııJ.�ıı yııyıııl;ıııJı. Y:ıs;ııl:ı �unl:ır lıclirtil i}'<>rJu: 

l 'eııJ:ıl ve' yııııfeııJııl siiıııiiıüye J:ıy:ııiaıı lıı1ırıık sistcıı1iııi ı>ı1:ıJaıı kıılJırııı ve tııpr.ık 
i�leyeııiııılir sisleıııiııi }'Ürürliiğe kııyıııı. 
'l 'ıı1ır.ık :ığ:ılarıııııı lıütüıı tıııır:ıkl;ın ve ki>ylcrJeki h:ıı.iııe t<>ıır.ıkl:ın yerel ki>ylü Jer
ııekleri l:ırııfıııJ:uı ılevı�ılııı:ıc:ık ve ıır:ıd:ıki lıütüıı iiteki t<�ır:ık lıırl:ı lıirlikıe. ciı1siyet 
ve y:ış ayırııııı yaııılııı:ıksıı.ııı hiitüıı kiiy lı;ılkııı:ı e�İI lıir lıi1;i111Jc d;ığııı l:ıc;!klır. 
KiiylerJ,·ki kii)·lii Jeıııekleri lı�ır.ık ağ:ılanııııı yük lı:ı}'\'aıılıınııı. löınııı aleıleriııi. ev
leriııi. l:ılııll:ınııı ve iileki ıııülkleriııi <levr:ıl:ıc:ık. zeııgiıı kiiylüleriıı lıu türıleıı ıııülk
leriııin f:r1.l:ı ıılaııl:ırıııa el kııy:ıcıık ve hütiin hu ıııülkleri kiiylülere ve ilıt i)"<ıcı ııl:ııı 
iileki y<ıksull:ır:ı J;ığıt:ıc;ık ''e •ıyııı ıııikl;ırJ:ı tııprıığı . lı�ır:ık ağ:ıl:ırııı:ı Ja :ıy ır:ıc:ıkl:ır
Jır. 

lJi;y(ece 'l'ıııır:ık Y:ıs:ısı 'l":ısl;ığ ı .  lıeııı 1 1)4(ı'ıl;ıki  << 4 M:ıyıs '('ali111;1lı ı·nıliı sııııt:ınıııış 
ııl:ııı <<tııııı-:ık ağ:ıl;ırı 11111 lıııır:ıkl:ırııı:ı el kııyııı:ı ve lıuıı l•ın kiiy lülerc J:ığılnı:ı>• ilkesini 
ııeki�ıiriyı>r, lıeııı Jc ll:ızı tı•ı>r:ık ağ:ıl:ın111n ı,:ık•ırl:ınııı ı;ercğiııJeıı f:ızla Jikk:ıte :ıl:ııı 
ve yı•ıeri ııı:e kiıklü ı>lıııay;ııı hu t;ıliııı:ılııı eksikliğiııi giJeriyıırJu. 
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şına eşil l<lprak dağıtım1111 öı1görmektedir5 ve feodal ve yarıfeµdal sö
mürüye daya11aı1 l<ıpr.ık sisıemiııi ortadan kaldıı ıııa ve l<ıprak işleye-
11iı1dir sistemiııi yürürlüğe k<Jyına ilkesiııe dayaıımaktadır. Bu f"eodal 
sisıeıne eıı köklü bir biçimde s<111 veren ve Çiı1'iı1 geniş k<>ylü kitleleri
ııiıı ıalepleriııi tam aıılamıyla karşılayaıı bir y<>ııtemdir. Toprak refor
muııu kararl ı ve köklü bir biçimde gerçekleştirebilmek içiıı. reformu 
gerçekleştirecek yasal orgaıılar olarak köylerde sadece tarım işçileri. 
yoksul köylüler. orta köylüler ve oıılanıı seçimle işbaşıııa gelen komi
teleri de dahil olmak üzere eıı geııiş kitle temeliııe dayalı köylü der-• 
nekleri değil: lıer şcydeıı önce. yoksul köylülerdeıı. tarım işçilerinden 
ve oıılarııı seçimle işbaşına geleıı komiteleriııdcıı oluşaıı yoksul köylü 

• 
birlikleri de kurmak gerekmektedir. Bu yoksul köylü birlikleri. köy-
lük bölgelerde verileıı bütün mücadelelerdeki öııderliğiıı bclkemiği ol
malıdır. Bizim siyasetimiz. toprak ağası sıı1ıfın111 ve eski ıipte zeııgin 
köylülerin feodal ve yarıfeodal sömürü sistemiııe soıı veııııek üzere 
yoksul kc>ylülere dayaııma ve orta köylülerle sımsıkı birleşme siyaseti
dir. Toprak ağalarına ya da zeı1gi11 köylülere. k<>ylü  kiı lelerinden daha 
tazla topr.ık ve mülk ayrılmamalıdır. Ama 1 93 1-34 yıllarında uygu
laıımış olaıı <<toprak ağalarıııa lıiç toprak ayırmama. zeııgiıı köylülere 
ise verimsiz l<>pr.ıkları ayırma>> şckliııdeki ·  yaııl ış aşırı sol siyaset de 
tekrarlanmamalıdır. Gerçi ıoprak ağalan ve zeııgiıı köylü leriıı köylük 
b<>lgelerdeki ııüfus içiııdeki oraııı yeriııe göre değişmektedir. ama bu 

5. Daha sc1nralan. uygulanıa sır.ısıııda. Çin l"opr.ık Y:ısası Taslai_!ı'n<la öngiirülcn l<ıprn
i_!ın eşil ol:ırnk dai_!ııılnıası yiintenıindc bazı değişiklikler yapıldı. Çin Kt>nıünist P;ırti
si Merkez K<>ıııitesi. 19411 Şubal'ıııda ffEski ve Görece !�ski llölgclcrdeki l'<>prak Re
liınııu ve Pıırtiııiıı Sai_!lanılaşıırılnıası Çalışnııılanııa n işkiıı "l':ıli ıııul>•ıııda iincnıle şu
ııu tıclirtiyıırdu: f'cıxl:ıl sisıcıııin ıırt:ıdaıı kııldırılıııış tılduğu eski ve giircce eski Kur
ıanlıııış Uiilgclcrde artık t<ıpr.ıi_!ın eşit <ılar:ık <lai_!ıtılıııasııı:ı stııı verilnıeli: aıııa ·fcıl<l:ıl 
h<ıyuııdurui_!u lıenüz l:ıııı:uııcıı kı nıı:ııııış 111 :111 ycıksul kiiylülerc ve tannı işçilcriııe. 
eğer kı1şull:ır gcrekıiriyıırs:ı. yeni<leıı dü7.cııleıııe y<>luyla. fazla l<>ıJr.ığı ımdaıı alıı' ıız 
lııprağı <>l :uıa venııe ve iyi l<ljJrağı <>laııd:ııı :ılıp kiilü t ıııJr.ığı <•lan;ı venııe yiiııtenıiyle 
tıclli l>ir ıı,ıikt;ırda t<>pr.ık ve diğer üret iııı ıırııçlan verilıııeli: buııa karşılık. tıı1a kiiylü
leriıı <>rt:ılaııı•ı bir y<ıksul kiiylii<lcıı d:ılı:ı f:ızla l<ljJr.ıi_!:ı s:ılıiıJ olıııasına izin verilnıeli
<lir. l'c<l<l:ı l sisll·ıııin varlığıııı sür<lür<lüğü tıiilgeler<lc. eşil <l:ığ ıtıııı es:ıs <>larak l<•ılrak 
ağ:ılarıııııı t<>ılr.ıkl:ın ve ıııülkleriyle ve eski t iple zengiıı kiiylüleriıı f:ı7.la lı•ılraklan ve 
ıııülkleriyle sıııırlı tuıulıııalıdır. l\ülüıı t-.:ilgelerıle. <>ı1:ı kiiyliileriıı ve yeni ıiılle zcııgiıı 
kiiylüleriıı fazla l<ljlraklannın yeııi<lcıı dü7.cıılenıc :ııııacıyl:ı :ılııııııasıııa. :ıncak l>u. s<•
ıııuı <>lar:ık gerekliyse ve s:ılıitlleri gen,:eklen razı <>luy<>rs:ı iziıı vcrilnıelidir. Y eııi 
Kunanlnıış Uiilgelerdeki t<>prak refomıun<la, hiçbir orta kiiylünün l<>prağı alınnıanıa
lıdır. 
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rJ11 geııellikle yalnızca yüzde 8 kadardır (hane olarak); oysa toprak 
ağaları ve zengi11 köylüleri11 eliııdeki toprakların oranı genellikle tüm 
toprJkları11 yüzde 70-80 kadarına varmaktadır. Dolayısıyla toprak re
fonnumuzuı1 hedef alacağı ktşiler pek azdır; köylerde toprak retormu 
içiı1 birleşik cepheye katılabilecekleriı1 ve katılması gerekenleri11 sayısı 

• 
ise çok fazladır, köylük bölgelerdeki nüfusun yüzde 90'ından fazlasldır 
(haııe olarak). Burada iki temel ilke göz önüne alııımalıdır. Biriııcisi. 
yoksul köylüleri11 ve tarım işçi leri11iı1 talepleri karşılanmalıdır: bu, top-. 
rak rcfoıırıunu11 en temel görevidir. İkincisi, orta köylülerle sıkı bir bir
lik kurulmalı ve onları11 çıkarlarına zarar verilmemelidir. Bu iki temel 
ilkeyi kavrarsak. toprak refoı ırıundaki görevlerimizi başarıyla yerine 
getirebi liriz. Eşit dağıtım ilkesi uyarınca eski tipte zengin köylülerin 
fazla topraklarının ve mülklerinin bir bölümünün dağıtıma ayrılması
nıı1 nedeni, Çiıı'deki zengin köylülerin genellikle ve çok büyük ölçüde 
feodal ve yarıı·eodal sömürücü niteliği taşımalarıdır; bunların çoğu ay
ııı zamanda toprakJanııı kirJya verir, tefeci l ik yapar ve yarıfeoclal ko
şullarla işçi tutar.6 Ayrıca. zeı1gi11 köylüler daha fazla ve daha verimli 

6. Çin'deki toprak refc>m1undıı zengi11 köylüler sorunu. Çin'in kendine özgü tarihi ve 
ekoıt<>n1ik koşullannda11 ötürü farklı  nitelikte bir sorun gi.;rününıü kazann11ştı. 
Çin'dt:ki zengin kiiylüler birçc>k kapitalist üllcedeki zengin köylülerden iki bakınıdan 
aynl ıyordu. Birincisi. genellikle ve büyük iilçüde feodal ve yanfec>ılal siin1ürücü nite
l iğiı1deydiler. lkincisi ise. bu zengin köylü ekonon1isi üllccniıı lann1 ekonomisinde 
önenıli. bir yer ıuı111uyc>rdu. <;."in'deki tc1prak ağası sınıfının fec>ılal sön1ürüsüne karşı 
verileıı ınücadele sıras111d;1, y<1ksul ki'ıylüler ve ıanııı işçilerinden c1luşaıı geniş kitle
ler. aynı zan1anda zengin köylülerin feodal ve yanfeodal siin1ürüsünün <le <>rtadan 
kaldınlı11asını talep etliler. Çi11 Kc1111ünist Partisi. Kurtuluş Sav;ışı sırasında, zengin 
köylülerin fazla ı�111raklıın111 ve ntülklerini köylülere dağıtn1a siyasetini benin1se<li. 
bi;y(e�-e ycıksul ki;y(ü ve lannı işçisi kit lelerinin taleplerini karşıladı ve Ilalk Kurtuluş 
Sav;ışı 'nda 1,afere ul:ışıln1asını s:ığl:ıdı. Savaş z:ıfere i lerlediği sı r:ılar<l;ı. Çin Kı1n1ünist 
l'artisi Merkez K11111iıesi 1 9.:1!1 Şul1aı'111da yeni Kurtıınln11ş Biilgeler<leki l<>pr:ık refı1r
n1u için yeni siy;ıseller sııJ>l<tclı. ·roprak refom1u iki ;ışaı11aya bi;(üııecckı i :  I�iriııci aş:ı
nıa<la, 1.engi11 kiiylülcr lıırafsızl:ıştı rılacak ve darbeler l<>prak ağalı1n üzeriı1<lc. iince
likle de büyük lıı11r:ık ıığ:ılan ü1.erinde yoğunl:ışıınlacaklı; ikinci aşan1a<laysa. lııpr:ık 
ağalan11111 lı111raklanııııı y:ını sıra zengiı1 ki;ylülerin icara verdikleri to11raklar ve fazla 
l<'f>rnklan <l:ı <liığılı l;ıc:ık. :1111;1 zcngiıı ki;y)iilerc t11pr;ık ;ığalanııd;ın farklı d:ıvr.ııııln1a
ya <lcvan1 e<lilecekıi (bkz. bu cilııe <<Yeni Kurtanln11ş Bi;(geler<leki ·1·ı111rak Ref<>r
n1u11da 'l'eıı1el Noktalar>•, s. 192). Çiıı fl;ılk Cunıhuriyeıi'11i11 kurul111;1sıııd;ııı soııra. 
1 95() l lazir:ııı'ııı<la Mcrke1.i f f;ıfk l l ükün1eı i. sadece zengin kiiylüleri11 icar:ı verdikleri 
lrıprakl:ınn kısnıeıı ya ıl;ı bülüııüyle lı>prak refomıuna tııl1i ııııulıı1asıııı. buııa k<ırşılık 
zengiıı ki.iylülerin geri kıılaıı lc>11r;ık ve 11ıülklerinin korunnıasını (;ngiircıı 'f'ı>pr:ık Re
fc1m1u Yasası'nı çık;ır<lı. Bunu izleycıı scısyalist devri111 aşan1as111da. lanıı11n kıx>pcr.ı
li lleşıi rilı1ıesi l1arekeli <lerinleşlikçe ve ki.iy ekon .. ın1isi gclişıikçe. zengin ki;y(ü ekcıno
misi kaybolup giııi. 

16 1  



toprağa sahip olduklanndan7, bu topraklar dağıtılmadıkça yoksul köy
lülerin ve tanın işçilerinin talepleri karşılanamaz. Ama Toprak Yasası 
Taslağı uyarınca, zengin köylülere genellikle toprak ağalarından farklı 
davranılmalıdır. Toprak refoı·ıııunda, orta köylüler toprağın eşit dağıtı• 
mına nza gösterirler, çünkü bu onların çıkarına dokunmaz . Eşit dağı
tım ilkesi uygulandığında, orta köylülerin bir kesiminin toprakları ol
duğu gibi kalır, öteki kesiminin topraklan ise fazlalaşır; orta köylüle
rin sadece hali vakti yerinde olan kesiminin bir parça fazla toprağı 
vardır ve bunlar topraklarını eşit olarak dağıtılmak üzere devretmeye 
bazı.rdırlar, çünkü o zaman omuzlarındaki toprak vergisi yükü hafifle
yecektir. Ama gene de, farklı yerlerde toprağı eşit bir biçimde dağıtır
ken, orta köylülerin düşüncelerini almak ve eğer karşı çıkıyorlarsa on-' 
lara ödünler vermek gerekir. Feodal sınıfın toprak ve mülklerine el ko-
nulur ve bunlar dağıtılırken, bazı orta köylülerin ihtiyaçları dikkat� 
alınmalıdır. Sınıf durumu.saptanırken, orta köylüleri zengin köylü ola
rak sınıflandırma hatasına düşmemeye dikkat edilmelidir. Faal orta 
köylüler, köylü derneği komitelerinin çalışmasına ve yönetime kaza
nılmalıdır. Toprak vergisinin ve savaşa destek olmanın getirdiği yük
ler açisından, adil ve makul olma ilkesine uyulmalıdıı. Partimizin orta 
köylülerle sağlam bir şekilde birleşme stratejik görevini yerine getirir
ken izlemesi gereken somut siyasetler bunlardır. B ütün Parti, toprak 
sisteminin köklü bir şekilde düzeltilmesinin, Çin devriminin bugünkü 
aşamasındaki temel görevlerinden biri olduğunu kavramalıdır. Eğer 
toprak sorununu bütün ülkede ve tam anlamıyla çözebilirsek, bütün 
düşmanlarımızı yenilgiye uğratmanın en temel koşulunu yerine getir
miş oluruz. 

v 
Toprak refoııııunu kararlı ve köklü bir şekilde gerçekleştirebilmek 

ve Halk Kurtuluş Ordusu'nun cephe gerisi bölgelerini sağlarnlaştıııııak 
için Parti saflarını eğitmek ve yeniden örgütlemek gerekir. Japonya'ya 

' 

7. Yani bir :zengin köylü ailes!1..ortalarna olarak bir yoksul köylü ailesinden daha fazla 
ve daha iyi toprağa sahipti. uıke bütün olarak ele alındığında, Çin' deki zengin köylü
lerin gerek sahip oldukları üretim araçlarının miktarı, gerekse tarım üretimlerinin 
hacmi son derece küçüktü. Zengin köylü ekonomisi, Çin'in köy ekonomisinde önemli 
bir yer tutmuyordu. 

162 



Karşı Direnme Savaşı sırasındaki Parti içindeki düzelune hareketi8 , 
bir bütün olarak ele alındığında, başarılıydı. O sırada.ki düzeltme hare
ketinin esas başarısı, yönetici organlarımızın ve çok sayıda kadronun 
ve Parti üyesinin temel yönelimimizi, yani Marksizm-Leninizmin ev
rensel gerçeğini Çin devriminin somut pratiğiyle birleştirıııeyi daha da 
iyi bir şekilde kavramasını sağlamasıydı. Partimiz bu bakımdan, Di
renme Savaşı'ndan önceki tarihi aşamalarla karşılaştırıldığında, büyük 
bir adım aunıştır. Ne var ki, saflarımızın sınıf bileşiminin ve çalışma 
tarzımızın saı· olmaması sorunu, henüz Partinin yerel örgütlerinde, 
özellikle de köylük bölgelerdeki ilk kademe örgütlerinde çözülmüş de
ğildir. 1937-47 arasındaki on bir yıl içinde, Partimizin üyeleri on bin
lerden 2 700 OOO'e yükselmiştir; bu, çok büyük bir atılımdır. Bpylece 
Partimiz Çin tarihinin en güçlü partisi haline gelmiştir. Japon emper
yalizmini bozguna uğratmamızı, Çan Kayşek'in taarruzlarını geri püs
kürunemizi, 100 milyondan fazla insanın yaşadığı Kurtarılmış B ölge
leri yöneunemizi ve 2 milyon askerden oluşan bir Halk Kurtuluş Ordu
su'na önderlik etmemizi sağlamıştır. Ama bu arada bazı zaaflar da baş 
gösteııııiştir. Birçok toprak ağası, zengin köylü ve kötü unsur Partimi
ze sızma fırsatını bulmuştur. B unlar köylük bölgelerde birçok Parti, -
hükümet ve halk örgütünü denetimleri altında tuunakta, yetkilerini 
zorbaca kötüye kullanmakta, halkı e?:mekte, Partinin siyasetlerini çar
pıunakta, böylece bu örgütleri kitlelerden koparmakta ve toprak refor
munun köklü bir şekilde gerçekleştirilmesini engellemektedirler. Bu 
vahim durum, önümüze, Parti saflarını eğiune ve yeniden örgütleme 
görevini koymaktadır. Bu görevi yerine getirmedikçe, köylük bölge
lerde ilerleme kaydedemeyiz. Partinin Milli Toprak Kont"eransı, bu so-

, 
runu derinliğine tartıştı ve uygun önlem ve yöntemleri saptadı. Şimdi 

8. Burada, Çin Konıünist Paİ"tisi tarafından 1942-43 yıllannda bütün Parti içinde yü['(ltil
len çıılıb�� tarzını düzeltme hareketine değinilmektedir. Bu hareketin öztınü, ömelci
liğe, se iaııe ve basnıaka.lıp yazılara karşı nıücadele oluşturuyordu. Mao Zedung 
yoldaşın önderliğindeki bu düzeltme hareketinde, «haıaların tekrarlann1asını önlemek 
için geçmişteki hatalardan ders çıkarma, hastayı için hastalığı iyileştirme» 
ve «yold�larla birleşirken yanlış düşünceleri yok etnte>> ilkeleri beninısenmişti. Eleş
tiri ve özeleştiri yönten1ine b�vuran düzeltme hareketi, Partinin tarihinde çeşitli du
rumlarda ortaya çıkan «sol» ve sağ hataları onlann köklerine inerek düzeltti, geniş 
Parti kadroları saflarının ideolojik düzeyini büyük ölçüde yükseltti, Parti içindeki dü
şüncelerin Marksizm-Leninizın tenıelinde birleştirilnıesine büyük ölçüde yardın1cı ol
du ve böylece tün1 Parti içindeki birliği yüksek bir düz�ye ulaştırdı. 
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bunlar, top(ağın eşit olarak dağıtılması kararıyla birlikte her yerde ka
rarlılıkla uygulanmaktadır. En başta yapılması gereken iş, Parti içinde 
eleştiri ve özeleştiriyi başlatmak ve yerel örgütlerde Parti çizgisinden 
uzaklaşmalar şeklinde beliren hatalı fikirleri ve vahim durumları kap
samlı olarak gözler önüne seııııektir. Bütün Parti üyeleri, toprak soru
nunun çözümünde ve uzun süreli bir savaşın desteklenmesinde kav
ranması gereken halkanın, Parti örgütlerinin saf olmayan unsurlardan 
arındırılması ve Parti saflarının eğitilmesi ve yeniden örgütlenmesi ol
duğunu kavramalıdırlar; çünkü ancak o zaman Parti v& en geniş emek
çi halk kitleleı i aynı yönde el ele ilerleyebilir ve Parti, kitleleri ilerlete
bilir. 

vı 
Feodal sınıfın topraklarına el koymak ve bunları köylülere devret

mek, Çan Kayşek, T.V. Soong, H. tı. Kung ve Çen Lifu'nun başında 
bulundukları tekelci seıuıayeye el koymak ve onu yenidemokratik 
devlete devretmek. Milli burjuvazinin sanayi ve ticaretini korumak . • 
Yenidemokratik devrimin başlıca üç ekonomik siyaseti bunlardır. 
Dört büyük aile, Çan, Soong, Kung ve Çen, yirmi yıllık iktidarları sü
resince 15-20 milyar ABD dolarını bulan büyük servetler yaptılar ve 
bütün ülkenin ekonomik can damarlarını tekellerine aldılar. Bu tekelci 
seııııaye devletle bütünleşince, tekelci devlet kapitalizmi haline geldi. 
Yabancı emperyalizmle, yerli toprak ağası sınıfı ve eski tipte zengin 
köylülerle yakından bağlantılı olan bu tekelci kapitalizm komprador, 
feodal, tekelci devlet kapitalizmi haline geldi. İşte Çan Kayşek'in geri
ci rejiminin ekonomik temeli budur. Bu tekelci devlet kapitalizmi sa
dece işçileri ve köylüleri eaııekle kalmamakta, aynı zamanda şehir 
küçük burjuvazisini de ezmekte ve orta burjuvaziye de zarar vermek
tedir. Direnme Savaşı sırasında ve Japonların tesliı;n olmasından sonra 
gelişmesinin doruğuna varan bu tekelci devlet kapitalizmi, yenide
mokratik devriminin maddi koşullarını büyük ölçüde hazırlamıştır. Bu 
seııııaye Çin'de genellikle bürokrat-sermaye olarak bilinmektedir. Bü
rokrat kapitalist sınıf olarak bilinen bu kapitalist sınıf, Çin'in büyük 
burjuvazisidir. Ülkemizde yenidemokratik devri.min görevi, emperya-

1 64  



lizmin Çin'deki özel ayrıcalıklarına son vunıenin yanı sıra, toprak 
ağası sınıfının ve bürokrat kapitalist sınıfın (büyük burjuvazinin) sö
mürü ve zulmünü yok etmek, komprador; feodal üretim ilişkilerini de
ğiştirQlek ve üretici güçleri özgür kılmaktır. Toprak ağaları, büyük 
buij�vazi. ve onların devleti tarafından ezilen ve onlardan zarar gören 
yukarı küçük burjuvazi ve orta burjuvazi, kendilui de burjuva oldukla
rı halde, yenidemokratik devrime katılabilir ya da tarafsız kalabilirler. 
Bunların emperyalizmle ya hiç bağları yoktur ya da görece az bağları 
vardır ve bunlar gerçek milli burjuvazidir. Yeni Demokrasi devleti, 
h1i.kim olduğu her yerde, bunları kesinlikle ve hiç duraksamadan koru
malıdır. Çan Kayşek'in elindeki bölgelerde, yukarı küçük burjuvazi ve 
orta burjuvazi arasında; bu sınıfların sağ kanadını oluşturan ve gerici 
siyasi eğilimler taşıyan, ABD emperyalizmi ve gerici Çan Kayşek kli
ği hakkında hayaller yayan ve demokratik halk devrimine karşı çıkan 
pek az sayıda insan vardır. Bunların gerici eğilimleri Jtitleleri etkiledi
ği sürece, siyasi etkileri altındaki insanların önünde bunların maskele
rini düşürmeli, bu etkiye saldı.ııııalı ve kitleleri bu etkiden kurtarmalı
yız. Ne var ki, siyasi saldırı ile ekonoınik imha birbirinden farklı şey
lerdir; bu ikisini birbirine karıştırırsak hata işleriz. Y enidemokratik 
devrim, genel olarak kapitalizmi, yukarı küçük burjuvaziyi ya da orta 
burjuvaziyi yok etmeyi değil, sadece feodalizıni ve tekelci kapitalizıni, 
sadece toprak ağası sınıfını ve bürokrat kapitalist sınıfı (büyük.burju-

• 
vaziyi) yok etmeyi hedef alır. Çin'in ekonoınik geriliğini göz önüne 
alacak olursak, devriınin ülke çapında zafere ulaşma.�ından sonra bile, 
ekonoıninin geniş yukarı küçük burjuvazi ve orta burjuvazi tarafından 
temsil edilen .kapitalist sektörünün varlığını uzun bir zaman sürdürme
sine izin veııııek gerekecektir. Milli

. 
ekonoınideki işbölümüne uygun • 

olarak, bu kapitalist sektörün milli ekonoıniye yararlı olan bütün bö-
lümlerinin belli ölçüde gelişmesi gerekli olacaktır. Bu kapitalist sek
tör, o zaman bile tüm milli ekonominin vazgeçilmez bir parçası ola
caktır. Burada sözünü ettiğimiz yukarı küçü,k burjuvazi, işçi ya da çı
rak çalıştıran küçük sanayiciler ve tüccarlardır. Bir de, işçi ya da çırak 
çalıştırıııayan çok sayıda küçük bağımsız esnaf ve zanaatkar vardır; 
kuşkusuz bunlar da kesin olarak korunmalıdır. Devrim bütün ülkede 
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zat"ere ulaştıktan sonra. yenidemokratik devlet, bürokrat kapitalist sını
ı·ın elindeki büyük devlet işletmelerini devralacak ve ülke ekonomisi
nin can damarlarını denetimi altına alacaktır; feodalizmin kösteklerin-• 
den kurtulacak olan tarım ekonomisi gerçi daha oldukça uzun bir süre 
dağınık ve bireysel kalacaktır, ama daha sonra kooperatifleşme doğ-

, 
rultusunda adım adım geliştirilmesi mümkündür. Bu koşullarda, bu • 
küçük ve orta kapitalist sektörlerin varlığı ve gelişmesi bir tehlike ya-
ratmayacaktır. Aynı şey, toprak reformundan sonra köylük bölgelerde 
kaçınılmaz olarak ortaya çıkacak olan yeni zengin köylü ekonomisi 
için de geçerlidir. Partimizin 1931-34 yıllarında yukarı küçük burjuva 
ve orta burjuva kesimlere karşı benimsemiş olduğu yanlış aşın sol si
yasetlerin (aşın derecede çalışma koşulları, aşın gelir vergisi oranları, 
toprak Teformu sırasında sanayicilerin ve tüccarların çıkarlarının çiğ
nenmesi ve üretimi geliştiııııe, ekonomik refahı yükseltme, hem kamu 
çıkarını hem de özel çıkarları dikkate alma ve hem emeği, hem de ser
mayeyi yararlandırma hedefini benimsemek yerine, dar görüşlü ve tek 
yönlü bir kavram olan <<işçilerin ·refahı>> hedefinin benimsenmesi) tek
rarlanmasına kesinlikle izin verilmemelidir. B u  tür hataların tekrarlan-. ' 
ması kuşkusuz hem emekçi kitlelerin, hem de yenidemokratik devletin 
çıkarlarına zarar verir. Çin Toprak Yasası Taslağındaki maddelerden 
birinde, <<Sanayicilerin ve tüccarların mülkleri ve yasal işleri tecavüze 
karşı korunacaktır>> denilmektedir. Burada <<sanayiciler ve tüccarlar>> 
denirken, tilin küçük bağımsız esnaf ve zanaatkar ve tüm küçük ve or-• 
ta kapitalist unsurlar kastedilmektedir. Özetleyecek olursak, Yeni 
Çin'in ekonomik yapısı şunlardan oluşacaktır: ( 1 )  Önder sektör olan 
devlet ekonomisi; (2) adım adım bireysel ekonomiden kolektif ekono
miye doğru gelişen tarım ekonomisi ve (3) küçük bağımsız esnat· ve 
zanaatkar ekonomisi ile küçük ve orta özel sermaye ekonomisi. Bun
lar, yenidemokratik milli ekonominin bütününü oluşturmaktadır. Ye
nidemokratik milli ekonominin yol gösterici ilkeleri, üretimi geliştir
me, ekonomik refahı yükseltme, hem kamu çıkarını hem de özel çıkar
ları dikkate alma ve hem emeği hem de sermayeyi yararlandırma ge-• 
nel hedefine iyice uygun olmalıdır. Bu genel hedeften sapan herhangi 
bir ilke, siyaset ya da önlem yanlıştır . • 
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vıı 
Halk Kurtuluş Ordusu'nun 1947 Ekim'inde yayınladığı bir bildiri

nin bir yerinde şöyle deniliyordu . 
• 

İşçileri, köylüleri, askerleri, aydınları ve iŞadamlarını, bütün ezi
len sınıfları, bütün halk örgütlerini, demokratik partileri, azınlık 
milliyetleri, yurtdışındaki Çinlileri ve öteki yurtseverleri birleşti
rin; bir milli birleşik cephe kurun; Çan Kayşek'in zorba yöneti
mini devirin ve bir demokratik koalisyon hükümeti kurun. 

Halk Kurtuluş Ordusu'nun ve Çin Komünist Partisi'nin temel siyasi 
programı budur. Uk bakışta, şimdiki dönemdeki devrimci milli birleşik 
cephemiz Direnme Savaşı dönemine oranıa daralmış görünmektedir. 
Oysa gerçekte, milli birleşik cephemiz özellikle şimdiki dönemde, ya
ni Çan Kayşek'in ülkenin çıkarlarını ABD emperyalizmine satmasın
dan ve halka karşı ülke çapında iç savaşı başlatmasından sonra, ABD 
emperyalizıııinin ve gerici Çan Kayşek kliğinin suçlarının bütünüyle 
Çin halkının gözleri önüne serilmesinden sonra, genişlemiştir. Diren-• • 
me Savaşı sırasında Çan Kayşek ve Guomindang, Çin halkının gözün-
de saygınlıklarını henüz tamamen yitiııııemişlerdi ve Çin hii.lkını hfila 
birçok yoldan aldatabiliyorlardı. Oysa şimdi işler değişti; onların al
datmacalarını kendi eylemleriyle gözler önüne serdik, kitleler artık on
ları izlemiyor, kitl elerden tamamen tecrit oldular. Çin Komünist Parti
si ise, Guomindan$'ın tersine, hem Kurtarılmış B ölgelerdeki en geniş 
halk kitlelerinin güvenini, hem de Guomindang'ın denetimi altındaki 
bölgelerde ve büyük şehirlerdeki geniş kitlelerin desteğini kazanmış 
bulunmaktadır. Daha 1946 yılında Çan Kayşek'in .hakimiyeti altındaki 
yukarı küçük burjuva ve orta burjuva aydınların bir kesimi üçüncü 
yol9 denilen düşünceyi savunuyordu, oysa bu düşünce artık iflas et
miştir. Partimiz, köklü bir toprak siyaseti benimsediği için, Direnme 
Savaşı dönemine oranla çok daha geniş köylü kitlelerinin yürekten 

9. Halk Kurtuluş Savaşı'nın ilk aşamasında bazı demokratlar, büyok toprak ağalarının ve 
büyük burjuvazinin Guomindang dilcta1örlüğü ile Çin Komünist Partisi önderliğinde 
demokratik halk diktatörlüğü dışında söZÜIII ona bir üçüncil yol bulabileceklerini ha
yal ediyorlardı. Aslında bu üçüncil yol, İngiltere ve ABD'yi model alan bir burjuva 
dilcta1örlüğünden başka bir şey değildi. 
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desteğini kazanmışur. ABD'nin emperyalist saldırısı, Çan Kayşek'in 
zulmü ve Partimizin kitlelerin çıkarlarını kararlılıkla koruma şeklinde
ki doğru siyaseti sonucunda, Partimiz Çan Kayşek'in elinde tuttuğu 
bölgelerdeki işçi sınıfı, köylülük, şehir küçük burjuvazi ve orta burju-• 
vazinin geniş kitlelerinin sevgisini kazanmıştır. Açlık, siyasi baskı ve 
Çan Kayşek'in halka karşı giriştiği iç savaş koşullarında hayatları çe
kilmez hale gelen kitleler, ABD emperyalizmine ve Çan Kayşek'in ge
rici hükümetine karşı birbiri ardı sıra mücadeleler vermektedirler. Kit
lelerin temel sloganları açlığa, zulme, iç savaşa ve ABD'nin Çin'in 
içişlerine karışmasına karşıdır. Kitlelerin uyanışı ne Direnme Sava
şı'ndan önce, ne Direnme Savaşı sırasında, ne de Japonların teslim ol
masından hemen sonraki dönemde hiçbir zaman şimdiki düzeyine 
ulaşmıştı. İşte yenidemokratik devrimci birleşik cephemizin bugün her -
zamankinden daha geniş ve daha sağlam olduğunu söylememizin ne-
deni budur. Bu gelişme sadece bizim toprak ve şehir siyasetlerimizle 
değil, aynı zamanda tüm siyasi durumla yani Halk Kurtuluş Ordu
su'nun zaferleriyle, Çan Kayşek'in taarruz durumundan savunma duru
muna geçmesiyle, Halk Kurtuluş Ordusu'nun savunma durumundan 
taarruz durumuna geçmesiyle, Çin devriminin yeni bir yükseliş döne
mine girıııesiyle de yakından bağınulıdır. Çan Kayşek rejimiı1in yok 
olup gitmeye ml!hkum olduğunu fark edenler, şimdi tüm umutlarını 
Çin Kômünist Partisi'ne ve Halk Kurtuluş Ordusu'na bağlamaktadırlar 
ve bu son derece doğal bir şeydir. Halkın büyük çoğunluğunun en ge
niş birleşik cephesi olmadan, Çin'in yenidemokratik devriminin zafere 
ulaşması olanaksızdır. Ayrıca, bu birleAik cephe Çin. Komüı1ist Parti
si'ııin sağlam önderliği altında olmak zorundadır. Partinin sağlam ön
derliği olmadan, hiçbir devrimci birleşik cephe zafer kazanamaz. Ku
zey Seferi 1 927 yılında doruğuna ulaşuğında Partimizin önder orga
nındaki teslimiyetçiler Partinin köylü titleleri, şehir küçük bıırjuvazisi 
ve orta burjuvazi üzerindeki önderliğiı�den, özellikle de Parti11in silah
lı ku vvetlerdeki önderliğinden kendilik.ll.!rinden vazgeçtiler ve böylece • 
devrimin yenilgiye uğramasına yol açtılar. Direnme Savaşı sırasında, 
Partimiz, bu teslimiyetçilerin fikirlerine benzer fikirlerle, yani Guo
mindang'ın halk düşmanı siyasetlerine ödün verilmesini, kitlelerden 
çok Guomindang'a güvenilmesini, kitleleri harekete geçiııııeye ve kit-
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le mücadelelerini sonuna kadar geliştirmemeyi, Kurtarılmış B ölgeleri 
ve Japon işgali altındaki bölgelerdeki halk ordularını genişletmemeyi 
ve Direnme Savaşı'nda önderliğin Guomindang'a teslim edilmesini ön
gören fikirlerle mücadele etti. Partimiz, Marksizm-Leninizmin ilkeleri
ne ters düşen bu cesaretsiz ve yoz fikirlere karşı kararlı bir mücadele 
yürüttü, <<ilerici güçleri geliştirrııe, ara güçleri kazanma ve iflah olmaz 
güçleri tecrit etme>> şeklindeki siyasi çizgisini kararlılıkla uyguladı ve 
Kurtarılmış Bölgeleri ve Halk Kurtuluş Oı'dusu'nu·kararlılıkla genişlet
ti. Bu, Partimizin sadece Japon emperyalizminin saldırı döneminde 
onu yenilgiye uğratmasını sağlamakla kalmadı, aynı  zamanda Japonla
rın teslim olmasından sonraki dönemde, Çan Kayşek karşıdevrimci sa
vaşını başlatuğı zaman, Partimizin Çan Kayşek'in karşıdevrimci sava
şına hızla ve kayıp vermeden bir devrimci halk savaşıyla karşılık ver
nıesini ve kısa sürede büyük zaferler kazanmasını da sağladı. Bütün 
Partili yoldaşlar, tarihten çıkarılan bu derslefi hiçbir zaman unutmama
lıdırlar. 

vm 
Gerici Çan Kayşek kliği, 1946 yılında halka karşı ülke çapında iç 

savaşı başlatUğında, bu rizikoyu göze almasının nedeni, sadece kendi 
üstün askeri gücüne değil, esas olarak atom bombalarına sahip olan ve 
<<olağanüstü güçlü>> ve <<dünyada rakipsiz>> olarak gördüğü ABD em
peryalistlerine dayanmasıydı. Bir yaııdaıı, ABD emperyal izminin mal
zeme yağdırarak <ıskeri ve mali ihtiyaçlarını karşılayacağını düşünü
yorlar; öte yandan da, çılgınca <<Birleşik Amerika ile Sovyetler Birliği 
arasında bir savaşın kaçınılmaz olduğunu>>, <<üçüncü bir dünya savaşı
nın patlak verıııesinin kaçınılmaz olduğunu>> hesap ediyorlardı. ABD 
emperyalizmine bu bağımlılık, İkiııci Dünya_ Savaşı'ndaıı bu yana bü
tün ülkelerdeki gerici güçlerin ortak özelliğidir. Dünya kapitalizminin 
İkinci Dünya Savaşı'nda yediği darbelerin ne kadar şiddetli olduğunu; 
bütün ülkelerdeki gerici güçlerin zayıflığını, telaşını ve güvensizliğini 
ve dünya devrimci güçlt!rinin ne kadar güçlü olduğunu göstermekte
dir. Bütün bunlar karşısında bütün ülkelerdeki gericiler, ABD'nin em
peryalist yardımına bel bağlamaktan başka çıkar yol bulamamaktadır
lar. Acaba ABD emperyalizmi, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Çan 
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Kayşek ve öteki ülkelerin gericilerinin sandıkları kadar güçlü müdür? 
Onlara gerçekten de yardım yağdırabilir mi? Hayır, durum hiç de böy
le değildir. ABD emperyalizıııinin İkinci Dünya Savaşı sırasında bü
yüyen ekonomik gücü, istikrarsız ve günden güne daralan iç ve dış pa
zarlarla karşı karşıyadır. Bu pazarların daha da daralması, ekonomik 
buhranların patlak vermesine yol açacaktır. ABÔ ekonomisinin savaş 
sırasında hızla büyümesi geçici bir durumdu. Amerika Birleşik Dev
letleri'nin gücü yüzeysel ve geçicidir. Uzlaşmaz iç ve dış çelişmeler 
ABD emperyalizmini her gün patlamak üzere olan bir volkan gibi teh
dit etmektedir. ABD ertıperyalizmi bu volkanın üstünde otuııııaktadır. 
Bu durum, ABD emperyalizmini, dünyayı köleleştiııııek üzere bir • 
plan hazırlamak, Avrupa'da, Asya'da ve yeryüzünün daha başka yerle-

• 
rinde canavar gibi dört bir yana saldıııııak, bütün ülkelerdeki gerici 
güçleri, yani kendi halkları tarafından lanetlenmiş bu insan süprüntü
lerini bir araya toplamak, Sovyetler Birliği'nin önderliğindeki bütün 
demokratik güçlere karşı emperyalist ve antidemokratik bir kamp 
oluşturıııak ve belki ileride, bir gün demokratik güçleri yenilgiye uğ
rabııak üzere üçüncü bir dünya savaşı başlatma umuduyla savaşa ha
zırlanmak zorunda bırakmıştır. Bu, aptalca bir plandır. Düny,anın de
mokratik güçleri bu planı boşa çıkarmalıdırlar ve çıkarabilirler de. 
Dünya antiemperyalist kampının gücü emperyalist kampın gücünü aş
mıştır. Üstün durumda olan, düşman değil, biziz. Sovyetler Birliği'nin 
önderliğindeki antiemperyalist kamp daha şimdiden oluşmuş bulun
maktadır. Sosyalist Sovyetler Birliği buhranlardan uzaktır, üstün du
rumdadır ve bütün dünyadaki geniş halk kitleleri tarafından desteklen
mektedir; Sosyalist Sovyetler Birliği'nin gücü, buhranların. ciddi tehdi
di altında bulunan, gerileme durumunda olan ve bütün dünyadaki ge-• 
niş halk kitlelerinin karşı çıktığı emperyalist Birleşik Amenka'nın gü-
cünü daha şimdiden aşmıştır. Avriıpa'daki Halk Demokrasileri ülke 
içinde kendilerini sağlamlaşurmakta ve birbirleriyle birleşmektedirler. 
Başta Fransa ve İtalya olmak üzere A vrupa'daki kapitalist ülkelerde 
antiemperyalist halk güçleri gelişmektedir. Birleşik Amerika'da de
mokratik halk güçleri her geçen gün güç kazanmaktadır. Latin Ameri
ka halkları artık ABD emperyalii:ıııine boyun eğen köfeler olmaktan 
çıkmışlardır. 'fi.im Asya'da büyük ·bir milli kurtuluş hareketi doğmuş 
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bulunmaktadır. Antiemperyalist kampın bütün güçleri birleşmekte ve 
ileri atılmaktadır. Dokuz Avrupa ülkesinin Komünist ve İşçi Partileri 
kendi Enforıııasyon Bürolar1nı kurmuşlar ve bütün dünya halklarını 
emperyalist köleleştirme planına karşı ayağa kalkmaya çağıran bir bil
diri yayınlamışlardır10. Bu savaş çağrısı, dünyanın ezilen halklarının 
yüreğine ilham veııııiş, mücac:lelelerinin yolunu çizıııiş ve zafere olan 
güvenlerini pekiştirmiştir. Dünya gericiliğini ise telaşa ve şaşkınlığa 
düşürmüştür. Doğu ülkelerindeki bütün antiemperyalist güçler de sım
sıkı birleşmeli, emperyalizmin ve kendi ülkelerindeki yerli gericilerin 
zulmüne karşı çıkmalı ve mücadelelerinde Doğu'nun 1 milyarı aşkın 
ezilen insanının kurtuluşunu hedef almalıdırlar. Kendi kaderimizi ke
sinlikle kendi ellerimize almalıyız. Saflarımızı her türlü cesaretsiz dü-• 
şünceden arındırmalıyız. Düşmanın gücünü abartan ve halkın gücünü 
küçümseyen bütün görüşler yanlıştır. Eğer herkes vargücüyle çaba 
harcarsa, dünyanın bütün demokratik güçleriyle omuz omuza, emper
yalist köleleştirme planını kuşkusuz boşa çıkartabilir, üçüncü bir dün
ya savaşının patlak veııııesini önleyebilir, bütün gerici rejimleri alaşa
ğı edebilir ve tüm insanlık için kalıcı bir barış sağlayabiliriz. Yolu
muzda ilerlerken hfila her türlü engel ve güçlükle karşılaşabileceğimi
zin ve yerli olsun, yabancı olsun, bütün düşmanlarımızın azami direni
şinin ve amansız mücadelesinin üstesinden gelmeye hazırlanmamız 
gerektiğinin tamamen bilincindeyiz. Ama Marksizm-Leninizııı bilimi-• 
ni kavradığınuz, kitlelere güvendiğimiz, kitlelerle sımsıkı birleştiğimiz 
ve onları ilerlettiğimiz sürece, her türlü engelin üstesinden gelebilir, 
her türlü güçlüğü yenebiliriz. Gücümüz yenilmez olacaktır. Dünya ka
pitalizmi ve emperyalizıııinin çöküşe gittiği ve dünya sosyalizmi ve 
halk demokrasisinin zafere ilerlediği bir tarihi çağda yaşıyoruz. Şafak 
söktü sökecek; vargücümüzle mücadele etmeliyiz. 

10. Komünist ve lşÇi Partileri Enfoı:ırıasyon Bürosu, 1947 Eylül'ünde Polonya'nın Var
şova şehrinde Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Polonya, Sovyetler Birliği, Fransa, 
Çekoslovakya, ltalya ve Yugoslavya Komünist ve işçi Partileri temsilcilerinin katıldı
gı bir toplantıda kuruldu. Daha sonra, 1 948 Hııziran'ında Romanya'da yapılan bir top
lantıda Enfoııııasyon Bürosu, Marksist-.Leninist olmayan tutumunda direttiği ve Sov
yetler Birliği'ne ve sosyal� kampa karşı bir tutum takındığı gerekçesiyle Yugoslav 
Komünist Paıtisi'nin Bürodan çıkarıldığını açıkladı. Burada Mao Zedung yoldaşın 
değindiği, Enfoınıasyo9 Bürosunım 1947 Eylül toplantısında kabul edilen 
<<Uluslararası Durum Üzerine Bildiri»sinde Enfoııııasyon Bürosu, dünya halklarını 
emperyalist köleleştirıııe planına karşı ayağa kalkmaya çağırıyordu. 
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• 
BİR RAPOR SİSTEMİNİN 
KURULMASI ÜZERİNE* 

7 Ocak 1948 

Merkez Komitesi11iı1 bütün bölgelere hataların önlenmesiı1de ya da 
daha az hata yapılmasında yardım edebilmesi ve devrimci savaşta da
ha da büyük zaferler ka1..anılması için, olaydan önce ya da sonra, Mer
kez Komitesiı1e 1..amaı1ında bilgi vciıııek üzere, bu yıldan başlayarak 

• 
aşağıdaki rapor sistemi kurulmuştur: 

1 .  Merkez Komitesinin her büro ya da alt bürosunda, sekreter, 
Merkez Komitesine ve Merkez Komite§i başkanı11a iki ayda bir kap
samlı bir rapor vcııııekle yükümlüdür (rapor. yardımcıları tarafındaı1 
değil. biz1.at sekreter tarafıı1daı1 yazılacaktır). Rapor, askeri ve siyasi 
faaliyetleri. toprak rcfoı ıııuı1a ve Parti11in sağlamlaştırılmasına ilişkin 
faaliyetleri. ekonl>mik faaliyetleri. propagandayla i lgili ve kültürel faa
liyetleri. bu faaliyetler sırasıı1da <>rtaya çıkarı soruı1ları. eğilimleri ve 
buı1ları çözme yt>ı1temleriııi kapsamalıdır. Her rapor yakla�ık olarak 
biı1 kelimeyle sıııırlandırılmalı ve özel durumlar dışıııda iki biıı keli
meyi geçmemelidir. Bütüıı soruıılar bir r.ıpora sığmıyorsa. iki rapor 

• llu P;ırti içi l;ıliıııaı. Çiıı K,ııııünisı Partisi Merkez Koıniıesi aJıııa Ma<ı Zcduııg y<>ldaş 
lar;ıfındaıı kaleıııe alınıııışlır. Bu ıalinıaıla kurulan ra1>0r sisteııı i. Merkez K<>nı ilesinin 
<lcııı<ıkr;ıtik ıııcrkeziyctçiliği k<lfUnıak. disiplinsizlik ve anarşi eğiliıııleriyle nıücadclc 
ctıııck içiıı k;ırarl ılıkla sürdürdüğü uzuıı nıüc;ıde(J:niıı ycııi koşullarda gclişıirilnıesiy· 
di. llu s<•ruıı i>1cllikle '' sırad;ı i'>rıeıııliydi. çüııkü dcvrinıci durunıda ç<llı. büyük bir • 
i lerlcıııc kaydedi lnıişti. llirç<llı. Kurtanlnıış Bi\lge birbirine bağlannııştı. birç<>k şehir 
ku11;1rılıııışlı ya d:ı kurtanlıııak üzereydi .  IJ;ılk Kurtuluş ()rdusu düı.cııli orJu i\7.clliği
ııi dalıa ç<>k kıı7.aıınıış. l l;ılk Kurt uluş Savaşı düzcııli s;ıv;ış n iıeliğini daha fazla alnıış 
ve ülke çaıJıııd:ı 11ıfer ufukt;ı görüıınıüştü. llu durum. Partiııin. Partide ve <lr<lud:ı var 
<•laıı lıertıaııgi bir disi1>liıısizlik ve aııarşi durunıuııu hı7.la ali clıııesiııi ve nıerkezileşı i r
nıesi gerekeıı ve ıııerkczilcştirilehilec-ck bütün yetki lerin Merkez K<ııııilesiııdc t<>plan
ıııasıııı Z<ıruıılu kılnı;ıkıaydı. Sıkı bir r•ıp<>r sislenıiııin kurulnıası. Partinin bu :ınıaçla 
attığı i\ııenıli bir :ıdııııdı. llu soruıı için ayrıca bkı_ bu ciltte << 1948 Yılında l'oprak Re
f<>nııu ve P_artiııiıı S:ığlaııı l;ışt ınlnıası Çalışıııası ••. Alııncı Bölünı. s. 247 ve <<Eylül 
'l'opl;ıııtısı U1.eriııe Çin K<>nıünisl l'artisi Merkez Konıile•i'nin Genelgesi>•. Madde 
4. s.257. 
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yazıı1. Ya da biriı1ci raporda .belli sorunlar üzerinde yoğunlaşılıp diğer
leri kısaca el'! alınabilir ve bir sonraki raporda, daha önce kısaca ele 
alınan sorunlar ayrıntılı bir şekilde, daha önce ayn11tılı olarak ele alı-
11an sorunlar ise kısaca işlenebil ir. Kapsamlı rapor, içerik bakımından 
derli toplu, ifade bakımından tizlü olmalı ve sorunlara ya da tartışmalı 
konulara dikkat .çekmelidir. B irinci aydan başlayarak her iki ayda bir, • 
ay başıı1da yazılmalı ve telgrafla yollanmalıdır. Her büro ya da alt bü-
ro sekreterinin, Merkez Komitesine ve Merkez Komitesi başkanına 
veı ıııekle bizzat sorumlu olduğu düzenli  rapor ve talimat talebi budur. 
Sekreter, askeri harekat ı  yönetmek üzere cephede bulunduğunda, ken
di raporlarını kendisi sunmalı, aynca sekreter vekilini ya da sekreter 
yardımcısını cephe gerisi faaliyetler hakkında rapor veııııede yetkili 
kılmalıdır. Yukarıda söyleı1enlerc, büroların ve alt büroların Merkez 

• 
Komitesine sunmaya devam edecekleri ara raporlar ve talimat talepleri 
dalıil değildir. 

Düzenli olarak kapsamlı siyaset raporları veııııe ve talimat isteme 
sistemi11i şunun için kuruyoruz: Partimizin Yedinci Mi.ili Kongre
si'ı\den soı1ra bürolar ve alt bürolardaki yoldaşların (hepsi değil)  bazı
ları, olaydaı1 önce ya da so11ra Merkez Komitesine rapor veııııe ve tali
mat istemie11in gerekliliğini ve ö11emini hala aı1lamadılar ya da sadece 
teknik noktalarda rapor gönderip talimat istiyorlar. Bunun bir sonucu 
olarak, buı1lanı1 esas faaliyet ve siya.'ietleri hakkında (ikincil öı1emde 
ya da tekı1ik nitelikte olaı1lar hakkında değil) Merkez Komitesi bcııak 
ya da yeterince berrak bir fikre sahip değildir ve' bu yüzden düzeltile
meye11, zor düzelİilebilen ya da ancak z::rara yol açtıkta11 sonra düzel
tilebilen hazı durumlar meydana gelmiştir. Zamanıı1da talimat isteyen 
ve S<>ı1ra da rapor vereı1 bürc>lar ve alt bürolar, bu hataları öıılemiş ya 
da a1,altmıştır. Bu yıldan başlayarak. Partiniıı bütün kademelerdeki yö-
11etici orgaı1ları . hem öı1cedeı1 üst kademelerden talimat istememe, 
l1em de sc>nradaı1 r<ıpor veııııeme şeklindeki kötü ::ılışkaıılığı kesiıılikle 
düzeltmelidir. Bürolar ve alt bürolar, Merkez Komitesi tarafıı1daı1 
ata11dıkları ı1daı1 ve keı1dileri11e ema11et edilen görevleri Merkez Komi
tesi adıı1a yürütmekle yükümlü olduklarındaı1. Merkez Komitesiyle 
mümküı1 eı1 sıkı teınası sürdürmelidirler. Ayrıca. eyalet ya da bölge 
Parti Komiteleri de Merkez Komitesi büro ve alt bürolarıyla sıkı bir ıe-
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mas içiııde <>lmalıdırlar. Devrimin yeııi bir yükseliş döııemine girdiğı 
bir sırada. bu bağları güçlcııdiı ıııek kesiıılikle zorunludur. 

2. Sahra <>rdular111111 ve askeri bölgelerin öııdcr kadroları. gerekti
ğiııde strJtcji koı1usuı1da rapor vcııııe ve talimat isteme yükümlülükle-

' 
riııin ve dalla öııceden isteııdiği gibi savaş gaııimetleri. kayıpları ve tü-
ketileı1 ceplıaııc ve kuvvetleri11 gerçek durumu l1akkıı1da aylık raporlar • 
vcı ıııe yükümlülükleri11i11 ya111 sıra. bu yıl başıııdan itibarcıı her iki ay-
da bir kapsamlı  siyaset raporları vermek ve talimat istemek zoruııda
dırlar. Buıılar. birlikleri11 disiplinini ve yaşama koşul larını. komutaı1la
n11 ve savaşçıları11 morallerini. komutaıılar ve savaşçılar arasında orta
ya ç ıkaı1 sapmaları ve lluı1ları11 üstesinden gelme yö11teınleri11i. tekııik 
ve taktiklerde \lcrleıne ve gerilemeyi. düşmaı1 kuvvet lerini11 güçlü ve 
zayıt· yaı1ları11ı ve morJlleriııin yüksek mi alçak mı olduğunu. <>rduınu
zuı1 siyasi çalışmasıııı. ordumuzuı1 toprak siyasetiııi. şelıir siyasetiııi . • 
esirlere il işkiıı siyasetiııi ııası l  uyguladığıııı ve bu siyasetlerden sapma-
ları. düzeltme yöıııemleriııi. orduyla lıalk arasındaki i l işkileri ve lıalkın 
çeşitli kesimleri arasıııdaki eğilimleri kapsamalıdır. Bu rJporlarııı 
uzuııluğu. yazılış yöııtemleri ve gtiııdeıilme zamaııları. Merkez Komi
ıesiniıı bür<> ve alı bürolarııııı1 raporları içiıı saptan:iıılarııı ayııısı olma
lıdır. Raporuıı verilmesi gerektiği zamaııda (yaııi, biriııci aydaıı başla
mak üzere. tek aylarııı başıııda) yoğ1111 bir savaş devam ediy<ırsa. bu
ııuıı verilişi birkaç güıı tiııceye alıııabilir ya da erteleııebilir: ama bu
ııuıı ııedeııleri belirtilmelidir. Siyasi çalışmayla ilgili bölüm. <>rduııuıı 
siyasi daiı·esiııiıı yöııcticisi tarJl.ıııdaıı kaleme alııımalı. kqmutaıı ve si
yasi koıniser tarJl.1 11daı1 iı1celeı1ip düzeltilmeli ve soııra lıer üçü ıara
ı·ıı1daı1 ortaklaşa imzalaıımalıdır. Bu rap<ırlar. ıelgralla. Part i Askeri 
Komisyoııu Başkaııııı:ı y<ıllaıımalıdır. Bu kapsamlı  siyasi raporl:ıra ilı-, 
tiyaç duyınamızııı ııedeııi ile. bür<>lar ve alı bürolarııı raporlanna ilıti-
yaç duymamızııı ııedeııi ayıııdır. 
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PARTİNİN BUGÜNKÜ S İYASETİ İLE İLGİLİ 
BAZI ÖNEMLİ SORUNLAR ÜZERİNE* 

18 Oc:ak 1 948 

1. Parti İçindeki Yanlış Eğilimlerle Mücadele Sorunu 
Düşmaı1111 gücü11ü olduğu11daı1 fazla göııııeye karşı çıkın. Ön1eğin. 

ABD empcryalizmiı1deı1 korkınak: savaşı Guomindaı1g bölgelerine 
yaymaktaı1 kc>rkmak: komprJdor-feodal düzeı1i ortadan kaldırmaktaı1. 
toprak ağalarıı11 11 toprakları111 dağılmakta11 ve bürokrat seıı11ayeye el 
kc>ymakta11 korkmak: uzuı1 sürecek bir savaştan korkmak vb. Bütün 
buı1lar yanlıştır. Bütüı1 dünyadaki emperyalizm ve Çiı1'deki gerici Çaı1 
Kayşek kliği11i11 yt>ı1etimi. dalıa şimdiden çürümüştür ve hiçbir yaşama 
şaı1sıı1a sal1 ip değildir. Oı1ları küçümsemek içi11 haklı 11edeı1lerimiz 
vardır ve biz Çi11 halkıı11n bütü11 iç ve dış düşmanlarını yeneceğimize 
iı1a11ıyc)ruz ve buı1daı1 eminiz. Ama l1er parça. tek tek her mücadele 
(askeri. siyasi. ekc)11omik veya ideolojik) açısından. düşmanı asla hafi
lc almamalı. tam tersiı1e. düşmaı1ı ciddiye almalı ve zafer kazaı1mak 
içi11 bütü11 gücümüzü muharebede bir araya toplamalıyız. Stratejik açı
daı1. bütüıı açısıııdaıı düşmaı1ı lıat"ife almak gerektiğiııi belirtmemiz 
dc>ğru olmakla birlikte. herl1aııgi bir parçada, herhangi bir belirli müca-• 
delede düşmaı11 asla lıalilc almamalıyız. Bütüıı açısıı1daıı. eğer düşma-
11ı11 gücüı1ü olduğuı1daı1 ı·azla gt>rürsek ve bu yü1.den onu alt etmeye ve 
ı.aı·er kazaı1maya cesaret etmezsek. sağ oportüı1ist bir hata işlemiş olu
ruz. Her bir parça. lıer l)ir belli sc>ruıı açısıııdaı1. eğer sağduyulu olmaz. 
mücadele saııaııııı dikkatle t>ğreıımez ve buı1da usıalaşma1.sak. mul1a
rebcde bütü11 gücümüzü l)İr araya toplamazsak ve kazaı1ılması gerekeıı • 
bütüıı müttel'ikleri (c)rta köylülcı·i . küçük bağımsız csııaf ve zaı1a-

* Bu P;ırti içi t;ıliııı;ıt . Çin KL11ııünist (>;ırtisi Merkez Konıitcsi aJina Mao 7..cJung YL>IJıış 
tar.ıfıııJan k;ılcıııc alınııııştır. Bkz. hu ciltte «ŞinıJiki Durunı ve Gi\revlerinıiz>• yazısı
nııı tanıtnıa nı11u. s. 1 5 1 .  
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atkarları, orta burjuvaziyi, öğrencileri, öğretmenleri, profesörleri ve sı
radan aydınlan, sıradan devlet memurlarını, serbest meslek sahiplerini 
ve aydınlanmış eşraı·ı) safımıza kazanmaya dikkat etmezsek, <<sol>> 
oportünist bir hata işlemiş oluruz. 

Parti i çindeki <<sol>> ve sağ sapmalarla mücadele ederken, siyaseti
mizi somut duruma göre belirlemeliyiz. Örneğin, zafer kazanıldığı za
manlarda, ordu, <<sol>>sa'pmalara karşı, yenilgiye uğranıldığı veya bir
çok muharebe kazanılamadığı zamanlarda sağ sapmalara karşı uyanık 
olmalıdır. Toprak reforıııunda, kitlelerin henüz tam anlamıyla hareke
te geçmediği veya mücadelenin henüz gelişmediği yerlerde sağ sap
malara karşı mücadele edilmeli ve kitlelerin tam anlamıyla harekete 
geçtiği ve mücadelenin şimdiden geliştiği yerlerde <<Sol>> sapmalara 
karşı uyanık olunmalıdır. 

il. Toprak Reformu ve Kitle Hareketlerinde 
Bazı Somut Siyaset Sorunları 

1 .  En başta, yoksul köylülerin ve tarım işçilerinin çıkarlarıyla ve ' 
yoksul köylü birliklerinin oynadıkları ileri rolle ilgilenmeliyiz. Parti-
miz, toprak reformunu yoksul köylüler ve tarım işçileri arasında baş
latmalı ve onların, köylü derneklerinde ve köylük bölgelerdeki hükü
met organlarında ileri bir rol oynamalarını sağlamalıdır. Bu ileri rol, 
orta köylüleri bir kenara atıp çalışmayı tekeline almak değil, ortak ey
lem için orta köylülerle birliği sağlamlaştırmaktır. Orta köylülerin ço
ğunlukta, yoksul köylülerin ve tarım işçilerinin azınlıkta. bulunduğu 
eski Kurtarılmış Bölgelerde, yoksul köylülerin durumu özellikle • • 
önemlidir. <<Ulkeyi ele geçirenler yoksul köylüler ve tarım işçi leridir, 
dolayısıyla ülkeyi onlar yönetmelidir>> sloganı yanlıştır. Köylerde, ül
keyi ele geçiren ve ülkeyi yönetmesi gerekenler sadece yoksul köylü
ler ve tarım işçileri değil, Çin Komünist Partisi önderliği altında birle
şen tarım işçileri, yoksul köylüler, orta köylüler ve diğer emekçi halk
tır. Bir bütün olarak ülkede, ülkeyi ele geçiren ve ülkeyi yönetmesi ge
rekenler, halkın sadece bir kısmı değil, (Komünist Partisi aracılığıyla) 
işçi sınıfının önderliğinde birleşen işçiler, (yer,i zengin köylüler de da
hil) köylüler, küçük bağımsız esnaf ve zanaatkarlar, gerici güçlerin ez
diği ve zarar verdiği orta ve küçük kapitalistler, öğrenciler, öğretmen-
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ler, prot·esörler ve sıradan aydınlar, serbest meslek sahipleri, aydınlan
ınış eşraf, sıradan devlet memurları, ezilen azııılık milliyetler ve •ülke 
dışında yaşayan Çinlilerdir. 

· 

2. Orta köylülere karşı herhangi bir maceracı siyaset benimsemek
ten kaçınmalıyız. Sınıf durumu hatalı bir şekilde belirlenmiş orta köy
lüler ve diğer kesimlerden kişiler bakımından, hata kesinlikle düzeltil
meli ve dağıtılmış olan malları mümkün olduğu kadar kendilerine geri 
verilmelidir. Orta köylüleri, köylü temsilcilerinin saflarının ve köylü 
komitelerinin dışında bırakma eğilimi ve toprak reı·oııııu mücadelesin
de onları yoksul köylülerin ve tarım işçilerinin karşısına koyma eğili
mi düzeltilmelidir. Sömürüden sağlanan bir gelire sahw köylüler, bu 
gelir onların toplam gelirinin yüzde 25'inden azsa orta köylü, yüzde 
25'inden fazlaysa zengin köylü olarak sınıflandınlmalıdır. 1 Hali vakti • 
yerinde orta köylülerin toprakları, sahibinin rızası olmaksızın dağıtıl-• 
mamalıdır. 

3.  Orta ve küçük sanayicilere ve tüccarlara karşı herhangi bir ma
ceracı siyaset benimsemekten kaçınmalıyız. Esklden Kurtarılmış Böl
gelerde benimsenen, milli ekonomiye yararı olan bütün özel sanayi ve 
ticareti koruma ve gelişmesini özendirme siyaseti doğruydu ve gele
cekte de sürdürülmelidir. Kira ve faiz indirimi dönemi sırasında be
nimsenen toprak ağalarını ve zengin köylüleri sanayi ve ticarete geç
meye özendirme siyaseti de doğruydu. Bunların sanayi ve ticarete geç
melerini bir <<kılık değiştiııııe>> olarak görmek ve dolayısıyla buna kar
şı çıkarak, sanayi ve ticarete aktarılan mülklere el koyup dağıtmak ha
talıdır. Toprak ağalarının ve zengin köylülerin sanayi ve ticaret 
alanındaki mülkleri genel olarak korunmalıdır. Sanayi ve ticaret ala
nında sadece bürokrat kapitalistlerin ve gerçek karşıdevrimci yerel • 
zorbaların mülklerine el konmalıdır. El konulması gereken sanayi ve 
ticaret işletmelerinden milli ekonomiye yararlı olanlar, devlet ve halk 
tarafından devralındıktan sonra da işletilmeye devam edilmeli, dağıtıl
masına ya da kapatılmasına izin verilmemelidir. Milli ekonomi için4 

1 . Köylük hölgelerde kişilerin hangi sınıflara nıensup olduklarının saptanr.ıasındaki öl
Ç(ltler için bkz. <<Köylük Bölgelerdeki Sırutlar Nasıl Ayırt Etmek Gerekir?», Mao Ze
dung Seçme Eserler, Cilt 1, Kaynak Yayınlan, s. 178 ve «Çin Devrimi ve Çin Komil
nist Partisi>>, İkinci Bölüm, Dördüncü Kısını, Mao Zedung, Seç1ne Eserler. Cilt II, 
Kaynak Yayınlan, s.324 
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yararlı olan sanayi ve ticareı üzerindeki işletme vergisi. aı1cak buı1la
rın gelişmesi11 i önlemediği ölçüde alınmalıdır. Her kamu işlctmesi11de. 
maliyetleri düşürmek. üretimi artuıııak ve hem kamu hem de özel çı
karlarıı1 yarar görmesi11i sağlamak amacıyla o işleıme11i11 yöı1eıimini 
güçleı1diııııek üzere işleıme yönel imi ve seı1dika. ortaklaşa bir y<iı1e-
1im komiıesi kurmalıdır. Özel kapitalist işletmeler de. mal iyetleri dü
şürıııek. üreıimi artırmak ve l1em emeği11 l1em de sermayeı1i11 yarar 
görmesiı1i sağlamak içiı1 bu yö11ıemi deı1emelidir. lşçileriı1. yaşaın ko
şullan uyguı1 bir şekilde düzelıilmeli. ancak aşırı yüksek ücreı ve hak
lardan kaçınılmalıdır. 

4. Öğrencilere. öğreımenlere. profesörlere. bilim işçileriı1e. saııat 
işçilerine ve sır.ıdan aydıı1lara karşı herhangi bir maceracı siyaseı bc
nimscmekıe11 kaçı11malıyız. -Çin'deki öğreı1ci hareketlerinin ve devrim
ci mücadeleleri11 ıecrübcsi. bu insanlan11 çok büyük bir çoğuı1luğuı1un 
deyrime katılabileceğiı1i ya da tarafsız kalabilcceği11i kanıtlamıştır; if
lal1 olmaz karşıdevrimciler sadece küçük bir azınlıktır. Bu yüzdc11 Par
timiz. tiğreı1cilere. tiğretmeıılere. proı·estirlcre. bilim işçileriı1c. saı1aı 
işçileriı1e ve sıradaı1 aydııılara karşı dikkaıli bir tutum bcı1imsemclidir. 
Oı1larla birleşmeli. 011ları eğilmeli ve oıı lara. lıer l)iri11iıı durumuııa uy
guıı g<>revler vermeliyiz. Ye lluıılarııı içindeki sadece çok aı. sayıda iı·
lalı cılmaz karşıdevrimciye kitle çizgisiııc uyguıı olarJk lıak ellikleri 
şcki ide davraııı lınal ıdır. 

5.  Aydıı1laı1mış eşraı· scıruı1uı1a geliı1ce: Partimiziı1. Japcı11ya'ya 
l\.;ırşı Direııme Savaşı sırJsıı1da Kurtarılmış Bölgelerdeki y<iı1etim c'r
gaı1 l;ır1 11da (daııışn1a meclisleri ve hükümetlerde) aydııılaı1mış eşralla 
işbirliği yapması kesiıı l ikle gerekliydi ve başarılı da oldu. Partimizle 
birlikle zorlukl :ıra ve sıkı11tılara gtiğüs germiş ve gerçekıeıı llazı kaıkı
laı·da lluluı1muş :ıydıı1laı11nış eşraı·. ıcıprak rel(ırm uıı:ı eııgel cıl m;ımak 
kcışuluyla lıer lliri11i11 scıınut durumu11a g<ire ele alı11malıdır. Siyasi h:ı
kımdaı1 oldukç;ı iyi ve ycteııckli cılaıılar. üsı yciııctim cıı·g:ıı1larıııda kal
malı ve buııl:ırJ uygu11 iş vcı·ilınelidir. Siyasi llakıınd;111 cıldukç;ı iyi. a11-
c:ık yeteııeksiz cıl:ııılaı·ııı geçimleri s:ı;tlaıımalıdır. TcıprJk :ığası y:ı da 
zcııgiıı kciylü kcikcıı l i  cılup. lıalkııı dcrı:ı ııeı·retiııi k:ıı.aııın:111ı ış cıl:ıııl:ır:ı 
geliııcc. lıuıı taı·ııı lccxl:ıl ıcıııı�ık ınülkleri ve ın:ıllaı·ı Tcıpr..ık Yas:ısı'ıı:ı gti
rc d:ığıtı lınal ı. aııcak buıılaı·ııı kitle ınücadelelcı·iıı iıı lıcdcli lıal iııe gclı1ıc-
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meleri sağlanmalıdır. Yönetim organlarımız.a sızmış olanlar. gerçekte· 
her zaman kötülük yapmış olanlar. halka hiçbir yararı olmayanlar ve ge
niş kitlelerin aşırı nefretini kazanmış olanlar. halk mahkemelerine teslim 
edilmçli ve buı1lar yerel zorbalar gibi cezalandırılmalıdır. 

6. Y e11i zcngi11 köylülerle eski zengin köylüler2 arasında ayırım ya
pılmalıdır. Kira ve faiz iı1dirimi döı1cmiı1de ye11i ı.engin köylüleri11 ve 
l1ali vakti yeriı1de orta köylülerin teşvik edilmesi. orta köylülere güve11 
verilmesiı1de ve Kurtanlmış Bölgelerdeki tarım üfetimini11 geliştiril
mesiı1de etkili oldu. Toprağıı1 eşit olarak dağıtılmasıı1dan sonra. iyi 
bcsleı1ip iyi giyinebilmeleri için köylüleri üretimi geliştiııııeye çağır
malı ve onlarJ tarımda karşılıklı yardımlaşma ve işbirliği için. emek
değişim ekipleri. karşılıklı yardım ekipleri ve iş-değişim gruplan3 gibi 
örgütler kurmalann� öğütlemeliyiz. Toprağın eşit olarak dağıtılmasın
da, eski Kurtarılmış Bölgelerdeki yeni zengin köylülere. hali vakti ye
ri11de orta köylüler gibi davranılmalı ve bunların topraklan, sahibinin 
rızası olmaksızın dağıtılmamalıdır. 

7. Kira ve faiz iı1dirimi dönemiı1de yaşam biçimini değiştirmiş olaı1 
eski Kurtarılmış Bölgelerdeki toprak ağaları ve zengin köylülerdeı1. 
beş yıl ya da dal1a fazla bir zama11 bedeni çalışma yapmış olan toprak 
ağalarıı1111 ve üç yıl ya da dal1a ı·azla ı.amandan beri orta ya da yoksul 
köylü haliııe gelmiş olaıı zeııgiıı köylüleriıı sınıf durumları. tutumlan
ııın iyi olması koşuluyla. bugüııkü durumlarına uyguıı olarJk değiştiri
lebilir. Hfılfı büyük miktarda (az miktarda değil) ihtiyaçlarındaıı tazla 
mülke sahip <>laıılar. köylüleriıı taleplerine uygun olarak bu fazla mül
kü teslim etmelidirler. 

2. Yeııi 7.engin kiiylülcr, dcvı;inıci üs l:ı<ilı;cleriııJe <)11a köylüler ya da yoksul kiiylüler 
ar.ısııı<l;ın 7.cııı;in kiiylü lıaliııc ı;elnıiş <>laıılarJır. Eski zengin kiiylülcr. devrinıci üs 
l:ı<ilı;cleri kurulnıat.l:ın iince Je zengin kiiylü <>lıınlarJır. Eski zengin kiiylüler.,ı;enel 
<>larak ve büyük �ilçüıle IL'<lılal ve yıınre<lılııl siinıürücü niteliğiııe salıipıirlcr. Bk1 .. bu 
ciltle <<Şiıııdiki l)urunı ve Giirevleriıııiz>•. Nıll 6. s.  1 5 1 .  

3. l iıııek -Jeğ işiııı eki11leri ve i ş -Jcğ işinı ı;ruplıırı. tannııl:ı karşılıklı yıırdını ve işlıirliği 
için kurul ıııuş i>l',:üıler<li. << linıek-ıleğişinı i>• ya ıla << i ş-Jeğ i�inıi •·. ki>ylülerin işgüciinü 
kcnıli ;ır.ıl;ınnılıı <lüzeııleıııelcriııiıı bir yııluyılu ve insanla iııs:ının işı;ünlcriııin. ilküzlc 
i>küzüıı işgüııleriniıı ve i ıısaıı(;ı i>küzüıı işgüııleriniıı ıleğişiıııi gibi lıiçiıııler ;ılıy<ırılu. 
l iıııek-ıleğişiııı ckiııleriııe k;ılı lıııı kiiyliiler, üye <ıl;ııı her ııileııiıı lııpr;ığıııııı sır;ı)'l;ı y;ı 
J;ı kıılekıir <ıl;ır;ık eki lıııesiııc y;ı kcıııli işgüçlcriyle ya <lıı lıay\':ııılanııın gücü)•lc k;ılkı
ıla lıu luııuyıırl;ırılı. 1 les;11>l;11111 gi>rülıııcsin<le işgüııü, ılcğ işiııı biriıııi <>l;ır;ık :ılııııyıır,ıu. 
l ııs;ın işgüııü ya da lı;ıyvıııı işgüııü lı;ık ıııııııJ;ııı J;ı(ı;ı az katkıda l>uluıı;ııılıır. J;ılııı f;ızl;ı 
kaıkıJ;ı bulunıııılar.ı araıliıki farkı iitlüyıırlarJı. 
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8.  Toprak refoııııunun özü, feodal sınıfların topraklarının ve tahıl, 
hayvan ve tarım araçları şeklindeki mülklerinin eşit bir şekilde dağıtıl
masıdır (zengin köyliller, sadece ihtiyaç fazlası mallarını teslim ede
ceklerdir). Gizlenmiş servetleri4 ortaya çıkarnıa mücadelesine fazlaca 

• 
ağırlık veır.rıemeliyiz ve özellikle, esas çalışmamıza engel olmaması 
için bu sorunla pek fazla zaman kaybetmemeliyiz. 

9. Toprak ağalarını ve zengin köylüleri ele alırken, Toprak Yasası 
Taslağına uygun olarak aralarında ayırım yapmalıyız. 

10. Toprağın eşit bir şekilde dağıtılması ilkesiyle ilgili olarak, aynı 
zamanda büyük, orta ve küçük toprak ağalan arasında ve yerel zorba 
olan toprak ağaları .ve zengin köylüler ile yerel zorba olmayan toprak 
ağaları ve zengin köylüler arasında da aynın yapmalıyız. 

1 1 .  Halk mahkemeleri, gerçekten en canice suçları işlemiş bir avuç 
elebaşıyı ciddi bir şekilde yargılayıp; haklarında hüküm verdikten ve 
bıı hükümler ilgili yönetim örgütleri (il ya da alt bölge kademesinde 
yerel yönetimlerin örgütlediği komiteler) tarafından onaylandıktan 
sonra, onları kurşuna dizmek ve idamlarını ilan etmek, devrimci düze
nin sağlanması için kesinlikle gereklidir. Bu, sorunun bir yanıdır. Di
ğer yaııı ise daha az adamın öldürülmesinde ısrar etmeli ve ı·ark gözet
meden öldürmeyi kesinlikle yasaklamalıyız. Daha fazla adam öldür
meyi ya da fark gözetmeden adam öldüııııeyi savunmak·, kesinlikle ha
talıdır; bu, sadece Partimizin halkın sevgisini kaybetmesine, kitleler
den kopmasına ve tecril olmasına yol açar. Toprak Yasası Taslağında 
öngörülen bir mücadele biçimi olan halk mahkemelerinde yargılama 
ve mahkum etme, ciddi bir şekilde yürütülmelidir. Bu, toprak ağaları • 
ve zengiıı köylüler arasındaki en kötü unsurlara darbe indiıııiek için 
köylü kitlelerinin güçlü bir silahıdır. Bu, aynı zamanda fark gözetmek
sizin dövme veya adam öldürme hatasını da önler. Uygun bir zamanda 
(toprak mücadelesi en yüksek noktasına ulaştıktan sonra), kitlelere 
uzun vadeli çıkarlarıııı kavramayı, yani savaş çabalarını ya da toprak 
reformunu baltalamada diretmeyen ve bütün ülkede sayıları on mil
yonlara varan (yaklaşık 36() milyonluk köylük bölgeler nüfusunun 36 
milyon kadarı) toprak ağaları ve zcııgiıı köylüleri iilke içiıı bir işgücü 
olarak görmeyi ve t1nları kurı;_tr; ı '  :• . deıı kalıba dökmeyi öğretmeli-

4. Burada, toprak ağalarının toprağa gönıdLıkl�ri değerli ı-�· alara değiniliyor. 
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yiz. Görevimiz, feodal düzeni yıkmak, toprak ağalarını tek tek bireyler 
olarak değil, bir sınıf olarak yok eUnektir. Toprak Yasası'na uygun 
olarak, onlara üretim araçları ve geçim olanakları sağlamalıyız, ama 
bunlar köylülerinkinden fazla olmamalıdır. 

1 2. Ciddi hatalar işlemiş bazı kadroları ve Parti üyelerini ve işçi ve 
köylü kitleleri içindeki bazı kötü unsurları eleştirmeli ve bunlarla mü
cadele etmeliyiz. Böyle eleştiri ve mücadelelerde, kitleleri doğru yön
tem ve biçimleri benimsemeye ve kaba hareketlerden kaçınmaya ikna 
etmeliyiz. Bu, sorunun bir yanıdır. Diğer yanı ise, bu kadroların, Parti 
üyelerinin ve kötü unsurların kitlelere · misillemede bulunmamaya söz 
veııııelerinin sağlanmasıdır. Kitlelerin bunları sadece özgürce eleştir
me hakkına değil, aynı zamanda gerektiğinde bunları görevden alma 
ya da görevden alınmalarını Önerme ya da Partiden atılmalarını öner
me ve hatta eı'ı kötü unsurları yargılamak ve cezalandırılmak üzere 
halk mahkemelerine teslim etme hakkına da sahip oldukları açıklan
malıdır. 

ili. Devlet İktidarı Sorunu Üzerine 
1 .  Yenidemokratik devlet iktidarı, işçi sınıfı önderliğindeki halk 

kitlelerinin aııtiemperyalist ve antifeodal devlet iktidarıdır. Burada, 
halk kitleleri; işçi sınıfını, köylülüğü, şehir küçük burjuvazisini ve em
peryalizııı ve gerici Guomindang rejimi ve onun temsil ettiği sınıflar, 
yani bürokrat kapitalist sınıf (büyük burjuvazi) ve toprak ağası sınıfı 
tarafından ezilen ve bunlardan zarar gören milli burjuvaziyi kapsamak
tadır. Kitlelerin büyük çoğunluğunu işçiler, köylüler (askerler esas ola
rak ünit"oııııalı köylülerdir) ve diğer emekçi halk oluşturmaktadır. 
Halk kitleleri kendi devletlerini (Çin Halk Cumhuriyetini) kurarlar ve 
bu devleti temsil etmek üzere bir hükümet (Çin Halk Cumhuriyeti 
Merkezi Hükümeti) oluştururlar. İşçi sınıfı, halk kitlelerine ait olan bu 
devlette ve bu devletin hükümetinde önderliğini, öncüsü Çin Komü
nist Partisi aracılığıyla uygular. Bu Halk Cumhuriyetinin ve onun hü
kümetinin karşı çıktığı düşmanlar, yurtiçindeki yabancı emperyalizm 
ve Guomindang gericileri ve onların temsil ettiği sınıflar, yani bürok
rat kapitalist sınıt· ve toprak ağası sınıfıdır. 
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2. Çin Halk Cumhuriyeti'nin devlet iktidarı organlan, çeşitli kade
melerdeki halk kongreleri ve bu kongrelerin seçtiği çeşitli kademeler
deki hükümetlerdir. 

3. Şimdikj. dönemde köylük bölgelerde, köylülerin taleplerine uy
gun olarak, köy yönetimlerini seçmek üzere köy düzeyinde köylü top
lantıları ve bölge yönetimlerini seçmek üzere bölge köylü kongreleri 
düzenleyebiliriz ve düzenlemeliyiz. n ya da belediye kademesindeki 
ya da daha üst kademedeki yönetimler sadece köylük bölgelerdeki 
köylüleri değil, kasabalar, il merkezleri, eyalet merkezleri ve büyük 
sanayi ve ticaret şehirlerindeki her kesim ve meslekten halkı temsil et
tiklerinden, söz konusu kademelerdeki hükümetleri seçmek üzere il, 
belediye, eyalet ya da sınır bölgesi düzeylerinde halk kongreleri topla
malıyız. Gelecekte, devrim bütün ülkede zaı·ere ulaştıktan sonra, mer-• 
kezi hükümet ve her kademedeki yerel yönetimler, söz konusu kade-
melerdeki halk kongreleri tarat·ından seçilmelidir. 

iV. Devrimci Birleşik Cephede Önderlik Edenler ile 
Önderlik Edilenler Arasındaki İlişki Sorunu 

Önder sınıf ve önder parti, önderlik edilen sınıflara, kesimlere, si
yasi partilere ve halk örgütlerine önderlik edebilmek için şu iki koşulu 
yerine getirmek zorundadır: 

a) Önderlik edilenlere (müttefiklere), ortak düşmana karşı kararlı 
mücadeleler vermede ve zaı·erler kazanmada önderlik etmek; 
b) Önderlik edilenlere maddi yararlar sağlamak ya da en azından 
çıkarlarına zarar verıııemek ve aynı zamanda onları siyasi ba
kımdan eğitmek. 

Bu iki koşulun her ikisi olmaksızın ya da sadece biriyle, önderlik 
gerçekleştirilemez. Örneğin, Komünist Partisi orta köylülere önderlik 
edebilmek için, onlara. feodal sınıflara karşı bizimle birlikte kararlı bir 
şekilde mücadele etmede ve zaferler kazanmada (toprak ağalarının si
lahlı gücünü yok etmek ve onların topraklarını bölüştüııııek) önderlik 
etmelidir. Eğer kararlı bir mücadele yoksa ya da zafere ulaşan bir mü
cadele yoksa, orta köylüler yalpalarlar. Bunun yanı sıra, toprak ağala-
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rının topraklarının ve mallarının bir kısmını, görece yoksul olan orta 
köylüler arasında bölüştürmeli ve hali vakti yerinde orta köylülerin çı
karlarına zarar vermemeliyiz. Köylü derneklerinde, köy ve bölge yö
netimlerinde, orta köylüler arasındaki etkin unsurları çalışmaya katma
lı ve onlara uygun bir kontenjan (örneğin, komitedeki üye sayısının 
üçte birini) ayıııııalıyız. Orta köylülerin sınıf durumunu belirlemede 
hata yapmayın ve toprak vergisi ve sivillerin savaş hizmeti bakımın
dan onlara karşı hakça davranın. Aynı zamanda, orta köylüleri siyasi 
bakımdan eğitin. Bütün bunları yapmazsak, orta köylülerin desteğini 
kaybederiz. Aynı şey, şehirlerde, işçi sınıfı ve Komünist Partisi'nin ge
rici güçler tarafından ezilen ve zarara uğratılan orta burjuvaziye, de
mokratik partilere ve halk örgütlerine önderlik edebilmesi açısından da 
geçerlidir. 

/ 
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ORDUDAKİ DEMOKRATİK HAREKET* 

30 Ocak 1948 
Ordu birliklerimizdeki siyasi çalışmada izlenecek siyaset, üç ana 

hedefi, yani yüksek düzeyd,e bir siyasi birliği, yaşam koşullarının dü
zeltilmesini ve daha yüksek düzeyde askeri teknik ve taktikleri merke
zi önderlik altında girişilecek demokratik bir hareket yoluyla gerçek
leştirrııek için asker kitlelerini, komutanları ve bütün çalışan personeli 
bütünüyle harekete geçirmektir. Ordu birliklerimizde bugün coşkuyla 
yürütülen Üç Denetim ve Üç Geliştirme1, bu hedeflerden ilk ikisini si
yasi ve ekonomik demokrasi yöntemleri aracılığıyla gerçekleştirmeyi 
amaçlamaktadır. 

Ekonomik demokrasi bakımından, askerlerin seçtiği temsilcilerin, 
bölüğün ikmal ve iaşe işlerinde bölük komutanlıklarına (onların yetki
lerini aşmadan) yardımcı olma hakkı sağlanmalıdır. 

Askeri demokrasi bakımından, eğitim dönemlerinde subaylar ile 
erler· arasında olduğu gibi, erlerin kendi aralarında da karşılıklı eğitim 
olmalıdır; savaş dönemlerinde cephedeki bölükler çeşitli türderı bü
yüklü küçüklü toplantılar yapmalıdırlar. Bölük komutanlıklarının yö
netiıninde asker kitleleri, düşman mevzilerine nasıl saldırılacağı, bun
ların nasıl ele geçirileceği ve diğer savaş görevlerinin nasıl yerine geti
rileceği konularını taruşmaya teşvik edilmelidirler. Çarpışmalar birkaç 
gün sürdüğünde de böyle birkaç toplantı yapılmalıdır. Bu tür askeri 

• Bu Parti içi talinıat, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Devrimci Askeri Komis
yonu adına Mao Zedung yoldaş tarafından kaleme alınmıştır. 

1 .  <<Üç Denetinl>> ve «ÜÇ Geliştiıırıe>>, Halk Kurtııluş Savaşı sırasında, Partimiz.tarafın
dan toprak reforn1u ile bağıntılı olarak yürlltülen Partinin sağlamlaştınl!Jlası ve ordu 
içinde ideolojik eğitim için önenıli bir hareketi n1eydana getiriyordu. «Üç Denetim>>, 
yerel bölgelerde sıruf kökeninin, ideolojinin ve çalışma tarzının denetlenmesi; askeri 
birliklerde ise sınıf kökeninin, görevi yerine getirmenin ve savaşma aznlinin denet
lenmesi aıılanuna geliyordu. <<Üç Geliştim1e>> ise, örgütlennıenin sağlanılaştınlnıası, 
ideolojik eğitim ve çalışnıa tarzının düzeltilmesi aıılamına geliyordu. 
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demokrasi, Kuzey Şensi'deki Panlung muharebesinde2 ve Şansi
Cahar-Hebey bölgesinde Şiciaçuang muharebesinde3 büyük başarıyla 
uygulanmıştır. Bu da, uygulamanın sadece yarar getireceğini ve hiçbir 
zarar veııııeyeceğini ortaya koymuştur. 

Asker kitleleri, kadrolar arasındaki kötü unsurların hatalarını ve 
kötü davranışlarını açığa çıkarma hakkına sahip olmalıdırlar. Erlerin, 
bütün iyi ve görece iyi kadroları bağırlarına basacaklarından emin ol
malıyız. Ayrıca erlerin, atamaları üst kademelerce yapılmak kaydıyla, 
gerektiğinde alt kademe kadro görevlerine kendi aralarından güven
dikleri ki-şileri aday gösterme hakkı da olmalıdır. Alt kademelerde bil-• 
yük bir kadro sıkıntısı çekildiğinde, bu tür aday gösterme çok yararlı-
dır. Ancak bu, kural haline getirilmemeli, sadece gerektiğinde yapıl
malıdır. 

1 

2. Y enan'ın kuı.eydoğusundaki Panlung, Kııı.eybatı Halk Kurtuluş Ordusu'nun, Mayıs 
1947'de Hu Zungnan komutasındaki 6 700'den fazla Guomind•ng askerini kuşatıp 
yok ettiği şehirdi. 

3. Şiciaçuang, 12 Kasım 1947'de Şansi-Calıar-Hebey Sınır Bölgesi Halk Kurtuluş Ordu
su birlikleri tarafından kurtanldı. Şehrin 24 bin askerden oluşan düşman garnizonu 
bütünüyle yok edildi. Şiciaçuang, Kuzey Çin'de Halk Kurtuluş Ordusu tarafından 
kurtanlan ilk önenıli şehirdi . • 
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• • • •  
TOPRAK Y ASASI'NIN FARKLI BOLGELERDE 

UYGULANMASI İÇİN FARKLI TAKTİKLER 

3 Şubat 1948 
Toprak Yasası'ııı uygularkeıı üç ı·arklı bölgeyi bimiriııdeıı ayırt et

mek ve her biri içiıı farklı taktikler benimsemek gerekir. 
1 .  Japoııya'nııı teslim <llmasıııdan öııce kurulmuş olan eski Kurta

rılmış Bölgeler: Geııel olarjk bu bölgelerdeki topraklar uzuıı bir süre 
önce dağıtılmıştır ve dağıtımııı sadece bir kısmıııııı yeııideıı düzenlen
mesi gerekmektedir. Buradaki çalışmamız. Parti sanarıııın eğitilmesi 
ve sağlamlaştınlma.<;ı üzerinde ve Pingşan l lindc1 elde edileıı tecrübe
ler uyanııca Partili lerle ve Partili olmayaıılann çabalarıııı birleşt irerek. 
Parti ile kitleler arasıııdaki çelişmelerin ç<>zülmesi üzerinde yoğuıılaş
malıdır. Bu. eski Kurtarılmış Bölgelerde yapılması gereken. toprakları 
Topr.ık Yasası'na göre ikinci kez dağıtmak ya da yoksul k<>ylü birlik
leriııi köylü denıekleriııe öııderlik etmek üzere yapay ve gelişigüzel 
bir şekilde örgütlemek değil. yoksul köylü gruplarını köylü denıekleri 
içiııde örgütlemektir. Bu gruplardaki faal uıısurlar. köylü denıeklerin
de ve köylük bölgelerdeki siyasi iktidar orgaıılarıııda y<iııetim g<>revle
riııe gelebilirler: aııcak bu gibi görevleriıı orta k<>ylülerc lıiç verilme
mesi. sadece lıep y<>ksul kciylülere verilmesi bir kural lıal iııe getirilme
melidir. Bu bölgelerde k<>ylü denıckleriııdeki v� siyasi iktidar orgaııla
rıııdaki yöııetim gtirevleri yoksul ve orta k<iylüler arasıııdaki d<lğru dü
şüııcıı. işleri dürüst ve adil bir şekilde yürütcıı faal uıısurlar tar:ı ı·ıııdaıı 
yükleııilmclidiı·. Bu lx>lgelcrdeki eski yoksul ktiylüleriıı llüyük ç<>ğuıı
luğu <>rta kt>ylü lıaliııc gelmiştir ve bugüıı <>rta ktiylüler ktiylük btilge 

1 .  B•ılı l lchcy J:y;ılcıi 'ıı<lcki l'iııg�ıın il i .  <ı 1.anıanlar Şansi -CaJı;ır-l l cl"ICy Kurtanlnıış !J(;J. 
gcsiııiıı J1ir pıırç;ısıyJı. lluraJıı siizü cJilcıı l'iııg�;ııı lccrül"ICsİ. l<ııırıık rcf<ınııu sırıısııı
Jıı. l'aı1i ııiıı k(iylük lıiilgclcrdcki ilk kad.:ıııc iirgütlcriniıı sağ.lıııııJ;ı�l ınlnıiL'ı nıı yar
Jııııcı <ılnıak aıııacıylıı l'ıırti üyesi <ılnıayanlann. l'arti l<lplantılanııa dııvct cdilıııcsiy
Ji. 
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11üfusunu11 ezici çoğwıluğunu oluştunnaktıdır. Bu yüzdeıı bu köylük 
bölgelerin yöııctimiııe orta köylüler arasıııdaki faal uıısurlann katılma
sını sağlamalıyız. 

2. Japonya'nın teslim olmasıyla geııel karşıtaarruz arasında kalan 
süre içinde. yaııi 1 945 Eylül ile. 1947 Ağustos'u arasındaki iki yıl içiıı
de kurtarılan bölgeler: Şimdi Kurtarılmış Bölgelerin büyük bir kısmıııı 
oluşturaıı bu bölgelere göreli olarak eski Kurtarılmış Bölgeler denebi-
1 ir. Bu bölgelerde son iki yıldır dü�manııı işini bitiııııek için verilen 
mücadele ve <<4 Mayıs Talimatı>>ııın* uygulanması sayesinde kitlelerin 
siyasi biliııç ve örgütleııme düzeyi büyük ölçüde yükselmiştir ve top
rak sorunuııa bir önçözüm getirilmiştir. Fakat kitlelerin siyasi bilinci 
ve örgütleıımesi henüz yüksek bir düzeye ulaşmamış ve toprak sorunu 
heııüz bütünüyle ç<>zülmemiştir. Bu yüzden bu bölgelerde Toprak Ya
sası bütünüyle uygulanabilir. Ancak toprak dağıtımı genci olmalı ve 
tam yapılmalı, ilk dağıtım iyi yapı lmadığı takdirde ikinci bir dağıtıma 
ve daha soııra bir ya da iki deııctimc hazır olunmalıdır;' Bu  bölgelerde 
orta köylüler azııılıktadır ve bir bekle-gör tutumu tıkınmaktadırlar. 
Çoğuııluğu oluştur.ın yoksul köylüler ise şiddetle toprak istemektedir. 
Dolayısıyla. yoksul köylü birlikleri kurulmalı ve köylü derneklerinde 
ve köylük tı<>lgelerdeki siyasi iktidar organlannda buı1larıı1 öııderlikle
ri sağlaıımalıdır. 

3. Geııel karşıtaarruzdaıı tıu yaııa yeni kurtarılmış olaıı bölgeler: Bu 
bölgelerde kitleler heııüz lıarckete geçiri'. memiştir. Guomindaııg. top
rak ağalan ve zeııgin köylüler hala büyük bir etkiye sahiptirler ve ça
lışmalanmız lıeııüz kök salmış değildir. Bu yüzden. Toprak Yasası'nı 
bir aııda uygulamaya çalışmamal ı. be işi iki aşamada yapmalıyız. Bi
riııci aşaına. zengiıı köylüleri ıaraı·sızlaştırmak ve sadece toprak ağala
rıııa darbe iııdiı ıııektir. Bu aşama kcııdi içiııdc birkaç alt aşamaya. yaııi • 
propagaııda. önörgütlemc. büyük toprak ağalanı1111 taşınatıilir mülkle-
ri11i113 dağıtılması. küçük toprak ağaların111 durumu ayrıca göz öı1üı1de 
buluı1durular.ık büyük ve orta büyüklükteki toprak ağalarıı1111 toprakla-
011111 dağıtı lması ve soı1 olarak topr.ık ağası sı11ıl'ıı1 111 'topr.ıklanı1111 da-

2. IJurııJıı 4 Mııyıs l 94(ı'Jıı Çiıı Kıııııüııisl Pıırt isi Merkez Kı>ıııilcsi larııfınJaıı yayınl;ı-
11.ıııı «·rı>ıJr.ık S.>ruııuııa ilişkin l'aliııı;ıl•·a JcğiııilıııckıcJir. Bkz. bu ciltte «Uç Ayın 
Özo:Iİ••. N<ıt 4. s. 108. ı 

3. <<l'aşınabilir ıııülkleo• ile tahıl. para. giyecek vb. kasto:Jilnıo:kıe<lir. 
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ğıtılması aşamalanı1a bölüı1melidir. Bu aşamada. önderliği11 belkemiği 
olarak. yoksul ktiylü birlikleri kurulmalıdır. ayrıca ana gövdesini yok
sul köylüleriıt oluşturduğu köylü dernekleri de kurulabilir. lkiıtci aşa
ma. zengiı1 köylülerin kiraya verdikleri topraklarıyla, ihtiyaç ı·azlası 
ıopraklarııtın4 ve diğer mülkleri11in bir kısmının dağıtılması ve toprak 
ağaları11ın biri11ci aşamada bülüıtüyle dağıtılmamış olaı1 l<>praklannlıt 
dağıtılmasıdır. Birinci aşama aşağı yukarı iki yıl. ikiı1ci. aşama bir yıl 
sürmelidir. Acelecilik. hiçbir yarar sağlamaz. Eski. göreli olarak eski 
Kurtarılmış Bölgelerde de toprak reformu ve Partiniı1 sağlamlaştınl
ınası (bu Ocak'ta11 itibareı1 ) üç yılda ıamamlaı1malıdır. Burada da ace
lecilik hiçbir yarar sağlamaz. 

-

\ 

4. llkz. bu cilııc «Şinıdiki [)uruııı ve G<;rcvlerinıiz••. Not 6. s. 108. 
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TOPRAK REFORMU PROPAGANDASINDAKİ 
<<SOL>> HATALARI DÜZEL TELİM* 

' 

11 Şııbot 1948 

Son birkaç ay içinde haber ajansımız ve birçok yerdeki gazeteleri
miz <<SOi>> sapma hataları taşıyan birçok sağlıksız haber ve makaleyi 
hiçbir ayrım ya da tahlil yapmadan yayı11lamışlardır. Bazı örnekler ve
relim: 

1 .  Feodal düzeııi11 tasliye edilebilmesi için yoksul köylülere ve ta
rım işçileriı1e dayanma ve orta köylülerle sıkı sıkıya.birleşme çizgisini 
savunmamışlar. tek yanlı bir yoksul köylü-tarım işçisi çizgisi savun
muşlardır. Empcryalizmiı1. feodalizmin ve bürokrat kapitalizmi11 
hfıkimiyetini yıkmak ve bir Çin Halk Cumhuriyeti ile bir demokratik 
halk l1ükümeti kuııııak için. proletaryanın  bütün emekçi halkla ve bü
tün diğer ezileı1lerle. milli burjuvaziyle. aydınlarla ve (toprak refoııııu
ııa karşı olmayaı1 aydınlanmış eşraf da dahil) diğer yurtseverlerle bir
leşmesi gerektiği görüşüı1ü savunmamışlar. tek yanlı olarak yoksul • • 
köylülerin ve tarım işçileri11i11 ülkeyi fethetmeleri ve ülkeyi onların yö-
11ctmeleri gerektiği ya da demokratik hükümetin yalnız köylülerin hü
kümeti olması gerektiği ya da demokratik hükümetin sadece işçileri. 
y<>ksul köylüleri ve tarım işçilerini diı1lenmesi gerektiği görüşlerini sa
vuı)muşlar: <>rta k<>ylülerdcı1. bağımsız zaı1aatkarlardaı1. milli burjuva
zideı1 ve aydıı1 lardaı1 lıeme11 hiç söz etmemişlerdir. Bu. ciddi bir ilke 
hatasıdır. Ne var ki bu tür haberler. haber aja11sımız. gazetelerimiz ve 
radyo istasyc>n larımız taraı·ındaı1 yayınlaı1mıştır. Çeşitli yerlerdeki Par-• 
ti komiteleri11i11 propagaı1da. bölümleri de bu hataları daha üst kademe-
lere ilctmcmişlcrdir. Soı1 birkaç ay içiı1dc bu tür pr<>paga11da. yayg111 
c>lmasa bile oldukça sık yapılınış ve halkııı. buı1ların yol gösterici doğ-

• Uu l'arti içi talinıat. Ma<> Zcdung yoldaş tarafından Çiıı Komünisı Partisi Merkez Ko
ıııitcsi adına kalcnıe alınnııştı r. 
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ru düşünceleri temsil ettiğine inanabileceği bir ortam yarabıuştır. Hat
ta. Kuzey Şensi Radyo İstasyonunun bazı yanlış görüşler yayınlama
sından dolayı, halk, hatalı olarak bunların Merkez Komitesi tarafından 
onaylanmış görüşler olduğuna inanmıştır. 

2. Partinin sağlarnlaştınlması sorunu ile ilgili olarak, bazı bölgeler
de gerek sınıf kökeninin dikkate . alınmamasına, gerekse sadece sınıf 
kökeninin dikkate alınmasına karşı yeterince canlı bir propaganda yü
rütülmemiş, hatta sadece sınıf kökeninin dikkate alınmasını savunan 
yanlış bir propaganda yürütülmüştüt. 

3.  Toprak reformu sorunuyla ilgili olarak. bazı bölgelerde hem du
raksamaya, hem aceleciliğe karşı propaganda çok iyi yürütüldüğü hal
de, pek çok bölgede acelecilik teşvik edilmiş, hatta bunu öven makale
ler yayımlanmıştır. Önderlik ile kitleler arasındaki ilişki sorunuyla il
gili olarak. bazı bölgelerde hem tepeden inmeciliğe, hem kuyrukçulu
ğa karşı propagandanın yürütülmesine dikkat edildiği halde, pek çok 
bölgede <<ller işin kitlelerin istediği gibi yapılmasına>> hatalı bir şekilde 
ağırlık verilmiş ve kitleler arasında yaşayan yanlış görüşlerle uzlaşıl
mıştır. Hatta kitlelere değil de, bazı kişilere ait yanlış görüşler bile 
eleştirilmeksizin benimsenmiştir. Bu durum, Partinin önder rolünün 
inkarıdır ve kuyrukçuluğu teşvik eder. 

' 
4. Sanayi ve ticarete ve işçi sınıfı hareketine ilişkin siyasetlerle il-

gili olarak bazı Kurtarılmış Bölgelerdeki ciddi <<sol>> sapmalar ö\•ül
müş ya da gözden kaçırılnuştır. 

Özetle, son birkaç ay içinde propaganda çalışmalarımız büyük mü
cadeleleri savaş, toprak reformu, Partinin sağlamlaştınlma'lı, üretim 
ve cephenin desteklenmesi doğru olarak yansıtnuş, bunlara yol gös
termiş ve bunların büyük başarılarına katkıda bulunmuştur. Propagan
da çalışmamızın esas yönü budur ve önce bunu belirtmek gerekir. Fa
kat bazı hatalara ve eksikliklere de işaret etmek gerekir. Bunlar aşın 
<<Sol>> niteliktedir. Birkaçı Marksist-Leninist ilkelere ve bakış açısına 
bütünüyle aykırıdır ve Merkez Komitesinin çizgisinden bütünüyle ay
rılmaktadır. Merkez Komitesinin büro ve alt bürolarının ve bunların 
propaganda bölümlerinin, Yeni Çin Haber Aj ansı'nın merkez ve bölge 
bürolarının ve bütün gazetelerde çalışan yoldaşların, çalışmalarının, 
bu büyük mücadelelerde savaş, toprak ret·ormu, Partinin sağlamlaş-
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tırılması, işçi sınıfı hareketi zafer kazanılmasına ve bütün bir anti
emperyalist ve antifeodal devrimde zafer kazanılmasına yardım etmesi 
için, son birkaç ayın propaganda çalışmalarını Marksist-Leninist ilke
ler ve Merkez Komitesinin çizgisi temelinde gözden geçirmeleri, daha 
büyük başarılar kazanmaları ve hatalarını düzeltmeleri gerekir. Bütün 
bölgelerdeki Parti komitelerinin propaganda bölümlerinin ve Yeni Çin 
Haber Ajansı'nın merkez bürosunun, bu gözden geçiııııe işinde esas 
sorumluluğu yüklenmeleri ve bunun sonuçlarıyla ilgili olarak kendi 
adlarına Merkez Komitesinin propaganda bölümüne siyaset raporları 
veııııeleri gerekir. 

' 
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YENİ KURTARILMIŞ BÖLGELERDEKİ 
TOPRAK REFORMUNDA TEMEL NOKTALAR* 

15 Şııbat 1948 

1 .  Aceleci olmayıı1. ToprJk refonnunun hızı. koşullara. kitleleri11 
siyasi biliı1ç düzeyiı1e ve <>ı1der kadrolarıı1 gücüı1e göre bclirleıımeli
dir. Toprak refoımuı1u birkaç ay içiı1de tamamlamaya kalkışmayııı. 
l1er bölgede iki ya da üç yılda tamamlamaya hazırlaıııı1. Bu. eski ve 
göreli olarak eski Kurtarılmış Bölgeler için de geçerlidir. 

2. Yeııi kurtarılmış bir bölgede toprak reı·ormu iki aşamaya bölüıı
melidir. Birinci aşamada. toprak ağalarıı1a darbeler indiriıı ve zeııgiıı 
köylüleri taraı·sızlaştırıı1. Bu aşama. birkaç alt aşamaya bölünınelidir. 
Darbeyi öı1ce büyük toprak ağalanııa. sonra diğer toprak ağalarıı1a iıı
diriı1. Yerel zorba olaıılarla olmayanlara ve büyük. orta ve küçük top
rak ağalarıı1a karşı farklı tavırlar takınılmalıdır. lkiııci aşama. zengiıı 
köylülerin kiraya verdikleri topraklan ve ihtiyaç fazlası t(lpraklan da 
dalıil olmak üzere toprakların eşit olarak dağıtılmasıdır. Aııcak zengiıı 
köylülere ve toprJk ağalarıııa ı·arkl ı biçimlerde davraııılmalıdır. Hedef· 
al ıııaıılarııı tümü. geııel (ılarak haııe sayısıııın yüzde sekizini ya da ııü
fusuıı yüzde oııuııu geçmemelidir. Göreli olarak eski Kurtaı·ılmış Böl
gelerde de takıııı lacak !arklı tavırlar ve lıedef alınaıılarııı sayısı lx>yle 
<llınal ıdır. Geııel <llarak t<lprak dağıtımında 1 • sadece ut.ak düzeııleme
leı·iıı gerekli olduğu eski Kurtarılmış Bölgelerde ()U tür S<lruı1lar <lrtaya 
çıkmaktadır . 

• •  
3. Oııce yoksul ktiylü hirlikleriııi ve aııcak l1irkaç ay scıııı·a köylü 

deıııekleriııi <>rgütleyiıı. T<ıprak ağalarıııııı ve zeııgiıı ktiylüleriı1. köylü 
derııeklcriııe ve ycıksul kiiylü hirlikleriııc sızm�ılarıııı kesiııl iklc tiıı lc-

* llu Parti içi ıaliıııııl, Mıı<) Zcdııııg yı>l<l:ış lıırafııı<lan Çiıı Kıııııüııisl (>artisi Merkez K<>
nıiıesi adııı:ı k;ıleıııc alııını ışlır. 

1 .  llkz. l:ıu cilııe «Ç'in Dcvrinıi"niıı Yeni Yükselişini Selanılayalını>>, Not 14. s.  I 1 5. 
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yi11. Y <>ksul köylü ()irlikleriı1deki ı·aaı uıısurlar. ktiylü denıekleri11de 
tiı1derl iği11 l""1Clkemiği11i oluştunnalıdır. aııcak orta köylüler arJsıı1daki 
laal uı1surlarıı1 bir kısmı da kt>ylü denıeklerinin komitelerine katılmalı
dır. T<>prak rel"<>ı·ıııu mücadelesine orta köylüleri11 katılması sağlaıımalı 
ve buı1ları11 ç ıkaı·ları dikkate alınmalıdır. 

4. Çalışmayı her yerde ay111 anda başlatmayın: öı1ce belirli bölge
lerde çalış<ırak tecrül"'IC kazaı1acak güçlü kadroları seçiı1 ve daha sonra 
tecrül"'ICyi adım adım yayıp çalışmayı dalgalar haliı1de geı1işleti11. Bu. 
biitü11 bir stratej ik btilge içiıı olduğu kadar. tek bir il için de geçerlidir. 
Ay111 zanıaı1d:ı eski ve göreli olarJk eski Kurtarılmış Bölgeler için de 
geçerlidir. 

5. Sağlamlaştırılmış Kurtarılmış Bt>lgeler ile gerilla bölgclcri11i bir
biri11deıı ayırt ediı1. Birincisiı1de toprak ref<>nnu adım adım i lerleyebi
l ir. lkiı1cisiı1de ise propagaı1da çalışmasıyla. gizli t>rgütlenme çalışma
sıyla ve taşıı1abilir mülkleri11 bir kısmın111 dağıtımıyla yeti11meliyiz. 
Buralarda düşmanı11 kitlelere baskı yapmaması içiı1. kitle örgütleri 
açık ()ir şekilde kurulmamal ı .  ıopr.ık refoı ıııu uygulaıımamalıdır. 

6. Toprak ağalan11111 gerici silalıl ı  çeteleriı1deı1 ve gerici gizli polis
ıe11 y:ırarlaı1ılmamalı ve buıılar dağıtılmalıdır. 

7. Gericiler kesiıı l ikle ezilmelidir. aııcak ayrım gtizetmeksizi11 
adam tildürınek kesiıı likle yasaktır. Ne kadar az adam tildürülürsç. o 
kadaı· iyidir. ldan1 kar:ırları. il düzeyiııde kurulmuş l>ir komite taraı·111-
daı1 gtizdeıı geçiı·i lmeli ve <>11aylaı1malıdır. S iyasi bakımdaı1 şüplıeli  ki
şileri yaı·gılaına ve lıüküm venne yetkileri bölge parti komiteleri düze
yiııdeki k<>miıelere verilmiştir. Bu. eski ve gt>reli  olarak eski Kurtarıl
ınış Btilgelcr içi11 de geçerlidir. 

8. T<>pı·ak :ığ:ısı ya da zeı1gi11 kc>ylü aileleriı1dcıı geldikleri l1alde 
toprak rel(>ı·ınuı1u desıek.leyeıı yerel devrimci :ıydııılardaı1 ve yarı
:ıyd ıı1laı·d:ıı1 yar:ırlaı1ı lınal ı. buııl:ıı· üs lx>lgelerii1i11 iıışası çal ış111alarıı1a 
k:ıt ıl ıııalıdır. Aııcak l)uııl<ır aı·:ısıııdaki eğitim çal ışınalarımızı y<>ğuıılaş
tırınal ı  ve l)uıılaı·ııı iktidard:ı mevzileııerek toprak reı·c>rınuııu köstekle
ıneleı·iııi t>ı1lcmcliyiz. Geı1el c>larak buııl:ırı11 keı1di b<>lgeleriı1de ya da 
kasal)alaı111d:ı çal ışmalanıı:ı iı.i11 vermeıne liyiz. Kt>ylü ailelcriı1deı1 ge
leı1 ayd111 ve yarıaydıı1ları11 gtircvle11dirilmesi11e ö11em veri lmelidir. 
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9. Sanayi ve ticaretin korunmasına özellikle dikkat edin. Ekono
mik ve mali sorunların planlanması ve yönetilmesinde uzun vadeli bir 
bakış açısıyla hareket edin. Silahlı kuvetler, bölge ve kasaba yönetim
leri savurganlığa karlı uyanık olmalıdırlar. 
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SANAYİ VE TİCARETE İLİŞKİN 
SİYASET ÜZERİNE* 

27 Şubat 1948 
1 .  Bazı yerlerdeki Parti örgütleri, Parti Merkez Komitesinin sanayi 

ve ticarete ilişkin siyasetine uymamışlar ve her iki alanda da ciddi za
rarlara yol açmışlardır. Bu hatalar hızla düzeltilmelidir. Buralardaki 
Parti komiteleri bu hataları düzeltirken, çatışmalarını iki açıdan, yani 
yol gösterici siyasetler ve önderlik yöntemleri açısından dikkatle göz
den geçiııııelidirler. 

2. Yol gösterici siyasetler. Köylük bölgelerde toprak ağalarına ve 
zengin köylülere karşı mücadele etmek ve feodal güçleri yok etmek 
için alınan önlemlerin şehirlerde uygulanması hatasına karşı dikkatli 
olunmalıdır. Toprak ağaları ve zengin köylülerin ortadan kaldınlınası 
gereken feodal sömürüsü ile toprak ağaları ve zengin köylülerin ko
runması gereken sanayi ve ticaret işletmeleri ar.asında kesin bir ayrım 
yapılmalıdır. Aynı zamanda, üretimi, geliştirıne, ekonomik gelişmeyi 
özendirme, hem kamu çıkarını hem de özel çıkarları göz önüne alına 
ve hem emeği hem de sermayeyi yararlandıııııa şeklindeki doğru siya
set ile lafta işçilerin refahını savunan ama gerçekte zarar veren ve halk 
devrimi davasını köstekleyen tek yanlı ve dar kafalı <<}'ardım>> siyaseti 
arasında da kesin bir aynın yapmak gerekir. Sendikalardaki yoldaşlar 
ve işçi kitleleri arasında eğitim yapılmalı ve bunların işçi sınıfının sa
dece acil ve kısmi çıkarlarını göııııekle kalmayıp aynı zamanda geniş 
ve uzun vadeli çıkarlarını da görmeleri gerektiğini kavramaları sağlan
malıdır. İşçiler ve kapitalistler, yerel yönetimin önderliğinde, hem ka
mu çıkarını hem de öze, çıkarları göz önüne alına, hem emeği hem de 
sermayeyi yararlandırma ve savaşa destek olma hedeflerine erişebil-

• Bu Parti içi talimat, Mao Zedung yoldaş tacafından Çin Komünist Partisi Merkez Ko
mitesi adına kaleme alınnuştır. 
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mek için maliyetleri düşürmek, üretimi artırmak ve sauşları hızlandır
mak üzere ellerinden geleni yapmaya ve üretimin yönetilmesi için or
tak komiteler kuııııaya yöneltilmelidirler. Birçok yerde işlenen hatalar 
yukarıdaki siyasetlerin tümünün, ço�unun ya da bazılarının kavrana
mamasından doğmuştur. Merkez Komitesinin büro ve alt büroları, bu 
sorunu açıkça ele almalı, tahlil etmeli, incelemeli, doğru siyasetleri 
saptamalı ve Parti içi talimatlar ve hükümet kararnameleri yayınlama
lıdırlar. 

3.  Önderlik yöntemleri. Siyasetler belirlendikten ve talimatlar ya
yınlandıktan sonra Merkez Komitesinin bir büro veya alt bürosu, ken
di bölge ve il Parti komiteleriyle1 ya da kendi çalışma ekj.pleriyle, 
telgraf, telefon, araçlı veya atlı haberciler ya da kişisel görüşmeler yo
luyla sıkı bir ilişki içinde olmalıdır. Gazeteyi, önemli bir örgütleme ve 
önderlik aracı olarak kullanmalıdır. Çalışmanın seyrini günü gününe 
denetlemeli, tecrübe alışverişinde bulunmalı ve hataları düzelunelidir. 
Genel sonuçları toparlamak, genel bir bilanço yapmak ve geçmişte ya
pılan hataları toptan düzeltmek üzere toplantılar düzenlemek için bir
kaç ay, alU ay ya da bir yıl beklenmemelidir. Beklemek büyük kayba 
yol açar; hataları anında düzeltmek ise kaybı azaltır. Olağan koşullar
da Merkez Komitesinin bir bürosu kendine bağlı örgütlerle sıkı bir 
ilişki içinde olmaya çalışmalı, yapılması ve yapılmaması gereken şey
ler arasına kesin bir çizgi çekmeye her zaman dikkat etmeli ve buiıu 
kendine bağlı örgütlere sürekli olarak hatırlatarak onların mümkün ol
duğu kadar az hata yapmalarını sağlamalıdır. Bunlar önderlik yöntem
leri ile ilgili sorunlardır. 

4. Bütün Partili· yoldaşlar, şu anda düşmanın tamamen tecrit edil
miş olduğunu kavramalıdırlar. Ancak düşmanın tecrit olması, bizim 
zafere ulaştığımız anlamına gelmez. Eğer siyasette hatalar işlersek za
fere ulaşamayabiliriz. Somut olarak söyleyecek olursak, eğer savaş, 
Partinin sağlamlaştırılması, toprak reformu, sanayi ve ticaret ve karşı
devrimin bastırılmasına ilişkin beş siyasetten herhangi birinde ilke ha
taları yapar ve bunlan düzeltmezsek başarısızlığa uğrarız. Siyaset, 
devrimci bir partinin bütün pratik eylemlerinin hareket noktasıdır ve 

1. n Parti Komitesi, Eyalet Parti Komitesinin ya da Sınır Bölgesi Parti Komitesinin al
unda ama nçe Parti Komitesinin üstünde bir yönetim orgaıuydı. 
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o, partinin eylemlerinin seyrinde ve sonucunda kendini gösterir. Dev
rimci bir parti bir eylemde bulunuyorsa, bir siyaset uyguluyor demek
tir. Doğru bir siyaset uygulamıyorsa, yanlış bir siyaset uyguluyor de
mektir. Belli bir siyaseti bilinçli bir şekilde uygulamıyorsa, körü körü
ne uyguluyor demektir. Tecrübe dediğimiz şey bir siyasetin uygulan
masının seyri ve sonucundan başka bir şey, değildir. Bir siyasetin doğ-, 
ru mu yoksa yanlış mı olduğunu, ne ölçilde doğru ya da yanlış 
olduğunu ancak halkın pratiği aracılığıyla, yani tecrübe aracılığıyla an
layabiliriz. Ama halkın pratiği, özellikle de devrimci bir partinin ve 
devrimci kitlelerin pratiği şu ya da bu siyasetten bağımsız olarak düşü
niilemez. Bu nedenle, bir eyleme girişmeden önce belli koşullar ışığın
da saptadığımız siyaseti Parti üyelerine ve kitlelere açıklamalıyız. Bu 
yapılmazsa. Parti üyeleri ve kitleler siyasetimizin rehberliğinden uzak
laşır, körü körüne hareket eder ve yanlış bir siyaset izlerler. 

, 
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MİLLİ BURJUVAZİ VE 
AYDINLANMIŞ EŞRAF SORUNU ÜZERİNE* 

I Maı·t / 948 

Çiı1 devı·imi, bugü11kü aşamasıııda. 11iteliği bak.ımıı1daı1. prcıletarya 
öı1derliğiı1deki geııiş halk yığıııları tarafıı1daı1 emperyalizme, ı·ecıdaliz; 
me ve bürokratkapitalizme kaı·şı yürütülen bir devrimdir. Geııiş lialk 
yığııılaıi derkeı1. Çiı1 Halk Kurtuluş Ordusu'nu11 Ekim 19.47 tarilıli B il
dirisiııde açıkça belirtildiği gil)i. emperyalizm. feodalizm ve bürokrat 
kapitalizm tarafıııdaıı ezileı1. 7.3rara uğratılan ya da baskı alt ıııa alıı1aı1 
herkesi. yaııi işçileri. köylüleri. askerleri. aydınları, işadamlarıııı ve 
titeki yurtseverleri kastediyoruz. 1 Bi ldiride sözü geçen <<aydınlar>>, zu
lüm göreı1 ve baskı alt ıııa alıı1a11 bütü11 aydınlardır. << lşadamları>>. zu
lüm görcı1 ve baskı altıııa alıııa11 bütüı1 milli burjuvalar, yaııi cırta ve 
küçük burjuvalardır. <<Öteki yurtseverler>>den ise öncelikle aydıı1laı1-
mış eşraf kastedilmektedir. Çi11 devrimi. bugüııkü aşamasıııda bütü11 
bu i11saı1ları11 emperyalizme. lccıdalizme ve bürokrJtkapitalizme karşı 
bir birleşik cephe oluşturdukları ve aııa gövdesiııi emekçi lıalkııı mey
d:ıııa getirdiği bir devrimdir. Emekçi halk dcrkeı1, (işçiler. köylüler. 
7,a11aatkarlar vb. gibi) k<ıl emeğiyle çalışan herkes ve ayı11 zamaııda 
k<ıl emeğiyle çal ışaıılara yakıı1 cılaı1 ve st>müre11 durumuııd:ı değil, sö
mürüleı1 durumuııda buluı1aı1 kala emekçileri kastedilmektedir. Bu
güı1kü aşamasıııda Çiı1 devrimiııi11 hedel'i, emperyalizmiı1. ı·eodalizmi11 
ve bürokrat kapit:ıli7.mi11 l1akimiyeti11i yıkmak ve temel gücüııü emek
çi l1alkıı1 oluşturduğu geııiş lıalk yığıı1lan11ı11 yeııidemcıkratik cuml1uri
ycti11i kunnaktır: bugüııkü aş:ımasıııda Çi11 devrimiı1i11 lıedeli. geııel 
oi:ırak kapitalizmi <>rtad:ıı1 kaldıııııak. değildir. 

* IJıı l':ıı1 i  iı,:i tal iııı;ıt l\1;ı<• Zc<luıı!! y<ılil:ı� t:ırııfııııtııı \'in K<>nıüııist l':ıı1isi Mcrlcez Kı>-
ıııitcsi :ı<lıııa kıılcıııc :ılııııııı�tır. . 

1 .  IJkı- hu ciltte <<Çiıı 1 lalk Kuı1ulu� Onlusu'ııun UilJirisi>•ııJe sır.ılanan sekiz siya.,cttcn 
biriııcisi, s. 1 42. 
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Geçmişte bizimle işbirl iğiııde buluıımuş olan ve bu işbirliğiııi bu
güıı de sürdüreıı. Birleşik Amerika'ya ve Çaıı Kayşck'e karşı mücade
leyi ve toprak reformuııu <lııaylayan aydınlaıımış eşraı·ı terk etmemeli
yiz. Önıeğiıı. Şansi-Suyyuaıı Sıııır Bölgesi'ııde Liu Şaobay ve Şensi
Gaıısu-Niııgsia Sı ııır Bölgesi'ııden Li Diııgmiııg gilli kişileri alalım.2 

Japonya'ya Karşı Direııme Savaşı sırasındaki ve savaştan sonraki zor 
zamaıılarda bize epeyce yardım ettikleri. toprak refoııııuııu gerçekleş
tirdiğimiz sırada oııu engellemedikleri ve oııa karşı çıkmadıkları içiıı. 
buıılarla birleşme siyaset ini sürdürmemiz gerekir. Ama onlarla birleş
rrıek demek. oııları Çiıı devrimiııin ııiteliğiııi belirleyen bir güç olarak 
görmek demek değildir. Bir devrimiıı ııiteliğini bel irleyen güçler. esas 
düşmaıılar ile esas devrimci lerdir. Bugün bizim baş düşmanlarımız 
emperyalizm. feodalizm ve bürokratkapitalizmdir: buııa karşılık. bu 
düşmaıılara karşı mücadelemiziıı temel güçleri. ülke nüfusunun yüzde 
90'ını meydana getiren kol ve kafa emekçileridir. Dcvrimimiziıı bu
günkü aşamada nitelik bakımıııdaıı yenidemokratik bir devrim. bir de-, 
mclkratik lıalk devrimi oluşuııu ve Ekim Devrimi gibi bir sosyalist dev-
rimden tarklı oluşuııu belirleyeıı de budur. 

Milli burjuvazi içiııde emperyalizm. feodalizm ve bürokratkapita
lizme bağlaııaıı ve demokrat ik halk devrimine karşı ç ıkaıı birkaç sağcı 
unsur da devrimin düşmanıdır: buııa karşılık, m il l i  burjuvazi içinde 
emekçi halka bağlaııaıı ve gericilere karşı çıkaıı sol uıısurlar ve lcodal 
sınıl"taıı kopmı,ış olaıı birkaç aydııılaıımış eşraf devrimcidir. Ama bu 
sol uıısurlar ve aydınlanmış eşrJf ııasıl devrimcilerin ana gövdesi de
ğilse. ayııı şekilde sağ uıısurlar da düşmanııı aııa gövdesi değildir. 
Buıılarııı lıiçbiri devrimiıı kar.ıktcriııi bel irleyen bir güç değildir. Milli 
burjuvazi. siyasi bakımdaıı çclk 1.ayıı· ve yalpalayaıı bir sın ıftır. Ama 
bu sın ıı·ııı üyeleriııiıı çoğuııluğu dem<ıkratik halk devrimine katılabilir 
ya da taraı·sız bir tutum takıııabilir. çüııkü oıılar da emperyalizm. feo
dalizm ve bümkr:ıtk:ıpitalizmiıı zulüm ve ba.-;kısı altıııdadırlar. Buıılar 
geııiş lıalk yığııılarıııııı bir parçasıdırlar: ama halk yığııılarıııııı aııa göv-

, 
2. Şıınsi-Suyyuıın Sınır (l(;)gcsi'nJcki aydınlanıııış topr.ık ;ığ;ıl:ınnJan biri ol:ın l,ic> Şao

ı>ay. Ş:ınsi-Suyyu:ııı Sıııır lliilgcsi (lcçici Kcınscyiııin IJaşk:ın YarJııııcılığın;ı scçil
ıııişti. Kuzey Şeıısi I:yalcti'niıı ayJınl;ıııııı ış topr.ık ağal;ınnJan biri c>lan Li J)i ııgnıiııg 
ise. Şcnsi-Gaıısu-Niııgsia Sıııır [)(;Jgcsi l lükünıct inin Başkan YarJınıcılığıııa seçil· 
ıııişti. 



desi olmadtklart gibi. dcvrimiıı karJktcriııi tıclirleyeıı hir güç de değil
dirler. Buı1uı1la l)irliktc. ekoııomik bakımdan öııemli  olduktan ve Bir
leşik Amerika ve Çaıı Kayşek'e karşt mücadeleye katı labilecekleri ya 
da hu müc:ıdelede t:ırafsız kalabilecekleri içiıı. <>ıı larla birleşmemiz 
hem mümküıı lıeın de gereklidir. Çiıı Kc>m üııist Partisi kurulm:ıdaıı 
tiııce. haşıııda Suıı Y:ıtseıı'iıı l)uluııduğu Guomi11daı1g. mil l i  hu�juv:ızi
yi temsil ediyclı· ve <> sır:ıdaki Çiıı devrimi11i11 (ktiklü <llmay:ııı. eski t ip
te l)iı· deınokı·atik devri111 ) <iııderi <llarak lıareket ediyordu. Aına Çiıı 
Kc>ınüııist P:ırt isi kuı·uldukt:ııı ve gücüııü kaıııtladıktaıı scııırJ :ırtık Gu
omiııdaııg Çiıı devı·iıniııiıı (l)ir ycııidemokratik devriın) <iııderi olamaı.
dı.  Milli  burjuvazi 1 9 24-27'deki devrimci lıareketeJ kat ıldı ve 1927-3 1 
yıl larıııda ( 1 93 1  'deki 1 8  Eylül Ol:ıyı'ııa kadar) hu sııııl"ııı pek çok üyesi 
Çaıı Kayşek y<iııetiıniııdeki gericil iğiıı saı·ıııda yer aldı. Aın:ı l)uıı:ı ba
karak. o döııemde mill i  burjuvaziyi siyasi hakınıdaıı kazaıımaya ya da • 
ekoııomik hakımdaıı k<ırumaya çal ışmamamız geı·ektiği ya da milli  
hurjuvaı.iye k:ırşı aşırı scıl siyaseıiıniziıı İııacerJcı <>lm:ıdığı s<>ııucuııu 
çıkarmamalıyız. Tam tersiııe. <> dtiııeınde de siyasctiıniz. tünı çahaları
ın11.1 l):ış düşın:ııı laı·a karşı sav:ışına ııc>ktasıııda y<>ğuıılaşt ır:ıl)ilmemiz 
içiıı milli  l)uı:juvaziyi kcıı·uniak ve keııdi saı·ıınıı.a kazaıımak cılın:ılıydı. 
Direıııne Sav:ışı dtiııeıniııde mill i  l)urjuvazi savaşa katıldı. ama Gu<>
miıidaııg ile Kclm üııist Partisi arasıııda yalpaladı. Bugüııkü aş:ımada 
ise ın ill i lluı·juvaziııiıı ç<�ğuııluğu Birleşik Aınerik:ı'ya ve Ç:ııı Kayşek'e 
karşı gittikçe hüyüyeıı l)ir ııeı·ret llesliycır: scıl uıısurlar Kcıınüııist Parıi
si'ııiıı. sağcı uıısurl:ır Guoıniı1daı1g'ı11 ya11111da yer al ıy<ır: ortadaki uıı
surlar ise iki parti arasında kararsızlık içiııde bekle ve gtir ıutumuııu 
lleııimsiycırlar. Bu k<ışullar. milli  hurjuvaziııiıı çcığuı1luğt.111u keııdi saı·
larım ız:ı k:11.:ııın1:1mızı. a1.111lığ1111 ise tecrit etmemizi gerekli ve müm
küıı kılınaktadır. Buııu sağlay:ıhilmemiz içiıı. hu sıı1ı ı·ıı1 ekcıııomik du
rumuııu ele alırkeıı ilıtiyatlı hareket etmeli ve ilke olarak kapsamlı hir 
kcıruına siyaseti hcııimseınel iyiz. Aksi takdirde siyasi hatalar işleı·iz. 

Aydıı1laı1ınış eşı·aı·. denıcıkı-:.ıtik e�. l iınler ıaşıyaıı tek tek toprak 
ağ:ılarıı1daı1 ve ı.eııgiıı ktiylüleı·deıı oluşr.!aktadır. Buı1 ları11 hürcıkraıka
pitali1.ınle ve ocll i tilçüde de lcc>d:ıl tcıprak ağaları ve ze11gi11 ktiylülerle 

3. l�kz. hu cilııc <<Jap<>ııy;ı'ya Karşı Di rcıınıc Savaşı'nd;ı 7..afcrdcıı Soı1r.ı l)urun1 ve Siya
scli111İz>•. Not 1 O. s. 1 5. 
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çel işmeleri vardır. Oı1larla. hesaba katılması gerckeı1 bir siyasi güç <>1-
dukları ya da lıeı11a11gi bir ekoııc>mik öı1em taşıdıkları (buı1ları11 reodal 
t<>prak mülkleri bölüşülmek üzere keı1di rıı.alarıyla köylülere devredil-, 
melidir) içi11 değil. Dire11me Savaşı sırasıı1da ve B irleşik Amerika'ya • 
ve Çaı1 Kayşek'e karşı mücadele sırasıı1da biı..c siyasi bakımdaı1 epey-
ce yardımcı {lldukları içiıı birleşiy{>ruz. Toprak rc[{>rmu döııeminde. 
bir kısım aydıı1laı1mış eşr:ıl'ıı1 reroı ıııdaıı ya11a çıkması bülün ülkedeki 
l{>prak rerormuııa yardımcı olacaktır. Özellikle, (çoğu ıoprak ağası ya 
da zeııgi11 köylü aileleriı1deı1 geleı1) aydıı1larıı1. (Ç{>ğunuıı ıoprakla b:ığ
ları {>laı1) milli burjuvazi11iıı ve tsayısı birkaç yüz bi11i hulaı1) bütün ül
kedeki aydıı1laı1mış eşraı·111 kaza11ılı1ıa.')ı11a ve Çiı1 devrimiı1in baş düş
maı11 Çarı Kayşek gericileri11i11 tecrit edilmesi11c yarayacaktır'? lşte 
l'lÖyle bir role sal1ip olduğu içiı1dir ki. aydııılaı1mış eşrar ay111 zamanda 
emperyalizme. recxlalizme ve bürokrJtkapitalizme karşı devrimci bir
leşik cepheı1iı1 de bir u11surudur. Dolayısıyla. onlarla birleşme soruı1u-
11µ da c>ı1em veri lmelidir. Direı1me Savaşı döneminde. aydınlaı1mış eş
rarıaı1. Japo11ya'ya kar.jı dircı1medeı1 yaı1a çıkmasını. demokrJ.'iideı1 ya
ııa çıkmasıı11 (aııtikomüııist {llmaması11ı) ve toprak kirası ve raizin iıı
dirilmesiı1dcı1 yaı1:1 çıkması111 istemiştik. Bugünkü aşamada ise Birle
şik Amerika ve Ç:ın Kayşek'e karşı mücadeledeı1 yaııa çıkmasıııı. 
dctn{>krJsideı1 yaı1a çıkmas111ı (a11tikomünist olmasıı11 )  ve toprak re[{>ı·-

, 

muııda11 yaııa çıkması111 isıiy<>ruz .. Eğer bu isıekleri yeri11e getirebilir
lerse. oıılarla lıiç istisııasız birleşmeli ve birleşirken de oııları eğitmeli-

• yız. 
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KUZEYBATIDA Kİ BÜYÜK ZAFER VE 
KURTULUŞ ORDUSUNDA YENİ TİPTE 

İDEOLOJİK EGİTİM HAREKETİ ÜZERİNE* 

7 Maı·ı /948 

Kuzeytıaıı Halk Kurtuluş Ordusu'ııun geçeıılerde kazaııdığı tıüyük 
zaferle ilgili olarak Halk Kurtuluş Ordusu Geııel Karargalıı st)zcüsü 
şöyle dedi: Bu i'.alcr kuzeybatıdaki durumu değiştirdiği gitıi. merkezi 
ovalardaki durumu da etk ileyecekti(. Bu ı:afer. <<acıları dile getirme>> 
ve <«üç deııetim>> yt)11temleriyle ordu içiııde girişilen yeııi tipte ideolo
jik eğitim lıareketi sayesiııde Halk Kurtuluş Ordusu'nuıı yeııilmez bir 
güç haline geleceğini kaıııtlamıştır. 

Sözcü şöyle dedi: Bu <>layda Kuzeybat ı Halk Kurtuluş Ordusu. Yi
çuaıı'daki düşmaıı tümeııiııi aııideıı kuşattı ve Hu Zuııgııaıı. 29. Kolor
du Komutaııı Liu Kaıı'a. Loçuan-Yicüıı hatt ıııdµki yenideıı düzeıılel}
miş iki tümeııe bağlı dört tugayı Yiçuan'ı kurtarmaya göııdeııııesini 
emretti . Buıılar Y enideıı Düzenleıımiş 27. Tümeııin 3 1 .  ve 47. Tugay-

• Bu y<>runı. M:ı<> 7.cJung y<>IJ:ış lar.ırıııJan Çin llalk Kurtuluş OrJusu Genci K:ı
r.ırgiihı'nın si>zcüsü :ıJın:ı k:ılcıııc alııınıışlır. O sırada Jüşnıaııın Kuzcybaıı sav� ala
nıııdaki s;ıldınsı kırılnıış, <>rduıııuz saldınya geçıııiş hulunuy<>rdu. Bu y<>runı. Kuzcy
balı s:ıv:ış :ıl:ııı ın<l•ıki tluruıııu l:ılılil clnıckll! ve aynı 7.:uııaııda <liğcr s:ıvaş :ılanlarında
ki k<ışull:ırı i>7.cllcıııeklcdir. [):�ıa i'ıııcııı lisi, bu yazı ile <<acılan dile gelimıe» ve «ÜÇ 
deııeliııı>• yiinlc�ııleriyle ordu<la uygulanan yeııi ıipıe idc<>l<>jik eğilinıiıı büyük i>nenıi
ni bclirtıııiş <ılııı:ıkl:ı<lır. IJu yeni ıiıJ lıarckel. [ laik Kurtuluş Ordusu'ııd:ıki siyasi ı;:ılış
nıa ve dcııı<>kr:ılik lı:ırckeılcki iiııcıııli l1ir aş:ııııaydı. [Ju <>lay. '' sır:ıl:ırda bütün Kurta
nhııış Biilgelerde ı::ıııla başl:ı yürülüleıı l<>pr.ık rcr,1nııu ve [>art iııiıı sağl:ınılaşlınlııı:ısı 
h:ırckcl iııiıı <>rdud;ıki y:ııısını:ısıy<lı .  IJu h:ırckcı. büıüıı sub:ıy ve crleriıı siy:ısi biliııci
ııi. disiı>liııiııi ve s:ıv:ış gücüııü büyük iilı;üdc artırdı. Ayııı r.ıııı:ıııJ:ı, esir :ılııı:ııı Ç<>k 
s:ıyıda Gutııııind;ıııı: :ıskeriııiıı Kurtuluş Ordusu s:ıvaşçıları lıaliııe gelirilnıesi sürecini 
hı7.l:ıııdı rdı. Biiyleı:e, l l:ıl k Kurtuluş Ordusu'ııun sağlaıııl:ışl ın lnı:ısı ve geııişleıilnıc
siııdc ve s:ıvaş :ıl:ıııl:ınııd:ı z:ıfe� ul:ışıl ıııasında büyük nıl <>yıı:ııııışlır. llu lı:ırckclle il
gili <•l:ır:ık, :ıyııı::ı hkz. [>U ı:ilııc <�Ordudaki ı:>cnı<>kralik l larckel>•. s. 1 K4. «Şansi
Suyyu:uı Kurt:ı nlııı_ış [Jiilgesindeki Bir �adr<> ToıJlanlısın<la K<>nuşnıa>•, s. 2 1 8  ve 
<<Eylül l'oıılanlısı Uzerine--Çiıı Konıünisl Partisi Mcıtcz Kl"ınıilesi'nin Genelgesi>•, 
s. 257. 
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tarı ile Yeııidcıı Düzeıılcıımiş 90. Tümeııiıı 53. ve 6 1 .  Tugaylarıydı ve 
t<lplanı 24 tiıı kişidcıı oluşuyorlardı. Yiçuaıı'ııı kuzeybatısındaki böl
geye 28 Şubaı'ıa vardılar. Kuzeybatı Halk Kurtuluş Ordusu bir imlıa 
�ıvıışına girişti ve 29 Şubat ile 1 Mart arasııı�a 30 saat içiııde bu takvi
ye kuvveıleriııi bütüııüyle yclk etli. Bu ağdaıı hiç kimse kurtulamadı. 
1 8  l)iııdeıı ı·azıa esir alıııdı. 5 bin kişi öldürüldü ya da yarJlandı. Liu 
Kaıı l)a�ıa olın:ık üzere 90. Tümcıı Kclmuıaııı Yeıı Miııg ve dalıa başka 
sullaytaı· <>ldürüldü. Dalıa soııra. 3 Mart'ıa Yiçuaıı'ı ele geçirdik. Bura
da geııe şehri savuııaıı Yeııideıı Düzeııleıımiş 76. Tümene bağlı 24. Tu
gııydaıı 5 biııi aşkııı düşmaıı askeriııi imlıa ettik. Bu harekatta. toplam 
<>larak bir kolordu karargalıı ile iki tümeıı karargahını ve düşmaııııı 5 
tugayıııı. yaııi toplam 30 biıı kişiyi imlıa etmiş olduk. Bu. bizim Ku
zeybatı savaş alaıııııdaki ilk büyük zaferimizdir. 

Kuzeybatı savaş alaıııııdaki durumu tahlil eden sözcü şunlan söyle
di: Doğrudan dc>ğruya Hu Zungııaıı'ııı komuta.<>• alt ındaki <<Merkezi 
Ordu>>ya bağlı 28 tugaydaıı sekizi. oııuıı yenideıı düzenlenmiş scçkiıı 
1 . . 36. ve 90. Tümeııleriııe bağl ıydı. Bu tümenlerden. Yenideıı Düzeıı
leıımiş 1 .  Tümeııe bağlı 1 .  Tugay daha önce de 1 946'da güney Şaıısi'de 
Fuşaıı'da imha edilmişti. 1 Aynı tümeııe llağl ı  1 67. Tugayın aııa kuvvet-• 
teri. geçeıı yılın Mayıs'ıııda. kuzey Şeıısi'de Panlung şehrinde yok edil-
mişti. Yeııiden Düzeııleıımiş 36. Tümeııin 1 23. ve 1 65. Tugayları ge
çeıı yıl ııı Ağustos'uııda. kuzey Şeıısi'ıı in Miçi Eyaleti'nde Saciadieıı'de 
yok edilmişti. Bu kez Y eııideıı Düzeıılenmiş 90. Tümen de bütünüyle 
imha edildi. Hu Zuııgııaıı'ııı aııa kuvvetinin geri kalan kesimindeıı yal
ııız Yeııideıı Düzeııleıımiş 1 .  Tümeııe bağlı 78. Tugayla Yeııideıı Dü
zcııleıımiş 36. Tümeııc bağlı 28 Tugay lıenüz imha edilmemiştir. Hu 
Zuııgııaıı'ın <>rdusuııda lıeıneıı lıemeıı lıiç scçkiıı birl ik kalmadığı söyle
ııel)ilir. Yiçuan imha savaşıııııı bir soııucu olarak. eskideıı Hu Zung
ııaıı'ııı do�rudaıı do�ruya komutası altıııdaki 28 düzenli  tu••aydan ••eri-o o . o o 

·yıı aııcak 23 tugay kaldı. Bu 23 tugay şu bölgelere dağılmış buluııuyor: 
Güııey Şaıısi bölgcsiııde Liıırcıı'de buluııaıı bir tugay kıpırdayamamak
tadır ve yok olmaya malıkumdur. Dokuz tugay. Çeıı Geııg ve Sie Fuçi • 
k<>muıası altıııdaki satıra <>rdumuzu tutabilmek içiıı Şaıısi-Heııan sıııırı 

1 .  llkı. hu cilııe <<Dü�nıan KuvvL'llcrini Teker Teker Yok Etmek için Üslün Bir Kuvve! 
'foplayın>•, Noı 1 .  s. 100. 
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ile Loyang-Tungguan hattı üzerinde mevzilenmiştir. Güney Şensi'deki 
başka bir tugay da Hançung bölgesini savunmaktadır. Geri kalan 12  
tugay Tungguan'dan Baoci'ye ve Sienyang'dan Yenan'a uzanan T şek
lindeki irtibat hatları boyunca yayılmıştır. Bunların üçü acemilerden 
oluşan <<ihtiyat tugayları>>dır, ikisi ordtınıuz tarafından bütünüyle imha 
edilmiş ve yakında yeniden kurulmuş diğer ikisi bizden ezici darbeler 
yemiş, beşi ise görece az darbe almıştır. Bu kuvvetlerin yalnızca çok 
zayıf oldukları değil aynı zamanda daha çok garnizon hizmeti gördük
leri anlaşılmaktadır. Hu Zungnan'ın ordusundan başka, Deng Bao
şan'ın komutası altında Yulin'i savunan iki tugay vardır. Ningsia Eya
leti'nde Ma Hungkuy ve Çinghay Eyaleti'nde Ma Bufanf komutası al
tındaki dokuz tugay, Sanpien ve Lungtung bölgelerine yayılmış du
rumdadır. Hu Zungnan, Deng Baoşan ve iki Ma'nın komutası altındaki 
bütün düzenli birlikler, şimdi toplam 34 tugaydır. Bunlara, bir ya da 
iki kez imha edildikten sonra yeniden kurulan birlikler de dahildir. 

Kuzeybatıdaki düşmanın durumu işte budur. T şeklindeki muhare
be hatlarına gelince, görece az darbe yiyen beş tugaydan ikisi Ye
nan'da sıkışmış durumda, üçü ise Büyük Guançung Bölgesindedir3. 
Oradaki diğer tugaylara gelince, bunların birçoğu yakında yeniden 
kurtuldu, birkaçı ise ezici darbeler yedi. Kısacası, Btiyük Guançung 
Bölgesi ve özellikle Gansu Eyaleti'nde düşman kuvvetleri çok dağınık 
ve zayıftır. Bunların Halk Kurtuluş Ordusu'nun saldırısını durdurmala-

,, 
n mtlmkün değildir. Bu durum, Çan Kayşek'in Güııey Cephesindeki 
bazı kuvvetlerinin mevzilenişini ve en başta da Henan-Şensi sınırında 
Çen Geng ve Sie Fuçi komutası altındaki sahra ordularımız karşısın
daki kuvvetlerinin mevzilenişini etkileyecektir. Kuzeybatı Halk Kın
tuluş Ordusu güneye yaptığı bugünkü taarruzunda sancağını açar aç
maz zafer kazandı. Ünü her yana yayıldı ve Kuzeybatıda düşmanla 
aramızdaki kuvvet dengesini değiştirdi. Bundan sonra güney cephele
rindeki Halk Kurtuluş Ordusu kuvvetleriyle uywn içinde daha da etki
li savaşlar verecektir. 

Sözcü şöyle dedi: Geçen yaz ve sonbahardan bu yana, Liu Boçeng 

2. Sanpien, kuzeybatı Şensi Eyaleti'nde bir bölgedir. Lungtung, Gansu Eyaleti'nin doğ
rusudur. Sanpien ile Lungtung o sırada Şensi-Gansu-Ningsia Kurtanlrnış Bölgeleri
nin illeriydi. 

3. Burada orta Şensi ve kuzeybatı Gansu kastediliyor. 
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ile Deng Siaoping, Çen Yi ile Su Yu ve Çen Geng ile Sie Fuçi komu
tası altındaki üç sahra ordumuz, Sarı Iı·ıııağı geçerek güneye ilerledi ve 
Yangze, Huay, Sarı Irmak ve Han Irmağı arasında kalan bölgeyi enine 
boyuna tarayarak çok sayıda düşman birliğini yok etti, Çan Kayşek'in 
güney cephesindeki 160'ı aşkın tugayından 90 kadarını aldatarak üze
rine çekti, Çan Kayşek'in ordularını pasif bir duruma soktu, belirleyici 
bir stratejik rol oynadı ve bütün ülke halkının övgüsünü kazandı.4 Ku
zeydoğu Sahra Ordumuz, kış taarruzunda, eksi 30 derece soğuğa da
yandı, düşman birliklerinin çoğunu yok etti, önemli şehirleri birbiri ar
dı sıra ele geçirdi ve bütün ülkede büyük bir ün kazandı5. Şansi-Cahar
Hebey bölgesiyle Şandung, kuzey Ciangsu ve Şansi-Hebey-Şandung
Henan bölgesindeki sahra ordularımız, geçen yıl verdikleri kahraman
ca savaşlarda6 pek çok düşman birliğini imha ettikten sonra, geçen kış 

4. Liu Boçeng ile Deng Siaoping ve diğer yolda.şiarın komutası alundaki Şansi-Hebey
Şandung-Henan sahra ordusuna bağlı 7 kol 30 Haziran 1 947'den itibaren Sarı Irmağı 
aşarak Dabie Dağlarına doğru ilerlediler ve böylece flalk Kurtuluş Ordusu'nun strate
jik saldırısını başlattılar. Mart 1948 sonuna kadar 100 binden fazla d!l.şman askeri te
nıizlendi. Hubey-Henan sınırındaki batı Anhuy'da, Hubey-Henan sınınnda Tung-hay 
dağlık bölgesinde Y angze ve Han Imıağı arasındaki ovalarda ve başka yerlerde yeni 
üs bölgeleri kuruldu. Ağustos 1 947'de d!l.şmanın Şandung Eyaleti üzerinde yoğuıılıı.ş
tırdığı saldırıyı krrdıktan sonra, Çen Yi, Su Yu ve diğer yoldaşların komutası alunda
ki Doğu Çin Sahra Ordusu'na bağlı sekiz kol, Şandung ve Henan-Anhuy-Ciangsu Sı
nır Bölgesine giderek 100 binden fazla d!l.şnıan askerini tenlizledi ve hurda kıırtanl
nuş bir bölge kurdu. D!l.şmanın Kayfeng ve Çengçov stratejik nıeıkezlerini tecrit etti. 
Şansi-Hebey-Şandung-Henan bölgesindeki Tayyue Ordusu'na bağlı iki kol ile bir ko
lordu, Çen Geng ile Sie Fuçi ve diğer yoldaşların konıutası altında 1 947 Ağusto
su'nda güney Şansi'de Sarı Iıırıağı geçerek batı Henan içlerine ilerledi, 40 binden faz
la düşnıan askerini yok etti. Henan-Şensi-Hubey sının ile güney Şensi'de üs bölgeleri 
kurdu, d!l.şnıanın batı Henan Eyaletindeki stratejik nıerkezi Loyang'ı tamanıen tecrit 
etti ve Tungguan'a dayandı. 

· 

5. Lin Biao, Lo Ronghııan ve başka yoldaşların komutası alundaki Kuzeydoğu Sahra 
Ordusuna bağlı on kol ile on iki bağımsız tünıen, 15 Aralık 1947 ile 15 Mart 1948 ta
rihleri arasında doksan günlük bir savaştan sonra Çin Çangçun Denıiryolunun Siping
Daşiçiaq kesinli ile Peyping-Liaoning Denliryolunun Şanhayguan-Şenyang kesinli 
boyunca çok büyük çapta bir kış saldırısına geçti. 156 binden fazla düşman askerini 
yok etti ve düşmanın iyi tahkim edilnliş stratejik nıerkezi Siping'i ve daha başka on 
sekiz şehri ele geçirdi. Yinkov'da bulunan bir düşman tünıeni ayaklanarak bizim tara
fınuza geçti. Cilin şehrini savunan d!l.şman kuvveti Çangçun'a doğru kaçu. Buııdan 
sonra Kuzeydoğuda d!l.şman denetinli altındaki bölge bütün bölgenin yüzde birine in
di. Ve Çangçun-Şenyang-Cinçov hattı üzerinde d!l.şmanın yuvalandığı şehirler tama-
nıen tecrit edildi. 

· 

6. Nie Rungcen ve diğer yoldaşların komutası alundald Şansi-Cahar-Hebey Sahra Ordu
su'nun beş kolu, 1 947 Eylül'ü başından Kasım ortasına kadar Daçing Irrnağı'nın latze
yindeki bölgede, Çingfengdien bölgesindeki savaşlarda ve Siciaçııang'ın kurtarılması 
için birbiri ardı sıra verilen savaşlarda toplam 50 bine yakın düşman 
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eğitiın ve ikmalleriııi t:ım:ımladılar ve yakıııda ilkbalıar saldıı·ısıııa ge
çecekler.7 Durumu l1ütüııüyle gt>zdeıı geı;irdiğiınizde. tek l1ir gerçek 
ortaya ç ıkmaktadır. Tutuculuğa azimle karşı koyduğumuz. düşmaııdaıı 
ve güçlüklerdcıı yılmadığımız. P:ırti Merkez Koınitesiııiıı geııel slrJte
jisiııi ve oıı temel lıarekaı ilkesiyle ilgili talimatlarıııı8 izlediğimiz tak
dirde. saldırılara girişebilir ve çok sayıda düşmaıı birliğiııi yok edebili
riz. Çaıı Kayşck'iıı lıaydut çetesiııe bağlı kuvvetlere öyle ağır darbeler 
iııdirebiliriz ki. bize karşıl ık veremedeıı buıılan aııcak savuşturabilirler 
ya da savuşturmaya bile güç yetiremeden birbiri ardıııca yc>k olup gi
derler. 

Sö7.cü öııemle şuııu belirtti: Kuzeybatı Sahra Ordumuzuıı savaş gü
cü. gcçeıı yılııı herlıaııgi bir döııemine oranla. çok dalıa yüksektir.9 

askerini yok ederek Şansi-Cahar-llehcy ve Şansi-Hebey-Şandung-l lenan Kurtarılnıış 
Bölgelerini birleşt irdi. 1 947 llylül 'üııden Ar.ılık ayına kadar. !Xlğu Çin Ordusu'na 
batılı Şandung Ordusu'ııun üç k<llu ile yerel silahlı kuweıler. Su Şiyu ile Tan Çeıılin 
ve diğer y<lldaşlarııı koıııutası altında Doğu Şandung harekatında savaşçılar. 63 bin
deıı fazla düşnıan askerini yok etliler. oııda'ıı fazla il nıerkezini ele geçirdiler. Bu, 
Şandung liyaleıi'ndeki hüıün durunıu de!!işıirdi. 1947 Ağustosundaıı Ar.ılık ayına ka
dar kuzey Ciangsu'daki Doğu Çiıı Sahra Ordusu'na bağlı birlikler Yençeng. l.iba<ı ve 
diğer yerlerdeki savaşlarda 24 bindeıı fazla düşman askerini yok elliler ve kuz.ey Ci
angsu'da geniş bir biilgeyi geri aldılar. Aralık l 947'dc Su Siancien ve diğer y<lldaşla
nn komutası altındııki Şansi-lletıcy-Şandung-111..-nan Sahra OrJusu'na hağlı birlikler. 
Kuzeybatı Sahra Ordusu'n:ı bağlı birliklerle uyuın içinde savaşarak Yunçeng'i aldılar 
ve 1 3  binden fazla düşıııanı Y<lk etli ler. Bi.'ıylecc. ku7.cybatı Şansi"deki büıün düşnıan 
kuwetlerini lenıizleyerck Linfen'de düşmanı lccrit etli ler. 

7. 1948 i lkbalıannda. iin1..-cki kış eğiı inıdcn geçen ve güç t<ıplayan 11alk Kurtuluş Ordu
su'nuıı sahr.ı <lrdul:ın birbiri ardı sır.ı saldırılarda buluııdular. Mart ve Mayıs aylan 
arasında. Şaıısi -Cahar-1 lebcy Sahr.ı Ordusu ile Şansi-11ctıcy-Şaııduııg-11enaıı ve Şan
s i-Suyyuan Salır.ı Ordulanna bağlı birlikler güney Cahar. doi!u Suyyuaıı ve Ş:ııısi"ııin 
Linfen lıiilgesiııılc girişıiklcri h:ırckatlarda 43 binden fazla düşıııan askeriııi y<lk etli
ler ve <lldukça büyük bir biilgeyi düşnıandan geri aldılar. 7 M:ırt ile 29 Mayıs arasın
da Merkezi Ovalar ve lxığu Çin Salıra Ordulanna bağlı birlikler. l .<>yang ve Sungho 
ile Many:ıng'ııı batı ve d<>ğu kesinılerinde art arda nıulıarcbclere girişerek 5(> biııden 
f:ızla düşnı:ın askeriııi y<>k ettiler. lli.iylecc düşmaııın Merkezi Ovalardaki savunnıa 
sislenıini parçalayar.ık <ıradaki kurtarılnıış bölgeyi genişletliler ve sağlaııılaştırdı lar. 
1 1  Mart i le K Mayıs ar.ısında IXlğu Çiıı Sahra Ordusu'na bağlı Şaııdung Ordusu iincc 
Çingd:ı<l Ciııaıı [)cıııiry<llunuıı b:ıtı kesinıinde ve daha s<ınr.ı da V1..'Ysieıı'de giriştiği 
nıulıarebclerde 84 llindeıı f:ızla düşıııan :L,keriııi inılıa etti. lliiylece. Clu<•ıııiııd:ıııg'ın 
elinde buluııdurduğu ("iııaıı. Çiııgd:ıt>. l.inyi ve Yeııçov gibi [lirkaç ıııüsl:ılıkeııı nıcvki 
dışında Şaııdung Eyaleti kurtaı1ldı. Mart ayında. Kuzey Ciaııgsu ()rdusu Yiliıı"de b:ı-
şanlı bir ıııulıurebc verdi. .. K. On teıııel hıırck:iı ilkesi i<>in bkz. bu cillte •<Şiıııdiki [)urunı ve Giircvleriııı iz••. Uçün
cü Biilünı. s. 1 5 1 .  

9. [>eııg [)clıvay. il<• l .uııg. Si \'uııgsun ve diğer yrndaşlann k<�ııuta,ıııd:ıki Kuzeyb:ılı 
Satıra Ordusu, 1947 yıızıııdıı Kuz.cy Şensi 'dc verdiği savaşlarJa.·ttıpl:uıı 25 biıı kişilik • 

206 



Geçeıı yılki savaşlarda. bu <>rdu. l1ir sel.erde eıı fazla iki düşmaıı tuga
yıııı yok edcbiliyc>rdu. Şiındi ise. Yiçuaıı harekiitıııda bir defada beş 
düşınaıı tugayıııııı lıakkıııdaıı gelmeyi başardı.  Bu olağaııüstü zaferin 
birçok ııedeııi vardır: buıılar arasıııda cephedeki öııder yoldaşların ka
rarlı ama esııek komuta.'iı .  ceplıe gerisiııdeki öııder yoldaşlar ve geniş 
kit leleriıı güçlü desteği.  düşmaıı birlikleriııiıı görece tecrit edilmiş ol
ması ve araziniıı bizim içiıı elverişli olma<;ı sayılabilir. En çok üzerin
de durulması gerekeıı ise. ordudaki yeııi tip ideolojik eğitim hareketi
dir. Geçeıı kış. şikayetleri açıkça dile getinnc ve üç denetim yöııtemle
ıiyle iki aydan f"azla bir süre bu eğitim uygulandı. Acıların dile getiril
ınesi (gericiler ve eski toplum tar.ıfıııdaıı emekçi halka yapılan hak.'iız
lıklar) ve üç denetim (sınıf kökeııi. görevin yerine getirilmesi ve 
savaşma azmi). sömürüleıı emekçi kitleleriıı özgürlüğe kavuşturulma
sı. ülke çapında topr.ık refonnuııun yapılması, halkın ortak düşmanı 
Çan Kayşek'iıı haydut çetesiııiıı başıııııı ezilmesi için verilen mücade
le. bütüıı ordudaki komutan ve erlerin siyasi bilincini büyük ölçüde 
yükseltti. Ayrıca bu eğitim. bütün komutaıılarla savaşçılarııı. Komü
ııist Partisi'niıı öııderliği altındaki birliğini son derece güçlendirdi. Bu 
temele dayaııarak ordu. saflarıııı daha da arıııdırdı. disiplinini güçleıı
dirdi. kitle çapıııda bir eğitim hareketi başlattı ve kendi içindeki siyasi. 
ekc>nomik ve askeri demokrasiyi çok iyi bir önderlikle ve düzenli bir 
biçimde geliştirdi. Btiylece. ordu. herkesiıı fedakarlıktan yılmadan ve 
maddi güçlükleriıı üstesindeıı gelerek fikirleri ve gücüyle katkıda bu
luııduğu tek bir vücut haliııe geldi. Kitle kalıramanlığı gösteren ve düş
maııı kararlılıkla yok eden bir ordu oldu. Böyle bir ordu yenilmez. 

Stizcü koııuşmasıııı şöyle bitirdi: Ordudaki bu yeni tipte ideolojik 
eğitiın hareketi sadece Kuzeybatıda değil. Halk . Kurtuluş Ordusu tara
f"ıııdaıı ülke çapıııda yürütülmüştür ve yürütülmektedir. Bu hareket. 

iki  kı>I ve iki ıugayd:ııı ı>luşan l>ir an:ı kuvvel kullaıııyon!u. 1 948 ilkhahannd-.ı • ana 
kuvveı. lııplanı 75 hiıı k işiden ı>luşaıı hcş kı>la yükseldi. () yıl verilen s.�vaşlarda 1947 
kışıııda ı>rdu<laki yeııi 1i(>1e idL'<>lı>jik eği1iııı lıarcke1inde çelikleşen geniş suhay ve as
ker kiıleleriııiıı s iyasi hiliııı.:i ve askeri birliklerin savaşnıa güLii giirülnıenıiş düıeylerc 
ul:ışlı. l�u duruııı. 1948 M:ın'ında Ku1.eyba11 Sahr.ı Ordusu'nun dış ha1lanla savaşnıa
y:ı geçnıesi için gerek li kı>şull:ırı yar:ı11ı. Kuı.cyba1i Sahra Ordusu 1 2  Nisan'da Yiçu• 
:ııı'd:ı kaz:ıııdığı öııeıııli ı.:ıferdeıı sı>ıır.ı Sifu'd:ı (Siaıı'ııı halısındaki ve Çiııgşuy ve 
Veyşuy Inııaklan ar.ısın<l;ıki hlilge) ve doğu ()ansu'da hir harekata girişli. Çingşuy ve 
Vcyşuy lmıak.ları arasııı<la kalan geııiş hlilgeııin içlerine ginli. Sian-Uınçov Karayo· 
lwıu kesıi ve 22 Nisan'da Ycnan'ı geri aldı. 
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muharebeler arasında yürütüldüğü için de savaşmaya engel olmamak
tadır. Bu ideolojik eğitim harek'eti , Partinin sağlamlaştırılması hareke
tiyle; şimdi Partimizce doğru olarak uygulanan toprak ret·ormu hareke
tiyle; .Partinin sadece emperyalizme, feodalizme ve bürokrat
kapitiı.lizme karşı çıkarak ayrım yapmaksızın dövme ve öldürmeyi ke
sinlikle yasaklayarak (ne kadar az öldürülürse o kadar iyidir) ve ülke 
nüfusunun yüzde 90'ını meydana getiren halk yığınlarını sıkıca birleş
tirerek saldırının kapsamını daraltmayı amaçlayan doğru siyasetiyle; 
Partimizin şehirler için saptadığı doğru siyasetle ve milli burjuvazinin 
sanayi ve ticaretinin sıkı sıkıya korunması ve geliştirilmesi siyasetiyle 
uyum içinde ele alınınca, Halk Kurtuluş Ordusu yenilmez bir ordu 
olacaktır. Çan Kayşek'in haydut çetesi ve onların efendisi Amerikan 
emperyalizmi, Çin halkının büyük demokratik devrim mücadelesinin 
karşısında tımutsuzca ne kadar direnirlerse dirensinler, zat·er kesinlikle 
bizim olacaktır . 

• 
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DURUM ÜZERİNE BİR GENELGE* 

20 Mart 1948 
1 .  Son aylarda Merkez Konıitesi, dikkatini , yeni koşullarda toprak 

reformu, sanayi ve ticaret, birleşik cephe, Partinin sağlamlaşunlması 
ve yeni Kurtarılmış Bölgelerdeki çalışmaya ilişkin özel siyaset ve tak
tiklerle ilgili sorunların çözülmesi üzerinde yoğunlaştırııuştır. Merkez 
Komitesi aynı zamanda Parti içindeki sağ ve <<sol>> sapmalarla, ama 
esas olarak <<sol>> sapmalarla mücadele etmiştir. Partimizin tarihi, sağ 
sapmaların ortaya çıkma olasılığının Partimizin Guomindang'la birle
şik cephe kurduğu dönemlerde; <<sol>> sapmaların ortaya çıkma olasılı
ğının da Partimizin Guomindang ile bütün ilişkilerini kopardığı dö
nemlerde daha t'azla olduğunu göstcrıtiekiedlr. Bugün rastlanan başlıca 
«SOi>> sapmalar şunla!dır: Orta köylülerin ve milli burjuvazinin çıkarla
rını çiğnemek; işçi hareketinde tek yanlı olarak işçilerin acil çıkarları
na ağırlık veı·ıııek; toprak ağalarıyla zengin köylüler arasında hiçbir 
ayırım yapmamak; büyük, orta ve küçük toprak ağalan arasında ya da 
yerel zorba olan ve olmayan toprak ağaları arasında h�çbir ayrım yap
mamak; toprak ağalarına, eşit dağıtım ilkesi uyarınca, geçimlerini sağ
lamaları için gerekli olanakları bırakmamak; karşıdevrimi basurma 
mücadelesinde, siyasetimizin belirlediği bazı sınırları aşmak; milli 
burjuvaziyi temsil eden siyasi partileri istememek; aydınlanmış eşrafı 
istememek; yeni Kurtarılmış Böıgelerde s._aldın hedefini daraltmanın 
taktik önemini küçümsemek (yani zengin köylülerin ve küçük toprak. 
ağalarının tarafsızlaşunlmasını ihmal etmek) ve çalışmaları adım adım 
yürütmek için gerekli sabırdan yoksun olmak. Bu <<sol>> sapmalar aşağı 

• Bu Parti içi genelge, Çin Konıünist Partisi Merkez Komitesi adına Mao Zedung yol
� tarafından yazıldı. Şensi-Gansu-Ningsia Sınır Bölgesi'nde bulunan Merkez Konıi
ıesi daha sonra Şansi-Suyyuan Kurtarılmış Bölgesi yoluyla Şansi-Cahar-Hebey Kur
tanlnuş Bölgesi'ne geçti ve 1948 Mayıs'ında batı Hebey Eyaleti'ndeki Pingşan lli'nin 
Sibaypo köyüne ulaştı. 
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yukarı soı1 iki yıldır bütüıl Kurtarılmış Bcilgelerde şu ya da bu ölçüde 
<lrtaya çıkmış ve bazı durum larda ciddi maceracı eğilimlere dö11üş
müştür. Neyse ki bu sapmaları11 düzeltilmesi çok güç değildir. B uı1lar 
S<lıl birkaç ay içi11de esas olarJk düzeltilmiştir ya da şu aı1da düzeltil
ınektedir. Ama l1u tür sapmalarıı) tam aı1lamıyla düzelıilebilınesi aı1-
cak, bütüı1 kademelerdeki ti11derleri11 ciddi çal1aıarty ıa mümkü11 <lla
cakıır. Başlıca sağ s_apınalar ise şu11 lard ır: Düşmaı1ı11 gücü11ü alxırt
mak: AB D'ı1i11 Çaı1 Kayşek'e ge11iş çapta yardım etınesi karşısıı1da 
korkuya kapılmak: uzuı1 süre savaşmaktaı1 bcHi bir bıkkııı l ık duyınak: 
dü11ya deın<lkratik güçleriı1i11 kuvveti koııusuııda bazı kuşkular lx:sle
mek: fe<ldali1.mi y<>k etmek amacıyla kitleleri bütüı1üyle lıarekete ge
çirmeye cesaret edemeınek ve Partiı1i11 srı1ıf bileşimi ve çalışma tarLı11-
daki yabaı1cı uıısurlarJ karşı k:ıyıtsız kalmak. Ne var ki. bugüı1 esas 
sapmaları bu tür sağ sapmalar meydaı1a getirmemektedir ve <<sol>> sap
malar gil1i buı1ları11 da dü7,cltilmesi çok zor değildir. Part imiz son ay
larda savaşta. toprak rcı·oııııuııda. Partiııin sağlamlaştırılın:ısıııda. ordu 
içi11deki ide<llojik eğitimde. yeıı i Kurtan lmış Btilgeleriıl iıış:ısıııd:ı ve 
demokratik partileriıı sallarıın ıza kaı.aıı ı lmasıııda baş:ırı lar elde eii i :  
!�:.! ç;ıl!�ına alaıı!arnıda ort:ıya çı k:ııı sapm:ıl :ırı ıı öııcmlç u�criiidc dura
rak buı1ları düzeltmiştir ya <i:ı düzeltmektedir. Bu. Çiı1'deki tüm dev
riınci lıareketiıı sağlam bir şekilde ilerlemesiııi sağlayacaktır. Çi ıı dev
rimiıı iıı z:ıı·ere ulaşması. aııcak Part iııiı1 bütüıı siyaset ve t:ık t ikleri dclğ
ru yolda olduğu zaın:ııı ınüıııküıı <ılacak t ır. S iyııset ve tııktik. Partiıı iıı 
lıayatıdır: l1ütüıı kadeınelerdeki tiııder y<lldaşlar buıı ları büyük bir dik
katle ele almalı ve lıiçl1ir durtıında :ısla ilımal etmemelidirler. 

2. Bazı deıncıkı·:ıı kişileı·. Bi ı·leşik Amerika ve Çaı1 Kayşek lıakkııı
da bazı lıayallere k:ıpıldıkl:ırı ve Partinıiziıı ve lıalkıınıı.ııı içteki ve 
ciıştaki bütüıı düşınaııl :u·ı alt edecek güce salıip olup <llınadığı  kcıııu
suııda kuşku duydukları içiıı. siizülil <lııa l1ir <<üçüııcü ycıl>>uıı 1 11515 

ınümküıı cılduğuıı:ı iııa11ınış ve Gu<ımiııdaııg ile Komüııist P:ırlisi ara
sıııda cıı·ı:ı ycılu llCııi ınseı11 işleı·<l i .  D<ılayısıyla buııl:ır Gucıın iııdaııg'ııı 
:111i ı:ı:u·ı·uı.u k:ıı·şısıııd:ı keııclileı·iııi pasif bir durumda l1ulclular: e11 scı
ıı uıı<l:ı 1 948 Oc:ık ayıııd:ı P:ırı im iziıı slcıg:ıı1ları111 kal1ul ett i leı· ve Ç:ııı 
Kayşek'e ve Birleşik Aınerik:ı'y:ı karşı. Koın üııist P:ırt isi ve Scıvyetleı· 

I .  l!k'.z. hu ciltle •• ŞiıııJiki Dunını ve Cliirevlcr!ıııiz>•, N<ıl 9, s. 1 5 1 .  
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Birliği'yle birlikten yana olduklan111 açıkladılar.2 Bir yandan bu kişile
rin hatalı görüşleriııi uygun bir şekilde eleştirmeli. bir yandan da onlar
la birleşme siyasetini izlemeliyiz. ileride. Merkezi Halk Hükümeti ku
rulduğunda. bunlardan bazılarını hükümet çalışmalarına katılmaya ça
ğırmak gerekli ve yararlı olacaktır. Bu kişiler. emekçi halkla bağ kur
makta her zama11 isteksiz davraıımışlardır. büyük şehirlerde yaşamaya 
alışkıııdırlar ve Kurtarılmış Bölgelere gelme konusunda tereddüt gös
terirler. Ama gene de temsil ettikleri toplumsal taban, yani milli burju
vazi belli bir öneme sahiptir ve ihmal edilmemesi gerekir. Dolayısıyla 
011ları sanarımıza kazanmamız gereklidir. Biz dalla büyük zaferler ka-
1.aı1dığımız. Şenyang. Peypiııg ve Tiancin gibi şehirleri ele geçirdiği
miz ve Komü11ist Partisi'ni11 kazanacağı ve Guomindang'ın kaybe;dece
ği açıkça belli olduğu zaman. eğer Merkezi Halk Hükümetine katılma
ya çağrılırlarsa. kanımızca bu kişiler Kurtarılmış Bölgelere gelerek bi
zimle çalışma konusunda istekli davranabilirler. 

3. Merkezi Halk Hükümetiııi bu yıl kuııııayı düşünmüyoruz. çünkü 
vakit heııüz erkeııdir. Önümüzdeki günlerde sahte Milli Meclis Çan 
Kayşek'i başkaıı seçtikteı13 ve Çan Kayşek itibarını dalla da fazla yitir
dikten. biz ise dalıa da büyük zaferler kazanıp topraklarımızı ge11işlet
t ikteı1. terci haı1 ülkeııin en büyük şchirleriııden bir ikisini ele gcçirdik
te11 ve kuzeydoğu Çin. Kuzey Çiı1. Şandung. kuzey Ciangsu. Heııan. 
Hubcy ve Aı1l1uy tek hir bölge l1aliı1de birbiriııe bağlandıktan sonra . 

• 
Merkezi Halk Hükümctiııin kurulması bütünüyle gerekli olacaktır. Bu 

• 
2. Gerici (lu<>n1iııd;ıng hükün1eti 1 947 Ekin1'indc De111ııkr;ıt ik Birlik'in dağıtılnıasıı11 cnı

retti. l)L'fll<>k rJtik !Jirlik'iıı lxıcalay;uı bazı üyeleri, Cluı>nıiı1daılg gcricilerinin baskısı 
karşısı ııd;ı !Jirliği kııpattılar ve f;ı;ıliyeıine son verdiler. Aynı şekilde haklannJa Guı>
ıııi ııd;ıııg gericileri tar:ıfındaıı k<ıvuştunııa ;ıı;ılan iit cki denıı>krat ik partiler de '' sıralar 
(luııııı iııd;ıı1g blilgelerinde açıkça f;ıaliyet göstercııı iyorlardı. ÜC;ık 194l!'de l l<>11g
k<ıııg 'd;1 yaılılan bir t<ıplantı<la Şeıı Cüııru ve Dcnı<ıkrJtik  llirlik'iıı diğer i\nderleri. 
Birliğiıı yi\netin1 <>rganıııın yeniden kurulıııasını ve faaliyetlerine ycnidL"ll başl;ıııı:ısını 
k:ır:ırl:ışlırdılar. Gene Ocak ayıııda. l.i Ciş�'lı ve (lu<ı11ıindaııg'ın deııı<>kratik kanadınııı 
iiteki üyeleri 1 l<ıngk<ıng'da Gu<>ıııinJang !)evrimci K<>n1 itesini kurdular. �ler iki kuru
luş d;ı Çiıı K<ııııünist l'artisi'niıı var <>l:ın durunıa ilişkin tutunıunu <>ııayladı ve K<ınıü 
ııist l';ırtisi ve diğer deıııokratik ı:ıartilerle birlik <>lnıa. Çan Kayşek dikt:ıtiirlüğüııü dc
,·inııe ve i\ ll l)'ııin Çiıı'in içişlerine yaptığı sil:ılılı nıüdalı:ıleye karşı k<ıyı11:1 ç;ığnsıııd:ı 
buluıı:ııı l1ildirilcr yayınladı. () sır.ıda hu sl<ıı;:ınlan l)enı<>kraıik llirlik'iıı h<ıcalay;ııı 
iiycleri de kabul etliler. 

3. Gu<ııııiııd:ını; gericileri 2') Mart 1 948 ile 1 M;ıyıs 1948 tarilıleri ;ır:ısııı<l;ı N;ıııciııı;'de 
salııe bir <<M illi Mecl is•• topladılar ve Çarı K;ıyşı,:k'i <<başkan••. l ,i Zuııı;ren'i <le 
<<başkaıı yardın1eısı•• <<seçlilco•. 
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büyük bir olasılıkla 1 949'da gerçekleşecektir. Şimdiki durumda Şansi
Cahar-Hebey bölgesini, Şansi-Hebey-Şandung-Henan bölgesini ve 
Şandung'daki B ohay bölgesini tek bir Parti komitesinin (Kuzey Çin 
Bürosu), tek bir hükümetin ve tek bir askeri komutanlığın4 (Bohay 
bölgesinin dahil edilmesi bir süre geciktirilebilir) yönetimi alunda bir
leştiriyoruz. Bu üç bölge, Lunghay Demiryolunun kuzeyinde, Tiancin
Pukov Demiryolu ve Bohay Körfezi'nin batısında, Datung-Puçov De
miryolunun doğusunda ve Peyping-Suyyuan Demiryofiinun güneyin
de yer alan geniş- alanı kapsamaktadır. B uralar daha şimdiden toplam 
50 milyon insanın yaşadığı tek bir bölge içinde birbirlerine bağlanmış
lardır ve yakında büyük bir olasılıkla bütünüyle birleşmiş olacaklar
dır. Bti da güney cephesindeki savaşa güçlü bir destek sağlamamızı ve 
yeni Kurtarılmış Bölgelere çok sayıda kadro aktarmamızı mümkün kı
lacakUr. Birleşmiş bölgenin yönetim merkezi Şiciaçuang'da5 olacakUr. 
Aynı zamanda Merkez Komitesi Kuzey Çin'e geçmeye hazırlanmakta
dır; Çalışma Komitesi de onunla bütünleşecektir. 

4. Güney cephesindeki birliklerimizin tümü Aralık ve Şubat ayları 
arasında dinlenip güç toplamışlardır; bu birlikler Şandung Ordusunun 
dokuz tugayını, Kuzey Ciangsu Ordusunun yedi tugayını, Sarı Irmak 
ile Huay Iııııağı arasındaki bölgede bulunan ordunun yirıııi bir tugayı
nı, Henan-Hubey-Şensi bölgesindeki ordunun on tugayını, Yangze, 
Huay ve Han Irrnaklan arasındaki bölgede bulunan ordunun on dokuz 
tugayını, Kuzeybatı Çin'deki ordunun on iiçi tugayını ve güney Şansi 
ve kuzey Honan'daki ordunun on iki tugayını kapsamaktadır. Tek is
tisna, Yangze, Huay ve Han Irmakları arasındaki bölgede bulunan, 
Liu Boçeng ve Deng Siaoping komutasındaki ordunun ana kuvvetiydi; 
Bay Çungsi birliklerini Dabie Dağlarına saldırtuğı için, bu ana kuvvet 
hiç dinlenememiş ve güç toplayamarnışu6 Bu kuvvet ancak Şubat 
sonlarında bazı birliklerini dinlenip güç toplayabilmeleri için Huay Ir
rnağı'nın kuzeyine gönderebildi. Bu, çarpışmaların son yirmi ayı bo-

4. 1948 Mayıs'ında Şansi-Cahar-Hebey Kurtarıln1ış Bölgesi ile Şansi-Heb�y-Şandung
Henan Kurtarılmış Bölgesi birleştirildi; Kuzey Çin Birleşik Yönetim Konseyi ve Ku
zey Çin Askeri Bölgesi kwuldu. Aynı yılın Ağustos ayında Kuzey Çin Birleşik Yö· 
netim Konseyi'nin adı Kuzey Çin Halk Hükürneti olarak değiştirildi. 

5. Batı Hebey Eyaleti'ndeki Şiciaçuang, Kuzey Çin'de Halk Kurtuluş Ordusu tarafından 
kıırtanlan ilk büyük şehirdi.· 

6. 1947 Aralık ayında Bay Çungsi Dabie dağlık bölgesine 33 tugayla saldırıya geçti. 
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yunca bizim büyük çapta dinlenip güç topladığımız ilk dönemdi. Bu 
dönem boyunca benimsediğimiz yöntemler şunlardı: Kitlelerin acıları
ı1ı (eski toplumun ve gericilerin emekçi halka yaptıkları kötülükleri) 
dile getirmeleri, üç denetim (sınıf kökeni, görevin yerine getirilmesi 
ve savaşma azmi üzerinde) ve kitle eğitimi (subayların erlere, erlerin 
subaylara ve erlerin birbirlerine öğretmeleri) . Bu yöntemlerle bütün 
ordudaki komutanlar ve savaşçılar atasında yüksek bir devrimci coş
kunluk yarattık; bazı ordu birliklerinde görülen toprak ağalarını, zen
gin köylüleri ve kötü unsurları ya düzelttik ya da ayıkladık; disiplini 
sağlamlaştırdık; toprak reformuyla ilgili çeşitli siyasetlerle sanayi ve • 
ticarete ve aydınlara ilişkin siyasetleri berrak bir şekilde açıkladık; or-
du içindeki demokratik çalışma tarzını geliştirdik ve askeri teknik ve 

• 
taktik düzeyimizi yükselttik. Bunun sonucunda, ordumuzun savaşma 
gücü büyük ölçüde arttı. Ordunun Liu Boçeng ve Deng Siaoping ko
mutasındaki hfila dinlenip güç toplamakta olan bölümü dışında bütün 
ordularımız Şubat sonlarından ya da Mart başlarından bu yana birbiri 
ardı sıra yeni askeri harekatlara giriştiler ve iki hal.ta içinde dokuz düş
man tugayını yok ettiler. Kuzeydoğudaki ordunun 46 tugayı, Şansi
Cahar-Hebey bölgesindeki ordunun 1 8  tugayı ve Şansi-Suyyuan böl
gesindeki ordunun iki tugayından oluşan kuzey cephesindeki birlikle
rimizin çoğu bütün kış boyunca savaştı; bir bölümü ise dinlenip güç 
topladı. Kuzeydoğudaki ordumuz Liaoho Irmağı'nın donmasından ya
rarlanarak üç ay savaştı, sekiz tugayı yok etti, bir tugayı kendi safları
mıza kazandı; Çangvu, Faku, Sinlitun, Liaoyang, Anşan, Yingkov ve 
Siping'i işgal etti ve Cilin'i geri aldı. Şimdi bu ordu dinlenip güç topla
maya başlanuş bulunmaktadır. Daha sonra ya Çangçun'a ya da Pey
ping-Liaoning Demiryolu hattındaki düşmana saldıracaktır. Şansi
Cahar-Hebey bölgesindeki ordu bir ayı aşkın bir süre dinlenip güç top
ladı; şimdi Peyping�Suyyuan Demiryoluna doğru ilerlemektedir. Şan
si-Suyyan bölgesindeki ordu, görece küçüktür ve ana görevi Yen Si
şan'ın birliklerini bulundukları yerde tutmaktır. Özetleyecek olursak, 
şu anda biri kuzeyde, öbürü de güneyde iki cephemiz ve bu cephelerde 
(her biri yeniden düzenlenmiş bir Guomindang tümenine eşit) 50 dü
zenli birlik kolundan ya da her tugayın (üç alay) ortalama 8 bin asker
den oluştuğu (her biri yeniden düzenlenmiş bir Guomindang tugayına 

' 
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eşit) 156 tugaydan, yani toplam olarak 1 322 QO()'den fazla askerden 
oluşan irili ufaklı on ordumuz var. Aynca, bölgesel kuruluşları, bölge
sel birlikleri, gerilla müfrezelerini, cephe geıisi bölgesindeki askeri ör
gütleri ve askeri akademileri içeren 1 168 OOO'den fazla (bunların 800 
bini savaşçı askerlerdir) muvazzaf olmayan asker var. Böylece tüm or
dumuzun toplam mevcudu 2 491 OOO'i aşmaktadır. Ama 1946 Tem
muz'undan önce sadece 28 düzenli birlik kolumuz ya da her tugayı (üç 
alay) ortalama 5 binden az askerden oluşan 1 1 8  tugayımız vardı, yani 
toplam mevcudumuz 6 1 2  bini buluyordu; 665 bin muvazzaf olmayan 
askeri de ekleyecek olursak, tüm mevcudumuz 1 278 OOO'di. Ordumu
zun büyümüş olduğu açıkça görülmektedir. Tugay sayısı pek artma
mış, ama her tugaydaki asker sayısı büyük ölçüde artmıştır. Yiııııi ay
lık savaştan sonra, savaşma gücümüz de iyice artmış bulunmaktadır. 

5.  1946 Temmuz'uyla 1947 yazı arasında, Guomindang'ın düzenli 
ordusu 248 tugayı olan 93 tümenden oluşmaktaydı. Şimdi ise kağıt 
üzerinde 279 tugayı olan 1 04 tümenden oluşmaktadır. Guomindang'in 
düzenli ordusunun mevzilenişi şöyledir: Kuzey cephesinde aşağı yu
karı toplam 550 bin askerden oluşan ve 93 tugayı olan 29 tümen var
dır (Şenyang'da Vey Lihuang komutasında 45 tugayı olan 1 3  tümı;m, 
Peyping'de Fu Zoyi komutasında 33 tugayı olan l 1 tümen, Tayyu
an'da Yen Sişan komutasında 15 tugayı olan 5 tümen) . Güney cephe
sinde aş_ağı yukarı toplam 1 060 000 askerden oluşan ve 158 tugayı 
olan 66 tümen vardır (Çengçov'da Gu Çutung komutasında 86 tugayı 
olan 38 tümen, Ciuciang'da Bay Çiıngsi komutasında 33 tugayı olan 
14 tümen, Sian'da Hu Zungnan komutasında 39 tugayı olan 14 tü
men). Geri hatlarda aşağı yukarı toplam l 96 bin askerden oluşan ve 
28 tugayı olan 9 tümen vardır (kuzeybatı bölgesinde, yani Lançov'un 
batısında kalan yörede 8 tugayı olan 4 tümen; güneybatı bölgesinde, 
yani Sicuan, Sikang, Yunnan ve Guycov Eyaletlerinde 10 tugayı olan 
4 tümen; güneydoğu bölgesinde, yani Yangze Irmağı'nın güneyinde 
kalan eyaletlerde 8 tugay ve Tayvan'da 2 tugayı olan 1 tümen). Guo
mindang'ın düzenli ·ordusunun birlik sayısının kağıt üzerinde artmış • 
olmasının nedeni, Guomindang'ın çok sayıda askerinin ordumuz tara-
fından yo.k edilmesinden ve Guomindang'ın stratejik taaı ı uzdan strate
jik savunmaya geçmesinden sonra Guomindang'ın asker sayısı bakı-
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mından yetersizliğini şiddetle hissetmesi ve bu yüzden de birçok yerel 
silahlı birliği ve kukla birliği düzenli ordusu içine alıp bir üst kademe
ye çıkartması ya da yeniden düzenlemesidir. Bunun sonucunda, kuzey 
cephesinde, Vey Lihuang'ın komutasına 14 tugaydan olu�an 3 tümen, 
Fu Zoyi'nin komutasına da 6 tugaydan oluşan 2 tümen daha eklenmiş
tir; güney cephesindeyse, Gu Çutung'un komutasına 9 tugaydan oluşan 
6 tümen, Hu Zungnan'ın komutasına da 2 tugay daha eklenmiştir. Top
lam artış 1 1  tümen ya da 3 1  tugaydır. Sonuç olarak bugün Guomin
dang ordusunun 93 yerine 104 tümeni ve 248 yerine 279 tugayı bulun
maktadır. Ama, birinci olarak, son aylarda (20 Mart'a kadar) imha et
miş olduğumuz 29 tugaydan oluşan 6 tümenin şimdi ismi var, cismi 
yoktur; bunları yeniden inşa etmek ya da yenil�mek için vakit bulama
mışlardır ve bazılarını da olasılıkla hiçbir zaman yeniden inşa edeme
yecek ya da yenileyemeyeceklerdir. Dolayısıyla, aslında bugün Guo
mindang ordusunun sadece 250 tugaydan oluşan 98 tümeni vardır; bu 
da, geçen yazdan bu yana kağıt üzerinde 5 tümenin ve 2 gerçek tuga
yın eklendiğini göstermektedir? İkinci olarak, gerçekten var olan 250 
tugay arasında ordumuzdan ezici darbeler yememl.ş bulunan sadece 
1 1 8 tugay vardır. Geriye kalan 1 32 tugayın hepsi de ordumuz tarafın
dan bir, iki ve hatta üç kere imha edilmiş ve sonradan yenilenmiştir; 
ya da ordumuzdan bir, iki ve hatta üç ezici darbe yemişlerdir (�ir tuga
yın imha edilmesi, onun tamamının ya da büyük bir bölümünün orta-, 

dan kaldırılması demektir; bir tugaya ezici darbe indirilmesi ise, o tu-
gayın ana kuvvetinin değil, bir ya da daha t"azla sayıda alayının yok 
edilmesi anlamına gelir); aynca moralleri ve sav�ma güçleri çok dü
şüktür. Henüz ezici darbeler yememiş olan 1 1 8 tugaydan bazıları geri 
hatlarda talim göııııekte olan acemi askerlerden oluşmaktadır; bazıları 
da bir üst kademeye yükseltilmiş ya da yeniden düzenlenmiş olan ye
rel silahli birlikler ya da kukla birliklerdir; bunların da sav�ma güçleri 

• • 
son derece düşüktür. Uçüncü olarak, Guomindang silahlı kuvvetleri 
sayı bakımından da düşüş göstermiştir. 1 946 Temmuz'undan önce 2 
milyon düzenli askeri, 738 bin düzensiz askeri, 367. ·bin kişilik özel 
kuvvetleri, deniz ve hava kuvvetlerinde 190 bin askeri, geri hizmet ku
ruluşlarında ve askeri akademilerde 1 0 1 0  000 askeri, yani toplam 4 
305 000 mevcudu vardı. 1948 Şubat'ında ise, 1 8 1 0 000 düzenli askeri, 
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560 hiıı düzeıısiz askeri. 280 hiıı kişilik t>zel kuvvet, deııiz ve lıav:ı 
kuvvetleriıılle 190 hiıı askeri ve geri lıizmeı kuruluşlarıııda ve askeri 
akadem ilerde 8 10 biıı askeri. y:ıııi l<>plaın 3 650 O<Xl mevcudu vardı . • 
Bu da. toplam mevcutla 655 hiıı kişilik bir azalma olduğuııu gt>ster-
ınekıedir. 1 946 Temmuz'uııdaıı 1948 Ocak ayıııa kadar geçeıı <>ıı d<ı
kuz ay içiııde ordumuz t<>plaın 1 977 0()() Gu<ımiııdaııg askeriııi iınlıa 
etti (Şullat ayıııııı ve Maı·t 'ııı ilk yarısıııııı istatistikleri lıeııüz taınaın
laııınamışıır. ama llu diiııemde iınlıa edileıı Guomiııdaııg askerleıiııiıı 
s:ıyısı kabaca 1 80 hiııdiı·). Başka llir deyişle. G uc>m iııdaııg savaş sıra
sıııda <ırduya �ldığı 1 mily<ıııdaıı fazla askeri yit irmekte kalın:ıınış. ay
ııı 7,amaııda llaşlaıı l1Cri <ırdusuııda savaşaıı askerleıiıı de llüyük llir l1t>
lümüııü yit iıın iştir. Bu duruınd:ı Guc>ınindaııg hizimkiııiıı taın tersi llir 
siyaset l1Cııimsemiş ve tugaylaı·ıııı ıam mevcutlu lıale getireceği yerde. 
lıer tugaydaki asker sayısıııı azaltarak kağıt üzeriııde tugayııı s:ıyısııı ı 
ç<>ğaltmıştır. 1 946 yıl ıııda cırtalaına mevcudu aşağı yukarı 8 hiıı olaıı 
lliı· Guomiııdaııg tugayıııda llugüıı sadece 6 500 asker buluıımaktadır. 
Buııdan htiyle. orduınuzuıı ele geçirdiği alan lıer geçeıı güıı genişleye
cek, lluııa k:ırşılık Guomiııdaııg'ııı asker ve erzak kayııakları lıer gcçeıı 
güıı daralacaktır. Kaıııınızca. lliı· yıl  daha savaştıktaıı soıırJ. öııüınüz
deki i lkbalıara kadaı· biziın <>rdumuz ile Gucımiııdaııg ordusu sayı ba
kımıııdaıı kabaca eşit duruma geleceklerdir. Bizim siyasetimiz. çabuk 
scıııuçlar peşiııde kcışmak değil. istikrarlı bir şekilde ilerlcınek ve kesiıı 
darl1Cler iııdirmekt ir. Bizim lıe<lel.i ıniz. Guomiııdaııg'ııı düzeııli ordu
suııuıı lıer ay cırtalama <ılarak aş:ığı yukarı'sckiz tugayıııı ya da lıer yı l  
aşağı yuk:ıı·ı 100 tugayıııı imlıa etmektir. Aslıııda geçeıı soııllalıardaıı 
bu yaııa bu sayı aşılınıştır ve huııdaıı höyle dalıa da ı·azla aşılabilir. Bu 
durumd:ı. Gucııniııdaııg ordusuııuıı t:ımaınıııı ıı aşağı ·yukarı l1CŞ yıl 
içiııde ( 1 946 Teınınuz'uıı<laıı llaşlay:ırak) iınha edilınesi müınküıı cıla
caktır. 7 

6. Bugüıı güııey ve kuzey ceplıeleıiııde. düşınaııııı lıfilfi epeyce llü
yük llir vurucu güce salıip cılduğu ve llizim <ır�daki lliı·tikleriınizi geçi
ci cıl:ırak güç duruında llıı·:ık:ıcak t:ı:ırruz seferleri düzeııleyellileceği 

7.  () >ırJl:ırd:ı Cluıllttiııd;ıııg 1•11lusuııu11 1:1111:11111nıı1 aş•ığ.ı yuk:ın be� yıl  içi ııdc iııılı:ı cılilc· 
ccğ.i ı:ılııııiıı cdiliyıırdu. ():ılı:ı sıııır:ı l'lll süre. y;ıklaşık ıılar.ık üç lıuçuk yıla iııdiıi ldi. 
Ilkz. l'lll cilııc <<Çiıı'iıı Askeri ()uruıııuııd:ıki ()11L'lllli Dcği�iklik». s. 274. 
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iki kesim vardır. Biriı1ci kesim. Dabie Dağlarıı1dadır: düşmaı1111 burada 
vurucu güç olarak kullaı1abileceği yaklaşık 1 4  tugayı huluı1maktadır. 
lki11ci kesim. Huay lrmağı'nı11 kuzeyidir: düşına11111 burada geı1e ayı11 
11itelikte 1 2  kadar tugayı vardır. Bu iki kesimde Guomiı1dang birlikleri 
i11isiyatil'i itala ellerinde tutmaktadırlar (Huay lrmağı'ı1111 kuzeyi11deki 
kesimde i11isiyatili elleriı1de bulu11durmaları11111 11edeı1i. bizim vurucu 
tugaylarımızdaı1 dokuzuı1u öteki kçsimlerde kullanılmaya hazırlık ola
rak diı1le11ip güç toplamaları içi11 San lnnağııt kuzeyiı1e kaydırmış ol
mamızdır). Diğer bütüı1 s:ıva� alan larındaki düşmaı1 birlikleri pasif bir 
durumdadır ve yc11ilgiye uğramaktadır. Durumu11 bizim içiıt özellikle 
elverişli olduğu savaş alaı1ları Kuzeydoğu. Şaı1duı1g, Kuzeybatı, kuzey 
Cia11gsu. Şaı1si-Cal1ar-Hehcy bölgesi, Şaı1si-Hebcy-Şandung-Hena11 
lX>lgesi ve Çeı1gçov-Haı1kov Demiryoluı1uı1 l)atısıı1da. Yaı1gze lrma
ğı'nııt kuzeyiı1de ve Sarı lııııağın güı1eyiı1de yer alaı1 geniş bölgedir. 
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ŞANSİ-:SUYYUAN KURTARil..MIŞ BÖLGESİNDEKİ 
BlR KADRO TOPLANl'ISINDA KONUŞMA 

1 Nisan 1948 
Yoldaşlar! 
Bugün esas olarak Şansi-Suyyuan Kurtarılmış B ölgesindeki ve ay

nı zamanda bütün ülkedeki çalışmalarımıza ilişkin ban sorunlar üze
rinde duııııak istiyorum. 

1 
Kanımca, geçen ,yıl Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Şansi

Suyyuan Alt Bürosu'nun önderliğindeki bölgede yürütülen toprak re
foııııu ve Partinin sağlamlaştırılması çalışmaları başarılı olmuştur. 

Bu, iki yönden ele alınabilir. Bir yandan, Şansi-Suyyuan Parti ör-• 
gütü, sağ sapmalarla mücadele etmiş, kitle mücadeleleri başlatııııştır 
ve bölgenin üç milyonu aşkın toplam nüt.usunun iki milyondan fazla 
kısmı içinde toprak refoı·ıııunu ve Partinin sağlamlaştırılmasını ta
mamlamıştır ya da tamamlamaktadır. Öte yandan, bu kampanyalar sı
rasında ortaya çıkan birçok <<sol>> sapmayı da düzeltmiş ve böylece bü
tün çalışmalarını sağlıklı bir gelişme yoluna oturtmuştur. İşte bu iki 
yönden, Şansi-Suyyuan Kurtarılmış Bölgesindeki toprak reformu ve 
Partinin sağlamlaştırılması çalışmalarını başarılı buluyorum. 

<<Bundan böyle>> diyor Şansi-Suyyuan Kurtarılmış Bölgesi halkı, 
<<lıiç kimse yeniden feodal olmaya, başkalarına.  zorbalık etmeye ve 
rüşvete yeltenemeyecektir>>. Bu, toprak reformu ve Partinin sağlamlaş
tırılması çalışmalarımızdan onların çıkardıkları sonuçtur. <<Hiı;; kimse 
yeniden feodal olmaya yeltenemeyecektir>> dediklerinde, yeni Kurta
rılmış Bölgelerdeki feodal sömürü sistemi ile eski ve görece eski Kur
tarılmış Bölgelerdeki kalıntılarını yok etmiş ya da yok etmekte olan • 
mücadeleleri başlatmakta bizim kendilerine önderli� etmiş olduğumu-
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zu kastediyorlar. <<Hiç kimse artık başkalarına zorbalık etmeye ya da 
rüşvete yeltenemeyecektir>> derken de, geçmişte Parti ve hükümet ör
gütlerimizin sınıf bileşimi ve çalışma tarzının belli-ölçüde saf olmama
sı gibi ciddi bir olguyu kastediyorlar. Birtakım kötü unsurlar, Parti ve 
hilkümet örgütlerine sızmış birtakım kimseler, biirokratik bir çalışma 
tarzı geliştirmiş, yetkilerini kötüye kııllaııarak halka zorbalık etmiş, iş
leri yürütmek için sindirici ve hotzotçu yöntemlere başvurarak kitleler 
içinde hoşnutsuzluğa yol açmış ya da rüşvetçiliğe batmış veya kitlele
rin çıkarlarını ayaklar altına almışlardı. Ancak, bir yıllık bir toprak re
foııııu ve Partinin sağlamlaştırılması çalışmasından sonra bu durum te
melden değişmiştir. 

Toplantıya katılan yoldaşlardan biri bana, «Bizim için ölümcül ola
bilecek bir şeyden kendimizi kurtardık. Eskiden sahip olamadığımız 
şeyler edindik>> dedi. <<Ölümcül>> derken, Parti ve hükümet örgütlerinin 
sınıf bileşiminin ve çalışma tarzının saf olmaması gibi ciddi bir olguyu 
ve bunun sonucunda kitleler arasında doğan hoşnutsuzluğu .kastediyor
du. Bu olgu bugün artık temelden giderilmiştir. ·<<Eskiden hiç sahip ol
madığımız, ancak şimdi edindiğimiz şeyler>> derken ise, yoksul köylü 
birlikleri, yani köylü dernekleri, bölge ve köy halk temsilcileri konfe
ransları ve toprak refoııııu ile Partinin sağlamlaştınlması çalışmaları
nın sonucu olarak köylük bölgelere egemen olan yeni havayı kastedi
yordu. 

Bence bu yorumlar, gerçek durumu yansıtmaktadır. 
Şansi-Suyyuan Kurtarılmış Bölgesindeki toprak refoııııu ve Parti

nin sağlamlaştırılması çalışmaları böylesine büyük bir başarıya ulaş
mıştır. Bu, başarının birinci yönüdür. Geçen yıl Şansi-Suyyuan Parti 
örgütü büyük Halk Kurtuluş Savaşı'nı desteklemek için geniş çapta sa
vaş hizmetlerini işte bu temel üzerinde gerçekleştirebilmiştir. Toprak 
refoııııu ve Partinin sağlamlaştınln1ası konularındaki başarılı çalışma
larımız olmasaydı böylesine muazzam askeri görevleri yerine getir
mek zor olurdu. 

Öte yandan Şansi-Suyyuan Parti örgütü, çalışmaları sırasında orta
ya çıkan birçok <<sol>> sapmayı da düzeltmiştir. Başlıca üç <<sol>> sapma 
ortaya çıkmıştı. Birincisi, bazı yerlerde sınıf durumu belirlenirken, hiç
bir feodal sömürüde bulunmadıkları ya da pek az bulundukları halde 
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emeğiyle geçinen bazı kim.ı;eler hatal'ı bir şekilde toprak ağası ya da 
zengin köylü olarak sınıflandırılmışlardı; böylece saldırının kapsamı ' 
hat�ı bir şekilde genişletilmiş ve son derece önemli stratejik bir ilke, 
yani, toprak ret·oııııu yaparken köylerdeki hanelerin yüzde 92'si ya da 
köy nüfusunun yüzde 90 kadarını birleştirebileceğimiz ve birleştirme
miz gerektiği ilkesi, başka bir deyişle köylük bölgelerdeki bütün 
emekçi halkı t'eodal sisteme karşı bu birleşik cephe kuııııak üzere bir
leştirebileceğimiz ve birleştirmemiz gere)<tiği ilkesi unutulmuştu. Bu 
sapma şimdi düzeltilmiş bulunmaktadır. Bunun sonucu olarak da halk 
aruk çok daha t'azla' güven duymaktadır ve devrimci birleşik cephe 
sağlamlaşurılmıştır. İkinci olarak, toprak reformu çalışmalarında top
rak ağalarının ve zengin köylülerin sanayi ve ticaret işletmelerine selc
te vurulmuş; ekonomik alanda karşıdevrimin açığa çıkarılması için ve
rilen mücadelede belirlenen soruşturma sınırlan aşılmış; vergi siyase
tinde de sanayi ve ticarete zarar verilmişti. Bunlar, sanayi ve ticaretin ' ' 
ele alınmasındaki <<sol>> sapmalardı. Şimdi bunlar da düzeltilmiştir, • • 
dolayısıyla sanayi ve ticaret artık toparlanabilir ve �elişebilir. Uçüncü 
olarak, geçen yıl toprak reformu alanında girişilen çetin mücadeleler
de Şansi-Suyyuan Parti örgütü, Partinin, ayrım gözetmeksizin adam 
dövme ve öldürmeyi kesinlikle yasaklayan siyasetine gereken titizlik
le uymadı. Bunun sonucunda bazı yerlerde bazı toprak ağalan ve zen
gin köylüler gereksiz yere öldürüldüler ve köylük bölgelerdeki zararlı 
unsurlar da öç almak için durumdan yararlanma fırsatını elde ettiler ve 
bir kısım emekçiyi hunharca katlettiler. Biz, demokratik halk devrimi
ne etkin bir şekilde ve inatla karşı çıkan ve toprak reformunu baltala
yan baş suçlulann, yani en· iğrenç karşıdevrimcilerin ve yerel zorbala
rın, halk mahkemeleri ve demokratik hükümetler tarafından ölüme 
mahkum edilmelerini son derece gerekli ve doğru buluyoruz. Eğer bu 
yapılmasaydı, demokratik düzen kurulamazdı. Bununla birlikte, Guo
mindang saflarındaki sıradan görevlilerin, sıradan toprak ağalan ve 
zengin köylülerin ve suçları hafif olanların ayrım gözetmeksizin öldü
rülmesini yasaklamak zorundayız. Bundan başka, bir halk mahkemesi 
veya demokratik hilkümet, suçluları yargılarken şiddet kullanmamalı
dır. Geçen yıl Şansi-Suyyuan bölgesinde ortaya çıkan bu türden sap
malar da, aynı şekilde, düzeltilmiştir. 
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Bütün bu sapmalar artık bütünüyle düzeltilmiş olduğuna göre, 
Merkeı Komitesinin Şansi-Suyyuan Alt Bürosuntın önderliği altında 
yürütülen bütün çalışmaların sağlıklı bir gelişme yoluna girdiği konu-• 
sunda yeterli kanıtlar olduğunu söyleyebiliriz. 

Hiçbir komünistin aklından çıkaııııaması gereken temel çalışma 
yöntemi, çalışma siyasetlerimizi somut duruma göre belirlemektir. 
Yaptığımız hataların nedenlerini araştırdığımızda, bunların hepsinin, 
belirli bir zaman ve yerdeki gerçek durumdan uzaklaştığımız ve çalış
ma siyasetlerimizde öznelci davrandığımız için ortaya çıkUğını görü
yoruz. Bu, bütün yoldaşlara bir ders olmalıdır. 

İlk kademedeki Parti örgütlerinin sağlamlaştırılmasına gelince, • 
Merkez Komitesinin eski ve görece eski Kurtarılmış Bölgelerdeki top-
rak reformu ve Partinin sağlamlaştırılması çalışmalarına ilişkin talima
tına 1 uygun olarak, Şansi-Cahar-Hebey Kurtarılmış Bölgesindeki 
Pingşan ilinin tecrübesinden dersler çıkardınız; yani, Partili olmayan 
kitleler arasındaki etkin unsurları Parti kolu toplantılarına çağırdınız, 
Parti örgütlerinin sınıf bileşiminin ve çalışma tarzının saf olmaması 
durumunu düzeltmek amacıyla eleştiri ve özeleştiriyi başlattınız ve 
Partinin kitlelerle daha sıkı bağlar kurmasını sağladınız. Bu, parti ör
gütlerini sağlıklı bir biçimde sağlamlaşurma çalışmalarınızı başarıya 
ulaşuııııanızı sağlayacaktır. 

Hatalar yapmış olan, fakat iflah olmayanlardan farklı olarak hfila 
eğitilebilecek olan bütün Parti üyeleri ve kadrolar, sınıf kökenleri ne 
olursa olsun eğitilmeli ve terk edilmemelidirler. Bu siyaseti izlemiş ya: 
da izliyor olmanız da aynı şekilde doğrudur. 

Feodal sisleme karşı mücadelede bölge ve köy (ya da kasaba) dü
zeylerinde ve yoksul köylü birlikleri ve köylü dernekleri temelinde 
halk temsilcileri konferanslarının kurulması, son derece yararlı bir tec
rübedir. Tek gerçek halk temsilcileri konferansı, gerçekten geniş halk 
kitlelerinin iradesine dayanan halk temsilcileri konferansıdır. Şimdi bu 

1 .  Çin Komilnist Partisi Merkez Konıitesi'nin 22 Şubat 1 948'de yayınlanan bu talimatı, 
çeşiUi Kurtanlnuş Bölgelerdeki toprak refomıu \'e Partinin sağlamlaştınlrnası çalış
rnalannın tecrübesini özetliyor, toprak reformu ve Partinin sağlamlaştırılması için bir 
dizi siyaset ve yöntem saptıyor ve bazı bölgelerde bu iki görevin yerine getirilnıesi sı
rasında ortaya çıkan «sol» sapmaların dilzeltilmesi gereğini vurguluyordu. 
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gibi halk temsilcileri konferanslarının bütün Kurtarılmış Bölgelerde 
kurulmaları artık mümkündür. B öyle bir konferans, bir kere oluştuk-• 
tan sonra halk iktidarının yerel organı haline gelmeli ve bütün gerekli 
yetkiler onun elinde ve onun seçeceği hükümet konseyinde toplanma
lıdır. Yoksul köylü birliği ve köylü derneği o zaman onuı:ı yardımcıları 
durumuna gelecektir. Bir zamanlar, köylük bölgelerde halk temsilcile
ri kont·eranslarını ancak toprak refoııııu çalışmaları büyük ölçüde ta
mamlandıktan sonra kurmayı düşünmüştük. Fakat gerek sizin gerek 
öteki Kurtarılmış Bölgelerin tecrübeleri, bölge ve köy düzeylerindeki 
bu halk temsilcileri konferanslarının ve bunların seçtiği hükümet kon
seylerinin toprak reformu mücadelesinin içinde kurulmasının mümkün 
ve gerekli olduğunu gösterdiğine göre, bundan sonra da bunları bu şe
kilde ·kurmaya devam etmelisiniz. Bütün Kurtarılmış B ölgeler aynı şe
yi yapmalıdır. Konı·eranslar, getıel olarak bölge ve köy düzeyinde ku
rulduktan sonra, il düzeyinde kurulmaya geçilebilir. Halk temsilcileri 
konferansları, il düzeyine kadar kurulduktan sonra daha üst düzeyler
de de kurulmaları artık kolay olacakur. Çeşitli düzeylerdeki halk tem
silcileri konferanslarına, mümkün olan her yerde bütü,n demokratik 
kesimlerin (işçiler, köylüler, bağımsız zanaatkarlar, serbest meslek sa
hipleri, aydınlar, milli burjuva sanayici ve tüccarlar ve aydın eşraf) 
temsilcileri dahil edilmelidir. Bu da hiç kuşkusuz, mekanik bir şekilde 
ya�ılmamalıdır; bütün demokratik kesimleri birleştirnıe görevini me
kanik değil, doğal bir şekilde gerçekleştirebilmek için, içiııde şehirler 
bulunan köylük bölgeler ile bulunmayan köylük bölgeler arasında, 
ı·arklı büyüklükteki şehirler arasında ve şehirlerle köy itik bölgeler ara
sında ayrım yapmalıyız. 

Toprak reı·ormu ve Partinin sağlamlaştınlması için girişilen büyük 
kitle mücadeleleri, on binlerce etkin unsuru ve kadroyu eğitmiş ve öne 
çıkarnuştır. Buı1lann kitlelerle bağlan vardır ve Çin Halk Cumhuriye
ti'nin en değerli varlığı olacaklardır. O halde çalışmalannda sürekli 
ilerleyebilmeleri için eğitimlerini güçleı1dirmeliyiz. Bu arada başarı ve 
övgüden kibirliliğe kapılmamalan ve var olan durumlarıyla yetinme
meleri içiı1 onları uyarmalıyız. 

Bütün bunlara bakarak, çeşitli yönlerde kazanılmış başarılara baka-
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rak Şansi-Suyyuan Kurtarılmış B ölgesinin artık şimdiye kadarkinden 
daha sağlam olduğunu söyleyebiliriz. Aynı yolu izlemiş · olan diğer 
Kurtarılmış Bölgeler de aynı şekilde sağlamlaşmıştır. 

u 
Önderlikle ' ilgili olarak Şansi-Suyyuan Kurtarılmış Bölgesinin ba

şarılan esas olarak aşağıdaki nedenlere dayanır: 

1 .  Şansi-Suyyuan Alt Bürosu, geçen ilkbahar ve yaz süresince 
Linsien ilinin yönetim merkezi olan Hociapo köyünde Kang 
Şeng yoldaşın çalışmalarının yardımıyla geçen Haziran'da il dü
zeyindeki Parti komiteleri sekreterlerinin katıldığı bir konferans 
topladı. Konferans, geçmiş çalışmalarda görülen sağ sapmaları 
eleştirdi, Parti çizgisinden çeşitli uzaklaşmalar şeklinde ortaya 
çıkan ciddi olguyu baştan aşağı teşhir etti ve toprak ret'oııııu ve 
Partinin sağlamlaştırılmasını kararlı bir şekilde başlatma siyaseti 
üzerinde karara vardı. Konferans esas olarak başarılıydı. Bu öl
çüde bir toprak ret·ormu ve Partinin sağlamlaştırılması, bu kont·e
rans olmadan başarılamazdı. Konferansın zaafları, eski, görece 
eski ve yeni Kurtarılmış Bölgelerdeki koşullara göre değişen ça
lışma siyasetlerini kararlaştıramamış olması; sınıt· durumunun 
belirlenmesinde aşırı sol bir siyaset benimsemesi; ı·eodal siste
min nasıl yok edileceği sorununda, toprak ağalarının gizli malla
rının ortaya çıkarılması noktasıQa aşırı bir önem veııııesi ve kit-• 
lelerin taleplerinin ele alınışında ciddi bir tahlil yapamayışı, sa-
dece <<Her şeyi, kitlelerin yapılmasını istediği şekilde yapın>> slo
ganını ortaya atmasıydı. Partinin kitlelerle ilişkileri sorununa gi
ren bu son nokta bakımından, Parti, kitlelere koşulların ışığında . . -
bütün doğru fikirlerini uygulamaları için önderlik etmeli ve taşı-
yabilecekleri yanlış fikirleri düzeluneleri için onları eğitmelidir. 
Konferans, sadece Partinin kitlelerin fikirlerini uygulaması ge
rektiğini vurguladı, ama Partiııin aynı zamanda kitleleri eğiunesi 
ve onlara önderlik eunesi gerektiğine işaret euneyi ihmal etti ve 
böylece sonunda bazı bölgelerdeki yoldaşlar üzerinde yanlış bir 
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etki yaparak oıılarııı kuyrukçuluk lıatalarıııı ağırlaştırdı. 
2. Bu yıl ııı Ocak ayıııda Şaıısi-Suyyuaıı Alt Bürosu. <<sol >> sap
maları düzeltmek içiıı uyguıı öıılemler aldı. Bu öıılemler. Alt Bü
rodaki y<Jldaşlarııı Merkez Komitesiııiıı Aralık toplantısıııdaıı2 

dciıımeleriııdeıı soııra uygulaııdı. Bu amaçla Alt Büro. hcş mad
delik bir talimat3 yayıııladı. Bu düzeltme öıılcmleri kitleleriıı is
tekleriııe o kadar iyi bir şekilde uyguıı kılıııınış ve <l kadar hızlı 
ve kapsamlı bir şekilde uygul:ııımıştı .ki . hemeıı hemeıı bütüıı 
<<sol >> sapmalar. kısa l1ir süre içiııde düzeltildi. 

111 
Şaıısi-Suyyuaıı Part i örgütüııüıı Japoııya'ya Karşı Dircııme Savaşı 

sırJsıııdaki öııderlik çizgisi esas olarak doğruydu. Bu,  keııdiııi kira ve 
ı·aiziıı iııdirilmesiııde. tarım üretiminiıı .  evlerde yapılan iplik ve doku-• 
ma ürctimiııiıı. savaş saııayileriııiıı ve bazı hatif saııayileriıı önemli öl-
çüde eski düzeyleriııe getirilmeleriiıde ve geliştirilmeleriııde. Parti ör
gütlcriııiıı temelleriııin atılmasıııda ve demokratik bir hükümetiıı ve 

. 

2. llkz. bu cilıtc «Şinıc.liki [)urun1 ve G<>rcvlerin1iz•• başlıklı yazının tanıln1a n<>tu. s. 
1 5 1 .  

3. Çin Koıı1ünist Panisi Merkez Ko111ilcsi Şansi-Suyyuan Alı Bürosu'nca 1 3 Ocak 
l 948'c.le yayınlanan «Sınıf Durunıu11un Bcli rlcnn1esiııde Yapılan Haıalan Düzeltn1e 
ve Ona Köylülerle Birleşn1e Konuswıda Tali111al>•a değiniliyor. Talimat beş bölüm
e.len oluşınaktaydı. Başlıca n1ac.ldeleri şunlardır: 

( 1 )  Sınıf c.lurun1unun bclirleıııııesinde uygulanacak ölçüıler açık seçik tanın1l:ınnııı
c.lığı için köylülerin keıic.liliğinc.len ıalcpleri üzerine birç<ık kimse h:ıtalı <>lar:ık, inas 
eln1iş lopr.ık ağaları ya da 1.cngin köylüler <>lar.ık sıııınanc.lırıln11ş: iizellikle h:ıli 
vakii yerine.le oı1a ki\ylüler hatalı bir şekilc.le zengin k<>ylü sınıfına s<ıkuln1uşlarc.lı. 
llu c.la. ona kiiylülcrle birleşn1e çabalan üzerine <llunısuz etkiler yapııııştı ve hatalıy
c.lı. 
(2) K<>yl üleri. bu lı:ılal:ırı c.lüzeltnıeye ikn:ı etıııek içiıı kararlılıkl:ı uyguıı i>ııleıııler 
ıılınnıal ıyc.l ı .  
( J )  K<>ylülerc ve kac.lr<ılıır.ı . sınıf c.lurunıunun bclirleı1nıesinin tek iilçüıünün. s<>nıüıii 
ilişkisi <>lııııısı gerekıiği :ıçıklaıııııal ıyc.lı. Sınıf c.lurunıu11u11 bclirleıııııesiııc.leki haıal:ır 
c.lüzelı i lıııe 1 i y<I i . 
(4 ) Y<ıksul ki\ylüleıl! ve t:ınııı işçileri 11e d:ıy:ınnıa ve <ıı1a köylülerle Llirleş111e ilkesi 
k:ıvraıııııalıydı. ()11:1 köylüleriıı. k<iylü te111silcileıi k<:ıı1fcrıınslıınııc.la ve kiiylü c.lcr· 
ııek le.ıi 11i 11 y<lııet i ııı <>rg:111 I :ırı ıı<l:ı üye 1 i kle ıi11 üçte bi ri11e s:ıbi p <ıl111:ıl:ı n s:ığ l:ııııı1:ıl ı. 
vergileıı<liııııec.le ve t<lıırak rcf<>nııuııd:ı <llllanıı c.l:ı çıkarl:ın giizet ilıııeliyc.li. 
( 5 )  Stıruııılu kıı<lr<ılıır l'ııı1 iııiıı kiiylük biilgclerc.leki sııııf siy:ısetini eic.l<li bir şekil<lc 
iııcele11ıel iy<liler. l'aı1iııiı1 t>ı1ıı kiiylülerle i lgili siyaselleriıı<leıı uı.:ıklaşıl:ır.ık c.lüşüleıı 
lıat:ıl:ır kitleler ıır.ıcılığ ıylıı düzeltilıııeliyc.li. 

llu beş ııı:ıc.lc.lelik tııliıııal yııyıııl:ıııc.lığı sır.ıc.lıı Ş.ııısi -Suyyuaıı Alt llür<ısu. l<ıprak rcf<ır-
11111 sır.ısınc.la sıuı;ıyi ve I İc;ırcte zar.ır venııe şckliııc.leki saı>nıalan düzcllıııek üzere 
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mevcudu yüz bine yaklaşaıı Halk Silahlı Kuvvetlerinin kurulmasında 
gösterdi. Bütün bu çalışmalar Direııme Savaşı'ııı zaferle yürütmemizin 
ve Yen Sişan ve diğer gericileriıı saldırılarıııı geri püskürtmcmizin te
melini oluşturdu. Kuşkusuz. o dönemde Parti ve hükümetin eksiklikle
ri vardı; bugüıı lıepimizin açıkça bildiği gibi bu eksiklikler sınıf bileşi
miııin ve çalışma tarzıııın bir ölçüde saf olmamasıııdan ileri geliyordu 
ve l)uııun. çalışmalarımız üzeriııde isteııilmeyen etkileri oluyordu. Fa
kat bir bütüıı <>lar..ık ele alı11dığıı1da Direııme Savaşı sırasındaki çalış
malar vcrinıl iydi. Böylece Japoı1ya'nı11 teslim olmasındaıı sonra Çan 
Kayşck'in karşıdcvrimci saldınlarıııı yenilgiye uğratmak için elverişli 
koşullar sağladık. Direııme Savaşı sırasıııda Şansi-Suyyuan Parti örgü
tü ö11derliğiı1iı1 ek.'iikl ikleri ya da hataları esas olar.ık. Partiııin ve hükü
met örgütleri11i11 sınıf bileşiıni ve çalışma tarzının bir ölçüde saf olma-• 
yışıııın üstesiı1deı1 gelmek içiıı eıı geniş kitlelere dayanılmamasında ve 
buııuıı çalışmalar üzcriııdeki isteııilmeyeıı etkileriııde yatıyordu. Bu 
görevin yerine getirilmesi şimdi sizlere düşüyor. O durumun bir nede
ııi de. Şaıısi ve Suyyuaıı'daki bazı, önder yoldaşların o sıralar. Parti ve 
kitlelere il işkiıı birtakıın somut koşulları kavr.ıyamamış olmalarıdır. 
Bu da yoldaşlar..ı bir ders olmalıdır. 

iV 
Şaıısi-Suyyuaıı Parti örgütünün öııüııdeki görev. toprak reformuııu 

ve Partiııiıı s:ığl:ımlaştırılma.<;ıııı tamamlamak içiıı eıı büyük çabayı 
lıarcamak. Halk Kurtuluş Savaşı'ııı sürdüı ıııek ve desteklemek. lıalkııı 
yüküııü daha da ağırlaşlırmakıaıı kaçııımak ve uyguıı bir biçimle hafif
letmek. üreıiıni eski düzeyiııe getirmek ve geliştiııııeklir. Şu anda. üre
tiınle ilgili bir ko11ı·eraı1sa kaııl ıy<>rsuııuz. Üretiıni eski düzeyiııe getirip 
geliştirmeııiıı öııümüzdeki l)irk:ıç yıldaki lıedefi bir yaı1daı1 lıalkııı re
l'alı düzeyiııi yükseltmek. diğer yaııdaıı da Halk Kurtuluş Savaşı'ııı des
ıekleınektir. Yaygııı l>ir tanın ve el saııatları saı1ayisiı1e ve makiııe kul
l:111ı laıı lıaı·iı· ve ağıı· saııayilere s:ılıip buluııuy<>rsuııuz. Bu üretim işlet-
111eleriııe iyi l)ir şekilde tiııdeı·lik edeceğiııizi umarım. yoksa iyi birer ' 
Marksist <>laıııazsıııız. T:ıı·ıın alaııı ııda. l>ürc>kratlarııı eliııde <>laıı ve 
h:ılka yarar yeriııe zar:ır gelireıı büıün emek-değişim ekipleri ve koo-• 
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peratitler4 yıkılıp gitmişlerdir. Bu tamamen anlaşılabilir ve üzülmeye 
değmeyecek bir husustur. Sizin göreviniz, bu emek-değiŞim ekiplerin
den, kooperatitlerden ve diğer gerekli ekonomik örgütlerden kitlelerin 
desteğini kazanmış olanlarını titizlikle koruyup geliştiııııek ve onları 
her yere yaymaktır. 

v • •  
Ulkenin durumu, yoldaşlarımızın yakından ilgilendiği bir konudur. 

Partinin, yeni bir siyaset benimseme ve toprak reı·ormu ile partinin 
sağlamlaştırılması hareketini başlatma kararlarının alındığı geçen yılki 
Milli Toprak Kont·eransı'nın ardından, hemen hemen bütün Kurtarıl
mış Bölgelerde Partinin sağlamlaştırılması ve toprak refoııııu konula
rında geniş kadro konferansları düzenlendi. B u  konferanslarda Parti 
içindeki sağcı fikirler eleştirildi ve Partinin sınıf bileşiminin ve çalış
ma tarzının bir ölçüde sat· olmayışı ciddi olgusu ortaya kondu. Daha 
sonra birçok bölgede uygun önlemler alındı ve <<sol>> sapmalar ya bü
tünüyle düzeltildi ya da halen düzeltilmektedir. Böylece, yeni bir siya
si durum ve yeni siyasi görevlerle karşı karşıya bulunan Partimiz, ça
lışmalarını bütün ülkede sağlam bir gelişme yoluna sokabilmiştir. 
Geçtiğimiz birkaç ay boyunca Halk Kurtuluş Ordusu'nun hemen he
men tümü, savaşlar arasındaki· sürelerden geniş çapta eğitim yapmak 
ve sallarını sağlamlaştırıııak için yararlanmıştır. Bu, tamamen yönlen
dirilmiş, düzenli ve demokratik bir biçimde yapılmıştır. Dolayısıyla 
çok sayıda komutan ve savaşçı kitlelerin devrimci coşkulfil"ını artır
mış, savaşın hedetini açık bir şekilde kavramalarını sağlamış, orduda
ki bazı hatalı ideolojik eğilimleri ve arzu edilmeyen belirtileri gider
miş, kadroları ve savaşçıları eğitmiş ve ordunun savaşma gücünü bü
yük ölçüde artııııııştır. Bundan böyle ordu içindeki bu yeni tipte ideo
lojik eğitim hareketini, demokratik ve kitlesel bir nitelik taşıyan bu ha
reketi devaııı ettiııııeliyiz. Partinin sağlamlaştırılmasını, ordudaki 
ideolojik eğitimi, toprak reformunu, bizim gerçekleştirdiğimiz ve hep
si de tarihi bir önem taşıyan bu hareketleri düşmanımız Guomindang 
gerçekleştiremezdi; bunu hepiniz açık bir şekilde görebiliyorsunuz. 
Biz, kendi payımıza kendi eksikliklerimizi gidermede son derece içten 

4. Satın alnlll ve pa:rarlarna kooperatiflerine değiniliyor. 
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davrandık. Parti ve orduyu sımsıkı birleştirdik ve onlarla halk kitleleri 
arasında sıkı bağlar kurduk. Partimizin Merkez Komitesinde kararlaş
tırılan �iyaset ve taktikleri etkili bir biçimde uyguluyor ve Halk Kurtu
luş Savaşı'nı başarıyla sürdürüyoruz. Düşmanımız açısından ise durum 
bunun tamamen tersidir. Onlar öylesine yolsuzluğa batmış, duıınadan 
artan ve uzlaşmaz iç kavgalara öylesine gömülmüş, halk tarafından öy
lesine nefretle reddedilmiş ve tamamen tecrit edilmiş ve savaşlarda o 
kadar çok bozguna uğramışlardır ki, yok olup gitmeye mahkumdurlar. 
Çin'de devrim ile karşıdevrim işte bu durumdadır. 

Bu durumda bütün yoldaşlat Partinin genel çizgisini, yani yeni
demokratik devrim çizgisini sıkı bir şekilde kavramalıdırlar. Yeni-

, 
demokratik devrim, herhangi bir devrim değildir ve ancak emperyaliz-
me, feodalizme ve bürokratkapitalizme karşı pı·oletarya önderliğinde 
geniş halk kitleleri taraı·ından yürütülen bir devrim olabilir ve olmak 
zorundadır. Bu da, bu devrimde önderliğin Çin proletaryası ve_Çin Ko
münist Partisi'nden başka hiçbir sınıf ve Parti tarat"ından üstlenileme
yeceği ve üstlenilmemesi gerektiği anlamına gelir. Bu ,devrime kau
lanlann birleşik cephesinin çok geniş olduğu, işçileri, köylüleri, ba
ğımsız zanaatkarları, serbest meslek sahiplerini, aydınları, milli burju
vaziyi ve toprak ağası sınıt"ından kopmuş olan aydınlanmış eşrafın bir 
kesimini kucakladığı anlamına gelir. Bunların hepsine birden geniş 
halk kitleleri diyoruz. Geniş halk kitleleri tarat·ından kurulacak olan 
devlet ve hükümet, Çin Halk Cumhuriyeti ve proletarya önderliğinde 
bütün demokratik sınıt1ann ittifakının demokratik koalisyon hükümeti 
olacaktır. Bu devrimde, alt edilmesi gereken düşmanlar sadece emper
yalizm, t"eodalizm ve bürokratkapitalizm olabilir ve olmalıdır. Bütün 
bu düşmanların yoğunlaşmış it"adesi, Çan Kayşek'in Guomindang'ının 
gerici rejimidir. 

Feodalizm, emperyalizmin ve bürokratkapitalizmin müttefiki ve 
bunların tahakkümünün temelidir. Dolayısıyla, toprak sisteminin dü
zeltilmesi, Çin'in yenidemokratik devriminin özüdür. Toprak ret"or
munda genel çizgi, yoksul köylülere dayanmak; orta köylülerle birleş
mek; feodal sömürü sistemini adım adım ve ayrım gözeterek tasfiye 
etmek ve tarım üretimini geliştirmektir. Toprak refoııııunda dayanıla
cak esas güç, yalnızca yoksul köylüler olabilir ve_ olmalıdır. Yoksul 
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köylüler, tanın işçileriyle birlikte Çin'in köylük bölgelerdeki nüfusu
nun yüzde 70 kadarını oluştururlar. Toprak refoııııunun esas ve acil 
görevi yoksul köylü ve tarım işçisi kitlelerinin taleplerini yerine getir
mektir. Toprak reformunda, orta köylülerle birleşmek gereklidir; yok
sul köylüler ve tanın işçileri, köylük bölgeler nüfusunun yüzde 20 ka
darını oluşturan orta köylülerle sağlam bir birleşik cephe kuııııak zo
rundadırlar. Yoksa, yoksul köylüler ve tarım işçileri yalnız kalırlar ve 
toprak reformu başarısızlığa uğrar. Toprak refoııııundaki görevlerden 
biri de, bazı orta köylülerin taleplerini yerine getiııııektir. Orta köylü
lerin bir kesimine, yoksul köylülere dağıulan ortalama topraktan biraz 
fazla toprak bırakılması gerekmektedir. Biz, feodal toprak ağası sınıfı
nın toprak mülkiyeti sistemini hızla ortadan,kaldırmak için geniş köy
lü kitlelerinin harekete geçirilmesine yardımcı olmak üzere köylülerin, 
toprağın eşit olarak dağıtılması talebini destekliyoruz, ancak mutlak 
eşitlikçiliği de savunmuyoruz. Mutlak eşitlikçiliği savunanlar yanılı
yorlar. Şu sıralarda kırlık pölgelerde, sanayi ve ticareti baltalayan ve 
toprak dağıtımında mutlak eşitlikçiliği savunan bir düşünce görülmek
tedir. Bu düşünce, özünde gerici, geri ve geriye dönüktür. Bunu eleş
tirmeliyiz. Toprak reformu yalnızca toprak ağası sınıı·ının ve eski tipte 
zengin köylülerin feodal sömürü sistemini hedef almalıdır ve gerek 
milli burjuvaziye gerekse toprak ağalarının ve zengin köylülerin elin
deki sanayi ve ticaret işletmelerine dokunulmamalıdır. Özellikle, ya 
çok az sömi.irüde bulunan ya da hiç bulunmayan orta köylülerin, ba
ğımsız zanaatkarların, serbest meslek sahiplerinin, yeni zengin köylü
lerin çıkarlarına dokunmamaya dj.kkat edilmelidir. Toprak reformunun 
amacı, feodal sömürü sistemini ortadan kaldıııııak, yani feodal toprak 
ağalarını tek tek bireyler olarak değil, bir sınıf olarak yok etmektir. 
Dolayısıyla bir toprak ağası da. bir köylü kadar toprak ve mülk almalı 
ve ona üretim çalışması ve ülkenin ekonomik hayatına kaulması öğre
tilmelidir. Geniş kitlelerin derin nefretini kazanmış olan, suçlulukları 
kanıtlanmış ve dolayısıyla da cezalandırılmaları uygun ve gerekli olan 
en aşağılık karşıdevrimciler ve yerel zorbalar dışında hepsine karşı 
ılımlı bir siyaset izlenmeli ve ayrım gözetmeksizin adam dövme ya da 
öldürme yasaklanmalıdır. Feodal sömürü sistemi adım adım, yani tak-• 
tik bir biçimde ortadan kaldırılmalıdır. Mücadeleyi başlaurken taktik-
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terimizi koşullara ve köylü kitlelerinin uyanıklık. ve örgütlenme dere
cesine göre saptamalıyız. Feodal sömürü sisteminin tümünü bir gecede 
yok etmeye çalışmamalıyız. Çin köylülerindeki feodal sömürü sistemi
nin somut koşullarına uygun olarak. toprak reformunda saldırının tüm 
kapsamı, genel Olarak köylük bölgelerdeki hanelerin yüzde 8 kadarını, 
ya da köylük bölgeler nüfusunun yüzde 10  kadarını aşmamalıdır. Eski 
ve görece eski K.urtarılmış Bölgelerde, bu yüzde daha da düşük olma
lıdır. Somut koşullardan uzaklaşmak. ve saldırının kapsamını hatalı bir 
şekilde genişletmek tehlikelidir. Yeni Kurtarılmış B ölgelerde ayrıca 
farklı yerler ve t'arklı aşamalar arasında da ayırım gözetilmelidir. Fark
lı yerler arasında aynın gözetmek derken, sağlam bir şekilde tutunabi 
leceğimiz yerlerde, bütün çabamızla yerel kitlelerin isteklerine uygun 
düşen bir toprak reı·ormu çalışması yürütmemiz gerektiğini; şimdilik 
tutunmariıızın güç olduğu yerlerde ise, durumda bir değişiklik meyda
na gelinceye kadar toprak reformunu başlatmakta aceleci davranma
mamız. ve çalışmalarımızı bugünkü koşullarda gerçekleştirilebilir ve 
kitleler açısından yararlı olan faaliyetlerle sınırlamamız gerektiğini 
kastediyoruz. Farklı aşamalar arasında ayrım gözetmek derken ise, 
Halk Kurtuluş Ordusu tarafından son zamanlarda işgal edilen yerlerde 
zengin köylüleri, orta ve küçük toprak ağalarını tarafsızlaştırma taktik
lerini saptayıp uygulamak ve böylece s;ıdece gerici Guomindang silah
lı kuvvetlerini imha etmek ve mütegallibeye ve yerel zorbalara darbe
ler indirebilmek için saldırının kapsamını daraltmak gerektiğini kaste
diyoruz. Yeni Kurtarılmış Bölgelerde, çalışmalarımızın ilk aşaması 
olarak bütün çabalarımızı bu görevin tamamlanmasına yöneltmeliyiz: 
Buııdan soııra kitlelerin siyasi bilinç ve örgütlenme düzeyiııin yüksel
mesine uygun olardk adım adım feodal sistemin toptan yok edilmesi 
aşamasına geçmeliyiz. Yeni Kurtarılmış B ölgelerde taşınabilir mülkle
ri ve toprağı, ancak koşullar görece elverişli olduğu ve kitlelerin bü-• 

yük çoğunluğu tamamen harekete geçirildiği zaman dağıtmalıyız. Baş-
ka türlü davranmak maceracı, güvenilmez bir davranış olur ve yarar
dan çok zarar getirir. Yeni Kurtarılmış Bölgelerde Direnme Savaşı sı
rasında elde edilen tecrübeden sonuna kadar yararlanılmalıdır. Feoda-• 
lizmin aynın gözetilerek yok edilmesi derken, toprak ağalan ile zengin 
köylüler arasında, büyük, orta ve küçük toprak ağalan arasında, yerel 
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zorba olan toprak ağaları ve zengin köylüler ile olmayanlar arasında 
ayrım gözetmemiz ve toprağın eşit olarak dağıtılması ve ı·eodal siste
min yok edilmesi ana ilkesine uygun olarak, herkese aynı şekilde dav
ranmamız, farklı koşullara göre ayrım yapmamız ve ı·arklı davranma
mız gerektiğini kastediyoruz. Böyle yaptığımız zaman halk, çalışmala
rımızın tamamen akla uygun olduğunu görecektir. Tarım üretiminin 
geliştirilmesi, toprak reı·ormunun acil hedet.idir. Böyle bir gelişmenin 
koşulları ancak feodal sistemin ortadan kaldırılmasıyla yaratılabilir. 
Feodalizm ortadan kaldırılır kaldırılmaz ve toprak reı·oı ıııu tamamla
nır tamamlanmaz Parti ve demokratik hükümet, üretimin artırılmasını 
sağlamak için, tarım üretiminin yeniden eski düzeyine getirilmesi ve 
geliştirilmesi görevini ortaya koymalı ,  köylük bölgeler-deki bütün güç
leri bu görev için set'erber etmeli, işbirliği ve karşılıklı yardımlaşmayı 
örgütlemeli, tanın tekniğini geliştiııııeli, tohmu ıslahını geliştirmeli ve 
sulama tesisleri kuııııalıdır. Köylük bölgelerdeki parti örgütleri tarım 
üretiminin ve aynı zamanda küçük şehirlerdeki sanayi üretiminin eski 
düzeyine getirilmesi ve geliştirilmesi için vargüçleriyle çalışmalıdır
lar. Bu eski düzeye getirme çalışmasını hızlandıııııak için feodal siste-• 
mi ortadan kaldıııııa mücadelemiz sırasında bütün yararlı üretim ve 
geçim araçlarının korunması için elimizden geleni yapmalı, hiç kimse
nin bunları tahrip veya israı· etmemesi amacıyla kesin önlemler almalı, 
aşırı şekilde yiyip içmeye karşı çıkmalı ve tutumlu olmaya dikkat et
meliyiz. Tarım üretimini geliştirmek için köylülere, gönüllü olarak ve 
adım adım, şimdiki ekonomik koşullarda izin verilebilecek olan özel 
mülkiyete dayalı çeşitli üretici ve tüketici kooperatifleri örgütlemeleri
ni salık vermeliyiz. Feodal sistemin yok edilmesi ve tarım üretiminin 
geliştirilmesi, sanayi üretiminin gelişmesinin ve bir tarım ülkesinin bir 
sanayi ülkesine dönüşmesinin temellerini atacak.Ur. Bu, yeni demokra
tik devrimin nihai hedefidir. 

Yoldaşlar, Partimizin, Çin devriminiı_ı genel çizgisinin ve genel si
yasetinin yanı sıra, çalışmalarımız için çeşitli somut çizgiler ve somut 
siyasetler de saptadığını biliyorsunuz. Bununla birlikte birçok yoldaş, 
Partimizin somut çalışma çizgilerini ve somut siyasetlerini haurda tut
tukları halde genel çizgisini ve genel siyasetini sık sık unutuyorlar. 
Partinin genel çizgisini ve genel siyasetini gerçekten unutacak olur-
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sak, o zaman kör, ham, karışık kafalı devrimciler olup çıkarız ve so
mut bir çalışma çizgisini ve somut bir siyaseti uygularken de rotamızı 
şaşırır, bir sola, bir sağa yalpalarız ve çalışmalarımız zarar görür. 

Tekrar ediyorum: 
· 

Proletarya önderliğinde geniş halk kitlelerinin emperyalizme, t'eo
dalizme ve bürokratkapitalizme kaı:şı yürüttükleri devrim: Çin'in yeni
demokratik devrimi budur. Tarihin bugünkü aşamasında Çin Komü
nist Partisi'nin genel çizgisi ve genel siyaseti budur. 

Yoksul köylülere dayanmak, orta köylülerle birleşmek, feodal sö
mürü sistemini adım adım ve aynın gözeterek yok t:tmek ve tarım üre
timini geliştirmek: Yenidemokratik devrim döneminde Çin Komünist 
Partisi'nin toprak reformu çalışmasındaki genel çizgisi ve genel siyase
ti budur. 

-
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ŞANSİ-SUYYUAN GAZETESiNİN 
YAZI KURULUYLA BİR KONUŞMA 

2 ,Visan 1948 
' 

Siyasetimiz, yalnızca önderlere ve kadrolara değil aynı zamanda 
geniş kitlelere de açıklanmalıdır. Siyasetle ilgili sorunlar, genel olarak 
Parti gazetelerinde ve Parti dergilerinde duyurulmalıdır. Şu sırada top
rak sisteminde reform yapıyoruz. Geniş kitlelerin toprak reformuna 
ilişkin siyasetleri öğrenebilmeleri için, bunlar gazetelerde ve radyolar
da yayınlanmalıdır. Kitleler gerçeği bir kere daha gördükten ve ortak 
bir amaca sahip olduktan sonra, tek bir vücut olarak çalışırlar. Bu, bir • 

savaş verıneye benzer; bir savaş kazanabilmeleri için subaylarla erle-
rin tek bir vücut gibi birleşmesi gerekir. Kuzey Şensi'deki askerler eği: 
tim ve sağlamlaşma kampanyalarından geçtikten ve eski toplum dü
zeninde çektikleri acılan dile getirdikten sonra sa\•aşçılar, siyasi bi
linçlerini yükselttiler ve niçin sa\·aştıklannı ve nasıl savaşmaları ge
rektiğini açıkça kavradılar. Bu yüksek moralle şevk içinde savaşa gir
diler ve hemen zafer kazandılar. Kitleler tek bir vücut olduklarında 
her şey kolaylaşır. Marksizm-Leninizmiı1 temel ilkelerinden biri de 
kitlelerin kendi çıkarlarını kavramal arını ve kendi çıkarları uğruna sa
vaşmak üzere birleşmelerini sağlamaktır. Gazetelerin rolü ve gücii, 
Parti programını, Parti çizgisini, Partinin genel ve özel siyasetlerini, • 
görevlerini ve çalışma yöntemlerini kitlelere en çabuk ve en yaygın bi-
çimde ulaştırıı.bilme yeteneğinde yatar. 

Bazı yerlerdeki yönetici organlarımızda, Partinin siyasetlerinin 
yalnız önderlerce bilinmesinin yeterli olduğunu ve kitlelerin bunları 
bilmesine gerek olmadığını düşünen bazı kimseler var. Bu, çalışmala
rımızın iyi yürütülememesinin temel. �ıedenlerinden biridir. Yirmi yılı 
aşkın bir süredir, Partimiz her gün kİ!.le çalışmasında bulundu ve ge
çen on iki yıl boyunca da her gün kitle çizgisinden söz etti. Biz her za-
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ıpan devrimin halk kitlelerine, herkesin çabalarına dayanmak zorunda 
olduğunu savunduk ve sadece emir veren birkaç kişiye dayanmasına 
karşı çıkuk. Gene de bazı yoldaşlar çalışmalarında kitle çizgisini gere
ği gibi uygulamıyorlar; hfila sadece kendi başlarına sessiz sedasız çalı
şan bir avuç kimseye dayanıyorlar. Bunun bir nedeı1i, yaptıkları iş ne 
olursa olsun, onu, yönettikleri kimselere açıklamakta her zaman istek
siz davranmaları ve onların sahip oldukları inisiyatit" ve yaratıcı gücü • •  
niçin ve nasıl kullanacaklarını kavramamalarıdır. Ozı1el olarak onlar 
da herkesin çalışmaya kaulmasını isterler, fakat neyin ve nasıl yapıla
cağını başkalarına açıklamazlar. Durum böyle olunca, herkesin işe ko
yulmasını ve işlerin hakkıyla yapılmasını nasıl bekleyebiliriz? Bu so
runu çözmek için yapılacak başlıca iş, hiç kuşkusuz kitle çizgisiyle il
gili ideolojik eğitim yürütmektir; fakat aynı zamanda bu yoldaşlara 
birçok somut çalışma yöntemi de öğretmeliyiz. Bu yöntemlerden biri, 
gazetelerden sonuna kadar yararlanmakur. Bir gazeteyi iyi bir şekilde 
çıkarmak, onu ilginç ve çekici kılmak, gazetelerde Partinin genel ve 
özel siyasetlerini doğru bir biçimde tanıtmak v·e Partinin kitlelerle olaı1 
bağlarını gazeteler aracılığı ile güçlendirmek, Partimizin çalışmaların
da hafıt'e alınmarnas'ı gereken önemli bir ilke sorunudur. 

Yoldaşlar, sizler gazetecisiniz. Sizin işiniz kitleleri eğitmek, kitle
lerin kendi çıkarlarını, keııdi görevlerini ve Partiııin genel ve özel siya
setlerini kavramalarını sağlaınaktır. Gazete çıkartmak biitün diğer işler 
gibidir; iyi yapılacaksa, caıılı olacaksa, ciddi bir şekilde yapılmalıdır. 
Gazetelerimizi çıkartırken de sadece kapalı kapılar arkasında çalışan 
birkaç kişiye değil, herkese, halk kitlelerine, bütün Partiye dayanmalı
yız. Gazetelerimiz her gün kitle çizgisinden söz ederler; ne var ki, kitle 
çizgisi çoğu zaman gazete bürostınun çalışmalarında uygulaılmaz. Ör
neğin, dizgi hatalarının giderilmesi ciddi bir iş olarak görülmediği için 

. ' 
gazetelerde sık sık dizgi hataları görülüyor. Kitle çizgisi yöntemini uy-• 
gulayacak olursak, dizgi hataları görüldüğü zaman gazetede çalışa11 
herkesi bir araya toplayıp öncelikle bu konuyu taruşmamız, onlara ha
taların ne olduğunu, neden ortaya çıktıklarını ve nasıl giderilebilecek
lerini açıkça anlatmamız ve herkesten konuya dlkkatle eğilmesini iste
memiz gerekir. Bu üç-beş kere yapıldıktaıl sonra, böyle hatalar kesin
likle giderilebilir. Bu, küçük sorunlar için olduğu kadar büyük sorun-
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lar için de geçerlidir. 
Partinin siya.Setini kitlelerin eylemine dönüştüııııede başarılı ol

mak; başlattığımız her hareket ve her mücadelenin yalnızca önder 
kadrolar tarafından değil, geniş kitleler taraı·ından da anlaşılmasını ve 
öğrenilmesini sağlamak, Marksist-Leninist önderlik sanatıdır. Bu, ay
nı zamanda çalışmalarımızda hata yapıp yapmadığımızı belirleyen de
nek taşıdır. Kitleler henüz uyandırılmamışken, saldırıya geçmeye kal
kışsaydık, bu maceracılık olurdu. Kendi isteklerine aykırı bir şey yap
maya yöneltmekte diretseydik, hiç kuşkusuz başarısızlığa uğrardık. 
Kitleler ilerlemek istediklerinde ilerlemeseydik, bu, sağ oportünizm 
olurdu. İşte Cen Dusiyu'nun oportünist hatası da, kitlelerin uyanışının 
gerisinde kalması, kitlelerin ilerletilmesine önderlik edememesi, hatta 
onların ilerleyişlerine karşı çıkması olmuştur. Bu sorunları hfila anla
yamayan birçok yoldaş var: Gazetelerimiz bu fikirleri iyi bir şekilde 
yaymalı ki, onları herkes anlayabilsin. 

Gazetede çalışanlar, kitlelere öğretebilmek için her şeyden önce 
kitlelerden öğrenmelidirler. Yoldaşlar, siz hepiniz aydınsınız. Aydın
lar çoğu zaman cahildirler ve çoğu zaman pratik işlerde ya çok az de
neyimleri vardır ya da hiç deneyimleri yoktur. Sizler 1 933'te yayımla
nan <<Köylük Bölgelerdeki Sınıflar Nasıl Ayırt Edilmeli ?>>1 broşürünü 
pek kavrayamazsınız; bu konuda köyliller sizden ·çok üstündürler, çün
kü bu konu kendilerine anlatılır anlatılmaz hemen kavrarlar. Guosien 
ilçesinin iki bucağından 1 80'i aşkın köylü, beş gün süreyle toplanarak 
toprak dağıtımıyla ilgili birçok soruna çözüm getirdi. Bu sorunları si
zin yazı kurulunuz tartışacak olsaydı, korkarım iki hafta görüşür yine 
de bir çözüme varamazdı. Nedeni gayet basit; bu sorunları kavramı
yorsunuz. Kavrayışsızlığı kavrayışa dönüştürmek için, yapmak ve gör
mek gerekir; bu da, öğrenmektir. Gazetelerde çalışan yoldaşlar sırayla 
bir süre gazete dışında kitle çalışmasına, toprak reformu çalıŞmalarına 
katılmalıdırlar; bu, son derece gereklidir. Kitle çalışmasına katılmadı-

• 
ğınız zamanlarda, kitle hareketlerine ilişkin birçok şey dinlemeli, bir-
çok şey okumalı ve zamanınızı ve çabalarınızı bu tür malzemenin in
celenmesine ayıııııalısınız. Birliklerin eğitilmesinde sloganımız, 

1 . Bkz. «Köylük Bölgelerdeki Sınıfları Nasıl Ayırt Edilmeli», Mao Zedwıg, Seçme 
Eserler, cilt I, Kaynak Yayınlan, s. 1 78- 1 88 ' 
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<<Subaylar erlere öğretir, erler subaylara öğretir ve erler erlere öğre
tir>>dir. Savaşçıların birçok pratik savaş deneyimi vardır. Subaylar sa
vaşçılardan öğrenmelidirler; başkalarının deneyimlerini kendilerine 
mal ettikleri zaman daha yetenekli olacaklardır. Gazetelerde çalışan 
yoldaşlar da sürekli olarak tabandan gelen malzemeyi incelemeli, pra
tik bilgilerini giderek zenginleştirmeli ve deneyim kazanmalıdırlar. İş
lerinizi iyi yürütebilmeniz, kitleleri eğitme görevinizi yerine getirebil
meniz, ancak böyle mümkün olabilir. 

Şansi-Suyyuan Gazetesi, geçen Haziran'da yapılan 1I Parti komite
leri sekreterleri toplantısından sonra büyük bir ilerleme kaydetmişti. O 
sıralar gazete içerik bakımından zengin, çarpıcı, etkili ve canlıydı; kit
le mücadelelerini yansıtıyor, kitleleri dile getiriyordu. Onu okumaktan 
büyük bir zevk duyuyordum. Ama <<sol>> sapmaları düzeltmeye başla
dığımız bu yılın Ocak ayından beri gazeteniz ruhunu belli ölçüde yitir
miş görünüyor. Yeterince anlaşılır ve çarpıcı değil; eskisi kadar aydın-• 
latıcı değil; okuyucuya pek çekici gelmiyor. Şimdi çalışmalarınızı göz-
den geçiriyor ve tecrübenizi özetliyorsunuz.· Bu, çok iyi bir şey. Sağ ve 
<<sol>> sapmalara karşı mücadele deneyiminizi özetlediğiniz ve daha 
berrak düşünebildiğiniz zaman, çalışmalarınız düzelecektir. 

Şansi-Suyyuan Gazetesı"nin sağ sapmalara karşı geçen Haziran'dan 
beri sürdürdüğü mücadele bütünüyle doğruydu. O mücadelede çok 
ciddi bir çalışma yaptınız ve kitle hareketinin gerçek durumunu tam 
olarak yansıttınız. Yanlış bulduğunuz görüş ve yazılan, yazı kurulu 
adına not düşerek yorumladınız. Daha sonraki yorumlarınızdan bazıla
rında birtakım eksiklikler yok değildi, ama bu ciddi tutumunuz olum
luydu. Hatanız, esas olarak, yayı çok fazla geııııenizde yatıyordu. Eğer 
yayı çok fazla gererseniz, kırılır. Eskiler, <<Kral Ven ile Kral Vu'nun il
kesi, yayı bir gerip bir gevşetmekti>>2 derlerdi. Şimdi yayı azıcık 
<<gevşetin>>, o zaman yoldaşların kafaları biraz daha berraklaşacaktır. 
Çalışmalarınız. başarılıydı, ama aynı zamanda h�taiar da, esas olarak 
<<sol>> sapmalar da vardı. Şimdi çalışmalarınızı toparlayıp özetliyorsu
nuz ve <<sol>> sapmaları düzelttikten sonra daha da büyiik başarılar ka-

2. Ayın Kitabı'ııdan, «Çeşitli Kayıtlar», İkinci Bölüm. <<Kral Ven ve Kral Vu yayı gev
şe!meden sürekli gergin durumda ıuın1a.Zlardı. Anıa gemıeden sürekli gevşek durum
da da ıuımazlardı. Kral Ven ile l(ral Vu'nun ilkesi, yayı bir gerip bir gevşeımelcıi.» 
Ven ile Vu, Çu Hanedanının (M.O. 12-3. yüzyıl) ilk iki kralıydı. 
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zanacaksınız. 
• 

Sapmaları düzeltirket , bazıları, geçmişteki çalışmaları verimsiz ve 
bütünüyle yanlışmış gibi ele alıyorlar. Bu doğru değildir. Bu kimseler, 
Partinin. çok büyük sayıda köylünün toprak elde etmesine önderlik et
tiğini, t'eodalizmi yıktığını, Parti örgütlerini sağlamlaştırdığını, kadro
ların Ç<�lışma tarzını düzelttiğini ve şimdi <<sol>> sapmaları da düzeltti
ğini, kadroları ve kitleleri eğittiğini göremiyörlar? Bütün bunlar büyük 
başarılar değil midir? Kendi çalışinalarımıza ve kitlelerin yapuğı işle
re tahlilci bir gözle bakmalı ve her· şeyi inkar etmemeliyiz. Geçmişte 
<<sol>> sapmalar, deneyimsizlikten doğdu. Deneyim olmadan hatalar
daı1 kaçınmak zordur. lı1san, deneyimsizlikten deneyime doğru bir sü
reçten geçmek zorundadır. Geçen Haziran'dan bu yana geçen kısa süre 
içindeki sağ ve <<Sol>> sapmalara karşı yürütülen mücadeleler sayesin
de, sağ sapmalara karşı mücadelenin ne demek olduğu ve <<Sol>> sap
malara karşı mücadelenin ne demek olduğu anlaşıld1. Bu süreç olma
saydı, bu sorun kavranamazdı. 

Çalışmalarınızı gözden geçirdikten ve deneyiminizi özetledikten 
sonra gazetenizin daha iyi çıkacağına inanıyorum. Gazetenizin bundan 
önceki değerli yanları korunmalı, yani gazeteniz çarpıcı, etkili ve anla
şılır olmalı ve cidi bir şekilde çıkarılmalıdır . Kararlılıkla gerçeği sa
vunmalıyız; gerçekler ise açık seçik bir tutumu gerektirir. Biz komü
nistler; görüşlerimizi saklamaktan ılefret ederiz. Partimizin çıkardığı 
gazeteler ve Partimizin bütün rropaganda çalışması canlı, açık: seçik 
ve çarpıcı olmalı; lafı eveleyip gevelememelidir. Bize, devrimci prole
taryaya yaraşan militan wtum budur. Halka gerçekleri görmeyi öğret
mek ve halkı kendi kurtuluşu uğruna savaşmaya seı·erber etmek istedi-• 
ğimize göre, bu m,ilitan tutuma ihtiyacımız vardır. Kör bıçak kan çı-
karmaz. 
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ŞEHR,İN YENİDEN ELE GEÇİRİLMES�EN 
SONRA LOY ANG.CEPHESİ KARARGAHINA 

GÖNDERİLEN TELGRAF* 

8 Nisan 1948 
Loyang şimdi yeniden ele geçirilmiştir1 ve herhalde sağlam bir şe

kilde elde tutulabilecektir. Şehirlerdeki siyasetimizde aşağıdaki nokta
lara dikkat edilmesi gerekir: 

1 .  Guomindang'ın iktidar organlarının tastiyesinde çok ihtiyatlı ha
reket edin, çok fazla insanı tutuklamayın ve yalnızca gericilerin ele
başlarını tutuklamakla yetinin. 

2. Bürokrat-seııııayeyi tanımlarken kesin bir sınır çizgisi çekin. 
Guomindang üyelerinin elindeki bütün sanayi ve ticaret işletmelerine 
bürokrat-sermaye damgası vurup el koymayın. Guomindang'ın mer
kez, eyalet, ilçe ve belediye yönetimlerince işletildiği, yani tamamen 
resmi makamlar tarafından iştetildiği kesiı1 olarak kanıtlanan bütün sa
nayi ve ticaret işletmelerinin demokratik hükümet tarafından devralı
nıp işletilmesi ilkesi konmalıdır. Ancak demokratik hükümet şimdilik 
bunları devralmaya hazır değilse ya da devralabilecek durumda değil
se, demokratik hükümet devralacak kimseleri atayıncaya kadar işlet
melerin normal faaliyetlerini siirdürebilmelerini sağlamak için eskiden 
işletmelerin başında olan kimselere, bunları yönetme sorumluluğu ge
çici olarak verilmelidir. Bu sanayi ve ticaret işletmelerinde çalışan iş
çiler ve teknisyenler yönetime katılmak üzere örgütlenmeli ve onların 

• Bu telgraf, Mao Zedung yoldaş tarafından Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Adı
na kaleme alınnuştır. İçindekiler yalnız Loyang'a değil, esas olarak bütün yeni kurta
nlnuş şehirlere de uygulanabileceğinden, aynı anda diğer cephelerdeki ve bölgelerde
ki önder yoldaşlara W. gönderilmiştir. 

1 .  Loyang, Guornindang birliklerinin Henan Eyaleti'nin batı kesimindeki. önemli bir 
müstahkem mevkisiydi. Halk Kurtuluş" Oı:dusu Loyang'ı ilk kez 14 Mart 1 948'de ele 
geçirdi, sonra düşmanın vurucu gücünün yok edilmesini kolayl�mıak için kendi 
inisiyatifiyle şehri boşalttı ve Loyang'ı 5 Nisan 1948'de ikinci kez ele geçirdi. 
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bu konudaki yeteneklerine güvenilmelidir. Eğer Guomindang persone
li kaçmışsa ve işletmenin t'aaliyeti durmuşsa, işletmeyi işçilerle birlik
te yönetecek yönetici ve müdürler demokrdtik hükümet taraı·ından ata
nıncaya kadar işçi ve teknisyen temsilcilerinden oluşan bir yönetim 
komitesi kurulmalıdır. Guomindang'ıı1 ünlü büyük bürokratlarınca yö
netilen işletmeler yukarıda belirtilen ilkeler ve tedbirler doğrultusunda 
ele alınacaktır. KU.:ük bürokratlar ve toprak ağaları tarat·ından yöneti
len işletmelere ise el konulmayacaktır. Milli burjuvazi taraı·ından yö
netilen herhangi bir işletmeye dokunmak kesinlikle yasaktır. 

3. Köylü örgütlerinin toprak ağalarını yakalamak ve onlarla hesap
laşmak amacıyla şehre girmesini yasaklayın. Toprakları köylerde olup 
da kendileri şehirde yaşayan toprak ağalarına demokratik belediye yö
netimi tarafından yasalar doğrultusunda gereken işlem yapılacaktır. 
En ağır suçları işlemiş olanlar, köylü örgütlerinin isteği üzerine gere
kenin yapılması için köylere geri gönderilebilirler. 

4. Şehre girdiğinizde, ücretlerjn yükseltilmesi ve işsaatlerinin azal
tılması sloganlarını rasgele atmayın; savaş sırasında, üretim sürdürüle
biliyorsa ve işsaatleri ve eski ücret düzeyleri korunabiliyorsa, bu ye
terlidir. Dalla sonra işsaatlerinde uygun bir azaltma ve ücretlerde yük
seltme yapılıp yapılamayacağı ekonomik koşullara yani işletmenin ge
lişip gelişmediğine bağlı olacaktır. 

5.  Şehir halkını, demokratik ret"ormlar ve refall düzeyinin yükseltil
mesi yolunda mücadele için örgütlemekte aceleci davranmayın. B•J 

• 
sorunlar, ancak, belediye yönetimi işler duruma girdikten, halkın he-
yecanı yatıştıktan, dikkatli incelemeler yapıldiktan, durum hakkında 
açık bir tikir edinildikten ve uygun önlemler saptandıktan sonra yerel 
koşulların ışığında doğru bir şekilde ele alınabilir. 

6. Büyifk şehirlerde yiyecek ve yakıt şimdi en önemli sorundur; 
bunlar planlı bir şekilde ele alınmalıdır. Bir şehrin yönetimimiz altına 
giııııesiyle birlikte şehrin yoksul halkının geçim sorunu adım adım ve 
planlı bir şekilde çözülmelidir. <<Yoksullara yardım etmek için tallı! 
ambarlarını açın>> sloganını atmayın. Onlarda hükümet yardımına da
yanma anlayışının gelişmesiııe yol açmayın. 

7. Guomindang'a bağlı Üç Halk Okesi Gençlik Birliği üyeleri dik
katle belirlenmeli ve kaydedilmelidir. 
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8.  Her şeyi uzun vadeli bir temel üzerinde planlayın. Kamu mülki
yetinde olsun, özel mülkiyette olsun herhangi bir üretim aracını tahrip 
etmek ve tüketim mallarını israı· etmek kesinlikle yasaktır. Aşın bir şe
kilde yiyip içmek yasaktır ve tutumlu davranmaya dikkat edilmelidir. 

9. Partinin belediye komitesi sekreterliğine ve belediye başkanlığı 
ve başkan yardımcılığına, sadece, siyasetten anlayan ve yetenekli kim
seleri seçin. Bunlar, kendileriyle çalışacak bütün personeli eğitmeli ve 
şehir siyasetlerini ve taktiklerini onlara açıklamalıdırlar. Artık şehir 
halka ait olduğuna göre, her şey şehrin yönetiminden halkın kendisinin 
sorumlu olması anlayışına uygun bir biçimde yapılmalıdır. Guomin
dang yönetimi altındaki şehirler için saptanan siyaset ve taktiklerimizi, 
halkın yönetimi altındaki bir şehre uygulamak bütünüyle yanlış olur. 
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. .  YENİ KURT AR.iLMiŞ BÖLGELERDEKİ 
KOY ÇALIŞMALARININ TAKTİK SORUNLARI 

24 Mayıs 1948 
Yeni Kurtarılmış Bölgelerdeki köy çalışmalarının taktik'sorunları

nı bir bütün olarak düşünmek gerekir. Bu bölgelerde Japonya'ya Karşı 
Direnme Savaşı döneminde kazanılmış deneyimlerden sonuna kadar 
yararlanmalıyız. Buraların kurtarılmasından sonra uzunca bir süre kira 
ve faizlerin indirilmesi ve tohumluk ve yiyecek tahıl stoklarının iyi bir 
biçimde düzenlenmesi şeklindeki sosyal siyaseti ve mali yüklerin akla 
uygun bir biçimde paylaştırılması şeklindeki mali siyaseti uygulamalı
yız. Direnme Savaşı sırasında nasıl sadece hainleri tutuklayıp, sadece 
onların mülklerine el koyduysak, bugiin de esas olarak, sadece Guo
mindang'la siyasi bakımdan aynı sat"ta yer alan ve Partimize ve Ordu
muza inatla karşı çıkan önemli karşıdevrimcileri hedef almalı ve taşı
nabilir mülkleri ve toprakları dağıtma şeklindeki sosyal.rer·oıııı siyase-• 
tini hemen uygulamamalıyız. Çünkü taşınabilir mülklerin vakitsiz da-
ğıtılmasından sadece birkaç uyanık unsur yararlanacak, temel kitleler 

• 
ise hiçbir şey alamayacak ve dolayısıyla hoşnutsuzluk duyacaktır. Ay-
nca, sosyal servetin alelacele dağıtılması ordunun zararınadır. Toprak-• 
!arın. vaktinden önce dağıulması, askeri ihtiyaçların bütün yük.ünü, za-
manından önce, toprak ağaları ve zengin köylüler yerine köylülerin 
sırtına yükleyecektir. Sosyal reform alanında taşınabilir mülkleri ve 
topraklan dağıtmaktansa, köylülerin daha çok yarar sağlayabilmeleri • 
için her yerde kira ve faizlerin indirilTQ.esi daha iyidir. Mali siyaseti-
mizde ise, toprak ağaları ve zengin köylülerin daha fazla vergi ödeme
lerini sağlamak üzere mali yükleri akla uygun bir şekilde paylaştırma
lı'yız. B öylece sosyal servet dağıtılmamış olacak ve kamu düzeni göre
ce istikrarlı kalacak ve bu, bütün güçlerimizi Guomindang gericilerini 
yok etmek için bir araya toplamamıza hizmet edecektir. Bir, iki, hatta 
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üç yıl sonra, geniş üs bölgelerinde Guomindang gericileri temizlendi
ğinde, durum istikrar kazandığında, kitleler uyanıp örgütlendiğinde ve 
lavaş daha uzaklaştığında, toprak reformu aşamasına, yani Kuzey 
Çin'de olduğu gibi, taşınabilir mülklerin ve toprakların dağıulması aşa
masına girebiliriz. Herhangi bir yeni Kurtarılmış Bölgede kira ve faiz
lerin indirilmesi aşaması atlanmamalıdır. Bun\.\ atlarsak hatalar yapa
rız. Yukarıdaki taktikler, aynı zamanda Kuzey, Kuzeydoğu ve Kuzey
bau Çin'deki geniş Kurtarılmış Bölgelerin düşman topraklarına komşu 
olan kısımlarında da uygulanmalıdır. 
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1 948 Yll,INDA TOPRAK REFORMU VE 
P ART SAGLAMLAŞTIRil,MASI ÇALIŞMASI* 

25 Mayıs 1948 
' 

1 
Mevsimlere dikkat etmek gerekir. Merkez Komitesinin büroları ve 

alt büroları tarafından belirlenen bölgelerde, önümüzdeki bütün sonba
har ve kış, yani bu Eylül'den gelecek Mart'a kadar olan yedi ay, aşağı
daki görevlerin sırasıyla yapılmasına aynlmalıdır. 

1 .  Köylük bölgelerdeki koşulları araştırın. 
2. Partinin sağlamlaştırılması için ilk çalışmaları doğru siyasete 
uygun olarak tamamlayın. Daha üst bir organ tarafından köylük 
bölgelere gönderilen bir çalışma müfrezesi ya da çalışma ekibi 
her şeyden önce yerel Parti kolundaki bütün etkin unsurlarla ve 

• 
iyi üyelerle bütünleşmeli ve onlarla birlikte toprak reformu çalış-
masına önderlik etmelidir. 
3.  Yoksul köylü birliklerini ve köylü deı ııeklerini duruma göre 
örgütleyin, yeniden örg�tleyin ya da güçlendirin ve toprak refor
mu mücadelesini başlatın. 
4. Sınıf durumunu doğru ölçütlere göre belirleyin. 

5 .  Feodal topraklan ve mülkleri doğru siyasete uygun olarak da
ğıtın. Bu dağıtım başlıca bütün kesimler tarafından adil ve akla 
uygun sayılacak, toprak ağalarına hayatlarını sürdürebileceklui
ni ve bunun güvence altıpa al1!1mış olduğunu hissettirecek bir 
sonuç yaratmalıdır. 
6. Halk temsilcileri konferanslan toplayın �e kasaba (ya da köy), 

' 
• Bu Parti_ içi talimat, Mao Zedung yoldaş tarafından Çin Komünist Partisi Merkez Ko-

mitesi adına kaleme alınnuşur. 
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ilçe ve il düzeylerinde yönetim organlarını seçin. 
7."Toprak mülkiyetini belirten tapu senetleri dağıtın. 
8. Tarım vergilerinin (yani devlete verilen tahıl payının) oranları
nı düzenleyin ya da yeniden gözden geçirin. Bu oranlar, hem ka
mu çıkarını hem de özel çıkarları dikkate alma ilkesine uygun ol
malıdır. B aşka bir deyişle, bu oranlar, bir yandan savaşın destek
lenmesine yardımcı olacak şekilde, öte yandan da köylüleri, ken
di hayat düzeylerini yükseltmek üzere üretimi eski düzeyine ge
tiı·ıııeye ve geliştiııııeye yöneltecek şekilde düzenlenmelidir. 
9. Parti kollarının doğru siyasete uygun olarak örgütsel bakım
dan sağlamlaştırılması çalışmasını tamamlayın. 
10.  Çalışuıanızı, toprak reforıııundan, bütün köylük bölgelerdeki 
bütün emekçi halkın seferber edilmesine ve toprak ağalan ve 
zengin köylülerin işgücünün, tarım üretiminin eski düzeyine ge
tirilmesi ve geliştirilmesi genel mücadelesi içinde örgütlenmesi
ne kaydırın . Gönüllü çalışma ve eşit değerlerin değişimi ilkeleri
ne göre küçük Çapta emek-değişim grupları ve diğer işbirliği bi
rimlerini kuııııaya başlayın; tohum, gübre ve yakıt hazırlayın; 
üretim planları yapın; gerekli ve mümkün olan durumlarda tarım 
kredileri dağıtın (bunlar esas olarak üretim araçları için verilen 
borçlardır ve kesinlikle geri ödenmeleri ve yardımlardan kesin 
olarak ayırt edilmeleri gerekmektedir); mümkün olduğu takdirde 
sulama tesislerinin kurulması için planlar yapın. 

Toprak reformundan üretiıııe kadar olan bütün bu çalışma sürecini, 
çalışmalarında tek yanlı olmaktan kaçınabilmeleri ve mevsimleri ka
çıuııadan yukarıdaki bütün görevleri önümüzdeki sonbahar ve kış için
de tamamlayabilmeleri içjn, toprak reformuyla doğrudan ilgili bütün 
yoldaşların çok iyi kavramaları geıekir . • 

il 
Bu hedeflere ulaşmak için önümüzdeki Haziran'dan Ağustos sonu

na kadar olan üç ay içinde aşağıdaki çalışmalar yapılmış olmalıdır. 

1 .  Toprak refoııııu yapılacak bölgeleri belirleyin. Her bölge aşa-
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ğıdaki üç koşulu sağlamalıdır: 
' . 

a. Bütün düşman silahlı kuvvetleri temizlenmiş ve durum istik-
rarlı olmalıdır. İstikrarsız bir gerilla bölgesi olmamalıdır. 
b. Sadece bir azınlık değil, temel kitlelerin büyük çoğunluğu (ta
rım işçileri, yoksul köylüler ve orta köylüler) toprağın dağıtılma
sını istiyor olmalıdır . • 
c. Parti kadroları nicelik ve nitelik bakımından toprak refoııııu 
çalışmasını yürütebilecek durumda olmalı, toprak reformu çalış
masını kitlelerin kendiliğinden 1·aaliy_etine bıralanamalıdırlar. 

Bu şartlardan herhangi birinin eksik olduğu bir bölgede, l 948 yı
lında toprak reformu yapılmamalıdır: Örneğin, birinci şaru sağlama
dıkları için, Kuzey ve Doğu Çin'deki, Kuzeydoğudaki ve Kuzeybatı
daki Kurtarılmış Bölgelerin düşman bölgesine komşu olan kesimleri
ni, ya da Yangze, Huay, Sarı Irmak ve Han Jrmağı'yla çevrelenen böl
genin, Merkez Komitesi Merkezi Ovalar Bürosunun sorumluluğunda
ki büyük bir kısmını bu yılın toprak reforıııu programına almamalıyız. 
Gelecek yılın programına dahil edilip edilmeyecekleri de koşullara 
bağlı olacaktır. Bu bölgelerde, Japonya'ya Karşı Direnme Savaşı döne
minde kazanılmış tecrübelerden sonuna kadar yararlanılmalı ve birleş
tirilebilecek ya da tarafsızlaştırılabilecek bütün toplumsal güçleri bir
leştiııııek ya da tarafsızlaştırmak, Guomindang silahlı kuvvetlerini yok 
etme ve siyasi bakımdan en gerici unsurlar olan yerel zorbalara darbe
ler indirmede Halk Kurtuluş Ordusu'na yardım etmek için, kira ve fa
izlerin indirilmesi ve tohumluk ve yiyecek tahıl stoklarının iyi bir şe
kilde düzenlenmesi şeklindeki sosyal siyaset ve mali yüklerin akla uy
gun bir şekilde paylaştırılması şeklindeki mali siyaset uygulanmalıdır. 
Bu bölgelerdeki toprak ya da taşınabilir mülkler dağıtılmamalıdır. 
Çünkü bu bölgeler yeni kurtarılmışlardır ve düşman bölgelerine kom
şudurlar; bu bölgelerdeki toprak ya da taşınabilir mülklerin dağıtılma
sı, gerici Guomindang kuvvetlerini yok etme temel görevini yerine ge
tirmek üzere birleşilebilecek ya da tarafsızlaştırılabilecek bütün top
lumsal güçleri birleştirmek ya da tarafsızlaşUrıııak açısından yararlı ol
mayacaktır. 

2. Kadro konferanslarının başarılı olmasını sağlayın. Toprak refor-



mu ve Partinin sağlamlaştırılması çalışmasıyla ilgili kadro konferans
larında bu iki göreve ilişkin bütün doğru siyasetler tam anlamıyla açık
lanmalı, yapılabilecek şeyler ile yapılmaması gereken şeyler arasına 
kesin bir çizgi çekilmelidir. Toprak refoııııu ve Partinin sağlamlaştırıl
masında çalışan bütün kadrolar, Merkez Komitesi tarafından yayınla
nan önemli belgeleri ciddi bir şekilde incelemeli ve kavramalıdırlar. 
Kadrolara bu belgelere bağlı kalmaları ve kendi başlarına değişiklikler 
yapmamaları kavratılmalıdır. Belgelerin belli bölümlerinin yerel ko
şullar.a uymaması halinde, kadrolar yeni önerilerde bulunabilirler ve 
bulunmalıdırlar. Ancak, Merkez Komitesinin onayını almadan değişik
lik yapmarnalıdırl::ır. Çeşitli bölgelerin daha üst düzeydeki yönetim or
ganlan bu yıl çeşitli kademelerde düzenlenecek kadro konferansları 
için önceden yeterli ve uygun hazırlıklar yapmalıdırlar. Yani bir kon
ı·erans yapılmadan önce (içlerinden birinin temel sorumluluğu yüklen
diği) birkaç kişi konuyu taruşmalı, sorunları saptamalı ve tahlil etmeli, 
bir taslak hazırlamalı ve bu taslağın özü ve biçimi , üzerinde dikkatle 
çalışmalıdır. (Taslak açık ve kısa olmalı, lafı uzatmaktan kaçınılmalı
dır.) Bundaı1 sonra konferansa bir rapor sunulmalı, taruşma açılmalı, 
hazırlanan taslak, tartışmada ortaya çık� görüşlerin ışığında geliştiril
meli, düzeltilmeli ve son şeklini almalıdır. Ortaya çıkan belge, bütün 
Parti örgütlerine duyurulmalı ve mümkün olduğu takdirde gazetelerde 
yayımlanmalıdır. Toplantıların deneyci bir biçimde, yani önceden hiç
bir hazırlık yapılmaksızın, sorunlar ortaya atılıp tahlil edilmeksizin ve 
dikkatle hazırlanmış ve öz ve biçim bakımından' düzgün bir rapor kon
feransa sunulmaksızın yapılmasına; kaulanların amaçsız, rasgele ko
nuştuğu ve oturumların herhangi bir açık ve iyi düşünülmüş sonuca 
varmadan sürüp gittiği toplanulara karşı çıkılmalıdır. Merkez Komite
sinin herhangi bir bürosunun ya da alt bürosunun ya da herhangi bir 
bölge, eyalet ya da il Parti komitesinin önderlik çalışmasında bu zarar
lı deneyci yönteme rastlandığında, bunun giderilmesine dikkat edilme
lidir. Siyasetlerin tartışıldığı konferanslar fazla kalabalık olmamalıdır 
ve yeterli hazırlık yapıldığı takdirde bunların süresi kısaltılabilir. Ge
nel olarak 10- 12, 20-30 ya da 40-50 kişinin sayı duruma göre değişe
bilir aşağı yukarı bir hafta süreyle toplanmaları uygundur. Siyasetle
rin açıklandığı toplanular daha kalabalık olabilir, ama bunlar da fazla 
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uzun olmamalıdır. Ancak Ust ve orta kademedeki kadrolar arasında 
Partinin sağlamlaştırılması için dlizenlenen toplantılar uzun ve kalaba
lık olabilir. 

3. Toprak reı·ormunda doğrudan doğruya görev alacak bütün kad
rolar, Eylülün ilk yarısında ya da en geç ikinci yansında köylere ula
şıp çalışmaya başlamalıdırlar. Aksi takdirde, toprak refoııııunu, Parti
nin sağlamlaştırılmasını ve siyasi iktidar organlarının kurulmasını ta
mamlamak ve ilkbaharda toprağı sürmeye hazırlanmak için gelecek 
sonbahar ve kışın tümünden yararlanmak mümkün olmayacaktır. 

III ' 
Kadro konferanslarında ve çalışmalarında, kadrolara, somut du-

rumları nasıl tahlil edecekleri, farklı tarihi koşullara sahip farklı bölge
lerde somut durumlardan hareket ederek belli bir yerde ve zamanda 
görevlerini ve çalışma yöntemlerini nasıl belirleyecekleri öğretilmeli
dir. Şehirler ile köylük bölgeler arasında, eski Kurtarılmış Bölgeler, 
görece eski Kurtarilmış Bölgeler, düşman bölgesine komşu Kurtanl
nıış Bölgeler ve yeni Kurtarılmış Bölgeler arasında ayrım yapılmalı
dır. Aksi 'takdirde hatalar ortaya çıkacaktır. 

iV 
Feodal sistemin kökünden yok edildiği, bütün tarım işçileri ve yok-• 

sul köylülerin ortalama miktarda bir toprak aldığı, bunların aldığı top-
raklar ile orta köylülerin toprakları arasında hfila (izin verilebilecek 
olan) bir" ı·arkın bulunduğu, ama bu ı·arkın çok büyük olmadığı· bölge-• 
!erde toprak sorunu çözülmüş sayılmalı ve toprak reı·ormu konusu tek-
rar ortaya atılmamalıdır. Bu bölgelerde merkezi görevler, üretimin es
ki düzeyine getirilmesi ve geliştirilmesi, Partinin sağlamla�tırılması
nın ve siyasi iktidar organlarının kurulmasının tamamlanması ve cep
henin desteklenmesidir. Eğer bu bölgelerdeki belli köylerde hfila da
ğıtılması ya da yeniden düzenlenmesi gereken topraklar varsa, bazı 
kişilerin sınıf durumlarının gözden geçirilmesi ve bazı tapu senetleri
nin dağıtılması gerekiyorsa, bu görevler hiç kuşkusuz somut duruma 
uygun olarak tamamlanmalıdır. 
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v 
Toprak refoııııu tamaınlanrruş olsun olmasın, bütün Kurtanlrruş 

Bölgelerde köylülerin buğday tarlalarını ekmelerini ve arazinin bir kıs
rrunı bu sonbaharda sürmelerini sağlamalıyız. Kışın köylülerden gübre 
toplamaları istenmelidir. Bütün bunlar, tarım üretimi ve Kurtarılrruş 
Bölgelerin 1949 yılı ürünü açısından çok önemlidir ve kitle çalışma
sıyla uyum halinde alınacak idari önlemlerle gerçekleştirilmelidir. 

VI 
' 

Birçok yeı:de görülen belli disiplinsizlik ve anarşi belirtilerinin ka-
rarlılıkla üstesinden gelmek gerekir. Merkez Komitesi ya da üst düzey
deki diğer Parti komiteleri tarafından benimsenmiş siyaset ve taktikleri 
sorumsuzca değiştiren ve ortak irade ve disipline aykırı olduğu halde, 
kendi kat"alarınca doğru buldukları çok zararlı siyaset ve taktikleri uy
gulayan kimseler vardlr. Aynı zamanda, işlerin ağırlığı bahanesiyle, 
önceden talimat istememe ya da sonradan rapor vermeme şeklindeki • 
yanlış tutumu benimseyen ve yönettikleri bölgeyi bağımsız bir· dünya 
olarak gören kimseler de vardır. Bütün bunlar devrimin çıkarlarına son 
derece zararlıdır. Bütün kademelerdeki Parti komiteleri, bu meseleyi 
tekrar tekrar tartışmalı ve merkezileştirilebilecek ve merkezileştirilme
si gereken bütün yetkilerin Merkez Komitesinin ve onun organlarının 1 

elinde toplanabilmesi için bu disiplinsizlik ve anarşiyi vargüçleriyle alt 
etmeye çalışmalıdırlar. 

VII 
Merkez Komitesi, onun büroları (ya da alt büroları), bölge (ya da 

eyalet) Parti komiteleri ve Parti kolları kademesine kadarki il, ilçe ve 
bucak Parti komiteleri çeşitli hareketlerdeki eğilimleri iyi kavrayabil
mek, sürekli olarak bilgi ve tecrübe alışverişinde buluııabilmek, hatala
rı anında düzeltebilmek ve başarıları yaygınlaştırabilmek için birbirle
riyle sıkı bir bağ kuııııalıdırlar. Bu amaçla radyo, telgraı·, telet·on, posta 
ve kurye gibi haberleşme araçlarından; küçük toplantılar (dört-beş ki
şilik), ijrtak yerel konferanslar (birkaç ilçe) ve kişisel konuşmalar gibi 

1 .  Burada sözO edilen Merkez Konıitesi organlan, Merkez Konıitesinin büro ve alt büro
larıdır. 
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danışma yöntemlerinden; küçük gruplar (üç-beş kişilik) ya da sevilip 
sayılan tek tek komite.üyeleri �afından yapılabilecek denetleme gezi
lerinden ; haber ajansı ve gazetelerden sonuna kadar yararlanmalıdır-

' 
lar. Alt kademedeki bir örgütün üst kademedeki örgüte çalışma rapo-
runu iletmesi için ya da üst kademedeki bir örgütün alt kademedekile
re genel talimatlar göndeııııesi için birkaç ay, altı ay ya da daha fazla 
beklemesine gerek yoktur. Çünkü bu rapor ve talimatlar genellikle ' 
güncelliklerini kaybederler ve tamamen ya da kısmen yararlı olmaktan 
çıkarlar. Bu yüzden zamanında düzeltilemeyen, büyük zararlara yol 
açan hatalar yapılır. Bütün Partinin acil olarak ihtiyaç duyduğu şeyler 
vaktinde gelen, canlı ve somut rapor ve talimatlardır. 

vm 
Merkez Komitesinin büro ve alt büroları ve bölge, eyalet, il ve be

lediye Parti komiteleri önderlik ederken hem şehir hem de köy çalış
malarına, hem sanayi hem de tarım üretimi görevlerine gereken önemi 
vermelidirler. Yani, toprak reformunu ve tarım üretimini yöneteyim 
derken şehir çalışmalarına ve sanayi üretimine önderlik etmeyi ihmal 
etmemeli ya da bu alandaki çabalarını gevşetmemelidirler. Aruk bir
çok büyük, orta büyüklükte ve küçük şehre ve fabrikalardan, maden
lerden, ulaşım hatlarından oluşan geniş bir ağa sahip olduğumuza gö
re, eğer ilgili önder örgütler bu konuda ihmalci davranır ya da çabala
rını gevşetirlerse hatalar yaparız. 

• 
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LİAOSİ-ŞENY �G HAREKA TI1 İÇİN 
HAREKAT TASARISI* 

EylUl ve Ekim 1948 

1. 7 Eylül Tarihli Telgraf 
1 946 yılı Temmuz ayından başlamak. üzere, Guomindang'ı aşağı 

yukarı beş yıl içinde toptan yok etmeyi tasarladık2. Bu mümkündür. 
Bu amacımıza, Guomindang'ın düzenli birliklerinden her yıl aşağı yu
karı yüz tugay kadarını ve beş yılda 500 kadar tugayı yok edersek ula
şabiliriz. Son iki yılda ordumuz 'düşmanın düzenli birliklerinden 1 9 1  
tugayını imha etmiştir; bu, bir yılda ortalama 95 buçuk tugay, ayda he
men hemen sekiz tugay eder. Ö�ümüzdeki üç yılda, ordumuzun, düş� 
manın düzenli birliklerinden 300'den fazla tugayını yok etmesi gereki
yor. Bu yılın Temmuz ayı ile gelecek yılın Haziran ayı arasında, düş-

• Lin Biao ile Lo Runghuan'a ve diğer yoldaşlara çekilen bu iki telgraf, Mao Zedung 
yoldaş tarafından Çin Kon1ünist Partisi Merkez• Komitesi Devrinıci Askeri Komisyo
nu adına kalen1e alınnuştır. Mao Zedung yoldaşın bu iki telgrafta, Liaosi-Şenyang ha
rekfilı için saptadığı hareki! tasarısı, sonradan bütünüyle uygulannuştır. Harekit şu 
sonuçları veııııişti: 

(1) 470 bin dilşnıan askerinin yok edilmesi ve bu dönemde diğer savaş alanlarında 
kazanılan zaferler, nitelik bakımından üstün olan Halk Kurtuluş Ordusu'nu sayı ba
kımından da Guonıindang'dan üstün hale getirdi. 
(2) Kuzeydoğu Çin topraklan tamamen kurtarıldı, Peyping, Tiancin ve bütün Kuzey 
Çin'in kurtarıln1ası için gerekli koşullar yaratıldı. 
(3) Ordumuz büyük imha harekitlannda tecrübe kazal'ldı. 
( 4) Kuzeydoğu Çin'in kurtarılmasının bir sonucu olarak, oldukça iyi bir sanayi alanı 
olan stratejik bakımdan güvenli bir cephe gerisi bölgesi Kurtulıış'Savaşı için kaza
nıldı ve Parti ve halk, yavaş yavaş ekonomik bakınıdan yaralarını sarmaya geçebile
cekleri elverişli koşullara kavuştu. 

Liaosi-Şenyang harekatı, Çin .. Halk Kurtuluş Savaşı'nda belirleyici önem taşıyan en 
hüyük üç harekitın ilkidir. Otelci iki harekit, Huay-Hay ve Peyping-Tiancin ha
reklillarıdır. Dört ay on dokuz gün süren bu üç büyük harekitla, düşnıaın düzenli bir
liklerinden 144 tünıen (tugay) ve dilzensiz birliklerinden de 29 tünıen ya da toplam 1 
540 OOO'den fazla asker yok edilmiştir. Bu dönen1de, Halk Kurtuluş Ordusu başka 
cephelerde de saldırılara girişmiş ve çok sayıda düşmanı yok etmiştir. Savaşın ilk iki • 
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maı1ıı1 1 1 5 düze11l i  tıigayı11ı yok etmeyi umuyoruz. Bu miktar. çeşitli 
sal1ra ordularımız ile ordularımız arasıı1da. bölüşülmüştür.3 Doğu Çin 
Sahra Ordusu'ı1u11 aşağı yukarı kırk tugayı yok etmesi (Temmuzda 
yok edileı1 yedi tugay bu sayıya dahildir), Ciı1a.ı1'ı ve kuzey Ciaı1gsu. 
doğu Heı1aı1 ve kuzey Aı1huy'daki büyüklü küçüklü şehirleri ele geçir
mesi gerekiyor. Merkezi Ovalar Sahra Ordusu'ı1u11 a'jağı yukarı on 
dört tugayı yok etmesi (Temmuz'da yok cdilc11 iki tugay bu sayJya da-

• 

hildir) ve Hubcy. Heı1a11 ve Aı1l1uy'daki bazı şehirleri ele geçirmesi gc-

yılında l lalk Kurtuluş Ordusu lıer ay ort;ılanıa sekiz düşnıan tugayını inıh;ı etruişıir. 
llugüıı 1 lalk Kurtuluş Ordusu'ııuıı iııılıa elliği düşıııaıı tugaylarının sayısı her ay orta
laıııa sekizdeıı otuz sc-kiı.c yükselııı işıir. Bu üç hüyük harekatta. Gu01Hindang'ın kar
ş ıdevrinıı:i iç savaşda dayandığı seçkin birlikleri hcnıcn tanıanıcn yok cdilnıiş ve 
hi.iylcı:c Kurtuluş S;ıvaşı'ııın zaferi hüyük ölçüde hızl;ınJınlnııştır. ( (u;ıy-l lay ve l'ey· 
l'ing l"i;uıı:iıı lı;u-ckatl;ın için hkz. bu ı:ilııe << l fu;ıy-l lay l�arckatı için l larck;ıl l";ısan
sı». s.266 ve <<Peyping l'ianı:in l�arck;ıtı için Ifarckal Tasarısı>•, s.277. 

1 . l.iaosi-Şeııyang harck;ilı. 1 2  Eylül-2 Kasını 1 948 larilıleri arasında, Kuı.cyd<>ğ.U ( (;ılk 
Kurtuluş Ordusu tar.ıfıııdan l .i;1<11ı iııg Eyaleti'nin h;ıtı kesinıi ile Şcnyang-Çaııgçun 
l:ıiilgesiııde girişilen dev hir harck;itt ı .  lfan;k;it öııccsinde. Guonıindang'ııı Kuzeydıığu 
Çiıı'deki kuvvetleriniıı t<'1lla111 1 .  1 4 k<1lordudan ya d;ı 44 tünıeııJen kurulu Jiirt <ırduy· 
du. llu kuvveller hirhiriııJen tecrit edilıııiş üç kesiıııdc, Çaııgçun, Şeııy;ıııg ve Ciıı
Ç<>v'd;ı lı;ıllannı kıs;ıltıııış ve nıevzilere yerleşıııişlerdi. l�uraıhıki 1 );ılk Kurtuluş Ordu
su, Kuzeydoğudaki düşıııanı tııııııııııen yok etıııek ve hülün hu biilgeyi hııJa kurt:ır-
111ak anı:ıı:ıyl;ı. bi.ilge lıalkıııııı d;ı desleğiyle 1 948 I'ylülü'ndc <lll iki k<>I, hir tı•ıJÇu kı>
lu ve hiilgesel si lahlı kuvvet lerden ı>luşan t<>plaııı 5.l t ünıeıı ya da 700 hiıı kişilik hir 
esas kuvvetle l.iaosi -Şeny;ıııg lııırek:it ın:ı girişti. l'eypiııg-L.ia<ıııiııg Dcnıiry<ılu üzeriıı
dc Lıuluııan Cinçııv. Kuı.cydıığu ve Kuzey Çiıı arasınd;ıki str;ıtejik h;ığl:ıııtı nııkl:ısıy
<lı. Ciııçııv kesinıiııi tutan düşııı;ın kuvvetleri. 1 00 hiııden f;ızla askeri k;ıps;ıy:uı sekiz 
lüı11eı1deıı <1luşuy<1rJu ve Cluıııııind:uıg'ın Kuı.cydı>ğu <<l�şkıyal;ırı ll;ıstımıa•• ka
rargiilıı )l;ışkı>nıut;ın Yardııııı:ısı l'an llaııçie'ııiıı k<ııııul;ısınJ.�ydı. Ci ııç<ıv'uıı oıle geçi
rilıııesi. l.i ;ı,1si -Şcııyang h;ırck:it ıııııı haş;ırısıııııı an;ılılanydı. Mao '.l.cdung yoldaşın ta
l inıatlanıı;ı giirc lı;ıreket edeıı Kuı.cyılı>ğu J l;ılk Kurtuluş Ordusu. Ç:ıııgçuıı'a k:ırşı gi 
rişileıı kuşatıııa lıarek:itıııı devaııı eıı inııek içiıı L>i r  kı>I ve yedi hağınısız tünıen ('iıı
çı>v'u kuş;ıtııı:ık ve s:ıl<lınıı:ık içiıı altı kııl. l1ir lııpçu kıılu ve hir tank lahuru: düş111;1-
11111 ('iııçııv'u kurt;ınıı:ık ;ıııı;ıı:ıyla ('iıısi ile l lulud;ııı ile Şeny:ıııg'd;uı giiııılerehi leo.:eği 
t;ıkviye kuvveılerini iiııleıııek için l leyş:ın-J):ılıuş;ııı -C,'aııgvu kesiıııi ııe yerleşıirdiği üı,: 
kııl ile C.'iııçı>v'uıı güneyh:ıl ısııııl;ıki ·ı·,ış;ııı-(l:ıı>çi ;ııı kesiıııiııe yerleşl irdiği jki kııl kııl
laııdı. Ciııçııv hiilgesiıı<leki ç•ıq,ışı11;1l;ır 1 2  r:ylül'de h;ışlaılı. <>nJuıııuz Yisieıı'i ;ılılık
t•ııı sı>ıır:ı Ciııçı>v v;ırı>şl;ırıııd:ı ılüşı11;1111 leıııizleıi<cıı. C,':ııı Kayşek, lı;ırck;İlı hizz;ıl yii
ııcııııek içiıı alelacele uç;ıkla Kırt.e)·dı>ğuy;ı gilti ve l'eypi ııg-1 .i;ıııııiııg ()eıııi l)'<>lu üıc
riııılc>ki Kıızey (,.'in •<l·:şkıy:ıl:ırı ll:ısl ııııı:ı•• k;ır;ırg:ilııııd:ın l>e� ıüıııeıı. Ş:ııııluııg ı:y:ıle
ı i 'ıııleıı iki ıüıııeJI çekerek l111 1ıl:ın Ciıısi'ıleki diirt lüıııeııc k:ııtı . Bu ı>ıı l1ir tiiıııc·ıı. l !l 
l:kiııı'de, ·ı·:ış;ııı'Jaki ıııevzileriıııize şiddeıli hir s:ıldı rıy;ı geçl i .  :ıııı:ı ıııevı.ileriıııizi y:ı
r:ıııı;ıılı .  llu ;ır:ıd;ı, ( .i;ıı> Y;ıı>si;ıııg'ııı kıııııul;ısı all ııııl:ıki 9. (luıınıinıl;ıııg ()rdusıı . '''' 
l1ir tiiıııeıı ve üç süv;ıri tug:ıyı ile Şeııy:ıııg'ıl;ın y<>l:ı çıkı ıJ Ciııçı>v'u kıırt:ınıı;ıy;ı gelir
keıı. ı>rıluıııuz l:ır.ıfıııd;ııı l leyş;ııı ve l);ılıuş:ın'ııı kuzeydı,.�usund;ı durduruldu. ()rdu
ıııuz. I �  ı:ki ııı'dc Ci ııç<>v';ı lıücuıııa ge�1i ve 3 1  s;ı;ıllik şiddcı l i  L1ir çarpı�ııı:ııl:uı sı>ıır:ı 
şelıri s;ıvuıı:ıri düşnı;ııı kuvvetleıiııi l;ıııı:ınıeıı s;ıfdışı l>ır.ıkl ı  ve Kuzeydı>ğu 
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rekiyor. Kuzeybatı Sahra Ordusu'nun aşağı yukan on iki tugayı yok et
mesi (Ağusıos'ta yok edilen bir buçuk tugay bu sayıya dahildir) gere
kiyor. Su Sia11gçie11 ve Çu Şidi komutası alt111da Kuzey Çin'de bulu-
11aı1. Yeı1 Slşaı1'111 komutasındaki aşağı yukarı on dört tugayı (bu sayı
ya Temmuz'da yok edileı1 sekiz tugay dahildir) yok etmesi ve Tayyu
aı1'ı ele geçinnesi gerekiyor. Sizin de, Lo Ruyçiı1g ve Ya11g Çeng-• 
vu'ı1u11 komutasıı1daki iki orduyla uyum içiı1de. Vcy Lihuang ve Fu • 
Zoyi komutası alt111daki iki ordu grubuı1a bağlı 35 tugayı (bu sayıya 
Temmuz ayıı1da Ya11g Çengvu tarafındaı1 yok edile11 bir tugay dahil
dir) yok etmcı1iz ve Peypi11g. Tiancin ve Şeı1yang dışıı1da. Peyping
Liaoni11g. Pcypi11g-S uyyua11, Pcypi11g-Çe11gde ve Peypiı1g-Baoding 
Dcmiryolları boyu11daki bütün şcl1irleri ele geçinneı1iz gerekiyor. Bu 
amaca ulaşmayı su�layac:ik ctkeııler. harekatlarda birliklerin doğru bir 

«Eşkıyalan IJastı nııa>> Kıır:ırgahı Başkoıııutan Yardımcısı f-aıı flançic. 6. Ordu Komuta
nı l.u Ruııçuan ile hirliktc 1 00  hinden faz.la askeri esir aldı. Ci nçov'un kurtanlnıası 
Sl>nucu Çang�'lln'Jaki düşnıan kuvvetlerinin bi r kısnıı Guomindang'a karşı ayaklandı. 
geri k.alanı ise teslinı ı>ldu. IJtiylece .Kuzeydoğuda hulunan GUl>nıindang birliklerinin 
bütünüyle çiiküşü kaçıııılnıaz hale geldi. Ne var ki.  Cinçl>V'u yeniden ele geçimıe ve 
Kuzeydı>ğu ve Kuzey Çin :ırasınd:ıki nıuharcbc hattını yeııiden aşıııa hayaline kapıl:ın 
Çaıı Kayşek. l.i:ıı> Y:ıosi:ıng'ın konıutasındaki ı>rduya Ciııçov'a doğru ilerlenıeye de
vanı etıııesi için kesi11 e111ir verdi. Cinçı>v'u aldıktan sonra Halle Kurtuluş Ordusu lıe-
111eıı kuzeyılıığuy:ı diiı1ılü ve kuzeyde 1 leyş:ın, güneyde Dahuşa11 üı.erinden Liao'11un 
ı>rdusu11a yükle11di. 26 l�ki11ı'de, ll:ılk Kurtuluş Ordusu. düşnıaııı. l leyşan-Dahuşan
Sinı11i11 kesi111 i11ıle kuş:ıt111:1yı başardı ve iki  gün lıir gece sürc11 şiddetli bir çarpışn1a
da11 sıll1r;1 1 ()() l>i11ıleıi f:ızla düş111ı1111 yı>k ett i .  Ordu ko111uıanı l .iaı> Y aosiang'ı. kok>r
du kı>n1uı:111l:ın l.i 'f':ıı> ile IJ:ıy fengvu'yu ve Çeng l'iııgçi'yi esir etti. Ordun1uz hu ı.a
ferde11 sıM1r.1 dun11:ıdı ve 2 Kasını'da Şe11yııng ile Yingkı>v'u kurtardı. 1 49 bin düşnıan 
askeri11i yıık etl i .  IJi;ylcce l1ütün Kuzeydıığu kur.;ınldı. l larekat sırasında toplan1 470 
hi11den fa1J:ı düş111:111 :ıs�eıi yı>k edildi. 

2. IJkz. hu cilııo: •<l)uru111 Uzeri11c B i r (ieno:lge>•. Nııt 7.  s. 209. 
3. Ç'i11 K1M11üııisl l'ıırt isi Merkez Kı>n1itesi Dcvriıı1ci Askeri Kıı111isyo11u. 1 Kas1111 

1 94!1'de. lıüyük st rıııejik lıiilgelerdeki bütü11 hirlikleri. Merkez Kı>n1iıesi Siyasi IJünı
sunuı1 l�ylül ııy111d:ı y:ıııt ığı tıl(>l:ınlıd;ı ;11111;111 kıırıırlar gereğince, salır;ı lıiilgc \'e gerillıı 
kuvvetleri ııl;ırıık s111ıll;u1dırdı. Salır.ı kuwcılcri. s;ıl1r.ı <>rdulan ı>lar.ık iirgüılendilcr. 
IJir s;ıl1r;1 ıırdusu ıırdu l:ırd;111. lıir ı>rdu kı>lıırdul:ırda11 (iiı1celcri kı>I de11iyıırdu). kı>lıırdu 
tüı11c11lerdeı1. tüıı1e11ler ı1l;ıyl;1rd;111 111eyd;111;1 gel iyı>rılu. Sahr.ı ı>rılul:ın. bulunduklan 
lxilgeyc giire Ç'i11 l lıılk Kurtuluş Ordusu'11uıı Kuzeyhatı Sal1r.ı ()rdusu. Merkezi Ova
l;ır S;ıl1 rıı Ordusu. l)ı>ğu Ç'i11 Sııl1ra Ordusu. Kuzeydıığu Salır.ı ()rdusu ve Kuzey Çin 
S;1(1ra Orılusu ;1d111ı ;ılıyı>rılu. l ler s;ıl1ra ı>rdusu11dııki ı>rılu. kolıırılu. tü111en sayısı her 
hüyük slrıııcjik lıi>lge11i11 sı>n1ut duru111u11;1 gi;rc değişiyıırdu ... lk i  ı>rduda11 oluşı111 Ku
zcylıııı ı  Sıılı r;ı ()rdusu'11;1 sıı11r;ıdaı1 S;1(1r.1 ()rdusu adı verildi. Uç ordud;111 n1cyda11a gc
lc11 Merkezi ()v;ıl:ır Sııl1r.1 ()rdusu'11;1. 2. Sııhr;ı Ordusu: di;rt ıırıludı111 n1eyıl;ına gelen 
l)ı>ğu <;.'.i11 Sıılı r;ı ()rdıısıı'ıııı. 3.  Sıılırıı ()rılusu: ıli>rt ı>rdud aıı ı11eyıl;ı11;1 geleıı Kuı.eyılıı
ğu Sıılırıı ()rdusu'11;1 4. Salır;ı Ordusu ııdı verildi. Kuı.cy \'iıı Sal1r.ı Ordusu'11u nıeyda
na geti rcı1 üç ıır<lu . dı>ğ rudıın <lıığruya Çiıı l lalk Kurtuluş Ordusu· gcııel karargıihının 
konıutası altına sı>kul<lu. 
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şekilde mevzilendirilmesi ve yönetilmesi ve çarpışma ile dinlenme 
arasında bir denge sağlanmasıdır. Eğer iki ayda, Eylül ve Ekim'de ya 
da biraz daha fazla bir sürede, Cinçov'dan Tangşan'a kadar uzanan hat 
boyundaki düşmanı temizleyebilir ve Cinçov'u, Şanhayguan'ı ve 
Tangşan'ı alabilirseniz, on sekiz kadar düşman tugayını temizleme gö
revini başarmış olursunuz. Bunu yapmak için, Çangçun ve Şen
yang'daki düşmanı bir kenara bırakıp, ana kuvvetinizi bu hat boyunca 
kullanmaya hazırlanmanız gerekir. Cinçov'a saldırırken, Çangçun ve 
Şenyang'dan yardıma gelebilecek düşman kuvvetlerini de temizleme
ye hazır olmalısınız. Cinçov, Şanhayguan ve Tangşan'daki düşman 
kuvvetleri birbirinden tecrit edilmiş durumda oldukları için, onlara ba
şarı ile hücum etmek ve onları başarı ile yok etmek kesin gibidir; Cin
çov'u ele geçirrııenin ve düşmanın takviye kuvvetlerine saldırrııanın da 
başarıya ulaşması oldukça mümkündür. Bununla birlikte, Çangçun ile 
Şenyang'dan gelebilecek düşman kuvvetlerine saldırmak için ana kuv-

• 
vetinizi Sinmin ve Sinmin'in kuzey kesimlerinde toplarsanız, büyük 
bir tehlike oluşturacağınız için düşman dışarı çıkmaya cesaret edeme
yebilir. Düşman, Çangçun ve Şenyang'dan "dışarı çıkmayabileceği gi
bi, Cinçov'a, Şanhayguan'a ve Tangşan'a gönderdiğiniz kuvvetleriniz 
çok küçük olduğundan bu üç şehir içindeki ve çevresindeki düşman • 
(on sekiz tugay) olasılıkla Cinçov'a ve Tangşan'a çekilecek ve siz bu 
şehirlere saldıııııak epey güç olduğu halde gene de saldırmak zorunda 
kalacak, boşuna zaman ve güç harcayarak pasif bir duruma düşeceksi
niz. Bu nedenle, Çangçun ile Şenyang'daki düşmana hiç dokunmaya
rak bütün dikkatinizi Cinçov, Şanhayguan ve Tanşang'daki düşman 
üzerinde toplamanız daha iyi olur. Bir nokta daha: Eylül'den önümüz
deki Haziran'a kadar, on ay içerisinde üç büyük harekatta savaşmaya 
ve her harekat için iki ay olmak üzere toplam altı ay savaşmaya, geri
ye kalan dört ayı ise dinlenmekle geçirmeye hazırlanmalısınız. Cin
çov-Şanhayguan-Tangşan harekatı (ilk büyük harekat) sırasında, • 
Çangçun ve Şenyang'daki düşman Cinçov'u kurtarmak için bütün gü-
cüyle yüklenirse (sizin ana· kuvvetiniz Sinmin'de değil, Cinçov dolay
larında olduğu için, Vey Lihuang bu tehlikeyi göze almaya cesaret 
edecektir), siz, Cinçov-Şanhayguan-Tangşan hattını bırakmaksızın, 
hemen düşmanın takviye kuvvetleri üzerine büyük ölçüde iınha hü-
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cumlanna girişebilir ve Vey Lihuang'ın bütün kuvvetlerini orada yok 
etmeye çalışabilirsiniz. En iyi durum bu olur. Bundan dolayı, şu nokta
lara dikkat etmeniz gerekiyor: 

( 1 )  Cinçov, Şanhayguan ve Tangşan'a hücum etmekte ve buraları ' 
ele geçirip bütün hattın denetimini ele almakta kararlı olun. 
(2) Öncekilerden daha geniş ölçüde bir imha savaşı veııııekte ka
rarlı olun; yani yardıma geldiği anda Vey Lihuang'ın bütün ordu
suyla dövüşmekten çekinmeyin. 
(3) Bu iki karan gözden uzak tutmadan harekat planlarınızı yeni
den gözden geçirin, bütün kuvvetinizin askeri ihtiyaçlarını (yiye
cek, cephane, askere alma gibi) karşılamak ve esirlerle ilgilen
mek için her türlü önlemi alın. 

Lütfen yukarıdaki noktaları inceleyin ve cevabını telgrafla bildirin. 

U. 10 Ekim Tarihli Telgraf 
1 .  Cinçov'a hücuma geçtiğiniz günden başlayarak, taktik durumun 

çok gergin olduğu bir dönemle karşı karşıya geleceksiniz. Düşmanın 
durumu (Cinçov'u savunan kuvvetlerinin direnme gücü, Huludao Cin
si ve Şenyang'dan alacağı takviyelerin ilerlemesi ve Çangçun'daki bir
liklerinin olası harekat tarzı) ve bizim durumumuz (şehre yapacağımız 
hücumdaki gelişmeler ile saldırıdaki kayıplarımız ve düşmanın takvi
ye kuvvetlerinin durdurulması) hakkında, her iki-üç günde bir telsizle 
bilgi vereceğinizi· umarım. 

2. Bu dönemde, taktik durumun, söylediğiniz gibi, en elverişli bir 
şekilde gelişmesi son derece mümkündür; yani yalnız Cinçov'u savu
nan düşman kuvvetlerini değil, Huludao ve Cinsi'den alacağı takviye
lerin bir kısmı ile Çangçun'dan kaçan kuvvetlerin bir kısmını ya da ço
ğunu yok edebilirsiniz. Cinçov'u ele geçiııııenizden hemen soma, kuv
vetlerinizi kaydırabileceğiniz için, düşmanın Şenyang'dan alacağı tak
viyeler Daling lrmağı'nın kuzeyindeki bölgeye ilerleyecek olursa, on
ları kuşatabilir ve yok edebilirsiniz. Bütün bunların olabilmesi için 
sizin Cinçov'u aşağı yukarı bir haftada ele geçiııııeniz gerekir. 

3.  Düşmanın takviye kuvvetlerini denetim altına almak için birlik-
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terinizin mevzilenişini, hem doğudan, hem de batıdan ilerlerken kay
dedeceği gelişmelere göre belirleyiniz. Eğer düşmanın Şenyang'dan 
alacağı takviyeler çok ağır ilerlerse (Cinçov'a yaptığınız hücum sıra
sında Çangçun'da kuşatılmış olan düşman kuşatmayı yarar, ama 12. 
Kolumuz ve diğer kuvvetlerimiz tarafından yakalanarak ezilirse ve bu 
durumda Şenyang'dan gelen düşman takviyeleri şaşkınlığa kapilarak 
çok yavaş ilerlerler, dururlar ya da Çangçun'daki kuvvetleri kurtarmak 
üzere geri dönerlerse) ve buna karşılık Huludao ve Cinsi'den gçlen 
düşman takviyeleri oldukça hızlı ilerlerse, siz derhal bu takviye kuv
vetlerinin durdurulması ve bir kısmının yok edilmesi için ihtiyat bir
liklerinizi 4. ve 1 1 .  Kolların yardımına göndermeye ·hazır olmalısınız. 
Eğer düşmanın Huludao ve Cinsi'dc.ıı gönderdiği takviye kuvvetleri, 
bizim 4. ve 1 1 .  Kollarımız ve diğer kuvvetlerimiz tarafından durduru
lur ve konttol altına alınırlarsa ve bu yüzden ağır ilerler ya da durur
larsa. Çangçun'daki düşman kuvvetleri çemberi yaramazsa ve. Şen
yang'dan gelen düşman takviyeleri oldukça hızlı ilerlerse ve Cin
çov'daki düşman kuvvetlerinin büyük bir kısmı imha edilmiş ve şehrin 
düşmesi çok yakınlaşmışsa. onları çembere alarak istediğinit gibi im
ha edebilmek için kuvvetlerinizi zamanında kaydırabilmek amacıyla. 
Şenyang'dan ilerleyen düşman kuvvetlerinin Daling Irmağı'nın kuze
yindeki bölgenin içlerine kadar giıınesine izin vermelisiniz. 

4. Dikkatinizi Cinçov'daki harekat üzerinde toplamalı ve bu şehri 
en kısa zamanda ele geçirmeye çalışmalısınız. Öteki amaçlardan hiç
birine ulaşılmamış ve yalnız Cinçov el.e geçirilmiş olsa bile, inisiyatifi 
ele almış olacaksınız ki, bu da başlı başına büyük bir zafer olacaktır. 
Yukarıdaki bütün noktalara gerekli dikkati vereceğinizi umuyoruz. 
Cinçov için verilen muharebenin özellikle ilk birkaç gününde, düşma
nın doğudan ve batıdan alacağı takviyeler büyük bir harekette bulun
mayacaklardır. Bütün çabanızı Cinçov cephesindeki harekat üzerinde 
yoğunlaştırmalısınız . 
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PARTİ KOMİTESİ SlSTEMlNtN GÜÇLEND1R1LMES1 
ÜZERİNE* 

20 Ey/Ul 1948 
Parti komitesi sistemi, kolektif yönetimi sağlamak ve herhangi bir 

kimsenin işlerin yürütülmesini tekeline almasını önlemek için gelişti
rilmiş önemli bir Parti kurumudur. Son zamanlarda bazı (kuşkusuz 
hepsinde değil) yönetim organlarında, bir kişinin işlerin yürütülmesini 
tekeline almasının ve önemli sorunları tek başına kararlaştırıııasının 
alışkanlık haline geldiği görülmektedir. önemli sorunlara getirilecek ' 
çözümler, Parti komitesi toplantılarında değil, bir tek kişi tarafından 
kararlaşurılmakta ve Parti komitesi üyeliği sözde kalmaktadır. Komite 
üyeleri arasındaki fikir aynlıkları çözülememekte ve uzun bir süre öy
le kalmaktadır. Parti komitesi üyeleri kendi araların.da gerçek değil, 
ancak biçimsel bir birlik sürdürmektedirler. Bu durum değiştirilmeli
dir. Merkez Komitesi bürolarınd31J bölge Parti komitelerine; cephe 
Parti komitelerinden tugay ve askeri bölge Parti komitelerine (Devrim
ci Askeri Komisyonunun alt komisyonları ya da yönetici gruplar) ve 
hükümet organlarındaki, halk örgütlerindeki, haber ajansları ve gazete • 
bürolarındaki önder Parti üyesi gruplarına kadar bütün yönetici organ-
larda bundan böyle sağlam bir Parti komitesi toplantıları sistemi kµrul
malıdır. Bütün önemli sorunlar, (elbette önemsiz, küçük sorunlar ve 
çözümleri toplantılarda tartışılıp kararlaşurılnuş olup da uygulama 
aşamasına gelmiş olanlar dışında) görüşülmek üzere komiteye getiril
meli ve komite üyeleri görüşlerini tam olarak açıkladıktan sonra ilgili 
üyeler tarafından uygulanmak üzere kesin kararlara varılmalıdır. Aynı 
yöntem, il ve tugay kademelerini°\alundaki Paı:ti komitelerince de uy
gulanmalıdır. Daha üst düzeydeki yönetim. organlarında da, bölümler-

' . . 
• Bu karar, Mao Zedung yoldaş tarafından Çin Konlilnist Partisi Merkez Komitesi adına 

kaleme alınnuştır. 

255 



• 
de (örneğin propaganda bölümü ve örgütlenme bölümü), komisyonlar-
da (örneğin işçi, kadın ve gençlik komisyonları), okullarda (örneğin 
Parti okulları) ve bürolarda (örneğin araştırma büroları) yönetici kad
rolar toplantılar yapmalıdırlar. Hiç kuşkusuz, toplantıların çok uzun 
sünnemesine, gereğinden sık yapılmamasına ve çalışmaların aksama
ması için önemsiz sorunlara takılıp kalmamaya dikkat etmeliyiz. Ayrı
ca, karmaşık ya da üzerinde görüş ayrılığı olan konularda, toplantıda 
verilecek kararların kağıt üzerinde kalmasını ya da hiçbir karara varı
lamamasını önlemek ve üyelerin konuyu enine boyuna düşünebilmele
ri.ne olanak sağlamak amacıyla toplantılardan önce kişisel planda gö
rüşmeler de yapılmalıdır. Parti komitesi toplantıları, biri yürütme ko
mitesi toplantıları, diğeri de genel toplantılar olmak üzere iki kategori
ye ayrılmalı ve bunlar birbirleriyle karıştırılmamalıdır. Aynca ne ko
lektif yönetimin, ne de kişisel sorumluluğun diğerini göz ardı ettirecek 
biçimde �ırı vurgulanmamasına da dikkat etmeliyiz. Orduda ise ko-· 
muta mevkiindeki kişi, muharebe sırasında ve koşullar gerektirdiğihde 
tek başına acil kararlar veııııek yetkisine sahiptir. 
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EYLÜL TOPLANTISI ÜZE 
ÇİN KOMÜNİST PARTİSİ 

MERKEZ KOMİTESİ'NİN GENELGESİ* 

10 Ekim 1948 
l .  Merkez Komitesi l 948 Eylül'ünde, bir Siyasi B üro toplantısı dü

zenledi. Bu toplantıya, Siyasi Büronun yedi üyesi, Merkez Komitesi
nin on dört asil ve yedek üyesi ve Kuzey Çin, Doğu Çin, Merkezi 
Ovalar ve Kuzeybatı Çin'de Parti ve ordudan belli başlı önder yoldaş
ların da dahil olduğu on önemli görevli karıldı. Merkez Komitesi tara
t"ından düzenlenen bu toplantı, Japonya'nın teslim olmasından bu yana 
yapılan toplantıların en kalabalık olanıyçlı. Toplantı, geçtiğimiz dö
nemde yapılan çalışmaları gözden geçirdi ve önümüzdeki dönemin gö
revi erini saptadı. 

2. Partinin l 945 Nisan'ıı1daki Yedinci Milli Kongresi'nden bu yana 
Merkez Komitesi ve bütün Partinin önder kadroları, Japonya'ya Karşı 
Direnme Savaşı sırasında ·olduğundan da daha büyük bir birlik göster
diler. Bu birlik, Partimizin Japonya'nın teslim olmasından sonraki üç 
yıl içinde içteki ve dıştaki birçok önemli olayın üstesinden gelmesini 
sağladı. Partimiz bu olayların gelişimi içinde · Çin devriminin ileriye 
doğru büyük bir adım atmasını gerçekleştirdi, ABD emperyalizminin 
geniş Çin halk kitleleri arasındaki siyasi nüt"uzunu kırdı, Guomindang 
tarafından girişilen yeni ihanete 1 karşı mücadele etti, Guominqang'ın 

• Bu Parti içi genelge Mao Zedung yoldaş tarafından Çin Komünist Partisi Merkez Ko
nlİtesi adına kalenıe alınnııştır. Eylül 1948 toplantısı, Hebey Eyaleti'ndeki Pingşan İl
çesinin Sibaypo köyünde yapılnıışıı, Merkez Konlitesi tarafından düzenlenen bu top
lantı Japonya'nın teslinı olnıasından sonra yapılan toplantıların en kalabalık olanıydı. 
Dalıa önce Merkez Konlitesi üyelerinin büyük çoğunluğu zorlu Kurtuluş Savaşını yö
netnıek üzere çeşitli Kurtarılnıış Bölgelere dağılnıış bulunduğundan \'e haberleşnıe 
son derece güç olduğundan bu büyüklükte toplantılar yapılnıanııştı. • 

l .  Guonlindang'ın ilk ihaneti 1927'dedir. Burada sözü edilen ihanet ise Japonya'ya Karşı 
Dirennıe Sava.Şı'nın sona ernıesinden sonra Guoınindang'ın ülke çapında başlattığı 
karşıdevrinıci iç sa\·aştır. 
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askeri saldırısını geri püskürttü ve Halk Kurtuluş Ordusu'nun savunma 
durumundan taarruz durumuna geçmesini sağladı. 

1946 Temmuz'undan 1948 Haziran'ına kadar geçen iki yıllık savaş 
süresince Halk Kurtuluş Ordusu, esir alınan 1 630 000 kişi de dahil ol
mak üzere 2 640 000 düşman askerini sat.dışı bırakmışur. İki yılda ele 
geçirilen belli başlı savaş ganimeti, aşağı yukarı 900 bin tütek, 64 bin
den t"azla ağır ve hat.it. makineli tiit"ek, 8 bin hafif top, 5 bin piyade to-

• 
pu ve 1 100 ağır dağ ve sahra topunu bulmaktadır. Bu iki yıl içinde 
Halk Kurtuluş Ordusu'nun mevcudu, 1 200 000 kişiden 2 800 000 ki
şiye yükselmiştir. Düzenli birliklerimizin sayısı 1 1 8 tugaydan, 176'ya 
yani 6 10  bin askerden 1 490 000 askere çıkmıştır. Kurtarılmış Bölge
ler, şimdi 2 350 000 kilometre kareyi, ya da Çin'in 9 597 000 kilomet
rekarelik toplam yüzölçümünün yüzde 24,5'ini kapsamaktadır; Kurta
rılmış Bölgelerin nüt.usu 168 milyona, yani Çin'in 475 milyonluk top
lam nüfusunun yüzde 35,3'üne ulaşmışur ve ilçe ·merkezi kademesin
den daha yukarı 586 büyük, orta büyüklükte ve küçük şehir ya da 
Çin'in bu ,çaptaki 2 009 şehrinin yüzde 29'u bu bölgeler içinde yer al
maktadır. • 

Partimiz, toprak sisteminin düzeltilmesinde köyliilere sağlam bir 
şekilde önderlik etmiş olduğundan, toprak sorunu 100 milyon kadar 
insanın yaşadığı bölgelerde köklü bir şekilde çözülmüş ve toprak ağa
sı sınıt'ının ve eski zengin köylüleıin toprakları köylük bölgelerdeki 
halka, en başta da yoksul köylülere ve tarım işçilerine aşağı yukarı eşit 
bir şekilde dağıulmışur. 

Partimizin üye sayısı, 1945 Mayısı'nda 1 21 O 000 iken bugün 3 
milyona varmışur. (1 927'de Guomindang'ın devrime ihanet etmesin
den önce.Partimizin üye sayısı 50 bindi. Aynı yıl, Guomind_ang'ın iha
netinden sonra yaklaşık olarak 10 bine düştü. 1 934'te toprak devrimi
nin başarılı bir şekilde gelişmesi üzerine 300 bine yükseldi ; 1937'de 
devrimin güneyde yenilgiye uğramasıyla2 yeniden yaklaşık olarak 40 
bine düştü; 1 945'te Japonya'ya K�ı Direnme Savaşı'nın başarılı bir 
şekilde gelişmesiyle 1 210  OOO'e çıktı ve bugün Çan Kayşek'e karşı sa-

2: Devrinun güneyde yenilgisi, Çin Kızıl Ordusu'nun Guonlindang'ın «kuşatma ve bas
tıcma» harekatına karşı giriştiği beşinci harekitın yenilgiye uğraması ve ana kuvvet
lerinuzin 1 934'te güneydeki devrinıci üslerden geri çekilnıesiydi. Bu yenilgiye Parti 
içinde V ang Ming tarafından tenısil edilen üçüncü «sol» sapnıa çizgisi yol açnııştı. 
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vaşın ve toprak devriıninin başarılı bir şekilde gelişmesi sonucunda ; 
milyona ulaşu.) Parti, geçen yıl bir yandan, s'atlarında belli ölçüde var 
olan bazı sağlıksız olguların esas olarak üstesinden geldi ve gelmekte
dir; bunlar, sınıf bileşimindeki saJ' olmayaı1 unsurlar (toprak ağası ve 
zengin köylü unsurlar), ideolojideki saı· olmayan unsurlar (toprak ağa
sı ve zengin köylü ideolojisi) ve çalışma tarzındaki saf olmayan unsur
lar (bürokrasi ve tepeden inmecilik) idi. Öte yandan da, köylü kitleleri
nin toprak sorununu çözmek üzere giri�ilen mücadelelere büyük çapta 
set"erber edilmesiyle birlikte ortaya çıkan bazı <<sol>> hataların üstesin
den geldi ve gelmektedir; bu hatalar orta köylülerin çıkarlarının kıs
men ama oldukça sık bir şekilde çiğnenmesi, bazı özel sanayi ve tica
ret işletmelerine zarar verilmesi ve karşıdevrimcileri basurmak için 
saptanan siyasette belli sınır çizgilerinin bazı yerlerde aşılmasıydı. 
Geçtiğimiz üç yılın ve özellikle geçen yılın büyük ve çetin devrimci 
mücadeleleri ve kendi hatalarımızı titizlikle düzeltmemiz sayesinde 
bugün Parti siyasi olgunluk yönünde büyük bir adım atmışur. 

Partinin Guomindang bölgelerindeki çalışmaları muazzam bir ba
şarıya ulaşmıştır. Büyilk şehirlerde geniş işçi, öğrenci, öğretmen, pro
fesör, kültilr işçisi, sıradan şehirli ve milli kapitalist kitlelerin yanı sıra 
bilyilk demokratik partileri ve halk örgütlerini Partimizin yanına çek
miş ve böylece Guomindang'ın baskısına karşı direnmiş ve onu tama
men tecrit etmiş olmamız da bunu göstermektedir. Güneydeki birçok 
geniş bölgede (Fucien-Guangdung-Ciangsi, Hunan-Guangdung
Ciangsi, Guangdung-Guangsi ve Guangsi-Yunnan sınır bölgeleri, gü
ney Yunnan, Anhuy-Çeciang-Ciangsi sınır bölgesi ve doğu ve güney 
Çeciang), gerilla savaşı için üsler kurulmuş ve buralardaki gerilla kuv
vetlerinin mevcudu 30 bini aşmıştır. 

Geçtiğmiz iki yıl ve özellikle geçen yıl boyunca Halk Kurtuluş Or
dusu'nda bütüı1 savaşçıların ve komutanların yer aldığı düzenli ve iyi • 
yönetilen demokratik bir hareket gerçekleştirdik. Bu hareket sırasında ' 
özeleştiriyi başlatuk, her ikisi de 1927'den 1932'ye kadar iyi sonuçlar ' 
veııııiş, ama daha sonra kaldırılmış olan ordunun çeşitli kademelerin-
deki Parti komiteleri sistemiıti ve bölüklerdeki asker komiteleri siste
mini yeniden kurduk ve. ordu içindeki bürokrasinin üstesinden geldik 
ve gelmeye devam ediyoruz. Bütün bunlar, komutan ve savaşçıların si-
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yasi şevklerini ve bilinçlerini büyük ölçüde yükseluniş, savaşma gü�
lerini ve disiplinlerini güçlendiııııiş ve esir alınan 800 bin kadar Guo
mindang askerini satlanmızda eriunemize ve onları silahlarını Guo
mindang'a çeviren kurtarılmış birer savaşçı3 haline getiııııemize yar
dımcı olmuştur. Geçtiğimiz iki yıl boyunca Kurtarılmış Bölgelerde 
toprak sahibi yapılan köylülerden 1 600 000 kadatını Halk Kurtuluş 
Ordusu'na katılmaya seferber ettik. 

Daha şimdiden oldukça önemli sayıda demiryollanna, madenlere 
ve sanayiye sah!P bulunuyoruz ve Partimiz sanayinin nasıl işletileceği
ni, ticaretin nasıl yürütüleceğini büyük ölçüde öğreniyor. Son iki yıl 
içinde savaş sanayilerimiz oldukça genişledi. Ama bunlar henüz sava
şın ihtiyaçlarını karşılayacak durumda değildir. Bazı önemli hammad
de ve makinelerden yoksunuz ve genel olarak hala çelik üretemiyoruz. 

Kuzey Çin'de 44 milyon insanın yaşadığı bölgelerde, Partimizin, • 
Partili olmayan demokratlarla işbirliği yaptığı bir birleşik halk hükü-
meti kurduk. Cephenin desteklenmesini kolaylaşurmak için üç bölge
.deki, yani Kuzey Çin, 43 milyon insanın yaşadığı Doğu Çin ve 7 mil
yon insanın yaşadığı Kuzeybaudaki ekonomi, maliye, ticaret, bankacı
lık, ulaşurma ve savaş sanayilerine önderlik etme ve bunları yönetme 

• 
çalışmasını birleştirme görevini bu hükümete veııııeyi kararlaştırdık ' 
ve yakın bir gelecekte iki bölgeyi daha, yani Kuzeydoğuyu ve Merke-
zi Ovalan da bu çalışmanın içine katmaya hazırlanıyoruz. 

3. Son iki yılın çarpışmalarında sağladığımız başarıların ve düş
manla bizim aramızdaki genel durumun ışığı altında Merkez Komitesi 
taraı·ından düzenlenen toplantıda, 1946 Temmuz'undan başlayarak 
aşağı yukarı beş yıllık bir süre içinde 5 milyonluk bir Halk Kurtuluş 
Ordusu inşa etmenin, beş yılda düşmanın düzenli kuvvetlerinden top
lam 500 kadar tugayı (tümeni), yani yılda ortalama 1 00 kadar tugayı 
safdışı bırakmanın, düşmanın düzenli, düzensiz kuvvetlerinden ve 
özel birliklerinden toplam 7 500 000 askeri, yani yılda ortalama, 1 500 
000 kadar askeri safdışı bırakmanın ve Guomindang'ın gerici yöneti-

• 
mini tamamen yıkmanın kesinlikle mümkün olduğu sonucuna vanl-
mışur. 

3. Burada, Halk Kurtuluş Ordusu tarafından esir alınarak kurtarılan ve eğitildikten sonra 
Halk Kurtuluş Ordusu saflarına alınan Guonlindang askerlerine değiniliyor. 
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Guomindang ordusunun mevcudu, 1 946 Temmuz'unda 4 300 
OOO'di. Son iki yıl içinde Guomindang'ın askerlerinin 3 milyon 90 bin'i 
saf dışı bırakılmış ya da tirar etmiş, buna karşılık Guomindang 2 .440 
000 kişiyi silah altına almıştır. Guomindang ordusunun bugünkü mev
cudu 3 650 OOO'dir. Önümüzdeki üç yılda Guomindang'ın 3 milyon ki
şiyi daha silah altına alabileceği, 4 500 000 kadar askerinin olasılıkla 
safdışı bırakılacağı ya da tirar edeceği tahmin edilmektedir. Demek ki, 
beş yıl savaştıktan sonra Guomindang ordusunun mevcudu olasılıkla 
aşaği yukarı 2 milyona inecektir. Bizim ordumuzun ise bugünkü mev
cudu 2 800 OOO'dir. Önümüzdeki üç yıl içinde esir alınan 1 .700.000 as
keri (tüm esir alacaklarımızın aşağı yukarı yüzde 60'ını) kuvvetlerimi
ze katmayı ve 2 milyon köylüyü orduya katılmak üzere seferber etme
yi planlıyoruz. Beş yıllık savaşın sonunda ordumuzun mevcudu, ka
yıpların dışında olasılıkla 5 milyona yaklaşacaktır. Eğer beş yıllık sa
vaş bu sonuçları doğurursa, işte o zaman Guomindang'ın gerici 
yönetimini tamamen yıktığımız söylenebilir. 

Bu görevi başarmak için her yıl düşmanın düzenli kuvv�tlerinden 
100 kadar tugayı (tümeni) yani beş yılda toplam 500 kadar tugayı (tü
meni) saı·dışı bırakmak gerekir. Bütün sorunların çözümünün anahtarı 
budur. Düşmanın düzenli kuvvetlerinden birinci yıl aşağı yukarı 97 tu
gayı (tümen), ikiııci yıl da aşağı yukarı 94 tugayı (tümeni) safdışı bı
raktığımıza göre hedetlerimizi gerçekleştirebilir, hatla aşabiliriz. Guo
mindang ordusunuıı toplaın 3 650 000 mevcudunun yüzde. 70'i cephe
lerde (Ymıgze Irmağı ve Başaıı Dağlarının oluşturduğu hattın kuzeyin
de, Lançov ve Polan Dağlarının oluşttırduğu 11attın doğusunda ve 
Cengde-Çaııgçun hattının güneyinde) ancak yüzde 30 kadarı da cephe 
gerisindedir (Yangze ·lrınağı ve Başan Dağlarının oluşturduğu hattın 
güneyindekiler ve Lançov ve Polan Dağlarının oltışturduğu hattın batı
sındakiler de bunun içindedir). Guomindang'ın 285 tugay ya da 1 980 
000 astcerden oluşan mevcut düzenli kuvvetlerinden 249 tugay ya da l 
742 000 asker cephelerdedir (99 tugay ya da 694 bin asker kuzey cep
hesinde ve 1 50 tugay' ya da 1 048 000 asker güney cephesinde). Sade
ce 36 tugay ya da . 238 bin <ısker ceıJhe gerisindedir ve bunların çoğu 
yeni kurulmuş ve savaşma gücü düşük birliklerdir. Dolayısıyla Mer
kez Komitesi, ' üçüncü yılda Halk Kurtuluş Ordusu'nun tamamının, 

1 
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Yaı1gze l rmağı'ı1111 kuzeyiı1de ve Kut:ey Çiı1 ile Kuzeyd<>ğuda l1a
rekfıtt:ı buluuınaya devam eımesi11i kararlaştııııı ışt ır. Düşmaı1ı sal.dışı 
etme gtircvini başarabilmek içiı1. Kurtarılmış Btilge lerde l1alkı oı·duya 
katılmak üzere plaı1lı ve ustalıklı bir ()içimde sclcıtıcr etme11i11 ya11ı sı
ra esir alıı1aı1 ç<>k sayıda askerdeı1 de yararlanmak gereklidir. 

4. Part iıniz ve ordumuz. uzuı1 süredeı1 heri düşmaı1 taraı·111daı1 bö
lüı1müş bir durumda buluı1duğuı1daı1. bir gerilla savaşı sürdürdüğüı1-
deı1 ve ktiylük bölgelerde <)lduğuı1daı1. Parti11i11 ve orduı1u11 1"'1rklı htil-• 
gelcrdeki ytiı1etici orgaı1ları11a <>ldukça geı1iş l>ir bağımsızlık taı1ıdık. 
Bu. Parti tirgütleri11iı1 ve silal1lı kuvvetleri11 i11isiyalilleri11i ve coşkula
r1111 <>rtaya koymaları111 ve büyük güçlüklerle dolu uzu11 dti11emlerdcı1 
sağ sal im çıkmalar1111 sağlamışt ır; ay111 zamaı1da da devrim davası içi11 
ı.ararlı <>laı1 disipliı1sizlik ve aı1arşi. htilgecilik ve gerillacıl ık gibi bazı 
olguları11 üstesiı1deı1 gelmek içiıı eliı1deı1 gcleı1i yapmasıııı ve savaşı11 
biçimi11i geril la sava�111da11 düzeııli savaşa döııüştürmek için tüm yeı
kileri11 Merkez Komitesini11 ve onuı1 c>rgaıılar111111 el iı1de toplaıımas1111 
gerektirmektedir. Soı1 iki ·yıl içiı1de gerek ordu .. gerekse orduı1uı1 giriş
tiği l1arckiitlar daha düzeı1li bir 11itelik almıştır. ama bu yeterli değildir 
ve üçüı1cü yı l  i leri doğru yeni bir büyük adım111 dal1a atılması gerek
mektedir. Bu amaçl:ı demiryolu. karayc>lu ve bul1arlı gemi gibi mo
dcn1 ulaşım :1rJçları111 011armak ve işler l1ale getirmek. şelıirlerin ve sa-

11ayi11i11 �li11etimi11i güçleı1dinnek ve Parti çalışmaları111 1zı11 ağırlık 
nokıası111 adım adım kliylük bölgelerdeı1 şcl1irlerc kaydırmak iç i11 eli
mizdeı1 geleııi yapmalıyız. 

5. Bütü11 ülkede ikt idarı ele geçirme görevi. P:ırtimiziıı hızla ve sis
temli l>ir �ekilde askeri. siyasi. ekc>ılc>mik işleı·i ; Parti ile ilgili işleri; 
kültürel ve eğitiınle ilgili işleri yti11etecek ç<>k sayıda kadre> yetiştirme
siı1i gerekt iııııekledir. Savaşıı1 dördüııcü yılıı1da ordu ilerlediğiııde 
c>nuııla birlikte gidip nüı·usu 50- 100 milyoıı kadar olaı1 ye11i .Kurtarıl
mış Btilgelere clüzeı1 li bir yliı1etim getirebilmeleri içiı1 savaşı11 üçüııcü 
yıl ıı1d:ı aŞ<ığı. <>rta ve üst kademelerde 30-40 l>iıı kadar k:ıdro yetiştir
memiz gerekmektedir. Çiıı'iıı toprakları çc>k geı1i�. ııüı·usu çcık kal:ıba
lıktır ve devı·imci sav:ış ç<>k büyük l>iı· l1ızla gelişmektediı·. Buııa karşı
lık elim izdeki k:ıdrc> sayısı çok yetersizdir. Bu da ç<>k l>üyük biı· güç
lük yarJtmakıadır. Üçüııcü yıl  içiııde kadrc>larııı sağlanmasıııda büyük 
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ölçüde eski Kurtarılmış Btilgelere dayanmakla birlikle Guomiııdang 
deııetimiııdeki büyük şclıirleı·deıı de kadro sağlamaya dikkaı eımeliyiz. 
Guomiııdaııg bölgeleriııdeki büyük şehirlerde. çalışmalarımı7.a kalıla
bilecek ve geııel olarak eski Kurtarılmış Bölgelerdeki işçi ve köylüler
den daha yüksek bir külıür düzeyine sahip olan birçok işçi ve aydııı 
buluıımakıadır. Guomiııdaııg'ıiı ekoııomik. mali. küllürel ve eğilim ku
rumlarıııda çalışan çok sayıda görevliden gerici uıısurları dışarda bıra
karJk yar.ırlaıımalıyız. Kurtarılmış Bölgelerdeki okul eğilimi. yeııideıı 
düzene sokulup gelişıiri lmelidir. 

' 

6. Bir siyasi daııışma kc>ıılcransı toplama slogaııı4• Guomiııdaııg 
bölgelerindeki bülüıı demc>kratik partileri. lıalk örgülleriııi ve parti ba
ğı olmayaıı büıüıı demokrJllan. Partimizin çevresinde ıo'plamıştır. 
1 949 yılında bu partilerin ve örgütleriıı temsilcileriııiıı Kurtarılmış 
B<>lgelere gelmeleri içiıı düzeıılcmelerde bulunuyor ve Çiıı Halk Cum
huriyeti'ııin geçici merkezi lıükümetini kurmak üzere Çiıı'deki bütün • 
demokrJlik partileriıı. halk örgüılerinin ve parti bağı olmayan demok-
raılanıı ıemsilcileriııiıı kaıılacağı bir konferans ıoplamaya hazırlanıyo
ruz. 

7. Kurtarılmış Bölgelerdeki saııayi ve ıarım ürcı imiııiıı eski duru· 
muna geıirilip gelişıirilmesi. savaşı desıeklemede ve Guomindang ge
ricileriııi alı eımede öııemli bir lıalkadır. Merkez Komiıesi ıarafıııdaıı 
düzeııleııeıı ıoplaııııda bir yaııdan ·Halk Kurtuluş Ordusu'ııuıı Guomin
dang bölgeleriııe yaptığı mu1.affer taarruzu geliştiı ıııesi ve savaş için 
gerekli olaıı büyük çapla iıısaıı gücü ve maddi kayııağı Guomiııdang 
kuvvet lerirldeıı ve bölgeleriııdeıı elde etmesi gerektiği ve öte yaııdaıı 
da eski Kurtarılmış Bölgelerde saııayi ve ıanm ürcıimiııiıı düzeyini 
belli cilçüde yükseltmek üzere saııayi ve tarım ürcıimiııi eski düzeyiııe 

4. Rir siyasi danışnı:ı ktınfer.ııısı lt11>lanıa slt1ganı. Mat1 7..ı:duııg yt1ldaş ıar.ıfındaıı <lrtaya 
alılıııışlı. M:ıtı 7.cduııg yold:ışın <iııerisi üzerine Çin Koıııünisı l':ırtisi Merkez Kooıile· 
si'ııiıı 1948 yılı içiıı y:ıyınl:ıdığı '' 1 M:ıyıs slogaıılan ••ndaıı biriııde. •• bütün dcııı<ıkraı ik 
partiler. lı:ılk örgütleri ve t:ıııııııııış kişiler en kısa 1.anıanda bir halk koııgrcsiniıı l<'P· 
lannıasıııı ve bir deıııtıkr.ııik koıılisytın hükünıL'linin kurulnıasını lartı şnıak ve gerçek
leşlinııek Ü7.cre. l1ir siyasi d.ıııışıııa ktınferansı çağnsında buluıınıalıdırlan• denilnıck· 
leydi. Bu slt>gan. Gut1ıııindang lıi.>lgelerindeki deıııtıkralik p.�rtilcr. h:ılk örgütleri ve 
parti b:ığ ı tılııı:ıyan dL"lll<lkr:ııl:ır lar.ıfından derhal sıcak bir ilgiyle karşılandı. Siyasi 
danışıııa ktınfcransınııı adı s<ınr.ıdan Yeııi Siyasi Danışnıa Konferansı ve daha sonra 
da Çin ll:ılk Siy:ısi Daııışnıa K<>nferaıısı olarak değ iştirildi. Bkz. bu ciltle ••Yeni Siya· 
si l)aııışnıa Konfcraıısı l lazırlık 'foplanlısında Konuşıııa>> Noı 1 ,  s. 382. 
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getirmek ve geliştirmek için her türlü çabanın gösterilmesi gerekliği so
ııucun� varılmıştır. Guomindang'ın gerici yönetimini yıkmak, ancak btı 
iki görev yeı1ne getirilirse mümkün olabilir, yoksa mümkün olamaz. 

Bu iki görevi yerine getirirken birçok güçlükle karşılaşacağız. Or
dularımız hiçbir cephe gerisi bölgesine ya da yeterli bir cephe gerisi 
bölgesine sahip olmadan savaşmak için bütün kuvvetleriyle Guoll).in
dang bölgelerine girdiklerinde askeri malzemelerinin tümünü ya da 
büyük bir kısmını orada ele geçirmek zorunda kalacaklardır. Sanayi 
ve tarım üretiminin eski düzeyine getirilip geliştirilmesi, iyi bir örgüt
sel çalışmayı, Kurtarılmış B ölgelerdeki pazarların iyi yönetilmesini, 
dış bölgelerle ticaretin denetlenmesini, bazı makine ve harnmadde ek
sikliklerinin giderilmesini ve her şeyden önce haberleşme, ulaştıııııa, 
demiryolları, karayolları ve suyollarının onarılması sorunlarının çözül
mesini gerektirir. B ugün Kurtarılmış Bölgeler, ekonomik ve mali açı
dan büyük güçlüklerle karşı karşıyadır. Bizim güçlüklerimiz, Guomin
dang'ın güçlüklerinden çok daha azdır ama gene de vardır. Başlıca 
güçlüklerimiz maddi kaynaklarımız ve insan gücümüzün savaş ihti
y,açlarını karşılamakta yetersiz kalnıası ve ent1asyonun önemli ölçüde 
artmış olmasıdır. Bu güçlüklerin bir .nedeni de örgütsel çal ışmalarımı
zın, özellikle mali ve iktisadi alanlardaki örgütsel çalışmalarımızın ye
tersiz oluşudur. Biz bu güçlüklerin üstesinden gelebileceğimize ve 
gelmek zorunda olduğumtıza inanıyoruz. Bunun için girişilecek müca
delede israt·a karşı savaşıncık ve tutumlu davranmak zorundayız. Cep
hede ele geçirilen her şeyin teslim edilınesini sağlanıalı, etkin gücü
müzü gözümüzün bebeği gibi korumalı, silahlara iyi bakmalı, cepha
neyi ihtiyatlı kullanmalı ve esir alınan askerleri korunıalıyız. Cephe 
gerisinde, hükümet harcamalarını azaltmalı, acilen ihtiyaç duyulma
yan insan ·gücünün ve yük h ayvanlarııııo seferber edilmesinde kısıntı 
yapmalı, toplantılara ayrılan zamanı azaltmalı, tarım işlerinin zama
nında yapılmasını sağlamak için tarım mevsimlerini dikkate almalı, 
sanayi üretimi 'maliyetlerini azaltmalı . emek üretkenliğini artırmalı, 
bütün Partiyi sanayi ve tarım üretiminiı� _yönetilmesini ve ticaretin sür
dürülmesini öğrenmeye set'erber etrneli, l(urtarılmış Bölgeleriıı ekono
milerini düzenli bir şekilde örgütlemek için mümkün olan en büyük 
çabayı· göstenneli, pazarlardaki düzensizliği gidermeli ve bütün spekü-
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latörlere ve vurgunculara karşı gerekli mücadeleleri yürütmeliyiz. Bü
tün bu işleri yaparsak, hiç kuşkusuz karşılaştığımız güçlüklerin üste-• 
sinden gelebiliriz. 

8. Kadroların teorik düzeyini yükseltmek ve Pı;ırti içi demokrasiyi 
genişletmek, yukarıdaki görevlerin yerine getirilmesinde önemli hal
kalardır. Merkez Komitesi taraı:·ından düzenlenen toplantı, Parti içi de
mokrasinin yaygınlaştırılması konusunda özel bir karar aldı.5 Aynı za
manda kadroların teorik düzeyinin yükseltilmesi sorununu da ele aldı 
ve bu soruna toplantıdaki bütün yoldaşların dikkatini çekti. 

9. Altıncı Milli İşçi Kongresi başarıyla toplanmış ve Çin İşçi Sen
dikaları Federasyonu6 kurulmuştur. Önümüzdeki yılın ilk yarısında 
Çin Demokratik Kadın Federasyonu'nu 7 kurmak üzere Milli Kadınlar 
Kongresi toplanacak, Çin Gençlik Federasyonu8 kurmak üzere bir 
Milli Gençlik Kongresi toplanacak ve Yeni Demokratik Gençlik Birli-
ği9 kurulacaktır. 

... 

5. Burada, «Çin Konuıııist Partisi Merkez .Konutesi'nin Çeşitli Kadenıelerdeki Parti 
Kongre ve Konferanslarının Toplann1ası Üzerine Karan>>na değiniliyor. Bu kararda, 
Parti içindeki dil zenli den10kralik hayatın yaygınlaştınln1ası ve geliştiriln1e.�i için şun
lar öngörülüyordu: Parti Tüzüğüne uygun olarak çeşitli kaden1elerdeki Parti kon1itele
ri, kendi kaden1elerinde dilzenli olarak Parti kongreleri ve konferansları toplaıııalıdır
lar. Bu kongreler ve konferan.�lar Parti Tüzüğünde belirtilen her tilrlil yetkiye sahip 
oln1alıdır ve bu yetkilere hiçbir mildahalede bulunulnıanıalıdır. Toplantılardan önce 
yeterince haZJrlık yapılnıalıdır. Parti içindeki anlaşnıazlıklar derhal v11: doğru bir bi
çimde üst kaden1elere bildirilnıeli. önenlli anlaşmazlıklar ise Merkez Konıitesine bil
dirilıııelidir. Kararda ayrıca, Parti konuteleri sistenunin gilçlendirilnıesi öngörülüyor 
ve önenlli sorunların Parti konutesi tarafından tartışıldıktan sonra kolektif bir şekilde 
karara bağlannıası kuralının biltün kadenıelerdeki Parti kon1iteleri tarafından uygu
lannıası, önenıli sorunlarda hiçbir kararın tek bir kişi tarafından alınman1ası, kolektif 
önderliğin ya da bireysel sorunlluluğun ikisinden birinin ihnıaline yol açacak şekilde 
aşırı \'lırgulannıanıası gerektiği belirtiliyordu. 

6. Altıncı Milli işçi Kongresi, 1 948 Ağustos'unda Harbin'de yapıldı. Çin işçi sınıfının 
birleşik n1illi örgiltil olan Çin işçi Sendikaları Federasyonu bu kongrede yeniden ku
ruldu. Daha ön<:eki beş nulli Işçi Kongresi sırasıyla 1 922, 1925, 1926, 1927 ve 
l 929'da yapılnuştı. 

7.  Birinci Milli Kadınlar Kongresi, 1949 Mart'ında Peyping'de yapıldı. Biltün ülkedeki 
kadın kitle örgiltlerinin önder organı olan Çin Demokratik Kadın Federa.�yonu bu 
kongrede kuruldu. Adı, daha sonra Çin Halk Cunıhuriyeti Milli Kadın Federasyonu 
olarak değiştirildi. 

8. Milli Gençlik Kongresinin bir toı>Iantısı, 1949 Mayıs'ında Peyping'de yapıldı. Çin De
mokratik Gençlik Federasyonu, bu toplantıda kuruldu ve dalıa sonraları, Çin Gençlik 
l'ederasyonu adını aldı. 

9. Yeni Denıokratik Gençlik Birliği, Çin Konıilnist Partisi Merkez Kon1itesi'nce alınan 
bir karar uyarınca 1949 Ocak ayında kurul.du. Birinci Milli Kongresi 1 949 Nisan'ında 
Peyping'de yapıldı. 1957 Mayıs'ındaki Üçüncil Milli Kongresi'nde adı Konıünisı 
Gençlik Birliği olarak değiştirildi. 
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HUAY-HAX. HAREKATI İÇİN 
HAREKAT TASARISI* 

11 Ekim 1948 
Aşağıda, Huay-Hay harekatında1 birliklerin mevzilenişine ilişkin 

birkaç noktayı bilginize sunuyoruz. 
1 .  Bu harekatın birinci aşamasında merkezi görev, Huang Bo

tao'nun ordusunu yok etmek üzere kuvvetleri bir araya toplamak, mer
kezden yarıp geçmek ve Sinançen, Büyük Kanal Demiryolu İstasyo-• 
nu, Zaopaci, Yisien, ZaoÇuang, Linçeng, Hançuang, Şuyang, Peysien, 
Tançeng, Tayerçuang ve Linyi'yi ele geçiııııektir. Bu hedefleri gerçek
leştirebilmek amacıyla her bir düşman tümenini yok etmek için iki kol 
ayırıııanız, yani düşmanın 25 . , 63. ve 64. Tümenlerinin irtibatını kes
mek, anlan yok etmek için altı ya da yedi kol kullanmanız gerekriıek
tedir. Düşmanın takviye kuvvetlerini geciktirmek ya da onlara saldır-

• Doğu Çin ve Merkezi Ovalar Sahra Ordularına ve Çin Komünist Partisi Merkez Ko
miteSi'nin bu iki bölgedeki bürolarına gönderilen bu telgraf, Parti Merkez Komitesi 
Devrimci Askeri Komisyonu adına Mao ZedlDlg yoldaş tarafından kaleıııe alındı. Hu
ay-Hay harekiu, Çin Halk Kurtuluş Savaşı'nda belirleyici önem ta.şıyan en büyük üç 
harekiııan biriydi. Harekat, Doğu Çin ve Merkezi Ovalar Sahra Orduları ve Do§u 
Çin ve Merkezi Ovalar bölgelerindeki yerel birlikler ıarafıııdan ortak bir biçinüe yü
rO!OldO. Bu harekatta 550 binden fazla Guomindang askeri yok edildi. Bu ıelgrafta 
Mao Zedung yoldaş ıarafından ortaya konulan hareki! !•sansı tam bir baş an kazanıl
masına yol açtı. Aslında hareki! umulandan daha düzgün yürüdü ve dolayısıyla da 
daha çabuk ve daha büyük bir zafer kazanıldı. �u harekllnan sonra, gerici Guomin
dang y(lnetiminin başkenti Nancing, Halk Kunuluş Ordusu'nun doğrudan tehdidi altı
na girdi. Huay Hay harekAlı 1 O Ocak 1949'da sona erdi ve 21 Ocakta•· Çan Kayşek 
«çekildiğini» açıkladı. BIDldan sonra Nancing'deki gerici Guonıindang hakim kliği 
paramparça oldu. · 

1 .  Huay-Hay harekiıı, Halk Kurıuluş Ordusu'nlDI Ciangsu, Şandung, Anhuy ve Henan 
Eyaletlerini kapsayan geniş bir bölgede, Suçov'da nıerkezileşen ve doğuda Hayçov'a 
kadar, bauda Şangçiu'ya, kuzeyde Linçeng'e (şimdiki adı Sueçeng) ve güneyde Huay 
Imıağı'na kadar uzanan bir bölgede yürilltüğO belirleyici önemde bir.harekattı. Bu sa
vaş alanında toplanan Guomindang kuvvetleri Oç İmha Bölgesinin beş ordusu ve bir
liklerinden oluşuyordu: Üç İmha Bölgesinin Liu Çi ve Du Yuming (Guomindang'ın 
Suçov'daki <<Eşkıyayı Basurma» Karargiihının Konnıtanı ve Komutan Y ardınv:ısı) 
komutasındaki dört ordusu ve birlikleri ve daha sonra takviye olarak merkezi Çin'e 
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mak için beş ya da altı kol kullanın. Linçeng ve Hançuang'da Li Mi 
komutasındaki bir tugayı yok etmek ve Çiu Çingçuan ve Li Mi komu
tasındaki iki ordunun takviye olarak tam mevcuduyla doğuya yürüme
yi göze almasını önlemek amacıyla Suçov'u kuzeyden tehdit etmek 
üzere bu iki şehri ele geçiııııeye çalışmak içiıı bir ya da iki kol kulla
nın. Demiryolunun Suçov-Şangçiu kesimine bir kanat hücumu düzen
lemek ve böylece Çiu "Çingçuan'ın ordusunun bir bölümünü bulundu
ğu yere raptetmek üzere bir kol ve ayrıca güneybatı Şandung'daki ye
rel birliği kullanın (Sun Yuanliang komutasındaki üç düşman tümeni 
doğuya ilerlemek üzere olduğundan Liu Boçeng, Çen Yi ve Deng Sia
oping'in derhal Çımgçov-Suçov hattına saldırıp Sun Yuanliang'ın ordu
sunu bulunduğu yere rapteunek üzere birliklerinin yerini değiştirecek
leri umulmaktadır). Li Mi'nin ordusunu durdurmak için Suçien-

gönderilen Huang Vey konıutasındaki ordu. Halk Kurtuluş Ordwu safında 600 bin
den fazla mevcutlu bir kuvvet harekata kauldı; bu kuvvet Doğu Çin Sahra Ordu
su'nun on allı kolunu, Merkezi Ovalar Sahra Ordwu'nun yedi kolıınu ve Doğu Çin 
Askeri Bölgesinin, Merkezi Ovalar Askeri Bölgesinin ve Hebey-Şandung-Henan As
keri Bölgesinin (o sırada Kuzey Çin Askeri Bölgesinin bir kısnuydı) yerel silalılı kuv
vetlerini kapsıyordu. Harekilt 6 Kasım 1948'den 10  Ocak 1949'a kadar tam allıluş beş 
gün sürdü. Guomindang'ın seçkin kuvvetlerinin 555 bin aslcerden ol•ışan yimıi·iki ko
lordu ya da elli altı tümeni tamamen yok edilıli (isyan ederek bizim saflara katılan 
dört buçuk tümen. de· dahil) ve Liu Runıing ve Li Y ennien komutasındaki iki ordu 
(Nancing'den gelen takviyeler) geri püskürtüldü. Harekilt sonucunda, Doğu Çin ve 
Merkezi Ovalar lıölgelerinin Y angze Inııağının kuzeyinde kalan kesimleri hemen bü
tünüyle kıırtanldı. Harekilt üç aşamada gerçekleşti. 6 Kasım ve 22 Kasını günleri ara
sındaki birinci aşamada, Doğu Çin Salıra Ordwu Merkezi Ovalar Salıra Ordusu'yla 
uyum halinde, Suçov'un doğwunda Sinançen-Niençuang kesinıinde bulunan Hııang 
Botao konıutasındaki orduyu kuşattı, ve yok etti. Huang Botao öldürüldü ve Niençu
ang'ın doğwımdaki Lunghay Denıiryolunun her iki yakasındaki, Tiancin-Pukov De
nıiryolunun Suçov-Bengbu kesintinin her iki yakasındaki ve Suçov'un batı ve )oıze
yindeki geniş alanlar kurtanldı. Tayerçuang-Zaoçuang kesinıinde, Guonıindang 3. 
imha Bölgesinin 23 binden fazla nıevcutlı.ı ilç buçuk tümeni isyan ederek bizinı safla
nnuza geçti. 23 Ka�ını ve 15  Aralık arasındaki ikinci aşamada, Merkezi Ovalar Salıra 
Ordwu, Doğu Çin Salıra Ordusu'nun ana kııvvetiyle uyum halinde, Swien'in güney
batısında Şııa11gtuyçi ve çevresinde bulunan Huang Vey komutasındaki orduyu kuşat
tı ve yok etti; ordunun komutanı Hııa11g Vey ile komutan yardımcısı Vu Şaoçu esir 
alındı. Bu ordunım bir tümeni isyan etti ve biziin safınuia geçti. Kuvvetleıimiz ayıu 
zamanda Suçov'dan batıya doğru kaçnıakta olan Sun Yuanliang komutasındaki ordu
yu da imha ettiler. Sadece Sun Yııanliang kaçnıayı başardı. 6 Ocak ve 10 Ocak 1949 
arasındaki üçüncü aşanıada, Doğu Çin Sahra Ordwu Merkezi Ovalar Sahra Ordu
su'yla uyum halinde, Yuans.çen'in kuzeydoğusunda Çinglungci-Çeng•ıançuang kesi
nıinde, Suçov'dan bauya doğru kaçmakta olan ve bizzat Du Yunıing'in konıutanlığın
da Çiu Çingçuan ve Li Mi tarafından komuta edilen iki Guomindang ordusunu kuşat
u ve yok etti. Du Yunıing esir alındı, Çiu Çingçuan öldürüldü ve li Mi g!lçbela kaçtı. 
Böylece büyilk Huay-Hay harP.killı başanyla sona eııııiş oldu. 
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Suyning-Lingbi bölgesinde harekatta bulunmak üzere bir ya da iki kol 
kullanın. Bu düzenlemelerin anlamı şudur: Huang B otao'nun ordusu
nun üç tümeninin yok edilebilmesi için toplam kuvvetimizin yarısın
dan ı·azlasının, onları bulundukları yere raptetmek, kontrol altına al
mak ve kısmen yok etmek üzere Çiu Çingçuan ve J...i Mi komutasında
ki iki ordunun üzerine gönderilmesi gerekmektedir.' Düzenlemeler aşa
ğı yukarı geçen Eylül'de Cinan'ın ele geçirilmesi ve düşmanın takviye 
kuvvetlerine saldırılması2 sırasındaki düzenlemelerin aynısı olmalıdır. 
Aksi takdirde Huang Botao'nun ordusunun üç tümenini yok etmek 
mümkün olmayacaktır. Birinci aşamayı harekatın başlamasından son
ra iki-üç hafta içinde tamamlamaya çalışmalısınız. 

2. İkinci aşamada, Hayçov, Sinpu •. Lienyungang ve Guanyun'daki 
düşmana saldııınak ve onu yok etmek ve bu şehirleri ele geçirmek için 
aşağı yukarı beş kol kullanın. O zamana kadar düşmanın 54. ve 32. 
Tümenlerinin çok büyük bir olasılıkla denizyoluyla Çingdao'dan Hay
çov-Sinpu-Lienyungang bölgesine aktarılmış olacağı tahmin edilmek
tedir.3 Bu böl.gede şimdiden orada bulunan tümen de dahil olmak üze
re toplam üç düşman tümeni bulunacaktır. Dolayısıyla onlara saldır
mak için beş kol kullanmalı ve gene Eylül ayında Cinan'ın ele geçiril
mesi ve dü�maııın ta,kviye kuvvetlerine saldırılması sırasında uygula
naıı düzenleme ilkesine uygun olarak geri kalaıı kuvvetleri (ana 
kuvvetinıiz) Çiu Çingçuan ve Li Mi komutasındaki iki orduyu btılun-• 
duklan yerde tutmaya ayırmalıyız. Bu aşamayı da iki-üç hat.tada ta-
mamlamaya çalışmalısınız. 

2. <<Cinan'ı ele geçirnıek ve dilşnıanın takviye kuvvetlerine saldırmak» denirkerl, 1 948 
Eylül ayı ortalarında Halk Kurtulwı Ord�u'nun Cinan harekilı sıra.�ında uyguladığı 
taktik ka.<;tedilnıektedir. Guonıindang'ın Şandung Eyeleti'ndeki �tratejik bir mevki 
olan Cinan'da Guoıııindang İkinci lnlha Bölgesine bağlı 1 10 binden fazla askı!f top
lanmıştı. Ayrıca, Guonıindang'ın Suçov bölgesine dağılnuş bulunan ana kuvvetleri
nin aşağı yukarı 170 bin askerden otwıan 23 tugayı, Cinan'a yardım etnıek üzere ku
uye yilrünıeye hazırd.ı. Doğu Çin �a Ordumuz, şehre saldımıak üzere yedi koldan 
olwıan bir grup ve düşmanın takviye kuvvetlerine vurnıak üzere de sekiz koldan olu
şan h�ka bir grup nıeydana getirdi. Cinan üzerine saldırı ·16 Eylül 1948 akşanıı baş
ladı. Sekiz giln sekiz gece aralıksız devanı eden çarpışmalardan sonra, 24 Eylül'de 
dilşnıan garnizonu tanıanıen yok edildi (bir kolordu isyan ederek bize katıldı) ve Gu
onıindang 2. lınha Bölgesi Konıutanı V ang Yaovu esir alındı. Kuvvetlerinıiz Cinan'ı 
o kadar çabuk ele geı,'irdiler ki. Suço\•'da bulunan dilşnıan, şehri kurtamıak üzere ku
zeye yürünıcye cesaret edenıedi. 

3. Aslında hu iki düşnıan tünıeni g�lnıeyi göze alaıııadı. 
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3. Üçüncü aşamada sayaş olasılıkla Huayyin ve Huayan dolayların
da cereyan edecektir. O zamana kadar düşman, mevcudunu, bir tümen 
kadar artıracaktır (Yentay'daki Yeniden Düzenlenmiş 8. Tümen güne
ye gitmek üzere gemiye bindirilmiştir). Dolayısıyla hücum kuvveti 
olarak aşağı yukarı beş kol kullanırken ana kuvvetimizin geri kalan 
kısmını düşmanın takviye kuvvetlerine darbe indirmeye ve onları dur
dı.ırmaya aY-!fmaya hazırlanmalıyız. Bu aşama da aşağı yukarı iki-üç 
hat.ta alacakur. 

Bu üç aşama aşağı yukarı bir buçuk-iki ay sürecektir. 
4. Huay-Hay harekatını iki ay içinde, yani Kasım ve Aralık ayları 

içinde tamamlamanız gerekmektedir. Daha sonra Ocak ayı içinde kuv
vetlerinizi dinlendirin ve sağlamlaştırın . Mart ayından Temmuz ayına 
kadar, düşmanı mevzileneceği Yangze Irıııağı hattındaki noktalara sür
mek üzere Liu Boçeng ve Deng Siaoping ile uyum halinde savaşacak
sınız. Sonbaharda ana kuv.vetiniz olasılıkla Yangze'yi geçmek için sa
vaşacaktır. 
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DÜNYANIN DEVRİMCİ GÜÇLERİ BİRLEŞİN, 
EMPERYALİST SALDIRIYA KARŞI SAVAŞIN* 

Kasım 1948 
Dünyadaki işçi sınıfı ve bütün gerçek devrimcilerin, Sovyetler Bir

liği'nin Büyük Ekim Sosyalist Devrimi'nin otuz birinci yıldönümünü 
sevinçle kutladıklan şu sırada, Stalin'in, 1 918 'de devrimin birinci yıl
dönümünde yazdığı ünlü bir makalesini anıms�yonı.m. O makalede 
Stalin şöyle diyordu: 

Ekim Devrimi'nin dünya çapında büyük bir önem taşımasının 
başlıca nedenleri şunlardır: 
1) Milli sorunun kapsamını genişletmiş ve onu, Avnıpa'daki mil
li baskıya karşı mücadele etme gibi özel bir sorun olmaktan çı
karıp ezilen halkların, sömürgelerin ve yarısömürgelerin emper
yalizmin boyunduruğundan kurtarılması gibi genel bir sorun ha
line getirmiştir; 
2) Ezilen halkların, sömürgelerin ve yarısömürgelerin kurtuluşu 
için büyük olanaklar sağlamış ve bu kurtuluşa giden doğru yolla
rı açmış ve böylece Bau'nın ve Doğu'nun ezilen halklannın kur
tuluşu davasını büyük ölçüde kolaylaştırmış ve onları emperya
lizme karşı zafer dolu ortak mücadele akımına kazanmışur. 
3) Dünya emperyalizıııine karşı, Bau'nın proleterlerinden başla
yıp Rusya devriminden geçerek, Doğu' nun ezilen halklarına ula
şan yeni bir devrimler ·cephesi yaratmış ve böylece, sosyalist Ba
tı ile köleleştirilmiş Do�u arasında bir köprü kurnıuştur. 1 

• Bu makııle, Ekim Devrimi'nin onız birinci yıldönümü dolayısıyla, Avıupa Komünist 
ve İşçi Partileri Enforııwsyon Bürosu'nun organı olan Kalıcı Bir Barış için, Halk De
mokrasisi için adlı dergiye Mao Zedung yoldaş tarafından yazılmış ve derginin 1948 
yılındaki 21 .  sayısında yayıınl tır. 

1 .  «Rkim Devrimi ve Milli Mesele», çüncü Bölüm, «Ekim Devrimi'nin Dünya Çapın
daki ônemi»nden, J. V. Stalin, Eserler, cilt IV, lııg.bas., Moskova, 1953, s. 169-170. 
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Tarih Stalin'in gösterdiği yönde ilerledi. Ekim Devrimi, dünya 
halklarının kurtuluşu için büyük olanaklar sağladı ve bu kurtuluşa gi
den gerçekçi yollaı: açtı; dünya emperyalizmine karşı, Batı'nın prole
terlerinden başlayıp, Rusya devriminden geçerek Doğu'nun ezilen 
halklarına ulaşan yeni bir devrimler cephesi yarattı. Bu devrimler cep
hesi Lenin'in ve onun ölümünden sonra Stalin'in parlak rehberliği al
tında yaratıldı ve geliştirildi. 

Devrim olabilmesi için, devrimci bir partinin olması gerekir. Dev
rimci bir parti olmadan, Marksist-Leninist devrimci teori temelinde ve 
Marksist-Leninist devrimci tarzda inşa edilmiş bir parti olmadan em
peryalizmi ve uşaklarını alt etmek üzere işçi sınıfına ve geniş halk kit
lelerine önderlik etmek olanaksızdır. Marksizmin doğuşundan bu yana 
geçen yüz yılı aşkın bir süre boyunca, ancak Ekim Devrimi'ne önder
lik eden, sosyalizmin inşasına önderlik eden ve faşist saldırıyı yenilgi
ye uğratan Rus Bolşevikleri örnek alınarak bütün dünyada yeni tipte 
devrimci partiler kuruldu ve geliştirildi. Bu türden devrimci partilerin 
doğuşuyla dünya devriminin çehresi de değişti. Bu büyük değişim so
nucunda, fırtınalar ve kasırgalar arasında eski kuşaktan kimselerin 
akıllarının alamayacağı değişiklikler gerçekleşti. Çin Komünist Partisi, 
Sovyetler B.irliği Komünist Partisi örnek alınarak kurulmuş ve gelişti
rilmiş bir partidir. Çin Komünist Partisi'nin doğuşuyla birlikte Çin 
devriminin çehresi tamamen değişmiştir. Bu gerçek yeterince açık de
ğil midir? 

Sovyetler Birliği'nin başında bulunduğu dünya devrimci birleşik 
cephesi, faşist Almanya'yı, ltalya'yı; Japonya'yı bozguna uğrattı. Bu, 
Ekim Devrimi'nin bir sonucuydu. Eğer Ekim Devrimi olmasaydı, Sov
yetler Birliği Komünist Partisi olmasaydı, Sovyetler Birliği olmasaydı 
ve Batı'da ve Doğu'da Sovyetler Birliği'nin önderlik ettiği antiemper
yalist devrimci birleşik cephe olmasaydı, faşist Almanya, İtalya, Ja
ponya ve onların uşaklarına karşı zafer mümkün olabilir miydi? Ekim • 
Devrimi, işçi sınıfı ve dünyanın ezilen halklarının kurtuluşu için nasıl 
büyük olanaklar sağladıysa ve kurtuluşa giden gerçekçi yolları nasıl 
açtıysa, antifaşist İkinci Dünya Savaşı'nın zaferi, işçi sınıfı ve dünya
nın ezilen halklarının kurtuluşu için daha da büyük olanaklar sağlamış 
ve bu kurtuluşa giden daha da gerçekçi yollar açmıştır. lk.inc;i Dünya 

27 1 



Savaşı'nın zat'erinin önemini küçümsemek, çok büyük bir hata olur. 
İkinci Dünya Savaşı'nın zat.erinden sonra faşist Almanya, İtalya ve 

1aponya'nı 1 yerini alan ABD emperyalizmi ve onun çeşitli ülkelerdeki 
uşakları, bugüı1 harıl harıl yeni bir dünya savaşına hazırlanmakta ve 
bütün dünyayı tehdit etmektedirler; bu durum kapitalist dünyanın ta
mamen çürüdüğünü ve yaklaşan sonundan korktuğunu göstermekte
dir. Bu düşmanın gücü hfila tükenmemiştir. Dolayısıyla her ülkenin ' 
bütün devrimci güçleri ve aynı şekilde bütün ülkelerin devrimci güçle-
ri birleşmeli, Sovyetler Birliği'nin önderliğinde antiemperyalist bir bir
leşik cephe oluştuııııalı ve doğru siyasetler izlemelidirler, yoksa zafe
rin kazanılması mümkün olmaz. Bu düşman zayıt· ve çürük bir temele 
dayanmaktadır, içinden parçalanmaktadır, halktan kopmuştur ve için
den çıkılmaz ekonomik bunalımlarla karşı karşıyadır; dolayısıyla ye
nilgiye uğratılabilir. Düşmanın gücünü abartmak ve devrimci güçlerin 
gücünü küı;:ümsemek çok büyük bir hata olur. 

Bugün 'ABD emperyalizmiı1in Çin'deki azgın saldırısına ve Çin 
halkını iç savaşta kılıçt� geçiren hain, zalim ve gerici Guomindang 
hükümetine karşı sürdürülen Çin'in büyük demokratik halk devrimin
de Çin Komünist Partisi önderliğinde, mııazzam zat'erler kaçınılınaz 
bulunmaktadır. Çin Komünist Partisi önderliğindeki Halk Kurtuluş 
Ordusu, 1 946 Temmuz'undan 1 948 Haziran'ına kadar olan iki· yıl bo
yunca gerici Guomindang hü)cümetinin 4 300 000 askerinin saldırıları
nı geri püskürttü ve savunma durumundan taarruz durumuna geçti . Bu 
iki yıllık çarpışmalar süresince ( 1 948 Temmuz'undan bu yana olan ge
lişmeleri saymıyoruz) Halk Kurtuluş Ordusu, 2 640 000 Guomindang 
a,skerini ya esir aldı ya da sat"dışı etti, Bugün Çin'deki Kurtarılmış Böl
geler 2 350 000 kilometrekareyi ya da tüm ülkenin 9 597 000 kilomet
rekarelik toplam yüzölçümünün yüzde 24,5'ini kapsamaktadır. 168 
milyon nüfusa ya da ülkenin 475 milyonluk toplam nüt'usunun yüzde 
35 ,3'üne sahiptir ve 586 şehir ve kasabayı ya da ülkedeki 2 009 şehir 
ve kasabanın yüzde 29'unu kapsamaktadır. Partimiz, toprak sisteminin 
düzeltilmesinde köylülere kararlı . bir şekilde önderlik ettiğinden 100 
milyon kadar insanın yaşadığı bölgelerde toprak sorunu kökünden çö
zülmüş ve toprak ağalarının ve eski tipte zengin köylülerin topraklan 
köylüler arasında, öncelikle yoksul köylüler ve tarım işçileri arasında 
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az çok eşit bir biçimde dağıtılmışur. Çin Komünist Partisi'nin l 945'te 
1 2 1  O 000 olan üye sayısı, bugün 3 milyona ulaşmıştır. Çin Komünist 
Partisi'nin görevi, ABD emperyalizminin saldırgan kuvvetlerini ülke-• 
den söküp çıkaııııak, Guomindang'ın gerici iktidarını devirmek ve bir-
leşik, demokratik bir halk cumhuriyeti kurmak üzere bütün ülkedeki 
devrimci güçleri birleştirmektir. Önümüzde hfila birçok güçlük oldu
ğunu biliyoruz. Fakat onlardan korkmuyoruz. Güçlüklerin üstesinden 
gelmemiz gerektiğine ve üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz. 

Ekim Devrimi'nin parlak güneşi bizleri aydınlauyor. Uzun zaman
dan beri acı çeken Çin halkı, k�tuluşunu kazanmak zorundadır ve ka
zanacağına kesinlikle inanmaktadır. Geçmişte daima tecrit edilmiş 
olan Çin'in devrimci mücadelesi Ekim Devrimi'nin zaferinden bu yana 
kendini hiç de tecrit olmuş hissetmemektedir. Biz, bütün dünyadaki 
Komünist Partilerin ve işçi sınıfının desteğine sahibiz. Bu nokta, Çin 
devriminin müjdecisi olan ve emperyalizme karşı Sovyetler Birliği ile 
ittit"ak siyasetini benimseyen Dr. Sun Yatsen tarat"ından kavranmıştı. 
Dr. Sun Yatsen ölüm döşeğinde vasiyetinin bir parçası olarak Sovyet
ler Birliği'ne bir mektup yazmıştı. Sun Yatsen'in siyasetine ihanet 
eden, emperyalist karşıdevrimci cephenin yanında yer alan ve kendi 
ülkesinin halkının karşısına dikilen, Guomindang'ın Çan Kayşek hay
dut çetesidir. Ama yakında herkes, Guomindang'ın tüm gerici rejimi
nin Çin halkı tarafından kökünden yıkıldığına tanık· olacaktır. Çin hal
kı da, Çin Komünist Partisi de cesurdur ve her ikisi de bütün Çin'i kur
tarmaya kararlıdır. 

• 
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ÇIN'İN ASKERi DURUMUNDAKİ 
ÖNEMLİ DEÖİŞİKLİK* 

14 Kasını 1948 

Çi11'deki askeri durum ye11i bir d<iı1üm noktasına ulaştı ve savaşan 
iki tarJf arasıı1daki güç de11gesi köklü bir değişikliğe uğradı. Uzu11 za
maı1dır 11itelik bakım111daı1 üstüı1 durumda bulunaı1 Halk Kurtuluş Or
dusu anık 11icelik bakımıı1daı1 da ÜSIÜll duruma geldi. Bu. Çiı1 dcvri
mi11in 1..aferc ulaşması11111 ve Çiı1'dc barışın gcrçckleşmesi11i11 yakıı1 ol
duğunu göstereı1 bir belirtidir. 

Savaşı11 ikiı1ci yılı  so11unda. ya11i bu yıl ıı1 Haziran ayı soııunda G u
omiııdaııg ordusu l1ala toplam 3 650 000 kadar askere sal1ipti. 1 946 
Temınuzu'ııda 4 300 000 askerle ülke çapıııda iç savaşı başlaıan Gu<l
miııdaııg'ı ıı 650 l>i11 askeri eksi imişti. Bu döı1em içiııde aşağı yukarı 3 
090 000 G u<>m iııdaı1g askeri y<>k edilmiş. esir alıı1m ış ya da ı·iı·ar cimi� 
(2.640.0<XJ y<>k edilmiş ya da esir alııımıştı) <>lduğu lıaldc sadece 65( 
bi11 askeri11 cksilıniş olmasıııııı 11edcııi. savaşııı iki yıl ı  boyuııca Gu<>
mindaııg'ııı 2 440 000 kişiyi askere almış olmasıdır. Soıı zamaıılard; 
öııemli bir değişiklik mcydaııa geldi. Savaşııı üçüııcü yılıı1111 ilk dör 

• 
ayı içiııdc. yaııi Şeııyaııg'ııı kurtarı ldığı• I Tcınmui'. i le 2 Kasım arasııı-

• 
da. Gucımiııdaııg ordusu 1 milyoıı asker kayl>etti. Bu dtirt ay içiııdc al· 
dı�ı takviyeleriıı sayısı lıcııüi'. kcsiıılik .kazaııınad ı :  :ıına 300 l>iıı kişiy 
askere al<l ığ ıııı v;ırsayars;ık. kesiıı <ılar:ık 700 biıı asker kaybetmiş cıl 
ması gerekir. Demek ki. Guomiııdaııg'ııı silalılı kuvvctleriııiıı tümü -

• IJu y1)ru111. M:11ı Zeıluı1g yıılJ;ı� t;1r;ıf111J;111 Ycııi Çiıı lltıbt·ı· A.i<ııı.<ı içiıı y;ızıl<lı. Y<1ruı11 
ıl:ı. ye11i tlu111111ıl;1n. y:111i l .i:ııısi -Şcı1y;111g l1:ırckaıın<la11 sıııır.ı <lü�nıaı1la hiı.i111 ar:ııııız 
ıl;ıki güçler Jeııgesin<lc 111�J;111;1 gele11 tleğ i .�'klikıcn lı;ırekcı etlen M:ı<> /'.c<luııg yt)I 
tl;ı�. J J;ılk Kııı1ulu� S;1v;1�1'11ı ı.;ı ferc ııl;ı�ıınıı;ık içi11 11c k:ıtlır 1.:1111:111 gerektiği kıı11u 
suı1tl;1 yeııi hir t:ıl1111iı1tle l'llıluııılu ve Ciu1)1111•i<l;111g'ı11 gerici yi\ııetiıııiııiıı 1 9-tH K:ı 
sıııı"ıııtl:ııı h:ı�l;ıy;ır:ık eıı f:ııJ;ı l)ir )'ıl iı;iııtle yıkıl;ılıilL't:Cğiııi hclirtli. Çin'iıı ;ıskeri ılır 
ruıııuııJ;ı <lal1a sıııır.ı 111eyJ;111;1 gcleı1 gcli�ıııcler. <>11u11 hu iiııgiirüsüııü lıülüııüyl� 
<lıığrulaJı.  • 
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kara. deniz ve hava kuvvetleri. düzenli birlikler, düzensiz birlikler, sa
vaş birlikleri ve geri hizmetlerindeki askerler şimdi ancak 2 900 000 
kadardır. Buna karşılık. 1946 Haziran'nda 1 .200 000 askere sahip olan 
Halk Kurtuluş Ordusu'nun mevcudu 1948 Haziran'ında 2 800 OOO'e 
ulaşmış ve bugüı1 3 milyoı1u aşmış bulunmaktadır. Dolayısıyla. uzuı1 
zamandır sayı bakımıı1daı1 üstün durumda bulunan Guomindang ordu
su bu üstüı1lüğüı1ü hızla kaybetmiştir. Bu, so11 dört aydır Halk Kurtu7 . ' 

tuş Ordusu'ı1uı1 ülkedeki bütü11 savaş meydaı1Ianı1da vermiş olduğu 
kal1rJmaı1ca savaşlarıı1 bir sonucudur: özellikle de güney cephesindeki 
Suyçi ve Cinaı1 l1arekatlarınıı11 ve kuzey cephesindeki Cinçov, Çang
çuı1. Liaosi ve Şeı1ya11g harekfitlannın2 bir sonucudur. Bu yılın Hazi
ran ayı sonlarına kadar. Guomindang'ın hala kağıt üzerinde 285 tü
meı1lik mevcudu vardı, çüı1kü dü1.ensiz kuvvetleri11i alelacele düzenli 
kuvvet leri11e dahil etmişti. Şu  dört ay içiı1de, Halk. Kurtuluş Ordusu ta
rafıı1daı1 yok edilen tabur ve daha büyük birliklerin toplam sayısı. 63'ü 
tam mevcutlu olmak üzere 83 tümeni buldu. 

Bu ııcdenle savaş. başlaııgıçta hesapladığımızdan çok dal1a kısa sü
recektir. İlk başlarda. gerici Guomiı1daı1g hükümcti11in 1946 Tem
muz'uııdaıı başlayar.ık aşağı yukarı beş· yılda yıkılabilcceği11i hesapla
mıştık. Oysa şimdi gerici Guoıniııdang hükümetiııi tamameıı yıkmak 
içiıı sadece bir yıl kadar bir zaınanı11 yeterli olduğuııu görüyoruz. Ama 
ülkeııiıı bütüıı y<>releriııdcki gerici kuvvetleri yok etmek ve halkı tam 
olar.ık kurtarınak için daha t"azla bir zaman gerekecektir. 

1 .  Ayııı za111;111J.1 (),�Ju l lcn;uı (ı;ırck:iı ı olar.ık d:ı hilineıı Suyçi harckalı. l l:ılk Kurtuluş 
()rdusu t;ır.ırııı<l;ııı K;ıyreııg. Suysieıı ve Çisieıı'i içeren kesiıııde gerçekle�tirildi. lıa
rck•İI 1 7 l l:ızi r;ııı 1 9�1!'<1e ha�l;ıdı. ()r,Juıııuı. 22 l lazir;ııı'da K;ıyfeııg'i ele geçirdi. Çan 
K;ıy�ek içiııde huluııduğu hu güç :ıskeri duruıııd;ın kıırtulııı:ık içiıı ceı:ılıcye gitt i. k<ı
ıııuıayı kcıı<li eliııe :ıl<lı ve Çiu Çiııgçu:ııı. U Şuııien ve l lu:ı.ııg ll<1la<ı k<ııııut:ısıııd:ıki 
üç ••rduyu l1i rlcşt i rerck Kayfcııg üzeriııe çc�itli yiinlerJeıı bir s;ıldın l1tı�l:ıllı. (x,.J.u 
(,"in S;ılıra ()rduıııuzuıı ;ıltı k<ılu. Merkezi ()v;ılar S:ılır.ı ()rduıııuzuıı iki k<ılu ve Gu:ııı· 
duııg (ju:ıııgsi K<1luıııuz. U Şuııicıı VL� l luaııg ll<1ta<' k<•ıııuı:ısıııdaki <ırdul;ın Suysicn
(,'isieıı kcsiıııiııdc kıı�:ılt ı  ve <l<1k.uz gün d<lkuz gece (27 1 (;ızir;ııı-6 Teııınıuz) süren 
a111;111sıı. Ç•l'lll�111;1l;ır<l:ııı s<llır:ı U Şuııicıı'in <1rdusuııun iki ıüıııeııiııi ya J;ı ;ılır ıugııyını 
ve l l u:ıııg ll<•l•ı<>'ııuıı <>rdusuııuıı lıir hi>lüıııüııü, y:ıııi l<'!'laııı 90 hini a�kııı :ıskcri s:ıf,l ı 
ş ı  hır;ıkıı .  ()r,ıu k<>ııııılıını U Şuııieıı ve y.:ııideıı ()üzcıılenıııi� 75. "l'üıııen'iıı Kı>ıııul:ını 
Şcıı (,'eııgııicıı esir :ılıııdı. Ciıı;ııı lıarck;ilı için hkz. l1u ciltle •< l l u:ıy -l l:ıy l l :ırck:İlı l�·iıı 
l l:ırck;İt l":ıs;ırısı>•. N<� 2. s .  2(1(1. 

2. Kuı.cyd<>ğu (,'iıı'ılcki ('i ıı�·ııv. (,";ıııgçuıı. l .i:ı<1si ve Şcııy;ıng lı:ırckiitl:ırıııııı Jüıııüııe bir
den l .iaı>Si -Şc11}'il11g lı:ırck:ilı :ıdı verilnıi�ıi .  llkz. l1u ciltle <<l.i:ıı1si-Şeııy:ıııg l larek:iıı 
için l l ;ırckat ·r,ıs:ınsı>•. N<1t 1 ,  s. 240 
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Gerçi düşman hızla çökmektedir, ama komünistler, Halk Kurtuluş 
Ordusu ve bütün ülkedeki hayatın bütün kesimlerinden insanlar tekvü
cut olmaya devam etmeli ve çabalarını bir kat daha artırmalıdır. Gerici 
kuvvetleri kesin olarak ve tamamen yok etmemiz ve bütün ülkede bir
leşik bir demokratik halk cumhuriyeti kurmamız ancak böyle mümkün 
olabilir. 

' 
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' PEYPİNG-TİANÇİN HAREKA TI1 İÇİN 
HAREKAT TASARISI* 

1 1 Aralık 1948 • 
1 .  Çangciaku, Sinbaoan ve Huaylay'daki ve Peyping, Tiancin, 

Tanggu ve· Tangşan'ı kapsayan bölgenin tümündeki düşman kuvvetle-' 
rinin, 35., 62. ve 94. Kolorduların bazı tümenleri gibi tahkim edilmiş 
mevzilerin savunulmasında hala oldukça yüksek bir savaş gücüne sa
hip olan birkaç birlik dışında pek saldıııııa arzusu kalmamıştır ve bura
lardaki düşman kuvvetleri en ufak bir sesten ürken serçelere dönmüş
lerdir. Bu, özellikle Çin Seddi'nin güneyine ilerlediğinizden beri böyle 
olmuştur. Düşmanın savaş gücünü asla abartmamalısınız. Yoldaşları
mızdan bazıları düşmanın savaş gücünü abarttıkları için güçlüklerle 

,• Lin Biao, Lo Runghuan ve diğer yoldaşlara gönderilen bu telgraf, Mao Zedung yoldaş 
tarafından Çin Kon1ünist Partisi Devrinıci Askeri Kon1isyonu adına kalenıe alınnuştı. 
Peyping-Tiancin harekatı, Çin Halk Kartuluş Savaşı'nda belirleyici öneme sahip en 
büyük üç harekatın sonuncusuydu. Bu harekat sırasında 520 binden fazla Guon1in
dang askerini yok etlik ya da yeniden örgütledik, Peyping, Tiancin ve Çangciaku gibi 
önemli şehirleri kurtardık ve Kuzey Çin'in kurtarılması için· verdiğinliz savaşı esas 
olarak sona erdirdik. Burada Mao Zedung yoldaş tarafından .;ırtaya konan harekat ta
sarısı birlikte tan1an1en uygulandı. 

1 .  Kuzeydoğu Salıra Ordusu ile Lin Biao, Lo Runghuan, Nie Rungcen ve diğer yoldaşla
rın kon1utasındaki Kuzey Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na bağlı iki ordu tarafından yilril
tillen Peyping-Tiancin harekitı, Kuzeydoğudaki Liaosi-Şenyang harekatının zaferle 
sonuçlanmasııun hemen ardından, 1948 Aralık ayının başlarında başladı. Mao Ze
dung yoldaşın talimatlannı uygulayan Kuzeydoğu Salıra Ordusu, Kuzeydoğunun tü
n1ünü kurtamıa görevini başarıyla tanıanılar tamanılanıaz hızla Çin Seddi'nin güneyi
ne yürildü ve Kuzey Çin'deki Guomindang birliklerini kuşatn1ak ve yok etmek üzere 
ortak harekitlarda bulu1U11ak için Halk Kurtuluş Ordusu'nun Kuzey Çindeki orduları
na katıldı. Guon1indang'ın Kuzey Çin'deki «Eşkıyaları Bastırma>> Karargfilıı'nın Ko
n1utanı Fu Zoyi konıutasındaki 600 binden fazla Guonıindang askeri, Halk Kurtuluş 
Ordusu'nun Kuzeydoğuda kazandığı zafer karşısında büyük bir telaşa kapılarak, de
niz yoluyla güneye ya da batı yönünde Suyyuan eyaletine kaçnıak amacıyla hızla sa
wnma hatlarını kısalttı. Yıldınn1 hızıyla. ilerleyen ordun1uz düşman kuvvetlerini bir
birlerinden kopardı ve beş ayn dire1U11e noktasında, Peyping, Tiancin, Çangciaku, 
Sinbaoan ve Tanggu'da kuşattı ve böylece düşmanın güneye ve batıya kaçış yollahnı 
kapattı. 
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karşılaşmışlar fakat eleştirildikten sonra doğru bir kavrayışa sahip ol
muşlardır. Düşman hem Çangciaku'da hem de Sinbaoan'da kesinlikle 
kuşatılmış bulunmaktadır ve herhalde kuşatmayı yarıp kaçması son 
derece güç olacaktır. 16. Kolordu'nun hemen hemen yarısı büyük bir 
hızla yok edilmiştir. Düşmanın Huaylay'daki 104. Kolordusu telaş 
içinde güneye kaçmıştır ve ol.asılıkla bugün ya da yarın yok edi.lecek
tir. Bu gerçekleştirildiği zaman, 4. Kolu, Nankov ile Peyping arasında
ki bağlantıyı kesmek üzere güneybatıdan2 kuzeydoğuya göndeııııeye 
hazır olacaksınız. Bizce bu o kadar kolay olmayabilir, çünkü ya 94. ve 
16.  Kolorduların kalıntıları hızla Peyping'e çekilecekler ya da 94., 16. 
ve 92. Kolordular beraberce savunmaya geçebilmek için Nankov
Çangping-Şahoçen bölgesinde toplanacaklardır. Ama 4. Kolordumu
zun bu ilerleyişi doğrudan doğruya Peyping'in kuzeydoğusundaki ve 
kuzeyindeki dış mahallelerini tehdit edecek ve yerlerinden kıpırdama
ya cesaret edemeyecek olan bu düşman kuvvetleri oldukları yerde ka
lacaklardır. 35. Kolorduyu takviye eunek üzere batıya doğru daha da 
ilerlemeye cüret ettikleri takdirde, doğrudan doğruya geri çekilme yol
larını kesebilir ya da doğrudan doğruya Peyping üzerine yürüyebiliriz; 
bu nedenle olasılıkla batıya daha fazla ilerlemeye cesaret edemeyecek
lerdir. Kuzey Çin'de Yang Deçi, Lo Ruyçing ve Geng Biao'nun komu
tasındaki ordu, düşmanın 35. Kolordusunun üç tümenini dokuz tümen
le kuşatmaktadır; bu, kesin bir üstünlük demektir. Bu düşman tümen-

22 Aralık'ta, düşmanın Sinbaoan'da (düşmanın 35. Kolordusunun ve iki tün1enin ka
rargfilu) bulunan esas kuvvetleri kuşatıldı ve yok edildi. Ayın 24'ünde Çangciaku ele 
geçirildi ve düşmanın bir kolordu karargfilu ile 1 1 . Ordusuna bağlı yedi tümeni, yani 
toplan1 54 binden fıızla düşman askeri yok edildi. 14 Ocak 1 949'da, düşnıan garnizo
nunun komutanı Çen Çangçie'nin teslim olmayı reddetmesi üzerine Tiancin'i kuşatan 
birliklerinliz şehre karşı genel taarruza geçtiler. Yiııııi dokuz saat süren şiddetli çar
·pışmalardan sonra şehir kurtarıldı, 130 bin kişiden fazla mevcudu olan düşman garni
zonu yok edildi ve Çen Çangçie esir alındı. Bunun sonucunda, birliklerinliz tarafın
dan her yandan kuşatılan Peyping'de nıevzilennliş 200 bini aşkın düşn1an askerinin 
kaderi de belli oldu. Düşmanın Orgeneral Fu Zoyi konrutasındaki Peyping garnizonu, 
onları kendi saflarınuza kazanma çabalarınuz sayesinde, barışçı bir şekilde yeniden 
örgütlenmeyi kabul etti. 31 Ocak'ta askerlerinıiı. Peyping'e girdiler, şehrin barışçı bir 
şekilde kurtarıldığı ilan edildi ve Peyping-Tiancin harekatı zaferle sonuçlandı. Bu ha
rekat sırasında, deniz yoluyla kaçan Tanggu'daki 50 binden fazla mevcudu olan düş
man garnizonu dışında, 520 bini aşkın Guonlindang askeri ordumuz tarafından saf dı
şı edildi ve yeniden örgütlendi. 1949 Eylül'ünde Suyyuan Eyaleti'ndeki Guon1ind•ng 
birlikleri telgrafla isyan eniklerini, halkın saflarına geçtiklerini ve yeniden örgütlen
meyi kabul ettiklerini ilan ettiler. 

2. Nankov'un güneybatısındaki bölge kastediliyor. 
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!erini yakın bir tarihte yok etmeyi önerdiler, ama Peyping ve Tiari
cin'deki düşmaı1ı oyalamak ve deniz yoluyla kaçmaya karar veııııesini 
güçleştirmek için, şimdilik saldırıya geçmeıııelerini söylemeyi düşünü
yoruz. 35 . Kolorduyu kuşatmak için iki, 104. Kolorduyu durdurmak 
için de bir kol kullandılar ve düşmanın bu iki kuvvetini de geri püs
kürttüler. 

2. Peyping, Nankov ve Huayru'daki düşmanı kuzeydoğudan tehdit 
etmek üzere 5 .  Kolu derhal Nankov civarına göndeııııenizi şimdi ka
bul ediyoruz. İlerde (on-on beş gün içinde, yani Yang Deçi, Lu Ruy
çing ve Geng Biao'nun komutası altında bulunan Kuzey Çin'deki ordu, 
35. Kolorduyu yok ettiğinde) 4. Kolunuzun doğuda savaşabilmek üze
re serbest kalabilmesi için bu kol orada kalacaktır. Bu nedenle, lütfen 
5 .  Kola bugün batıya doğru ilerlemeye devam etmesini emredin. 

3. 3.  Kol, her ne sebeple olursa olsun Nankov'a gitmemeli, ayın 
9'unda gönderdiğimiz telgraı·a uygun olarak, Peyping'i doğudan tehdit 
etmek ve 4., 1 1 .  ve 5.  Kollarla birlikte Peyping'i kuşatmak üzere Pey
ping'in doğusu ile Tungsien'in güneyindeki bölgeye ilerlemelidir. 

4. Fakat asıl amacımız önce Peyping'i değil, Tiancin, Tanggu, Lu
tay ve Tangşan'ı kuşatmaktır. 

5.  10. ,  9., 6. ve 8. Kollarınızın, Topçu Kolunuzun ve 7. Kolunuzun 
1 5  Aralık dolaylarında Yutien civarındaki bölgede toplanmış olacağını 
tahmin ediyoruz. 20 Aralık ile 25 Aralık arasındaki birkaç günde yıldı
rım hızıyla ilerlemenizi ve Tiancin, Tanggu, Lutay ve Tangşan'daki 
düşmanın durumu aşağı yukarı bugünkü gibi kalmak şartıyla buralar
daki düşmanı kuşatmak için alq kolu, yani 3. (bu kol Peyping'in doğu
sundaki dış mahallelerden doğuya doğru ilerleyecektir), 6., 7., 8 . ,  9. ve 
10. Kolları kullanmanızı öneriyoruz. Kullanılacak yöntem Vuçang ci
varına Langt'ang Hosivu ve Yangcun'a iki kol yerleştirmek ve beş 
kolu Tiancin, Tanggu, Lutay, Tangşan ve Guye'dek.i düşman mevzile
rinin arasına birer kama gibi sokmak ve böylece düşman birlikleri ara
sındaki bağlantıyı kesmek için kullanmaktır. Bütün bu kollar düşma
nın kaçmasını önlemek için çift taratlı  tıkama mevzileri inşa etmelidir
ler. Bundan sonra dinlenmeli, birliklerini sağlamlaştırmalı ve yorgun
luklarını çıkardıktan sonra bazı küçük düşman birliklerine saldırarak 
l:ıunları yok etmelidirler. Bu arada 4. Kol kuzeybatıdan Peyping'in do-
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ğusuna yürümelidir. Yang Deçi, Lo Ruyçing ve Geng Biao komuta
sındaki Kuzey Çin'de bulunan ordu, 4. Kol yürüyüşe geçmeden önce 
Sinbaoan'da bulunan düşmanı · yok etmelidir. Doğuda, duruma göre, 
önce Tangu'daki düşmanı yok etmek ve bu limanı ele geçirmek için 
elden gelen her şey yapılmalıdır. Bu iki nokta, yani Tanggu (en önem
lisi budur) ve Sinbaoan ele geçirdiği takdirde, bütün savaş alanında 
inisiyatiti elinize geçirıııiş olacaksınız. Aslında, yukarıda belirtilen sa
vaş düzeni, Çangciaku, Sinbaoan, Nankov, Peyping, Huayru, Şunyi, 
Tungsien, Vanping (Çosien ve Liangsiang ele geçirilmiştir), Fengtay, 
Tiancin, Tanggu, Lutay, Tangşan ve Kayping'de bulunan düşmanın ta
mamen kuşatılması anlamına gelmektedir. 

6. Genel olarak bu yöntem, Yisien, Cinçov, Cinsi, Singçeng, Suy
çung, Şanhayguan ve Luansien'den geçen hat boyunca verilen savaşta 
uyguladığınız yöntemin aynısıdır.3 

7. Bugünden başlamak üzere iki hat"ta boyunca ( 1 1 -25 Aralık) te
mel ilkemiz, savaş düzenimizin tamamlanmasını beklemek ve ondan 
sonra düşman birliklerini teker teker yok etmek üzere saldırmadan ku-• 
şatmak (Çangciaku ve Sinbaoan'da) ve bazı durumlarda, kuşatmadan 
tecrit etmek (Peyping, Tiancin ve Tungçov'da sadece stratejik kuşatma 
uygulamak ve düşman birlikleri arasındaki bağları koparmak, t"akat 
taktik ve kuşatma uygulamamak) olacaktır. Özellikle de, Çaİıgciaku, 
Sinbaoan ve Nankov'da bulunan düşman birliklerinin tümünü yok et-• 

memelisiniz, çünkü böyle yaptığınız taktirde Nankov'un doğusundaki 
düşman kuvvetleri derhal kaçmaya karar vermek zorunda kalacaktır. 
Bu noktayı iyi bir şekilde kavramalısınız. 

8. Çan Kayşek'in Peyping-Tiancin bölgesindeki birliklerini hızla 
• 

deniz yoluyla güneye göndeııııesine yol açmamak için, Liu Boçeng, • 
Deng Siaoping, Çen Yi ve Su Yu'ya, Huang Vey'in ordusunu yok ettik-
ten sonra, Du Yuming'in, Çiu Çingçuan, Li Mi ve Sun Yuanliang ko
mutasındaki ordularının kalıntılarına dokunmamalarını (bu orduların 
aşağı yukarı yarısı yok edilmiş bulunmaktadır) ve tamamen yok edil-

3. J 948 Eylül'ünde, o sıralarda Peyping-Liaoning Denıiryolu boyunca savl4an Kuzey
doğu Sahra Ordusu, gene aynı denıiryolu hattı üzerinde bulunan Yisien, Cinçov, Cin
si, Singçen, Suyçung, Şanhayguan, Luansien ve Çangli'deki düşnıan kuwetlerinin 
hatlarını kısaltnıasını ve bir araya toplannıasını önlenıek anıacıyla, askerlerinden bir 
kısnunı, önce bu noktalardaki düşnıan birliklerini kuşatnıak ve birbirinden kopar
nıak, daha sonra da onları teker teker yok etnıek yöntenıini beninısedi. 
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meleri için iki hat.ta boyunca savaş düzeni almamalarını emredeceğiz. 
9. Düşmanın Çingdao yönünde kaçmasını önlemek için Şan

dung'daki birliklerimize, Sarı Irmağın Cinan yakınlarındaki kesimini 
denetlemek üzere yığınak yapmalarını ve Çingdao-Cinan Demiryolu 
boyunca hazırlıklarda bulunmalarını emredeceğiz. 

10. Düşmanın Suçov, Çengçov, Sian ya da Suyyuan yönünde kaç
ması olasılığı hemen hl!men hiç yoktur. 

1 1 . Esas ya da tek kaygımız, düşmanın deniz yoluyla kaçmasıdır. 
Bu nedenle, önümüzdeki iki hat.tadaki genel yöntemimiz, saldırmaksı
zın kuşatmak ya da kuşatmaksızın tecrit etmek olmalıdır. 

12. Düşman bu planı aklının köşesinden bile geçirmemektedir ve 
sizin savaş düzenine girmeyi tamamlamanızdan önce bu planın farkına 
varması da çok güç olacaktır. Şu anda düşman belki de Peyping'e sal-, 
dıracağınızı hesap etmektedir. 

1 3. Düşman daima bizim ordumuzun enerjisini küçümsemekte, 
kendi gücünü ise abartmaktadır, ı·akat aynı zamanda da en ufak bir ses
ten ürken bir serçe gibidir. Peyping ve Tiancin'de mevzilenmiş olan 
düşman, yukardaki savaş düzenine 25 Aralık'a kadar girebileceğinizi 
asla beklememektedir. 

14: Bu düzene 25 Aralık'a kadar girebilmek için birliklerinizi, önü
müzdeki iki hafta içinde yorgunluğu önemsememeleri, sayılarının • 
azalmasından korkmamaları ve soğuğa ve açlığa meydan okumaları 
için yüreklendirıııelisiniz; bu savaş düzenini aldıktan sonra dinlenebi
lir, güçlerini pekiştirebilir ve saldınya geçerken ağırdan alabilirler. 

15 .  Saldırının sırası kabaca şöyle olacakur: Birinci olarak, Tanggu
Lutay kesimi; ikinci olarak, Sinbaoan kesimi; üçüncü olarak, Tangşan 
kesimi; dördüncü olarak, Tiancin ve Çangciaku kesimleri ve son ola
rak da Peyping kesimi. 

16. Bu planla ilgili olarak görüşleriniz nedir? 'Bu planın zaat1arı ne
lerdir? Planın uygulanmasinda herhangi bir güçlük var mıdır? Lütten, 
bütün bu noktaları dikkate alın ve cevabınızı telgrafla bildirin. 
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DU YUMİNG VE DİÖERLE TESLİM OLMAYA 
ÇAÖIRAN MESAJ* 

17 Aralık 1948 • 

General Du Yuming, General Çiu Çingçuan, General Li Mi ve Ge
neral Çiu Çingçuan ile General Li Mi komutasındaki iki orduya bağlı 
bütün kolordu, tümen ve alay komutanları: 

Aruk yolun sonuna geldiniz. Huan Vey'in ordusu 1 5  Aralık gecesi 
tamamen yok edildi, Li Yennien'in ordusu da tabanları yağlayarak gü
neye kaçtı; ama siz de onlar gibi kaçabileceğinizi sanmayın. Kuşatma
yı hfila yarıp geçmeyi mi ümit ediyorsunuz? Halk Kurtuluş Ordusu her 
yanınızı sarmışken nasıl yarıp geçebilirsiniz? Geçen birkaç gün içinde 
bunu denediniz, fakat sonuç malum! Uçaklarınız ve tanklarınız da sizi 
kurtaramaz. Bizim sizden daha fazla uçak ve tankımız, yani halkın 
yerli uçak ve tankımız dediği toplarımız ve cephanemiz var. Bunlar si
zin yabancı uçak ve tanklarınızdan on kat daha etkili değil midir? Sun 
Yuangliang komutasındaki ordunuzun hesabı tamamen görülmüş, di
ğer iki ordunuzun askerlerinin yarıdan fazlası ise yaralanmış ya da esir 
alınmıştır. Çeşitli örgütlerdeki her türden ve işsiz güçsüz birÇok adamı 
ve Suçov'dan birçok genç öğrenciyi zorla getirerek ordunuza soktu
nuz. Ama bu insanlar savaşabilir mi? On günden t"azla bir süredir üst 
üste çembere alındınız, darbe üstüne darbe yediniz ve mevzileriniz bü
yük ölçüde daraldı . Topu topu on li kareden biraz t"azla tutan öylesine 
dar bir yere sıkıştırıldınız ki, tek bir mermimiz birçoğunuzu öldürebi
lir. Yaralı askerlerinizin ve peşinizden gelen ailelerin t"eryadı yeri gö
ğü tuttu. Askerleriniz ve subaylannızın birçoğu artık savaşmak istemi
yor. Sizin, başkomutan yardımcısı olarak, ordu, kolordu, tümen ve 

• Bu radyo nıesajı, Mao Zedung yoldaş tarafından Merkezi Ovalar Halk Kurtuluş Ordu
su ve Doğu Çin Halk Kurtuluş Ordusu kararglihlan adına kalenıe alınmıştır. 
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alay komutanları olarak astlarınızın ve ailelerinizin duygularını anla-• 
manız ve saygı göstermeniz, hayatlarına değer vermeniz ve mümkün 
olan en kısa zamanda onlar için bir çıkış yolu bularak onları anlamsız • 
bir ölüme göndermekten vazgeçmeniz gerekir. 

Artık Huang Vey'in ordusu tamamen yok edildiğine ve Li Yenni
en'in ordusu da Bengbu yönünde kaçtığına göre, sizden birkaç kat üs
tün bir taarruz kuvvetini üzerinize sevk edebiliriz. Bu sefer yalnızca 
kırk gün çarpıştığımız halde, daha şimdiden Huang B otao komutasın
da on, Huang Vey komutasında on bir, Sun Yanliang komutasında 
dört, Feng Çian komutasında dört, Sun Liangçeng komutasında iki, 
Liu Ruming komutasında bir, Susien'de bir ve Lingbi'de de bir tümen 
olmak üzere toplam 34 tümen kaybetmiş bulunuyorsunuz. Bunlardan 
27 buçuk tümen, ordumuz tarafından tamamen yok edildi. Sadece, is
yan ederek bizim saflarımıza geçen Ho Cifeng ve Çang kesia komuta
sındaki üç buçuk tümen ve Liao Yunçu komutasındaki bir tümen ile 
teslim olan Sun Liangçeng komutasındaki bir tümen ve Çao Biguang 
ve Huang Zehua'nın komutasındaki iki yarım tümen bunun dışında 
kaldı. 1 Huang Botao, Huang Vey ve Sun Yanliang'ın komutaları altın
daki üç ordunun sonunu kendi gözlerinizle gördünüz. Çangçun'daki 
General Çeng Dungguo'nun2 ve şu sıralarda da kolordu komutanı Sun 

1 .  Guon1iodang'ın 3. lmha Bölgesi Kon1utan Y ardımcılan Ho Cifeng ve Çang Kesia, Su
çov'un kuzeydoğusundaki Cavang kesiminde Guonlindang'a karşı 8 Kasım 1948'de 
Huay-Hay harekatının ilk aşaoıasında ayaklanarak bir kolordu karargfilu, Uç tümen, 
bir alay, yani toplam 20 binden fazla askerle Halk Kurtuluş Ordusu saflarına geçtiler. 
Guomindang'ın 85. Kolordusunun 1 1 0. Tümeninin Komutanı Liao Yunçu, Huay-Hay 
harekilının ikinci aşan1asında, 27 Kasını 1948'de Anhuy Eyaleti'ndeki Susien'in gü
neybatısında, Loci'de Guomindang'a karşı ayaklanarak toplan1 5 500 askerden oluşan 
tümen karargfilu ve tan1 nıevcutlu iki alayla birlikte Halk Kurtuluş Ordusu'na katıldı. 
Guomindang'ın 44. Kolordusuna bağlı 150. TUn1enin Kon1utanı Çao Biguang, Huay
Hay harekitının birinci aşan1asında, 18 Kasım 1948'de, Ciangsu Eyaleti'ndeki Su
çov'un doğusunda bulunan Niençuang kesiminde arta kalan 2 bin askeri ile birlikte 
Halk Kurtuluş Ordusu saflarına geçti.Guonlindang'ın 85. Kolordusuna bağlı 23. Tü
men Komutanı Huang Zehua, Anhuy Eyaleti'nde Mençeng'in kuzeydoğusundaki Şu
angduyçi'de Huay-Hay harekilmın ikinci aşamasında, 1948 Aralık'ta, tOn1en ka
rarga!ıı ve iki alaydan arta kalanlarla birlikte Halk Kurtuluş Ordusu saflarına geçti. 

2. Çangçun, 1947 kışından beri Kuzeydoğu Halk Kurtuluş Ordusu tarafından kuşatılmış 
bulunuyordu. Cinçov'un orduı11uz tarafından ele geçirilnıesi üzerine, Kuzeydoğudaki 
bütün düşnıan birlikleri sallantılı bir durunıdayken, Çangçun'daki Guomindang ko
mutanı ve Guomindang'ın kuzeydoğu «Eşkıyaları Batırma» Karargahı Başkomutan 
Yardımcısı Çeng Dungguo, 1.  Orduya bağlı askerler ve yeni 7. Kolorduya bağlı su
bay ve erlerle birlikte 19 Ekim 1948'de teslin1 oldu. 
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Liangçeng ve tümen komutanları Çao Biguang ve Huang Zehua'nın 
tutumunu örnek alarak askerlerinize derhal silahlarını bırakmalarını ve 
direnmekten vazgeçmelerini ernretmelisiniz. Siz yüksek rütbeli subay
ların ve tüm subay ve erlerin hayatını ve güvenliğini ordumuz güven
ce altına alacaktır. Tek çıkar yolunu:ı budur. Bunun üzerinde düşünün! 
Doğru yolun bu olduğuna karar verirseniz, böyle davranın. Gene de 
bir kere daha savaşmak isterseniz biz hazırız; ama yok olmaktan kur
talamayacağınızı bilin.3 

Merkezi Ovalar 
Halk Kurtuluş Ordusu Karargahı 

Doğu Çin 
Halk Kurtuluş Ordusu Karargahı 

, 

3. Guomindang'ın Suçov «Eşkıyaları Bastuıııa>> Karargfilıı Başkonıutan Y ardınıcısı Du 
Yunıing, Guonıindang 2. Ordu Komutanı Çin Çingçuan ve Guomindang 1 3. Ordu 
Konıuta.nı Li Mi, bu nıesajı aldıktan sonra da ümitsiz bir şekilde direnmeye devanı 
ettiler ve bunun sonucunda bütün askerleri ordunuızıın güçlü saldınsıyla yok edildi. 
Du Yuming esir alındı, Çiu Çingçuan öldotüldü ve yalnızca Li Mi kaçmayı başardı. 
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DEVRİ.Mİ SONUNA KADAR SÜRDÜRELİ.M* 

30 Aralık 1948 
Çin halkı büyük Kurtuluş Savaşı'nda kesin zafere ulaşacaktır. Bu 

sonuçtan artık düşmanınuzın bile kuşkusu yoktur. 
Savaş zorlu bir yol izledi. Karşıdevrimci savaşı başlattığında gerici 

Guomindang hükümeti, Halk Kurtuluş Ordusu'nun aşağı yukarı üç bu
çuk katı askere sahipti. Guomindang ordusunun donatım, iı1san gücü 

' 
ve malzeme kaynakları Halk Kurtuluş Ordusu'ndan kat kat üstündü; 
Halk Kurtuluş Ordusu'nda bulunmayan modem sanayi kuruluşlarına 
ve modem ulaşım araçlarına sahipti . ABD emperyalizminden büyük 
çapta askeri ve ekonamik yardım almış ve uzun bir zaman hazırlık 
yapnuşu. Bu nedenle, savaşın ilk yılında (Temmuz l 946-Haziran 
l 947) Guomindang taarruz durumunda, Halk Kurtuluş Ordusu ise sa
vunma durumundaydı. l 946 yılında Guomindang Kuzeydoğuda Şen
yang'ı, Siping'i, Çangçun'u, Cilin'i, Andung'u ve diğer şehirleri ve Lia
oning, Liaobey ve Andung eyaletlerinin büyük bir bölümünü 1 ; Sarı Ir
mağın güneyinde Huayyin ve Hoze şehirlerini ve Hubey-Henan
Anhuy, Ciangsu-Anhuy, Henan-Anhuy-Ciangsu ve Güneybatı Şan
dung Kurtarılmış Bölgelerinin büyük bir bölümünü; Çin Seddi'nin ku
zeyinde ise Çengde, Cining ve Çangciaku şehirlerini ve Cehol, Suyyu-

• 1949'un bu Yeni Yıl nıesajı, Mao Zedung yoldaş tarafından Yeni Çin Haber Ajansı 
için yazıln11ştır. 

l .  Japonların l 945'te teslim olmasından sonra, Guonıindang hüktlmeti, üç kuzeydoğu 
eyaleti olan Liaoning, Cilin ve Heylımgciang'ı Liaoning, Liaobey, Andung, Cilin, He
ciang, Sungciang, Heylungciang, Nuncİ11ng ve Singan diye dokuz eyalete ayırdı. 
1949'da Kuzeydoğu Yönetim Konıisyonunıuz bu bölgeyi Liaodung, Liaosi, Cilin 
Heylımj�ang ve Sungciang diye yeniden beş eyalete ayırdı. Cehol'le birlikte bu eya; 
Jetlere a sonralan altı kuzeydoğu eyaleti denildi. 1954 yılında, Merkezi Halk Hü
kilnıeti Konseyi Liaodung ve Liaosi eyaletlerini teJı; bir Liaoning eyaleti olarak ve 
Sımgciang ve Heylungciang eyaletlerini de tek bir Heylungciang eyaleti olarak birleş
tirdi; Cilin ise olduğu gibi kaldı. 1955 yılında Cehol eyaleti kaldırıldı ve daha önce bu 
eyaletin sınırlan içinde kalan bölge bölündü ve Iiebey ve Liaoning eyaletlerine ve lç 
Moğolistan Öz.erk Bölgesine dahil edildi . 

• 
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an ve Cahar eyaletlerinin büyük bir bölümünü işgal etti. Guomindang, 
büyük bir fatih gibi şişinip böbürleniyordu. Halk Kurtuluş Ordusu, 
esas olarak topraklan elde tutmaktansa Guomindang'ın etkin gücünü 
yok etmeyi hedef alan doğru bir strateji benimsedi ve.her ay Guomin
dang'ın düzenli birliklerinden ortalama sekiz kadar tugayı (bugünün 
sekiz tümenine ·eşit) yok etti. Bunun sonucunda, Guomindang top
yekun taarruz planından vazgeçmek ve 1 947 yılının ilk yarısında sal
dırısının an� hedeflerini güney cephesinin iki kanadıyla, yani Şandung 
ve kuzey Şensi'yle sınırlamak zorunda kaldı. lkinci yıl (Temmuz 
1 947-Haziran 1 948), savaşta köklü bir değişiklik meydana geldi. Guo
mindang'ın çok sayıda düzenli birliğini yok eden Halk Kurtuluş Ordu
su güney ve kuzey cephelerinde savunma durumundan taaııuz duru
muna ge9erken, Guomindang taarruz durumundan savunma durumuna 
geçmek zorunda kaldı. Halk Kurtuluş Ordusu Kuzeydoğu Çin, Şan
dung ve kuzey Şensi'deki kaybedilmiş toprakların büyük bir bölümü
nü geri almakla kalmadı, aynı zamanda savaş cephesini Yangze ve 
Veyşuy Irmaklarının kuzeyinde kalan Guomindang bölgelerinin içleri
ne kadar genişletti. Dahasi, ordumuz, Şiciaçuang, Yunçeng, Siping, 
Loyang, Yiçuan, Baoci, Veysien, Linfen ve Kayfeng'e saldırıp burala
rı ele geçirirken, güçlü müstahkem mevkilere lıücum etnıe taktiğini 
ustaca kullandı.2 Halk Kurtuluş Ordusu kendi topçu ve istihkaın bir-

2. Bu kilit nıevkilerin ele geçirilme tarihleri şöyleydi: Şiciaç•ıang 1 2  Kasım l 947'de; 
Yunçeng 28 Aralık 1 947'de; Siping 1 3  Mart 1 948'de; Loyang ilkönce 14 Mart 
1948'de, daha sonra 5 Nisan l 948'de; Yiı;uan 3 Mart l 948'de; Baoci 26 Nisan 
1 948'de; Veysien 127 Nisan 1948'de; Linfen f7 Mayıs 1948'de ve Kayfeng 22 Hazi
ran 1948'de. Bu şehirlerin hepsi de koruganlarla tahkinı edilmişti ve bazılannın çev
resinde yilksek ve kalın surlar vardı. Bu şehirlerin çevresinde aynı zam.uıda sıra sıra 
kaz.ılinış siperler, dikenli tel engellerini de içeren yedek savunnıa hatları da vardı. O 
sırada ordunıuzun uçak ve tankı yoktu; topları ise ya hiç yoktu ya da pek a:z.dı. Ordu
muz, bu şehirlere saldınp onları ele geçirirken, gilı;lil n1ilstahkenı nıevkileri ele geçir
me konusunda bir dizi taktik öğrendi. Bu taktikler şunlardı: 

(1) Birbiri ardı sıra tahrip düşmanın farklı savunına tesislerini art arda tahrip et-
mek ilzere patlayıcı madde kullanmak; 
(2) Tünel JıarekAtları gizlice düşnwı koruganlarına ve şehir sularına giden .ve 
bunların altından geçen tünelleri kaznıak ve sonra da bunları patlayıcı maddelerle 
havaya uçurup ardından anıansız hOcunılarda bulunnıak; 
(3) Yakl�nıa siperi harekatları düşmanın nıilstahkenı nıevkilerine doğru siperler 
kaznıak, sonra da ani hilcunılarda bulunmak üzere gizlenerek yakl�mak; 
( 4) Patlayıcı ıııadde atıcıları düşmanın savunnıa nıevzilerini yıknıak Uz.ere roke-
tatarlarla ya da ha\·an toplarıyla patlayıcı nıaddeler atnıak; 
(5) «Keskin bıçak» taktiği insangilcünü ve ateşgilcilnü bir araya toplayarak, dilş-
nıan kuvvetlerini yamıak ve ikiye bölmek. 
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liklerini kurdu. Unutmayın ki, Halk Kurtuluş Ordusu'nun ne uçağı, ne 
de tankı vardı; ama Guomindang ordusununkinden daha üstün bir top
çu ve istihkam birliği kurar kuııııaz, uçaklarıyla ve tanklarıyla Guo
mindang'ın tüm savunma sistemi son derece güçsüz kaldı. Halk Kurtu
luş Ordusu daha o' sıralar sadece hareketli savaş değil, aynı zamanda 
mevzi savaşı da verebilecek duruma gelmişti. Savaşın üçüncü yılının 
ilk yarısında (Temmuz-Aralık 1948) başka bir köklü değişiklik daha 
meydana geldi. Bu kadar zamaııllır düşmandan sayıca az olan Halk 
Kurtuluş Ordusu sayıca da üstünlük kazandı. Yalnızca Guomindang'ın 
sıkı bir şekilde tahkim edilmiş şehirlerini ele geçirmekle kalmadı, aynı 
zamanda Guomindang'ın güçlü hücum birliklerinden her seferinde yüz 
bin ya da birkaç yüz bin askeri kuşattı ve yok etti. Halk Kurtuluş Or
dusu'nun Guomindang birliklerini yok edişi çok daha büyük bir hız ka
zandı. Yok etmiş olduğumuz tabur ya da daha üst düzeydeki Guomin
dang düzenli birliklerinin (isyan edip tiizim tarafımıza geçmiş olan 
düşman birlikleri de dahil) sayısına ilişkin istatistiklere bakalım. İlk 
yıl, 46'sının tamamen yok edildiği 97 tugay; ikinci yıl, 50'sinin tama
men yok edildiği 94 tugay;  üçüncü yılın ilk yarısında, 11enüz kesin ol
mayan rakamlara göre, 1 1 1  'inin tamamen yok edildiği 147 tümeı1.3 Bu 
altı ay içinde tamamen yok edilen düşman tümenlerinin sayısı, son iki 
yılın toplam sayısında on beş t'azlaydı. Düşman cephesi bir bütün ola
rak tamamen dağılmıştır. Kuzeydoğudaki düşmaı1 birlikleri tamamen 
yok edilmiştir; Kuzey Çin'dekiler yakında tamamen yok edilecektir; 

, 
Doğtı Çin ve Merkezi Ovalarda ise yalnızca birkaç düşmaı1 kuvveti 
kalmıştır. Guomindang'ın Yangze Irmağı 'nııı kuzeyinde kalan ana kuv
vetlerinin imha edilmiş olması, yakında Yangze Irmağı'nı geçecek ve 
bütün Çin'i kurtarmak üzere güneye ilerleyecek olan Halk Kurtuluş 
Ordusu'nun · işini büyük ölç üçle kolaylaştırmaktadır. Çin halkı askeri 
cephede elde edilen zaferin yanı sıra, siyasi ve ekonomik cephelerde 
de muazzam zaferler kazanmıştır. Bu nedenle, bütün emperyalist basın 
da dahil olmak üzere dünya kamuoyu, Çin Halk Kurtuluş Savaşı'nın 
ülke çapında zat.ere ulaştığından artık eıı küçük bir kuşku duymamak-

3.  Burada sözil edilen tugaylar, Guonıindang ordu.�unun yeniden örgütlennıesindcn son
ra tugay olarak düzenlenen birliklerdi; tilnıenler ise, yeniden örgiltlennıeden önceki 
tilnıenlerdi (pratikte yeniden örgütlenen tugaylardan bir farkları yoktu). 

287 



ıadır. 
Düşmaı1 keııdiliğiııdeıı yc>k olup gidecek değildir. Ne Çiıı gericile

ri. ııc de ABD empcryalizmiı1iı1 Çiı1'deki saldırgaıı güçleri ıarilı salıııe
siııdcıı kendi isıeklcriyle çekilmeyeceklerdir. Çin Halk Kurıuluş Sava
şı'ııııı ülke çapıııda zal'criıı i ıı aı1ık yalnızca askeri mücadeleyle öııleııe
meyeceğiııi gt>rdükleri içiııdir ki. siyasi mücadeye her geçeıı güıı dalıa 
fazla ağırlık vermektedirler. Çiıı gericileri ve ABD saldırgaııları bir 
yaııdaıı bugüııkü Guoıniııdaııg lıükümeıiııi keııdi <<barış>> ıertipleri içiıı 
kullaııınakıa: öle yaııdaıı da lıem kendi leriyle. hem de devrimci kamp
la ilişkisi <>laıı ))azı  kimseleri kullaıımayı. 011ları kun1azca davrJ11arak 
devrimci kampa sızm:ıya çal ışmaya ve devrimci kamp içiııde st>züm 
ona bir muhalelcl hizbi oluşıunnaya teşvik etmeyi ve kışkırtmayı ıa
sarlamaktadırlar. Amaçları. gerici kuvveıleri korumak ve devrimci 
kuvveıleri zayıtlatınaktır. Güveııi l ir hal1Crlere göre. ABD hükümeıi bu 
tertip üz�riııde karJCa vannış ve 011u Çiı1'de uygulamaya başlam ışıır. 
ABD l1ükümeıi. Guomiııdaııg'ıı1 karşıdevrimci savaşıııı sadece desıek
lemekle yeıiııme siyaseıi11i bırakmış ve şu iki mücadele biçimi11i kap
saya11 bir siyaset bcı1iınsemiştir: • 

1 .  Yaııgze I ı  ıııağı'ı1111 güııeyi11de ve uz:ak s ıı11r  eyateıteriııde Halk 
Kurtuluş Ordusu'ı1a karşı direıımeyi sürdürmek üzere Guomiıı
daı1g' ı 11 silal1 l ı  kuvveıteriııiıı ve sözüm 011a yerel kuvveıleriııin 
kalıntı larıııı örgütlemek. 
2. Devrim i l)uluııduğu yerde eldeıı geldiğiı1ce durdunnaya ya da 
eğer devriın ilerleyecekse oııu yumuşatmaya ve empcryalistleri11 
ve c>ıı ları11 uşaklar1111n ç ıkarlan11a çok fazla zarar vermesiııi öııle
mcye çalı şınak Üi'.ere devrimci kamp içiııde bir muhalefet l1izbi 
örgüllemek. 

l11giliz ve FrJ11sız empcry:ılisıteri A8D'ı1i11 bu siyasctiııi desıekle
mcktedir. Birçc>k kiınse l)u duı·umu l1c11üz açık seçik gt>ı·emeınekıedir. 
ama herl1aldc yakıııda görecektir. 

Bugüı1 Çi11 l1alkıı1111. bütü11 demc>krat ik partileriı1 ve bülü11 halk ör
gütleri11i11 öı1üı1deki sc>ı·uı1. dcvrimi11 soı1uı1a kadar sürdürülmesi ın i.  
yoksa yan yolda bırJkılması mı gerektiği sorunudur. Eğer devrim so-
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rıurıa kadar sürdürülecekse. bütürı gerici güçleri kaı·arlıl ıkla. soııuııa 
kadar. t<>ptaıı ve bütüııüyle ycık etmek üzere devrimci yöııtemi kul laıı
malıyız: emperyalizmi. fecıdalizmi ve bürcıkrat-kapitalizmi y ıkmakta 
sebat etmeliyiz: Guoıniııdaııg'ııı gerici y<>ııetimiııi ülke çapıııda alaşağı 
etmeli ve proletarya öııderl iğiııde bir demokrat ik halk diktatörlüğü 
oları ve arıa gövdesirıi işçi-k<>ylü itt ifakının oluşturduğu bir cumlıuriyet 
kurmalıyız. Böylelikle. Çirı mil leti zal imdeıı tamamen kurtulacak: ülke 
bir yarısömürge olmaktarı çıkarıl ıp gerçekteıı bağımsız bir devlete dö
ııüştürülccek: Çiıı halkı lıeın ı·ecıdal talıakkümü. lıem de bürcıkrat
sermayerıiıı (Çiıı tekelci sermayesiııiıı) tahakkümüııü sonsuza dek yı
karak tam aıılamıyla kurtulacak ve böylece birlik. demokrasi ve barışa 
kavuşacak: Çiıı'i bir taı·ım ülkesi olmaktan çıkarıp bir saııayi ü lkesine 
d<>rıüştüııııeııiıı öııkoşullarırır yaratacak ve iıısanın iıısan tarafıııdaıı sö
mürüldüğü bir toplum olmakt<ııı çıkıp sosyalist bir tcıplum haliııe gel
mesiııi mümküıı kılacaktır. Eğer devrim yan yolda terk edil irse. halkııı 
irJdesiııe k:ırşı çıkılmış, yab<ıııcı saldırgaııların ve Çin gericileriııiıı ira
desiııe bcıyurı eğilmiş ve bir güıı aııideıı devrimiıı üzeriııe atı l ıp oııu 
l)(>ğm:ık ve l1ütüıı ülkeyi yeııideıı karaııl ığa gömmek üzere yar<ılarıııı 
sar ırıası içiıı Guomiııd:ıııg':ı fırsat verilmiş cılacaktır. işte sorurı. bugüıı 
bu kadar açık seç iktir. Bu iki ycıldarı lıarıgisi seçilmelid ir'! Çirı'deki de
rnokratik partiler ve bütürı lıalk <>rgütleri bu sc>ru üzeriııde düşürımeli. ' 
ycıllarııır seçmeli ve tuttJm larrrıı açıklığa kavuşturmalıdırlar. Çiıı'deki 
dcmokrJtik part iler i le lıalk <>rgütleriııirı yarı ycılda birbirlerirıdeıı ayrıl
maksızııı içterı likle işbiı·l iği y<ıpıp y:ıpamam<ıları. bu korıuda arıl:ışıp 
:ııı laşamamalarırıa ve Çirı lıalk!rıırı <>rtak düşmaııırıı bcızgurıa uğratmak 
üzere hep !1irlikte harekete geçip geçememcleriııe bağlıdır. P :ırJda ge
rel.':li cıları. lıerlıarıgi l1ir <<rnulı:ılel'et lıii'.bi>> kurrn:ık ya da lıerlıarıgi bir 
<<<>rta ycıl•> .ı ii'.lernek deği l. l'ıeral'ICrlik ve işbirl iğidir. 

1 2  Nisarı I 927'deki k:ır·şrdevrimci lıükümet darbcsirıderı5 t1ugürıe 
k:ıdarki yinn i yılı  aşkırı uzurı clcirıern boyurıca. b;ışlarırıda Çari Kayşek 
ve av:ırıesirıirı !1ulurıduğu Çirı ger·icileri. gözlerirıi kırpmadarı lıalkı !)(>� 
ğazlayarı el1 karılı bir zaliınleı· çetesi olduklarıııı yeteriııce ortaya kcıy-

• 
4. <<Ür1•ı Y<•l•·•ı •ıyııı 7•ıııı•ıııJ•ı <<Ü�üıı.:ü y<ıl>• J,ı Jcıı iy<ırJu. llkz. l>U .:iltte <<ŞiıııJiki ()u-

ruııı ve (ii\rcvleriıııizı•. N<ıt 9. s .  1 5 1 .  
S .  IJkz. bu ciltte ,,J,ıp;ıııy•ı'y•ı K•ır�ı Direıııııe Sava�ı'ııJ•ı ZalcrJeıı S<ııır•ıki Duruııı ve Si

yasctiıııiz>•, N<ll ıı. s. 1 5. 
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mamışlar mıdır? Bir profesyonel hainler çetesi ve emperyalizmin 
uşakları olduklarını yeterince ortaya koymamışlar mıdır? Herkes bir 
kere daha düşünsün ! Aralık 1936'daki Sian Olayı'ndan, 1945 
Ekim'indeki Çungking görüşmelerinden ve Ocak 1 946'daki Siyasi Da
nışma Konı·eransı'ndan bu yana Çin halkı, bu haydut çetesiyle iç barı
şa varma umuduyla bunlara karşı ne kadar cömert davranmışur! Ama 
acaba bu iyi niyet onlann sınıf niteliğini zerre kadar değiştirmiş mi
dir? Geçmişlerine bakıldığında, bu haydutlardan bir teki bile ABD 
emperyalizminden ayrı düşünülemez. Bunlar, sırtlarını ABD emperya-

• 
lizmine dayayarak, 475 milyon yurttaşımızı eşi görülmemiş vahşilikle, 
dev bir iç savaşın içine atmışlar ve kadın-erkek, genç-ihtiyar milyon
larca ve milyonlarca insanı hepsi de ABD emperyalizıııi tarafından 
sağlanan bombardıman ve avcı uçaklarıyla, toplarla, tanklarla, roketa
tarlarla, otomatik tüfeklerle, gaz bombalarıyla, gazlı mermile�le ve di
ğer silahlarla katletmişlerdir. ABD emperyalizmi de, bu canilere daya
narak. Çin'in kendi toprakları, karasuları ve semaları üzerindeki ege
menlik haklarını gasp etmiş, Çin'in akarsuları üzerinde seyrüsefer hak
ları ve özel ticari ayrıcalıklar, Çin'in iç ve dışişlerinde özel ayrıcalıklar 
ve hatta hiçbir cezaya çarpunlmaksızın adam öldürme, adam dövme, 
adam ezme ve kadınların ırzına geçme ayrıcalığını elde etmiştir. Böy
lesine uzun ve kanlı bir savaş vermek zorunda bırakılan Çin halkının 
bu en zalim düşmanlara sevgi ve şevkat gösteııııesi ve onları tamamen 
yok etmemesi ya da ülkeden kovrnaması gerektiği hfila nasıl söylene
bilir? Çin, ancak Çin gericilerini tamamen yok ederek ve ABD emper
yalizminin saldırgan kuvvetlerini ülkeden kovarak bağımsızlık, de
mukrasi ve barışa kavuşabilir. Bu gerçek artık yeterince açık değil mi? 

Asıl dikkat çekici olan, Çin halkının düşmanlarının ansızın zarar
sız ve acınacak bir görünüme bürünmek için ellerinden geleni yapma
ya başlamalarıdır (okurlar, bunların ileride gene acınacak bir görünü
me bürünmeye çalışacaklarını lütt'en akıldan çıkarmasınlar) . Şimdi 
Guomindang'ın Yürütme Meclisinin başkanlığına getirilmiş olan Sun 
Fo geçen yılın Haziran'ında <<ancak askeri bakımdan sonuna kadar sa-• 
vaşuklan takdirde en sonunda bir anlaşmanın yapılacağı-
nı>> belirtmemiş miydi? Ama bu kez, işbaşına gelir gelmez, hemence-
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cik <<şerefli bir barış>>tan söz etti ve <<Hükiimetin barış için çaba harca
dığını ve savaşa sırf barış gerçekleştirilemediği için başvurduğvnu, 
ama savaşın nihai amacının gene de barışı sağlamak olduğunu>> söyle-

• 
di. Hemen ardından, 2 1  Aralık'ta, Şanghay'dan geçilen bir United 
Press haberinde, Sun Fo'nun açıklamasının ABD resmi çevrelerinde 
ve Guomindanglı liberaller. arasında geniş çapta destek bulacağı belir
tildi. Şimdi ABD görevlileri, Çin'de bir <<barış>>la yakından ilgilenmek
le kalmamakta, aynı zamanda Sovyetler Birliği, Birleşik Amerika ve 
İngiltere Dışişleri Bakanları'nın 1 945 Aralık ayında Moskova Konfe
ransı 'ndan bu yana <<Çin'in içişlerine karışmama siyaseti>>ne bağlı kal
dıklarını tekrar tekrar belirtmektedirler. <<Centilmenler ülkesi>>nin bu 
saygıdeğer kişilerine karşı nasıl davranacağız? Bu duruma çok uygun 
düşen eski bir Yunan masalı vardır. Bir kış günü; rençberin biri soğuk
tan donmuş bir yılan bulmuş. Yılanın haline çok üzülen rençber onu 
alıp koynuna sokmuş. Yılan rençberin sıcaklığıyla kendine gelmiş, do-• 
ğal içgüdüleri yeniden canlanmış ve kurtarıcısını ölümcül bir biçimde 
sokuvermiş. Rençber son nefesini verirken şöyle demiş: <<Kötü bir ya
ratığa acıdığım için, hak ettim bunu.>>6 Zehirli yılanların yabancı olanı 
da, Çinli olanı da, Çin halkının bu masaldaki rençber gibi öleceğini, 
Çin Komünist Partisi'nin ve Çin'deki bütün devrimci demokratların da 
o rençber gibi davranıp kendilerini bağışlay acaklarını sanmaktadırlar. 
Ama Çin halkı, Çin Komünist Partisi ve Çin'deki gerçek devrimci de
mokratlar, rençberin son netesini verirken söylediği sözleri biliyorlar 
ve hiçbir zaman da unutmayacaklar. Aynca, zehirli dişlerini gösteren 
ya da güzel bir kız kılığına giren ve Çin'in büyük bir bölümünü kapla
yan bu irili ut"aklı, aklı karalı yılanlar, kışın yaklaşmakta olduğunu his
setmeye başladıkları �alde, henüz soğuktan donmuş değildirler. 

Çin halkı, bu alçak yılanlara asla acımayacaktır ve içtenlikle inan
maktadır ki, bu alçaklara acınması gerektiğini ve bunun dışında bir tu
tumun Çin'in geleneklerine ters düşeceğini, alicenaplığa sığmayacağı
n ı  vb. ikiyüzlü bir biçimde söyleyenler kendisinin gerçek dostu değil
dir. Alçak yılanlara neden acıyalım? Bu alçaklara acınması gerektiğini 
söyleyen tek bir işçi, tek bir köylü, tek bir asker gördünüz mil? Doğru, 

6. Ezop Masallan'nda «lyiliğe Kem'lik» 
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Çin halkına, Birleşik Amerika ve Guomindang taraı·ından önerilen 
<<banş>>ı kabul etmesini, yani bu hazinelerin yok olmaması için emper
yalizmin, feodalizmin ve bürokratkapitalizmin kalıntılarını kutsallaş
ormasını ve bunlara tapmasını öğütleyen <<Guomindanglı liberaller>> 
ve Guomindanglı olmayan <<liberaller>> vardır. Ama bunlar, kesinlikle 
işçiler, köylüler ya da askerler olmadıkları gibi, işçilerin, köylülerin ve 
askerlerin dostları da değildirler. 

Biz, Çin halkının devrimci kampının genişletilmesi ve bugünkü 
aşamada devrimci davaya kaulmak isteyen herkesi kucaklaması ge
rektiğini savunuyoruz. Çin halkının devriminin bir ana kuvvete ve ay-

• 
nı zamanda müttefiklere ihtiyacı vardır; çünkü müttefikleri olmayan 
bir ordu, düşmanı yenilgiye uğratamaz. Devrimin yükselmekte olduğu 
şu sıralarda Çin halkının dostlara ihtiyacı vardır ve dostlarını hatırla
malı ve unutmamalıdır. Çin'de hiç kuşkusuz halkın devrimci davasına 
sadık, halkın çıkarlarını korumaya çalışan ve düşmanın çıkarlarının 
korunmasına karşı çıkan birçok dost vardır ve hiç kuşkusuz bu dostla
rın hiçbiri unutulmamalı ya da bunların hiçbirine soğuk davranılma-

, 
malıdır. Biz, aynı zamanda, Çin halkının devrimci kampını sağlamlaş-
tırmamız ve kötü unsurların sızmasını ya da yanlış görüşlerin hakim 
olmasını önlememiz gerektiğini savunuyoruz. Devrimin yükselmekte ... 
olduğu şu sıralarda, Çin halkı hem dostlarını unutmamalı, hem de düş-
manlarını ve düşmanlarının dostlarını da akıldan çıkarmamalıdır. Yu
karıda da söyle.diğimiz gibi, düşman <<barış>> yöntemini ve kendi duru
munu korumak ve güçlendiııııek üzere devrimci kampa sızma yönte
mini kurnazca kullandığına ve buna karşılık halkın temel çıkarları bü
tün gerici kuvvetlerin tamamen yok edilmesini ve ABD emperyalizmi
nin saldırgan kuvvetlerinin Çin'den kavulmasını gerektirdiğine göre, 
halka düşmana acımasını ve gerici kuvvetleri korumasını öğütleyenler 
halkın dostları değil, düşmanın dostlarıdır. 

Çin devriminin kabaran dalgası, bütün toplumsal kesimleri tutum
larını belirlemeye zorlamaktadır. Çin'deki sınıt· güçleri dengesinde ye
ni bir değişiklik meydana gelmektedir. Yığınlarla insan, Guomin
dang'ın etkisini ve denetimini kırmakta ve devrimci kampın saflarına 
geçmektedir; Çin gericileri ise tam bir çaresizliğe düşmüş, tecrit ol-
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muş ve terk edilmiştir. Halk Kurtuluş Savaşı nihai zaı·e.re yaklaştıkça, 
• 

bütün devrimciler ve halkın bütün dostları daha da sağlam bir şekilde 
birleşecekler ve Çin Komünist Partisi'nin önderliğinde, gerici kuvvet
lerin tamamen yok edilmesini ve devrimci kuvvetlerin ülke çapında 
bir demokratik halk cumhuriyeti kuruluncaya ve birlik ve demokrasi 
temelinde bir barış sağlanıncaya kadar sıkı bir şekilde geliştirilmesini 
kararlılıkla talep edeceklerdir. ABD emperyalistleri, Çin gericileri ve 
onların dostları ise tam tersine, sağlam bir şekilde birleşebilecek du
rumda değildirler ve sonu gelmeyen hırgürlerin, karşılıklı karalamala
rın, iftiraların ve ihanetlerin, içinde kaybolacaklardır. Ama gene de bir 
noktada, yani devrimci kuvvetleri zayıflatmak ve gerici kuvvetleri ·ko
rumak için her yola başvurmada elbirliği edeceklerdir. Gizli ya da 
açık, dolaylı ya da dolaysız her yola başvuracaklardır. Ama şurası ke
sindir' ki, siyasi tertipleri de tıpkı askeri saldırılan gibi yenilgiye uğra
yacakur. Zengin tecrübeler kazanmış olan Çin halkı ve onun genelkur
mayı Çin Komünist Partisi hiç kuşkusuz düşmanın siyasi tertiplerini 

• 
de Upkı askeri saldırılarını olduğu gibi yerle bit edecek ve büyük Halk 
Kurtuluş Savaşı'nı sonuna kadar sürdürecektir. • • 

l 949 yılında Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Y angze Iııııağı'nın güne-
yine ilerleyecek ve l 948'dekinden de büyük zaferler elde edecektir. 

l 949 yılında, ekonomik cephede l 948'dekinden dç büyük başarılar 
kazanacağız. Tarım ve sanayi üretimimiz eskisinden de yüksek bir dü
zeye erişecek ve demiryolu ve karayolu ulaşımı yeniden tamamen açı
lacaktır. Halk Kurtuluş Ordusu'nun ana kuvvetleri, yaptıkları ha
reka.tıarda, gerilla alışkanlıklarınıı1 bazı kalıntılarını bırakacaklar ve 
düzenli ordu niteliklerini daha yüksek bir düzeye çıkaracaklardır. 

l 949 yılında, hiçbir gericinin katılmadığı ve halk devriminin gö
revlerini yerine getiııııeyi amaçlayan Siyasi Danışma Konferansı top
lanacak, Çin Halk Cumhuriyeti ilan edilecek ve Merkezi Cumhuriyet 
Hükümeti kurulacakur. Bu hükümet, Çin Komünist Partisi önderliğin
de bir demokratik koalisyon hükümeti olacak ve demokratik partileri 
ve halk örgütlerini temsil eden uygun kişiler de bu hükümete katıla
caklardır. 

. 

Çin halkının, Çin Komünist Partisi'nin ve Çin'deki bütün demokra-
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tik partiler ve halk örgütlerinin 1 949 yılında gerçekleştirmeye çalışma
ları gereken başlıca somut görevler bunlardır. B ütün güçlüklere cesa
retle göğüs gerecek ve bu görevleri yerine getirmek için tek bir vücut 
gibi birleşeceğiz. 

Mücadelemizde, binlerce yıllık teodal tahakkümü ve yüz yıllık 
emperyalist tahakkümü sonsuza dek yerle bir edeceğiz. 1 949 yılı, çok 
büyük önem taşıyan bir yıl olacaktır. Çabalarımızı bir kat daha arur
malıyız. 
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• 
SAVAŞ SUÇLULA 

Dll..EMESİ ÜZE 

5 Ocak 1949 

• 

BARIŞ 
* 

Çin gericiliğini ve Çin'deki ABD saldın güçlerini koruyabilmek 
amacıyla, Çin'de savaşın başsuçlusu ve Guomindang haydut çetesinin 
reisi Çan Kayşek yılbaşında barış çağrısında bulunan bir demeç yayın
ladı. Savaş suçlusu Çan Kayşek şöyle diyor: 

Barış görüşmelerinin ülkenin bağımsızlığına ve bütünlüğüne za
rar verıııemesi1 tersine halkın yaralarının sarılmasına yardımcı 
olmasından; benim herhangi bir hareketimin kutsal anayasanın 
çiğnenmesine yol açmamasından ve böylece demokratik anaya
sal düzenin zarar görmemesinden; Çin Curnhuriyeti'nin yönetim 
biçiminin güvence aluna alınmasından ve Çin Curnhuriyeti'nin 
hukuk düzeninin bozıılmamasından; silahlı kuvvetlerin tümü ile 
korunmasından ve halkın özgürlüğünün ve bugünkü asgari ge
çim düzeyinin korunmasından başka hiçbir kişisel dileğim yok
tur. 

tek düşüncem barışın sağlanmasıdır; göreve devam etmem ya 
da çekilmem benim için önemli değildir, ne olursa olsun halkın 
ortak iradesine uyacağım. 

Kimse, bu savaş suçlusunun barış dilemesinin gülünç olduğunu ve 

• Bu, Guomindang'ın kacşıdevrimci güçleri korumak için barış görüşmelerini kötüye 
kullanmasııu teşhir etmek amacı ile Mao Zedung yoldaşın Yeni Çin Haber Ajansı için 
yazdığı bir dizi yorunnuı ilkidir. Dizideki diğer yorumlar arasında, «Tanıa.men Bölün
müş Gericiler Neden Hfili 'Genel Barış' Yaygara,laa Koparıyorlar», «Guomind•ng 
Gericileri 'Barış Çağıısı'ndan Savaş Çağrısına Çark Ediyorlar», «Savaş Sorumluluğu 
Konusunda Guomindang'ın Farklı Cevaplan Üzerine» ve «Nancing Hilk!1meti Nere
ye Gidiyor?» başlıklı olanlar da vardı. 
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böylesine bir barış çağrısının iğrenç bir şey olduğunu düşünmemeli
dir. Savaşın başsuçlusunun ve Guomindang haydut çetesi reisinin biz
zat barış çağnsıı1da bulunması ve böyle bir demeç yayınlamasının Çin 
halkı için belirli yararları olduğunu, çünkü halkın, Guomindang hay-• • • 
dut çetesinin ve ABD emperyalistlerinin manevralarını göııııesini sağ-
ladığı anlaşılınalıdır. Çünkü Çin halkı, bu vesileyle,- son zamanlarda 
böylesine yaygarası yapılan <<banş>>ın Çan Kayşek katiller çetesinin ve 
efendileri ABD'nin acilen ihtiyaç duydukları şeyin ta kendisi olduğu
nu anlayabilir. 

Çan Kayşek, çetesinin bütün manevrasını açığa vurmuştur. Bu ma
nevranın ana noktalan şunlardır: 

<<Barış görüşmeleri ülkenin bağımsızlığına ve bütünlüğüne zarar 
vermemelidir>> önem sırasında bu nokta başta geliyor <<Barış>> iyi-

, 
dir, ancak dört büyük aile ile komprador ve toprak ağalan sınıflarının 
devletinin <<bağımsızlık ve bütünlüğü>>ne zarar verirse <<barış>>, bin ke
re kötüdür. Çin-ABD Dostluk, Ticaret ve Denizcilik Antlaşması ,  Çin
ABD Hava Taşımacılığı Anlaşması 1 ve Çin-ABD İkili Anlaşması 2 

kabilinden anlaşmalara ya da ABD'nin Çin'de kara, deniz ve havd kuv
vetleri bulunduııııak, askeri üsler inşa etmek, madenleri işletmek ve ti
careti tekelinde tutmak gibi ayrıcalıklarına zarar verirse; ya da Çin'in 
bir ABD sömürgesi olmasına engel olmaya kalkarsa, kısacası Çan 
Kayşek'in gerici devletinin <<bağımsızlık ve bütünlüğii>>nü koruyan bu 
gibi tedbirlerin herhangi birine zarar verirse <<barış>>, kesinlikle ve baş
tan aşağı kötüdür. 

1 .  Çan Kay şek hüktlnıeti ile ABD enıpecyaliznıi arasındaki "Çin-ABD Hava Taşınıacılı
ğı Anlaşnıası>>, 20 Aralık 1946'da imzalanmıştı. Bu anlaşnıa ile Çan Kayşek, Çin'in 
kendi hava sahası ilZerindeki egemenliğini tümilyle ABD'ye sattı. Anlaşnıa hükümle
rine göre ABD uçaklarına Çin'in her yerinde uçma, yüklcnıe ve boşaltma yapnıa ve 
bir yerden başka bir yere gitme izni veriliyor ve ABD, ülkenin hava ulaştırnıasını te
keline alıyordu. ABD uçaklarına aynca <<Seyrüsefer dışı dtınna>> izni, yani Çin'e as
keri araçlarla inme izni de tanınıyordu. 

2. «Çin-ABD ikili Anlaşnıası», 3 Temmuz 1948 tarihinde Çan Kayşek hüküm.eti ile 
ABD ernpecyaliznıinin temsilcileri ar.tSında Naıi.cing'de imzalanan ve Çin-ABD ikti
sadi Yardım Anlaşnıası denilen anlaşmaydı. Bunun hükilmetlerine göre, ABD enıper
yalinııi, Çan Kayşek hükümetinin nıali ve i:-:tisadi işlerini denetlemek konusunda en 
yüksek yetkiye sahip olacak, Çin'de doğnıcfan denetimi yilrilten ABD person�line 
kendi nıakamları tarafından yargılannıa y .:ticisi tanınacak, ABD enıperyaliznıi 
Çin'den ihtiyaç duyduğu ht!r türlü stcatcj_ik nıaddeyi sağlayabilecek ve Çan Kayşe.k 
hükümeti bunların ürelinıi konusunda düzenli olarak bilgi verecekti. Bu anlaşmada 
Çan Kay şek hüktlnıeti, ayrıca ABD mallannın Çin pazarlanıu istila etmesi konu�un
da da güvence veriyordu. 
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<<Halkın yaralarının sarılmasına yardımcı olmalıdır>> yani 
<<barış, yenilgiye uğratılmış fakat henüz sat.dışı edilmemiş olan Çinli 
gericilerin yaralarının sarılmasına yardımcı olmalıdır ki, yaraları bir 
kere sarıldıktan sonra yeniden güçlenip devrim ateşini söndürebilsin
ler. <<Barış>> işte bunun içindir. Savaş, iki buçuk yıldan beri sürmekte
dir, <<uşağın hizmet etmeye deııııanı kalmamışUr>> ve Amerikalılar öı·
kelidir. Ne kadar kısa olursa olsun bir dinlenme molası hiç yoktan iyi
dir. 

<<Benim herhangi bir hareketim kutsal anayasanın çiğnenmesiı1e 
yol açmamalı ve böylece demokratik anayasal düzen zarar göııııemeli, 
Çin Cuınhuriyeti'nin yönetim biçimi güvence aluna alınmalı ve Çin 
Cuınhuriyeti'nin hukuk düzeni bozulmamalıdır>> bütün bunlar, 
Çin'in gerici sınıflarının ve gerici hükümetinin hakim durumunu ve bu 
sınıtların ve hükümetlerinin <<hukuk düzeni>>nin <<bozulmaması>>nı gü
vence altına almak demektir. Bu <<hukuk düzeni>> hiç kuşkusuz 
<�bozulmamalıdır>>. Çünkü bunun <<bozulması>> son derece tehlikeli ola
ca.kur. Komprador ve toprak ağaları sınıflarının tümüııün yok olması, 
Guomindang haydut çetesinin sonu ve büyük, orta ve küçük tüm savaş 
suçlularının tutuklanması ve cezalandırılması anlamına gelecektir. 

<<Silahlı kuvvetler kesin olarak kortınmalıdır>> onlar komprador 
ve toprak ağası sınıflarının güvencesidirler ve milyonlarcası tıetret edi
len Halk Kurtuluş Ordusu tarafından safdışı edilmiş olmakla birlikte 

• 
daha «korunması>> ve üstelik <<tümüyle>> korunması gereken tıir milyoıı 
bilmem kaç yüz bin asker vardır. Eğer bunlar <<korunmakla>> birlikte, 
bu <<tümüyle>> yapılmadığı tak.dilde komprador ve toprak ağası sııııtları 
sermayelerini kaybedecekler, <<ya..�al düzen>>leri <<bozulacak>>, Guomin
daııg haydut çetesi yok olacak, büyük, orta ve küçiik savaş suçluları 
tutuklanıp cezalandır�lacaklardır. Muhteşem Manzara Bahçesindeki 
Cia Baoyu'nun hayatının, gerdanlığındaki bir yeşim taşına bağlı olma
sı3 gibi, Guomindang'ın hayaU da ordusuna bağlıdır; o halde nasıl olur 
da ordunun <<korunması>> ya da <<korunmakla>> birlikte, <<tümüyle ko
runması>> istenebilir? 
3 .  Cia Baoyu, 18. yilzyıtda yazılnıı� bir Çin ronınnı olan Kır1nızı Odanın Ru.vası'ndaki 

bir kahran'lllll; Muht�em Manzara Bahçesi de, onun ailesinin bahçesiydi. Cia Bao
yu'nun ağzında bir yeşim �ıyla doğduğu söyleniyor.du. Bu yeşinı �·· <<hayatının kö
kü» idi ve sürekli olarak boynunda ta.şıına.�ı gerekiyordu. Ondan ayrılnıaırıak zorun
daydı. Kaybettiği takdirde aklını da kaybedecekti. 

I 
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<<Halkın özgürlüğü ve asgari geçim düzeyi korunmalıdır>> bu, 
Çin'in komprador ve toprak ağası sınıt1arının, ülkenin tüm halkını ez
me ve sömürme ve şimdiki gösterişli, lüks, gevşek ve aylak yaşantıla
rını sürdüııııe özgürlüklerini, Çin'in emekçi halkının ise ezilme ve sö
mürülme özgürlüğü ile çıplaklık ve açlık demek olan bugünkü geçim • 
düzeylerini sürdürme özgürlüğünün korunması demektir. Barış çağrısı 
yapan savaş suçlularının nihai amaçları işte budur. Savaş suçluları ve 
onların ait oldukları sınıflar ezme ve sömüııııe özgürlüklerini ve gös
terişli, lüks, gevşek ve aylak yaşantılarını sürdüremedikten sonra barı
şın ne yaran vardır? Bütün bunları koruyabilmek için de, elbet işçile
rin, köylülerin, aydınların, hükümet memurlarının ve öğretmeı1lerin, 
şimdiki <<özgürlüklerini ve asgari geçim düzeyleri>>ni, çıplak ve aç ya
şamlarını sürdürmeleri gerekir. Sevgili Cumhurbaşkanımız Çan, bu 
koşulu ileri sürer süııııez on milyonlarca işçi, zanaatkar ve meslek sa
hibi, yüz milyonlarca köylü ve milyonlarca aydın, memur ve öğret
men birlik halinde alkış tutacak, secdeye varıp <<Yaşasın Başkanımız>> 
diye haykıracaklardır. Eğer Komünist Partisi, bu harika hayat tarzı ve 
geçim düzeyinin sürdürülmesini önlemek amacıyla hala barışa yanaş
mayacak olursa, o zaman ölümlerden ölüm beğenmesini gerektirecek 
bir suç işlemiş olacak ve <<bütün sonuçlardan Komünist Partisi sorum
lu tutulacaktır>>. 

Ne var ki, savaş suçlusunun 1 Ocak tarihli barış dileyen demecin
deki harika t"ikirler hazinesinin tümil bundan ibaret değildir. Çan Kay
şek'in Yeni Yıl mesajında <<Nancing-Şanghay kesiminde kesin sonuç
lu bir muharebe>> dediği şey de bu incilerden biridir. B öyle <<kesin so
nuçlu bir muharebe>>yi kazanacak gücü nereden bulmuş? Çan Kayşek 
şöyle diyor: <<Şurası anlaşılmalıdır ki, bugün askeri, siyasi, ekonomik 
ve bütün diğer alanlarda hükümetin gücü Komünist Partisi'ninkinden 
birkaç kat hatta onlarca kat daha büyüktür.>> Maşallah, böyle muaz
zam bir güç karşısında insanın ödü patlamaz da ne olur? Siyasi ve 
ekonomik gücü bir kenara bırakıp yalnızca askeri gücü ele aldığımız
da Halk Kurtuluş Ordusu'nun bugünkü gücünün 3 milyon askerden 
fazla olduğu, bunun iki misli <<büyüğü>>nün 6 milyondan fazla ve on 
misli <<büyüğü>>nün ise 30 milyonun üzerinde olduğı,ı görülür. Hele • 
<<onlarca katı>> derken hangi sayı kastediliyor acaba? Hadi diyelim ki 
yirıııi katı olsun, bu da 60 milyondan fazla asker eder. Tevekkeli değil 
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Cumhurbaşkanı Çan <<kesin sonuçlu muharebeyi kazanacaklarına inan
dığını>> söylüyor. Peki, ama o halde neden barış için yalvar yakar olu
yor'? Kuşkusuz, artık savaşaınayacak durumda olduğundan değil, çün
kü eğer kullanmaya karar verseydi 60 milyon askerinin karşısında ne 
Komünist Partisi'nin, ne de dünyadaki herhangi bir partinin kurtulma 
şansı olabilir miydi? Hiç kuşkusuz hepsi yerlebir olurlardı . O halde 
açıktır ki, Çan Kayşek'in barış için yalvarmasının nedeni kuşkusuz 
<<halkın can güvenliğini korumaktan>> başka bir şey değildir. 

Fakat her şey böyle tıkınnda, hiçbir terslik olmadan mı gidiyor? 
Söylendiğine göre bir terslik varmış; neymiş bu terslik? Başkan Çan 
şöyle diyor: 

Ne yazık ki hükümetimizde, fesat komünist propagandasından 
etkilenen ve dolayısıyla yalpalayan ve neredeyse kendilerine 
olan güvenlerini kaybetmiş kimseler bulunmaktadır. Komünist
lerin manevi baskısı altında oldukları için sadece düşmanın gü
cünü görebiliyorlar; düşmanınkinden onlarca defa daha büyük ' 
olan kendi muazzam gücümüzü göremiyorlar . • 

Eh, her yıl beraberinde yeni haberler getirir; fakat bu yılın haberle
rinin büyük bir özelliği var. 60 milyon subay ve ere sahip olan Guo
mindang'ın üyelerinin sadece 3 milyon askere sahip Halk Kurtuluş Or
dusu'nu görüp de kendi 60 milyonluk ordularını görememeleri sizce 
özellik taşıyan bir haber değil midir? 

<<Böyle haberlerin hala piyasası var mı?>> ve <<Bunları ciddiye alma
ya değer mi?>> diye sorulabilir. Peyping şehri içinden alınan bilgilere 
göre, <<Yeni yılın ilk gününde fiyatlar sabahleyin bir miktar düşmekle 
birlikte öğleden sonra yeniden yükselmeye başlamıştır>>. Ve bir yaban
cı haber ajansı, <<Şanghay'ın Ç� Kayşek'in Yeni Yıl mesajına tepkisi-

.. 
nin soğuk>> olduğunu bildiııııektedir. Bu, savaş suçlusu Çan Kayşek'in 
hfila piyasasının olup olmadığı sorusuna cevap vermektedir. Çok önce
den de söylediğmiz gibi Çan Kayşek ruhunu kaybetmiştir, bir cesetten 
ibarettir ve artık ona kimse inanmamaktadır. 
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ÇİN KOMÜNİST PARTİSİ MERKEZ KOMİTESİ 
BAŞKANI MAO ZEDUNG'UN 

· ŞİMDİKİ DURlJM ÜZERİNE AÇIKLAMASI 

14 Ocak 1949 
Gerici Nancing Guornindang hükümetinin, ABD .emperyalistleri

nin yardımıyla halkın iradesine karşı geldiği, ateşkes anlaşmasını ve 
Siyasi Danışma Konferansı kararlarını yırup attığı ve ülke çapında 
karşıdevrimci iç savaşı başlattığı 1 946 Temmuz'undan bu yana iki bu
çuk yıl geçti. Savaşın bu iki buçuk yılı içinde gerici Nancing Guornin
dang hükümeti halkın iradesine karşı gelerek sahte bir Milli Meclis 
topladı, sahte bir anayasayı yürürlüğe koydu, sahte bir cumhurbaşkanı 
seçti ve sözüm Qna <<isyanı bastırma seferberliğine>> ilişkin sahte- bir 
.kararname çıkarttı. Bütün milli çıkarları ABD hükümetine sattı ve kar
şılığında ınilyarlarca ABD doları tutan krediler aldı . ABfJ donanması
nı ve hava kuvvetlerini Çin'in topraklarını, karasularını \'e semalarını 
işgal eUneye çağırdı. ABD hükümeti ile bir yığın ihanet anlaşması im
zaladı ve ABD Askeri Danışma Grubunun Çin'in iç savaşına katılma
sını kabul etti ve Çin halkını katletmek için ABD hükijmetinden çok 
büyük sayıda uçak, tank, hatıı· ve ağır top, ınakineli tüfek, tüfek, bom
ba, menni ve daha başka savaş malzemesi sağladı. Gerici Nancing 
Guornindang hükümeti, işte bu gerici iç ve dış ihanet siyasetlerine da
yanarak milyonlarca askerine, Çin halkının Kurtarılmış Bölgeleri ve 
Çin Halk Kurtuluş ·ordusu üzerine amansız saldırılar başlaUna emrini 
verdi. Doğu Çin'deki, Merkezi Ovalardaki, Kuzey Çin'deki kuzeybatı-. 
daki ve kuzeydoğudaki biitün Halkın Kurtarılmış B ölgeleri, hiç istis
nasız, Guonıindang askerlerinin çizmeleri altında çiğnendi. Kurtarıl
mış Bölgelerdeki Yenan, Çangciaku, Huayyin, Hoze, Darning, Linyi", 
Yentay, Çengde, Siping, Çangçun, Cilin ve Andung gibi başlıca şehir-
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ler, zaman zaman bu eşkıyalar tarat·ından işgal edildi. Bunlar, gittikleri 
• 

her yerde insanları katlettiler, kadınların ırzına geçtiler, yakıp yıkUlar, 
yağmaladılar, yapmadıkları kalmadı. Yönetimi alundaki bölgelerde, 
gerici Nancing Guomindang hükümeti, tahıl vergisi, vergiler ve 
<<ayaklanmaları ezmek ve eşkıyaları bastıııııak>> için angarya yollarıyla 
geniş halk kitlelerinin (işçiler, köylüler, askerler, aydınlar ve işadamla
rı) kanını emmektedir. Gerici Nancing Guomindang hükümeti, halkı 
bütün özgürlük ve haklarından yoksun bırakmaktadır; bütün demokra
tik partileri ve halk örgütlerini' ezmekte ve onlara yasal statü tanıma
maktadır; öğrencilerin iç savaşa, açlığa ve zulme, ABD'nin Çin'in içiş
lerine karışmasına ve Japon saldın güçlerini beslefllesine karşı yürüt-•• 
tükleri haklı hareketlerini bastırmaktadır. Ulkeyi sahte milli para ve 
sahte yuan banknotlarına boğmakta, böylece halkın ekonomik hayatını • 
yıkıma ve geniş kitleleri iflasa sürüklemektedir. Çeşitli el koyma yol-

, 
larıyla ülkenin zenginliğinin çok büyük bir kısmını dört büyük aile 
olan Çan, Soong, Kung ve Çen ailelerinin başında bulunduğu bürok
ratkapitalistleriıı ellerinde toplamaktadır. Kısacası, gerici Nancing Gu
omindang hükümeti, gerici iç ve dış ihanet siyasetlerine dayanan bir iç 

' 
savaşı yürüterek bütün ülkeyi sonsuz acılara boğmuştur ve bunun tüm 
sorumluluğu onun omuzlarındadır. Guomindang'ın tersine Çin Komü
nist Partisi, Japonya'nın teslim olmasından sonra Guomindang hükü
metini iç savaşı önlemeye ve durduııııay< zorlamak ve iç barışı ger
çekleştirmek için elinden geleni yapmıştır. Bu siyaseti temel alan Çin • 
Komünist Partisi, kararlılıkla mücadele etmiş ve bütün ülke halkının • 
desteğini alarak ilkönce 1 945 Ekim'inde Guomindang ile Komünist 
Partisi arasındaki Görüşmelerin Özetinin imzalanmasını sağlamıştır. 
Ocak l 946'da Parti, Guomindang'la yeniden bir ateşkes anlaşması im
zalamış ve demokratik partilerle işbirliği yaparak Guomindang'ı Siyasi 
Danışma Konferansı ortak kararlarını kabul etmeye zorlamışur. Çin 
Komünist Partisi, o günden bu yana demokratik partiler ve halk örgüt
leriyle birlikte anlaşmayı ve kararları vargücüyle savunmaya çalışmış-• 

tır. Fakat ne yazık ki, gerici Guomindaııg hükümeti, iç barışın ve hal-
kın demokratik haklarının savunulması için giriştiğimiz hiÇbir eyleme 
en küçük bir saygı göstermemiştir. Tam tersine bizim bu eylemlerimiz 
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zaaf belirtileri olarak kabul edilmiş ve hiç dikkate alınmamıştır. Gerici 
Guomindang hükümeti, halka zorbalık edebileceğini, ateşkes anlaşma
sı ve Siyasi Danışma Kont·eransı kararlarının istediği anda yırtılıp atı
labileceğini, birkaç milyonluk ordusunun ülkenin her tarafını işgal 
edebileceğiııi, Halk Kurtuluş Ordusu'nun ise tek bir darbeye bile daya
namayacağını ve ABD hükiimetinden sağladığı yardımın hiç kesilme
yeceğini sanmıştır. İşte bu yüzden gerici Guomindaııg hükümeti, bü
tün ülke halkının iradesini ayaklar altına alma ve karşıdevrimci savaşı 
başlatma cüretini gösteııııiştir. Bu koşullar altında Çin Komünist Par-

-
tisi'nin, Guomindang hükümetinin gerici siyasetlerine kararlı bir şekil-
de karşı çıkmak ve ülkemizin bağımsızlığını ve halkın demokratik 
haklarını korumak için savaşmaktan başka çaresi kalmamıştır. 1946 
Temmuz'undan bu yana Çin Komünist Partisi, gerici Guomindang hü
kümetinin 4 300 000 askerinin saldırılarının geri püskürtülmesinde ve 
ardından da karşıtaarruza geçilerek Kurtarılmış Bölgelerin kaybedil
miş bütün topraklarının geri alınmasında ve Şiciaçuang, Loyang, Ci-

, 
nan, Çengçov, Kayt"eng, Şenyang, Suçov ve Tangşan gibi birçok bü-
yük şehrin kurtarılmasında kahraman Halk Kurtuluş•Ordusu'na önder
lik etmiştir. Halk Kurtuluş Ordusu, eşi görülmemiş güçlüklerin üste
sinden gelmiş, mevcudunu artırmış ve kendisini, ABD hükümetinin 
Guomindang hükümetine verdiği çok büyük miktarda silahla donat
mıştır. İki buçuk yıl içinde gerici Guomindang hükümetinin başlıc.a 
askeri kuvvetlerini ve bütün seçkin tümenlerini safdışı bırakmıştır. 
Bugün Halk Kurtuluş Ordusu sayı, moral ve donatım bakımından geri
ci Guomindang hükümetinin arta kalan silahlı kuvvetlerinden üstün 
bir durumdadır. Çin halkı ancak şimdi rahat neı·es almaya başlayabilir. 
Şimdiki durum, oldukça açıktır; Halk Kurtuluş Ordusu gerici Guomin
dang hükümetinin arta kalan güçlerine karşı birkaç güçlü saldırıda da
ha bulunduğu takdirde gerici Guomindang rejiminin tüm yapısı çöke
cek ve yok olacaktır. Bir iç savaş siyaseti uygulamış olan gerici Guo
mindang hükümeti, şimdi ektiğini biçmektedir, kitleler ayaklanmakta
dır, en yakın takipçileri gemiyi terk etmektedir ve artık varlığını sür
dürebilecek durumda değildir. Bu koşullarda, Guomindang 
hükümetinin arta kalan silahlı kuvvetlerini korumak ve devrimci güç-
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leri yok etmek amacıyla yeni saldırılara girişmeden önce bir soluk ala
bilmek için Çin'de savaşın başsuçlusu, Guomindang haydut çetesinin 
elebaşısı ve Nancing hükümetinin sahte cumhurbaşkanı Çan Kayşek, 
bu yıl 1 Ocak'ta, Çin Komünist Partisi ile barış görüşmelerine oturma
ya hazır olduğunu bildiren bir öneride bulunmuştur. Çin Komünist 
Partisi, bu öneriyi ikiyüzlü bir öneri olarak görmektedir. Çünkü, Çan 
Kayşek barış görüşmelerine temel olmak üzere, sahte anayasanın ko
runması, sahte <<hukuk düzeni>>nin korunması ve gericiliğin silahlı 
kuvvetlerinin korunması gibi ülke halkının kabul edemeyeceği koşul
lar ileri sürmüştür. Bunlar barışın değil, savaşın sürdürülmesinin ko
şullarıdır. Son oı'l gün içinde bütün ülke halkı iradesini açıkça belli et
miştir. Tüm ülke halkı barışın bir an önce gerçekleşmesini diliyor ama 
savaş suçlularının sözüm ona barışını ve onların gerici koşullarını ka
bul etmiyor. Halk Kurtuluş Ordusu, gerici Guomindang hükümetinin • 
arta kalan silahlı kuvvetlerini oldukça kısa bir süre içinde tamamen 
sal.dışı bırakmak için gereken güce ve nedene fazlasıyla sahiptir ve bu
na olan güveni tamdır. Ama halkın iradesine dayanan Çin Komünist 
Partisi g,ene _da savaşın sona ermesini çabuklaştırmak, gerçek barışı 
sağlamak ve halkın acılarını dindirmek için, gerici Nancing Guomin
dang hüküınetiyle ya da Guornindang'ın herhangi bir yerel hükümeti 
ya da askeri grubuyla aşağıdaki koşullar temelinde barış görüşmeleri
ne oturmaya hazır olduğunu ilan eder: 

( 1 )  Savaş suçlularının cezalandırılması; 
(2) Sahte anayasanın kaldırılması; 
(3) Sahte <<hukuk düzeninin>> tastiye edilmesi; 
(4) Bütün gerici birliklerin demokratik ilkeler temelinde yeniden 

örgütlenmesi; 
(5) Bürokrat-seııııayeye el konulması; 
(6) Toprak sisteminin düzeltilmesi; 
(7) lhanet antlaşmalarının geçersiz sayılması; 
(8) Gerici unsurların katılmayacağı bir siyasi danışma konferan

sının toplanması ve gerici Nancing Guornindang hilkümeti
nin ve bütün kademelerdeki alt hükümetlerinin yetkilerini 
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devralmak üzere demokratik bir koal isyo11 hükümeti11in ku
rulması. 1 

' 

Çin Kornüı1ist Partisi. yukarıdaki koşulların bütüı1 ülke halkıııın or
tak iradesiı i yansıtt ığı ve aııcak bu koşullara dayaı1an bir llıırışa. ger
çekteı1 demokratik bir harış deı1ebileceği görüşündedir. Eğer gerici 
Guomiı1daı1g l1ükümetiııdeki kiınseler sal1te. gerici bir barış değil de 
gerçekteı1 dem<>kratik bir barışıı1 sağlaı1ması11ı istiyorlarsa. gerici ko
şullan11daı1 vazgeçmeli ve Çi11 Komüı1ist Part isi tarafıı1daı1 barış gö
rüşmeleriı1e temel <>lınak üzere ileri sürülen sekiz k<>şulu kallul etmeli
dirler. Yoksa 011ları11 barış dedikleriı1iı1. bir sahtekarlıkta11 başka bir 
şey olmadığı ortaya çıkacaktır. Bütü11 ülke l1alkıı1111 ve bütüıı demokr.ı
tik partiler ile l1alk örgütleriııi11 ayakla11arak sahte. geriçi llir bıırışa 
karşı ve gerçekte11 demokratik bir barış için savaşacaklar111 ı ümit edi
yoruz. Naı1ci11g Gu<>ın indaı1g devlet me1'aı1izmasında yer alaı1 yurtse
verler de. bu barış ()11erisi11i desteklemel idirler. Halk Kurtuluş Ordu
su'ı1daki komuta11 ve savaşçı yoldaşlıır! Gerici Naııciı1g Guoıniı1dang 
lıükümeti gerçekte11 demc>kr.ıtik bir llarışı kabul ediı1ceye ve uygula
yıncaya kadar sava.� çallaları11ızı asla gevşctmemelisi11iz. Dire11meye 
cürct edeı1 tüın gericiler kararlıl ıkla. kcsiı1likle soııuı1a kadar ve bütü-
11üyle y<>k edilmelidir. 

1 .  M:ı<ı 7.c,Juııg y<ılı.l:ı� t:ır.ıfııı<l:ııı tıu açıkl:ııııaı.l:ı tı.ınş içiıı ileri sürüleıı sekiz k<ı�ııl. 19-t1) 
Nisan'ıııı.l:ı C,."iıı K<11ııüııist l':ıı1isi lıcyct i i le Ç:ıııg Ç.'içung'un tıaşk:ııı lığ ııı<l:ıki (juı�ııiıı
ı.l:ıııg lıüküıııeti heyeti :ır:ısııı<l:ı yıı\1ılaıı tı.ınş giirüşnıcleıiniıı teıııeliııi ııluşt urı.lu. llu 
giirüşıııcler sır.ısı ııı.l:ı lı:ı�.ırl:ııı:ııı tı,: !arış Aııl:ışııı:ısı . sek iz  tı:ınş k<�ulu ile ilgili <ıl:ır:ık 
s<ınıut lıükünıler gctiıiy<ırı.lu. Aynııtı lıır için tıkz. bu ciltte «()rı.luya Ülke Ç.'apıııı.la llcr
lciııe l�nııi>•. N<ıt 1 .  s.366. 
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NANCİNG YÜRÜTME MECLİSİ'NİN 
KARARI ÜZERİNE ÇİN KOMÜNİST PARTİSİ • • • • • • • • 

SOZCUSUNUN YORUMU 

2 1 Ocak 1 949 

Gerici Naııciııg Guomiııdaııg l1ükümeti11i11 resmi �aber ajaıısı olan 
Meı·ke:i J /alıcı· Ajaıısı, 1 9  Ocak tarihli bir bülteııiııde. Yürütme Mccli
siııiıı ayııı güıı sa;ıt 9'da yapılaıı bir toplantıda. var olaıı durumu uzun 
ui'..adıya görüştükteıı sonra aşağıdaki kar.ın aldığını bildirdi: 

Tüm ülke halkıııııı barışııı bir aıı öııce gerçekleştirilmesi isteğiııe 
uyguıı olarak Hükümet. ilköııce Çin Komünist Partisi ile birlikte. 
çarpışm:ılara derhal ve kayıtsız şartsız soıı veri lmesini ve sc>nra 
da l)arış görüşmeleriııe kat ılmak üzere delegeler atama isteğinde 
olduğunu belirtir. 

Çiıı Komüııist Partisi s<>zcüsü şuııu belirtir: Nancing Yürütme 
Meclisi'ııiıı bu kararı . ııe salıte Naııciııg Cumhurbaşkanı Çan Kayşek'in 
1 Ocak tarilıiııdc yayıııladığı ve barış görüşmeleri yapılmasıııı öııereıı 
açıklamasıııdaıı. ııe de Çiıı Kc>müııist Partisi Başkaııı Mao Zeduııg'un 
14  Ocak'ta yayıııladığı ve barış g<>rüşmeleri yapılmasıııı öııereıı açıkla
masıııdaıı s<>z·etmemektedir. Bu iki açıklamadaıı lıaııgisiııi destekledi
ğiııi ve lıaııgisiııe karşı ç ıktığıııı da belirtmemekte. buııuıı yeriııe saııki 
gerek Guc>ın iııdaııg gerekse K-<>müııist Partisi 1 Ocak ve 14 Ocak'ıa 
lıiçbir t>ııeride buluıımamışlar gibi keııdisi bir öııeri ileri sürmektedir: 
[)u kesiıılikle aıılaşılınaz l)ir şeydir. Aslıııda Nanciııg Yürütme Meclisi. 
Çiıı Komüııist Part isi'ııiıı 14 Ocak tarihli öneıisiııi tamameıı göz ardı 
etmekle kalmaın ış. ayııı zamaııda. 1 Ocak'ıa sahte Cumhurbaşkaııı Çan 
Kayşek ıaraı·ıııdaıı ileri sürüleıı t>ııeriyi de tamameıı reddetmiştir. Çan 
Kayşek 1 Ocak tarihli önerisiııde şöyle demişti: 
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Komünist Partisi, barış için içten bir istek gösterir gösterıııez ve 
bunun kesin kanıtlarını ortaya koyar koymaz, Hükümet bunu hiç ' 
kuşkusuz tam bir içtenlikle karşılayacak ve çarpışmalara son 
vermek ve barışı geri getirmek için alınacak somut önlemleri gö-• 
rüşmeye hazır olacaktır. 

Şimdi on dokuz gün sonra bu aynı hükümetin bir organı, yani Nan
cing hükümetinin <<Yürütme Meclisi>>, o hükümetin <<cumhurbaşkanı>> 
tarafından yapılan açıklamayı reddediyor ve hükümetin <<hiç kuşku
suz>>, <<Komünist Partisi'ni tam bir içtenlikle karşılayacağını 've çarpış
malara son vermek ve barışı geri getirmek için alınacak somut önlem
leri görüşmeye hazır olacağını>> belirteceği yerde, <<ilkönce çarpışma
lara derhal ve kayıtsız şartsız son verilmesinden ve sonra da barış gö
rüşmelerine katılmak üzere delegeler atama isteğinden>> söz ediyor. 
Nancing <<Yürütme Meclisi>>ndeki beylere sormak isteriz: Bütün bun-• • 

!ardan sonra hangi öneri geçerlidir? Sizinki mi, yoksa "Cuıııhurbaşka-
nı'nızınki mi? <<Cumhurbaşkaııınız>>, <<çarpışmalara son verilmesini ve 
barışın geri getirilmesini>> tek ve aynı şey olarak görüyor ve bunu Çin 
Komünist Partisi ile birlikte yapmak üzere alınacak somut önlemleri 
tartışmak için içten ve istekli olduğunu belirtiyordu. Siz ise savaş ve 
barışı birbirinden kesinlikle koparıyor ve çarpışmalara son verilmesi 
için alınacak somut önlemleri bizimle görüşecek delegeleri atamakta 
isteksiz davranıyor ve en olmadık hayallere kapılarak <<ilkönce, çarpış
malara derhal ve kayıtsız şartsız son verilmesini>> ve ancak ondan son
ra <<barış görüşmelerine katılmak>> üzere delege atamayı öneriyorsu
nuz. Hangi öneri doğrudtır, sizinki mi, yoksa <<cumhurbaşkanı>>
nızınki mi? Biz, Nancing'deki sahte Yürütme Meclisi'nin yetkilerini 
aştığı kanısındayız, sal1te cumhurbaşkanının önerisini bir taraı·a atma-• 
ya ve keyti bir şekilde yeni bir öneride bulunmaya hakkı yoktur. Biz 
bu öneriyi mantıksız buluyoruz. Bu i.:".:ıdar büyük çapta, tızun siircli ve 
.amansız bir savaş verdikten sonra, hı.-:r iki tarat"ın da doğal olarak te
mel barış koşullarını görüşmek üzere delegeler ataması ve her iki tara
ı·ın da kabul edebileceği bir ateşkes anlaşması hazırlaması gerekir; sa
vaş ancak böyle durdurulabilir. Bunu sadece halk istemiyor; Guomin
dang taraı·ından da birçok kimse isteklerinin bu yönde olduğunu it'ade 
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etmişlerdir. Eğer Nancing Yürütme Meclisi'nin tamamen temelsiz ' 
<<karan>> uygulanır ve Guomindang ilkönce çarpışmalara son verilme-
den barış görüşmelerine girişmeye yanaşmazsa, o zaman barış için 
duyduğu içten istek nerede kalır? Nancing Yürütme Meclisi'nin 
<<kararı>> �enimsenmiştir, çarpışmalara son verilmedikçe barış görüş
melerine girişilemeyecektir ve bundan böyle barışa giden yol tamamen 
kapanmıştır; eğer görüşmeler olacaksa, yapılacak tek şey, bu tarnamiy
le temelsiz <<karar>> iptal etmektir. Ya biri, ya diğeri. Eğer Nancing Yü
rütme Meclisi, kendi kararını iptal etmeye yanaşmazsa, bu, sadece Ge
rici Nancing Guomindang hükümetinin karşı tarafla barış görüşmeleri 
yapmak için içten bir istek duymadığını gösterecektir. Herkes, eğer 
Nancing samimiyse, o halde neden somut barış koşullarını görüşmeye 
yanaşmıyor diye soracaktır. Nancing'in barış önerisinin ikiyüzlü oldu
ğu konusunda vardığınuz sonuç doğrulanmış olmuyor mu? Çin Komü
nist Partisi sözcüsü şunu söylüyor: Nancing şu anda tam bir kargaşa 
içine düşmüştür; sahte cumhurbaşkanı bir öneride bulunurken, sahte 
Yürütme Meclisi başka bir öneıide bulunmaktadır. Kim'n muhatap alı
nacağı belli değildir. 
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GERİCİ GUOMİNDANG HÜKÜMETİNE 
ÇİN'DEKİ JAPON SALDIRI KUVVETLERİNİN 
ESKİ BAŞKOMUTANI Y ASUJİ OKAMURA'YI 

YEN.tDEN TJ]TUKLAMASININ VE 
GUOMİNDANG İÇ SAVAŞ SUÇLULARINI 

TUTUKLAMASININ EMREDİLMESİ ÜZERİNE 
_ÇİN .�Q_MQN1ST PARTİSİ 

SOZCUSUNUN AÇIKLAMASI 

28 Ocak 1949 
Gerici Nancing Guomindang hükümetinin Merkezi Haber Ajansı 

26 Ocak tarihli bir haberinde şöyle diyordu: 

Bir Hükümet sözcüsü şu açıkl<unayı yaptı: Geçen ay Hükümet 
halkın acılarını hat"it1etmek amacıyla savaşın bir an önce sona 

' 
erdirilmesi için çeşitli önlemler almış ve girişimlerde bulunmuş-
tur. Aynca, bu ayın 22'sinde Hükümet barış görüşmelerinde bu
lunmak üzere resmen bir heyet atamıştır. 1 Son birkaç gündür 
Hükümet, Çin Komünist Partisi'nin kendi heyetini atamasını ve 
görüşmelerin başlayabilmesi için bir toplantı yeri konusunda ka
rara vannasını bekleıııekteydi. Fakat ayııı 25'inde Yeni Çin Ha
ber Ajan.sı 'nın kuzey Şensi'den yayınladığı açıklamada2 Çin Ko-

l .  Barış görüşn1eleri için gerici Guoı11indang hükün)eli tacafından atanan heyet, Şao Li
ze, Çang Çicung, Hııang Şaohung, Peng Çaosien ve Çung Tiensin'den oluşn1aktaydı. 

2. 25 Ocak 1949 tacihinde Çin Komünist Partisi'nin bir sözcüsü barış görüşmeleri ile il
gili açıklanıasında şunları ileri sürdü: «Biz gerici Nancing hükün1etinin bizintle barış 
görüşnıeleri için bir heyet yollanıasına, o hükümetin hala Çin halkını ten1sil etn1e yet
kisi olduğunu kabul ettiğin1izden değil, fakat hala g'!fici silahlı kuvvetlerin bazı ka
.lıntılarına sahip olduğu için izin verdik. Eğer o hükün1et halkın güvenini tanıamen yi
tirdiğini ve gerici silahlı kuvvetlerin kalıntılarının güçlü Halk Kurtuluş Ordusu karşı
sında direnemeyeceğini hissediyorsa ve o hükünıet Çin Komünist Partisi'nin barış 
için öne sürdüğü sekiz �oşulu kabul ediyorsa, halkın acılarını azaltnıak amacıyla so
runu görüşnıeler yoluyla çözn1ek, halkın kurtuluş davası için kuşkusuz arzu edilir ve 
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münist Partisi'nin bir sözcüsü, bir yandan Hükümetle barışçı bir ' 
çözüm için görüşmeye hazır olduklarını belirtirken, öte yandan 
da son derece ağır hakaretlere ve aşağılamalara başvurdu ve 
abuk sabuk ve saldırgan bir dil kullandı. 'Ayrıca, Peyping tama
men kurtarılmadıkça görüşme yerinin saptanamayacağını söyle
di. Sormak isteriz: Çin Komünist Partisi, Peyping'in sözüm cina 
tamamen kurtarılmasını beklemek bahanesiyle temsilcilerini der
hal atamayıp, bir görüşme yeri üzerinde de anlaşmaya varmıyor
sa ve üstelik askeri harekatını da durdurmuyorsa, bu, vakit ka
zanmak için oyalanmak ve savaş felaketini uzatmak değil de ne
dir? Bilinmelidir ki, bütün ülke halkının, savaş t·elaketine son ve
rileceği yolundaki umudunun hiçbir gecikmeye tahammülü yok
tur. Derin samimiyetini göstermek için Hükümet, Çin Komünist 
Partisi'nin, bugün temel sorunun halkın selameti olduğunu açık
ça kavraması ve dolayısıyla barışın yakın bir tarihte gerçekleşti
rilmesi için bir an önce görüşmelere katılacak bir heyet ataması
nı istediğini bir kez daha belirtir. 

26 Ocak�ta Nancing'in Merkezi Haber Ajaıısı, Şanghay'dan geçtiği • 

başka bir haberde şöyle diyordu : 

Ayıri 26'sında, Milli Savunma Bakanlığı'nııı Savaş Suçlularının 
Yargılanmaları İle Görevli Askeri Mahkemesi'nin davasını yeni
den gözden geçirmes.i sonucunda, Çiıı'deki Japon Set.er Kuvvet
lerinin eski Başkomutanı Japon savaş suçlusu General Yasuji 
Okamura, bugün pğleden sonra saat 4'te mahkeme başkanı Şi 
Meyyu tarafından suçsuz görülmüştür. Mahkeme salonunda ger-
gin bir hava hüküm silrmekteydi.' Esas duruşta bekleyen Okamu" 
ra, karan hafit.çe gülümseyerek karşılamıştır. 

' 

yararlı bir şeydir.» Görilşn1e yeri konusunda, açıklan1ada şu belirtiliyordu: «Bu ancak 
Peyping'in tamamen kurtanln1asından sonra kararlaştırılabilir ve olasılık.la Peyping 
olacaktır.»' Nancing delegeleri ile ilgili olarak da açıklan1ada şöyle deniyordu: «Peng 
Çaosien, Guon1indang CC kliğinin savaşın en hararetli savunuculuğunu yapmış olan 
kilit nlevkideki bir üyesidir ve halk kendisini savaş suçlusu sayn1aktadır; Çin Kon1ü
nist Partisi böyle bir tenlSilciyi kabul edenlez.» 
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Yukarıdaki haberle ilgili olarak Çin Komünist Partisi sözcüsü şunu 
belirtir: • 

1 .  Çin Komünist Partisi ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu Genel Ka
rargiihı, gerici Nancing Guomindang hükümeti tarafından kurulan Sa
vaş Suçlularının Yargılanması İle Görevli Askeri Mahkeme'nin 
Çin'deki Japon Sefer Kuvvetlerinin eski Başkomutanı ve Çin'e saldı
ran Sefer Kuvvetlerindeki bütün sav� suçlularının elebaşısı Japon sa
vaş suçlusu General Yasuji Okamura hakkında beraat kararı vereme
yeceğini açıklar. Japonya'ya Karşı Direnme Savaşı'nın sekiz yılı bo
yunca insani ve maddi bakımlardan eşi görülmemiş fedakarlıklarda 
bulunmuş olan Çin halkı en sonunda zafere ulaşmış ve bu savaş suçlu
sunu esir almışur; gerici Nancing Guomindang hükümetinin onu keyfi 
bir şekilde beraat ettirmesine asla izin vermeyecektir. Bütün ülke hal
kı, bütün demokratik partiler ve halk örgütleri ve aynca gerici Nan
cing Guomindang hükümet mekanizması içinde bulunan yurtseverler, 
derhal ayaklanarak milli çıkarlara ihanet eden ve Japon faşist milita
ristleri ile işbirliği yapan bu hükümetin bu canice davranışına karşı 
çıkmalıdırlar. Burada, gerici Nancing hükümetindeki beylere ciddi bir 
uyarıda bulunuyoruz. Yasuji Okamura'yı derhal yeniden tutuklamalı 
ve kesinlikle hapishaneye geri göndermelisiniz. Bu sorun bizimle gö
rüşme isteğinizle yakından ilgilidir. Sizin bugünkü bütün hareketleri-

3. Y asuji Okamura, Çin'e karşı en çok ve en karanlık saldın suçları işlenliş Japon savaş 
suçlularından biriydi. 1 925'ten 1927'ye kadar Kuzeyli savaş ağalanndan biri olan Sun 
Çuanfang'ın askeri danışmanlığını yapnuştı. 1928 yılında, bir Japon piyade alayının 
komutanı olarak, Japonya'nın Cinan'ı ele geçirdiği savaşta yer alnuş ve Cinan Katlia
mının kasaplığını yapnuştı. l 932'de, Şanghay'a saldınp işgal eden Japon Sefer Kuv
vetlerinin Kurmay Başkanı yardın1cılığı görevinde bulundu. 1933'te, hain Guonlin
dang hilkün1eti ile imzalanan «Tanggu Anla.şması»nda Japonya hilkiln1etini tenısil et
ti. 1937'den 1945'e kadar sırasıyla, Japonya'nın i l .  Kolordusunun, Kuzey Çin Cephe 
Ordusunun, Altıncr Cephe Ordusunun K�rnutanlığını ve Çin'deki Japon Sefer Kuv
vetlerinin Başkomutanlığını yaptı. Çin'de, «her şeyi yak, herkesi öldür, her yeri yağ
mala» şeklindeki azgınca siyaseti uyguladı. 1945 Ağustos'unda Yenan'da yayınlanan 
listede başlıca Japon savaş suçluları arasındaydı. Halk Kurtuluş Savaşı sırasında Çan 
Kayşek'in gizli askeri danışmanıydı ve Çan'ın Kurtanlnuş Bölgelere karşı giriştiği 
saldınlan planladı. Ocakl 949'da gerici Guonlindang hilkürneti tarafından suçsuz bu
lunarak serbest bıralcıldı ve Japonya'ya döndü. 1950 yılında, Çan Kayşek'in, söziln1 
ona Devrimci Pratik Araştırma Enstitilsil'nde baş eğitim subaylığı görevini kabul etti. 
1955'ten beri de, eski Japon ordu ve donanma mensuplannı <<Silah Arkadaştan Birli
ği»nde (daha sonra adı <<Emekli Silah Arkadaşlan Birliği» şeklinde değiştiriln1iştir) 
örgütlemiş ve Japon nlilitariznlini hortlatnıak için girişilen gerici faaliyetlerde son 
derece etkin bir rol oynaıruştır. 
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nizin, yeni savaş hazırlıklarınızı gizlemek için sahte barış görüşmele
rinden yararlanma çabasından başka bir şey olmadığı kanısındayız. Bu 
çabanız, Japon gericilerini Çin'e gelmeye ve Çin halkını katletmede si
ze kaulmaya razı etme tertibini de içermektedir. Yasuji Okamura'yı 
serbest bırakmanızın nedeni de budur. Dolayısıyla böyle bir şey yap
manıza asla izin vermeyeceğiz. Yasuji Okamura'yı yeniden tutuklama
nızı emretmeye ve bizim belirteceğimiz bir yer ve zamanda onu Halk 
Kurtuluş Ordusu'na teslim etmenizi istemeye hakkımız vardır. Öteki 
Japon savaş suçlularına gelince, ikinci bir emre kadar bunlar sizin ge
çici gözetiminiz altında kalacakur. Ancak bunların hiçbirini kendi ba
şınıza serbest bırakmaya ya da kaçmasına izin vermeye kalkışmayın. 
Bu emirlere uymayanlar şiddetle cezalandırılacaktır. 

2. Gerici Nancing Guomindang hükümeti sözcüsünün 26 Ocak ta
rihli açıklamasından, siz Nancingli beylerin barış görüşmeleri için son 

• 
derece istekli ve hevesli olduğunuzu ve bunun da sırı· <<savaşın süresini 
kısaltmak>>, <<lıalkın acılarını dindirmek>> ve <<halkın selametine en bü
yük önemi vermek>> uğruna olduğunu öğrendik. Ayrıca şunu da öğren
dik ki; sizce Çin Komünist Partisi, sizin arzunuza karşı son derece is
te�iz ve hevessiz davranmaktadır. Ve <<üstelik askeri harekatını dur
durmamakta>> ve aslında <<vakit kazanmaya çalışmakta ve savaş felake
tini uzatmaktadır>> . Siz Nancingli beylere açıkça şunu söylüyoruz. Siz
ler birer savaş suçlususunuz ve yargılanacaksınız. Sizin <<barış>> ya da 
<<halkın iradesi>> palavralarınıza inanmıyoruz. Siz sırtınızı ABD'nin gü
cüne yasladınız, halkın iradesini hiçe saydınız, ateşkes anlaşmasını ve 
Siyasi Danışma Kont"eransı'nın kararlarını yırtıp attınız ve bu en acı
masız, en halk düşmanı, en antidemokratik ve eı1 karşıdevrimci iç sa
vaşı başlattınız. O sıralar öylesine istekli ve hevesliydiniz ki, kimsenin 
sözünü dinleyecek haliniz yoktu. Sahte bir Milli Meclis topladığınız, 
sahte bir anayasa hazırladığınız, sahte bir cumhurbaşkanı seçtiğiniz ve • 
sahte bir <<isyanı basurmak için seferberlik>> kararnamesi çıkarttığınız-
da o kadar istekli ve hevesliydiniz ki, kimsenin sözünü dinleyecek ha
liniz yoktu. O sıralar Şanghay, Naı:cing ve diğer büyük şehirlerde bu
lunan ve hepsi de ya hükümetinizce yönetilen ya da sizin birer maşa
nız olan sözüm ona danışma konseyleri, ticaret odaları, sendikalar, 
köylü dernekleri, kadın örgütleri ve kültürel örgütler, <<isyanı basuııııa 
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selcrbcı·liğiıı i  desıekleıne>> ve <<k<>müııisı eşkıyaları y<>k eıme>> k<)ııu
suııda iiylesiııe yııygar.ı k<>p:ırdılar ve f)İr kere dalıa iiylesiııe istekli ve 
lıevesli davraııdılar ki. geııe kiınseııiıı sözüııü diııleyecek lıalleı·i y<>klu. 
Şiındi buııl;ınıı üı.cı·iııdeıı iki bu<;uk yıl geçmişıir ve bu süı·e içiııdc ıa
rafıııızdaıı kaıledileıı iıısaıılarııı sayı_sı milyoıılan bulmuşıur: ıa·rJl.ıııız
dıııı yakıl;ııı kiiylcriıı. ıı·zıııa geçileıı kadııılarııı. ı:ılaıı edilcıı servcıiıı ve 
lıava kuvveıleriııizce y<>k edileıı caııııı ve ınalııı haddi lıesal)ı y<>klur. 
Alçakça suçl;ır işlediııiz ve sizdeıı buııuıı lıesal)ıııı sorıl}amız gercki
y<>ı·. Siziıı. bu lıes;ıplaşma ınücadelesiııe soıı derece karşı olduğuııuzu 
duyuy<>ruı .. Fakat l)u dcla lıesaplaşına mücadelesi içiıı yeıerl i ııedeııler 
vardır: llir lıes;ıplaşm;ı olınalıdıı·. !lir çözüm olmalıd ır. bir s;ıvaş <>ima
lıdır. bir ınücadele <>lın alıdır. S iz yeııilgiye uğrJdıııız. Halkı gazal)a ge
ıirdiııiz. Ve lı;ılk size karşı ayaklaııarJk bir ölüm kalım ınücadelesiııe 
girişl i .  Halk siı.i sevıniyc>r. sizi laııeıl iyor: lıalk ayaklaııdı ve siz ıecriı 
oldunuz. lşıe bu yüzdeıı yeııildiııiz. Barış görüşmeleri içiıı siz beş kc>
şul4. biz ise sekiz kc>şu15 ileri sürdük: halk heıneıı bizim sekiı. ko�lu
muzu desıekledi .  siziıı beş k<>şuluııuzu değil. Bizim sekiz kc>şu l umuzu 
reddedip keııdi beş koşuluııuzda direııneye cesareı cdemiyc>rsuııuz. 
Giirüşınelere ıemel <>l ;ırak biı.i ın sekiz kc>şulumuı.u kal1ule lıazır <ıldu
ğuııuzu ilaıı ediyc)rsuııuı .. Ne kadar güzel değil mi'! Peki. <> lıalde ııe
deıı el iııizi çal1uk ıuıup giirüşıne masasıııa oıurmuyc>rsuııuı.'! Soıı der�
ce isıekl i  ve lıevesli cılduguııuz ve <<çarpışmalara kayıtsız şarısız scııı 
verilmcsiııe>>, <<s.;ıvaşııı süresiııiıı kısalı ı lmasıııa>>, << lıalkııı acılarıııııı 
diııdiri l ıııcsiııc>> \1e <<lıalkııı sclaıneıiııe eıı l)üyük öııemiıı verilınesiııe>> 

1 . 

4. (ierici (iutııııiıı<l;ıııı; lıiikiiıııeıi ı:ır:ıfııı<l:ııı i>ııerilcıı <<hcş kt>�ul •·. Ç;ın K;ıy�ek'iıı 1 949 
)'eııi )'ıl ıııes;ıjıııJ;ı tırt:ı}''' ;ıtıltlı. llu lıcş ktışul �uııl;ır<lı : 1 .  (l;ırı� ı;<>ıii�ıııeleri 
<<ülkcılİ11 l1:1ğ 1 111�11.l ık ve llli1ü11lliğli11c z�1roı1· vcn11cı11�liJir>•. :! .  lloırı� gC:lrii�111cl.:ri 
<<lı:ılkııı y;ır;ıl:ırıııııı s;ırıl111;1sııı;ı y;ır<l ııııcı <>lnı:ılı<lır••. �- <<Kuts;ıl ııııay;ıs;ı lıeııiııı lıu lı;ı
reketiıııle çiğııeıııııi� tıl111;1111:ılı ve <leııı<>kr:ıı ik :ııı;ıy:ıs:ıl Jüzeıı lıuıı<l;ııı ı.ar;ır ı;i\ııııeıııc
li<lir. �·iıı ('ııııılıııriyeı i'ııiıı devlet sistcıııi güveııce :ıltııı;ı ;ılıııııı:ı l ı  ve Çiıı Cuııılıuriye
ti 'ııiıı lıııkuk tlüzeıı iııiıı sürek l i l iğiııe ı;iilı;t; <lii�ürülıııeıııcli<lir••. 4. <<Silıılı lı ku\ıvetler 
tüıııüyle ıııulı;ıf;ıza e<lilıııel i<lir•· . 5. << ( (;ılkııı i>zı;ür y;ış;ııılısıııı sür<lünııesi ııe ''e �iıııtli
k i  ••sgoıı·i gc\'.İı11 Jüi'.�)'İııi kt )llı11ıoıs1 1101 iziıı vcril111c l illİ r>•. M�lll l'.cUııı1g }1c.llll�ı� illi lı.:� 
ktışulu tlerlı;ıl ve seı1 lıir �eki l<le re<l<leıı i .  llkz. lıu �ilııe <<S;ıv:ış Suçlul;ırıııııı ll:ırış ()i
leıııcsi Uzcrine••. s. 295. 

5. (l;ınş gi>ıiişıııeleri içiıı �·iıı Kt•ııüııisı (>;ırtisi l:ır:ıfın<l:ııı i>ııcrileıı << sekiz ktışul••. :\-(;ı<• 
Ze<luııg y<>l<lıı� ııı 1 4  ().:;ık 1 94') l;ırilı l i .  �iıııiliki <luruııı üzerine y;ııllığı :ı�·ıkl<ıııı:ı<l:ı <>f
ı;ıy;ı k<>ıı<lu. llk.7- lııı cilııc_ «�'iıı K<>ıııüııisı l'artisi Merke7. K<>ıııitesi ll:ışk;ıııı M:ı<> '/�
<luııg'ıııı Şiııı<liki l)uıuı11 Uzeriı1c Açıklaııı;ısı••. s. 300 . • 
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ı:ıraı·taı· olduğuııuz aıılaşılıy<lr. Ya biz'! Biz ise. lıiç istekli ve hevesli 
değiliz ve üstelik <<vakit kazaıımaya çal ış ıyor ve savaş ı·eıaketiııi uı..aıı
y<lruZ>>. Fakat l1ir dakika Naııciııgl i beyler! Biz de istekli  ve lıevesli 
olacağız: savaşııı süresi. �esiıı l ikle kısaltılacaktır ve lıalkııı acılan ke
siıılikle diııleııdirilecektir. Görüşmelere temel <>lmak üzere sekiz koşu
luınuzu kabul ettiğiıiize göre lıem siziıı hem de bizim epey işimiz ola
cak. Bu sekiz koşuluıı uygulaııması sizi.  bizi. bütün demokratik parti
leı·i. lıalk <>rgütleriııi ve bütüıı ülkede lıayat ı ıı bütüıı kesimlerindeıı iıı
saııları l1irkaç ay. altı ay. bütüıı bir yıl  ya da birkaç yıl uğraştıracaktır. 
Belki <l zaınaıı bile işi taınamlamış olmayacağız. Diııleyiıı. Nanciııgli 
l>eyler! Sekiz koşul . .  soyut birer madde değildir ve som ut bir içerik ta
şıınalaı·ı gerekir: şu kısa döııemde. lıerkesiıı biraz düşüıımesi gereklidir 
ve halk kısa bir gecikmeyi lıoş görecektir. Açık koııuşmak gerekirse 
lıalk. bu görüşmelere iyi lıazırlaıımamız gerektiği kaııısınd:ı.dır. Görüş
meler şüplıesiz yapılacaktır ve kimseııiıı buııları yarıda kesip görüşme
yi reddetmesiııe asla iziıı verilmeyecektir. Dolayısıyla, delegeleriniz 
yola çıkmaya lıazırlaıımalıdırlar. Aııcak bizim· hazırlıklarımızı tamam
layal1ilmek içiıı biraz :1..amaııa ilıtiyacımız var ve savaş suçlulannııı bi-

• 
ziın yerimize görüşme güııüııü belirlemeleriııe de iziıı vermeyeceğiz. 
Şu sırada Peypiııg halkı ve biz öııemli bir işle uğraşıyoruz: Peyping so
ruııu içiıı sekiz koşul temeliııde barışçı bir çözüm hazırlıyoruz. Jlabeı· 

Ajcııısı'ııızııı verdiğ! lıabcrde de doğruladığıııız gibi. Peypiııg'deki Ge
ııeral Fu Z<lyi gibi adamlarıııız da bu çıılışmaya katılıyorlar.6 Bu. sade
ce l1arış görüşıneleri içiıı bir yer sağlamakla kalmayacak. ayııı 1..aman
da Naııciııg. Şaııghay. Vulıaıı. Siaıı. Tayyuaıı. Guys1ty, uıııçov. Tihua. 
Çeııgde. Kuıımiııg. Çaııgşa. Naııcaııg. Haııgç<>v. Fuçov. Kaııtoıı. Tay
v:ııı. Hayıı:ııı Ad:ısı vl1. içiıı de barışçı ç<>züınlere örııek <lluşıuracaktır. 
Oııuıı içiıı 11u. övgüye değer bir çalışmadır ve siz Naııciııgli beyler bu
ııa karşı umursamaz l1ir tutuın ıakınmaınal ısıııız. Şu sırada biz. lıem bi-

6. Guıı11ıiııJ:ıııg Mc·ı·/.:c·;i llcıhc·ı· A.i<:ııı.,·ı'nıı1 27 Oc:ık 1 949 tarilıli bir lıalıcriııc göre, N:ııı
ci11g I lükü11ıeti11 iıı Milli S:ıvuı1nı:ı IJak:ınlığı şu açıkl:ın1:1Ja bulunJu: <<Ku:i:cy Çin'Jc 
s:ıvaşı kı,:ıltıı1:ık. b:ınşı s:ığl:uı1ak ve bi\ylelikle tarilıi başkent (>eypiııg'in ıen1ellerini. 
kültiir eserleriııi ve t:ırilıi aıııtl:ırıııı kııru111ak a11ıacıyl:ı IJ:ışkon1ut:ın l'u ;l',e.ıyi 22 Ocak 
güı1ü. :ıy111 giiıı s:ı:ıt IO'ıtan it ib:ırcn geçerli tılnıak Ü:l'�rc çaıpışn1al:ırıı stııı verilıı1csini 
eıı1 rctıııiştir. (ie11cl kar:ırg:il1111 c111i rlcri üı.criııc Pcyf>ing'Jcki kıtalan111ızıı1 büyük kıs-
111 1 .  şelıriıı JıılaylannJaıı. ilııccJcıı kar:ırl:ıştınlıııış bl\lgclere çekilnıişlcnJir.>• Açıkl:ı
ııı:ıJa :ıyrıc;ı. <<ç:ırı>ışnıal:ıra s<ın vcrilıııesi. Suyuan ve Datung için Jc geçerli olacak
t ı r>• Jcııi lıııektcyJi. 
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zim ve hem de sizin bölgelerinizdeki demokratik partiler, halk örgütle
ri ve parti bağı olmayan demokratlarla pir savaş suçluları listesinin ha
zırlaııması sorununu görüşüyor ve sekiz koşulumuzdan ilkinin somut 
ayrınularını sapuyoruz. Bu listenin resmen yayınlanması herhalde çok 
sürmeyecekt r. Nancingli beyler! Bildiğiniz gibi böyle bir listeyi de
mokratik partiler ve halk örgütleriyle görüşmek ve resmen yayınlamak 
için henüz vakit bulamadık. Bu bakımdan affınızı dileriz. Gecikmenin 
nedeni, barış görüşmelerinin başlaması talebinizin biraz geç gelmiş ol
masıdır. Daha önce gelmiş olsaydı, hıızırlıklarımız şimdiye kadar ta
mamlanmış olurdu. Fakat bu sizin yapacak hiçbir şeyinizin olmadığı 
anlamına gelmez. Japon savaş suçlusu Yasuji Okaınura'nın tutuklan
masının yanı sıra, derhal bir dizi savaş suçlusunun ve her şeyden önce 
de Nancing, Şanghay, Fenghua ve Tayvan'da bulunan ve bir Çin Ko
münist Partisi yetkilisinin 25 Aralık 1 948 tarihli açıklamasında adı ge
çen kırk üç savaş suçlusu arasında yer alan kimselerin tutuklanmasına 
girişmelisiniz. İçlerinde en önemli olanları Çan Kayşek, T. V. Soong, 
Çen Çeng, Ho Yingçin, Gu Çutung, Çen Lifu, Çen Guot·u, Çu Ciahua, 
Vang Şicie, Vu Guoçen, Day Çuansie, Tang Enbo, Çu Çiru, Vang Şu
ming ve Guy Yungçing'dir.7 Özellikle önemli olan da, şimdi Feng
hua'ya8 kaçmış olan ve büyük bir olasılıkla da yurtdışına kaçıp ABD 
veya İngiliz emperyalizminin himayesine sığınacak olan Çan Kay
şek'tir. Onun için bu suçluyu hemen tutuklamalı ve kaçnıasına izin 
vermemelisiniz. Bunun bütün sorumluluğu size ait olacaktır. Eğer ka
çanlar olursa, haydutları serbest bırakma suçundan cezalandınlacaksı-

7. Guomindang kodamanlanndan olan T.V. Soong, Maliye Bakanlığı, Yürütn1e Meclisi 
Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Guontlndang hükün1elinin ABD' deki özel temsilci
liği görevlerinde bulunnıuştu. Eskiden Genelkumıay Başkanı olan Çen Çeng, o sıra
larda Guomindang'ın Tayvan Eyaletindeki valisiydi. Ho Yingçin, Guomindang'ın Ge
nelkurıııay Başkanlığı ve Milli Savunnıa Bakanlığı görevlerinde bulunmuştu . Gu Çu
tung o sırada Guomindang ordusunun Genelkurnıay Biışkaruydı. Çen Lifu, Çen Guo
fıı ve Çu Ciahua Guomindang CC kliğinin elebaşlarıydılar. V ang Şicie, Guomin
dang'ın Dışişleri Bakaıılanndandı. Vu Guoçen Guomindang'ın Şanghay Belediye 
Başkaııı'ydı. Day Çitao diye de bilinen Day Çuansie, uzun süredir Çan Kayşek'in be
yin takımının bir üyesiydi ve o sır.alarda Guontlndang Merkez Yürütme Kontltesinin 
Daintl Kontlte üyesi bulunuyordlL Tang Enbo, Nancing-Şanghay-Hangçov bölgesin
deki Guontlndang garnizon kuvvetlerinin Başkomutanıydı. Çu Çiru, Guoıııindang 
Hava Kuvvetleri Başkomulanı'ydı. V ang Şuming, Guontlndang Hava Kuvvetleri 
Başkomutan yardınıcısı ve kum1ay başkanıydı. Guy Yungçing, Guontlndang Deniz 
Kuvvetleri Başkon1utanı'ydı. 

8. Çeciang Eyaleti'nde bir ilçe ve Çan Kayşek'in doğum yeri. 
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ruz ve size karşı en ut"ak bir hoşgörü gösterilmeyecektir. Kimse uyanl
madık demesin. Biz, bir kimsenin, ancak bu suçluları tutuklamak yo
luyla savaşın süresini kısaltmak ve halkın acılarını dindiııııek koiıula-• 
nnda ciddi bir iş yapmış olacağına inanıyoruz. Savaş suçluları serbest 
kaldığı sürece savaşın süresi uzayacak ve halkın acılan daha da ağırla
şacaktır. 

3.  Gerici Nancing hükilmetinin yukarıdaki iki noktaya cevap ver
mesini talep ediyoruz. 

4. Sekiz koşulun geri kalan kısmı ile ilgili olarak 11 ·!r iki tarafın da 
yapması gereken hazırlıklar Nancing'e daha sonra bildirilecektir . 

• 
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BARIŞ KOŞULLARI, 
JAPON SAV AŞ SUÇLULARI İLE 

GUOMİNDANG SAV AŞ SUÇLULA 
CEZALANDIRILMALARINI DA 

İÇERMELİDİR - ÇİN KOMÜNİST PARTİSİ 
SÖZCÜSÜNÜN AÇIKLAMASI 

' 

5 Şubat 1949 
Barış görüşmeleri sorunu üzerine Çin Komünist Partisi sözcüsü

nün 28 Ocak tarihinde yaptığı açıklama, gerici ve hain Guomindang 
hükümetinin bir sözcüsü taraı·ından 3 1  Ocak günü cevaplandırılmıştır. 
Gerici ve hain Guomindang hükümetinin sözcüsü, Çin Komünist Par-

, 
tisi sözcüsünün ileri sürdüğü noktaları kaçamak cevaplarla geçiştirme-• 
ye çalışmıştır. Guomindang sözcüsü, Çin Komünist Partisi'nin, Japon-• 

ya'nın Çin'i istilasında başsuçlu olan Yasuji Okamura'yı yeniden tu-
tuklamak, onu Halk Kurtuluş Ordusu'na teslim etmek, diğer Japon sa
vaş suçlularını gözaltında tutmak ve kaçmalarına engel olmaktan geri
ci ve hain Guomindang hükümetinin sorumlu olmı;ı.sı talebi ile ilgili 
olarak, <<Bu hukuki bir sorundur ve barış görüşmeleri ile uzaktan ya
kından ilişkisi yoktur ve hele barış görüşmeleri için bir önkoşul olarak 
kesinlikle ileri sürülemez>> demiştir. Çin Komünist Partisi'nin, gerici 
ve hain Guomindang hükümetinin Çan Kayşek ve öteki savaş suçlula
rının yakalanmasından sorumlu olması talebi ile ilgili olarak da, Guo
mindang sözcüsü <<gerçek bir barış için, hiçbir önkoşul ileri sürülme
melidir>> demiştir. Ayrıca, Çin Komünist Partisi sözcüsünün açıklama
sının <<ciddi bir tavırdan uzak göründüğünü>> ve üstelik <<güçlük çıkar
dığını>> da sözlerine eklemiştir. Bu konuda Çin Komünist Partisi söz
cüsü şunlaı;ı belirtir: 28 Ocak tarihine kadar tavrımız gerçekten de 
yeterince ciddi değildi. Şöyle ki, gerici ve hain Guomindang hüküme
tinden hala hükümet diye söz ediyorduk. Bu sözüm ona <<hükümet>> 
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gerçekten hfila varlığını sürdürüyor mu? Nancing'de varlığını sürdürü-• 
yor mu? Nancing'de artık hiçbir yönetici organ yoktur. Kanton'da var-
lığını sürdürüyor mu? Kanton'da bir yönetici yoktur? Yoksa varlığını 
Şanghay'da mı sürdürüyor? Şanghay'da ne bir yönetim organı ne de 
bir yönetici vardır. Acaba Fenghua'da mı varlığını sürdürüyor'! Feng
hua'da yalnız <<çekildiğini>> ilan etmiş sahte bir başkan vardır; başkaca 
da hiçbir şey yoktur. O halde ciddi konuşmak gerekirse, ondan bir hü
kümet olarak söz etmememiz gerekirdi. O, olsa olsa farazi bir hükü-• 
met, sembolik bir hükümettir. Fakat diyelim ki, böyle bir sembolik 
<<hükümet>> ve böyle bir <<hükümet>> adına konuşabilecek bir sözcü var
dır, bu takdirde sözcünün bu ı·arazi, sembolik, gerici, hain Guomin
dang hükümetinin, barış görüşmelerine hiçbir katkıda bulunmamakla 
kalmayıp aslında bitmez tükenmez güçlüklere yol açtığını da anlaması 
gerekir. Örneğin, görüşmeler için öylesine istekli olduğunuz bir sırada, 
aniden Yasuji Okamura'yı suçsuz ilan ederek güs:lük çıkarmadınız mı? 
Çin Komünist· Partisi'nin onun yeniden tutuklanmasını talep etmesi 
üzerine, onu öteki 260 Japon savaş suçlusu ile birlikte Japonya'ya gön
dererek daha da ı·azla güçlük çıkarmadınız mı? Bugün Japonya'yı ltj.m 
yönetiyor? Japonya'yı emperyalistlerin değil de, Japon halkının kendi
sinin yönettiği söylenebilir nıi? Japonya, öylesine sevdiğiniz bir yerdir 
ki, Japon savaş suçlularının orada, yönetiminiz altındaki bölgelere kı
yasla daha büyük bir güvene ve rahatlığa kavuşacaklarına ve daha iyi 
bir muamele göreceklerine inanıyorsunuz. Bu hukuki bir sorun mu
dur? Peki, bu hukuki sorun neden ortaya çıkmıştır? Japon istilacıları
nın bize karşı sekiz koca yıl savaştıklarını hatırdan çıkarmış olmayası
nız? Bu sorunun gerçekten barış görüşmeleri ile uzaktan yakından bir 
ilişkisi yok nıudur? Çin Komünist Partisi, 14 Ocak'ta barış görüşmele
ri için sekiz koşulund ileri sürdüğü zaman, '(asuji Okarnura henüz ser
best bırakılmamıştı. Yasuji Okarnura 26 Oc.ak'ta serbest bırakıldı ve 
dolayısıyla bugün bu sorunu ortaya getiııııemiz gereklidir; bunun barış 
görüşmeleri ile elbette ilişkisi vardır. 3 1  Ocak günü Mac Arthur'un 
emirlerine uyarak, 260 Japon savaş suçlusunu lfasuji Okamura ile bir
likte J aponya'ya yolladınız; böylec� sorun, barış görüşmeleri ile daha 
da ilgili bir duruma geldi. Neden barış istiyorsunuz? Çünkü savaşta 

• 
yenilgiye uğradınız. Peki, neden yenilgiye uğradınız? Çünkü halka 

• 
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karşı bir iç savaş başlattınız. Bu iç savaşa ne zaman giriştiniz? Japon
ya'nın teslim olmasından sonra. Bu savaşı kime karşı açtınız? Japon
ya'ya Karşı Direnme Savaşı'nda olağanüstü hizmetlerde bulunan Halk 
Kurtuluş Ordusu'na ve Halkın Kurtarılmış Bölgelerine karşı. Peki bu 
iç savaşı hangi araçlarla sürdürdünüz? ABD yardımına ek olarak, ken
di yönetiminiz altındaki bölgelerde zorla askere aldığınız insanlarla ve 
talan ettiğiniz servetle. Çin halkının Japon saldırganlarıyla büyük ve 
belirleyici savaşı biter bitmez, dış savaş sona erer eııııez bu iç savaşı 
başlattınız. Yenilgiye uğratıldınız ve barış istediniz, fakat aniden Ja
pon savaş suçlusu Yasuji Okamura'yı suçsuz ilan ettiniz. Ve biz bunu 
protesto ederek, kendisini yeniden hapse atmanızı ve Halk Kurtuluş 
Ordusu'na teslim eLmeye hazır olmanızı talep ettiğimizde, onu 260 Ja
pon savaş suçlusu ile birlikte apar topar Japonya'ya yolladınız. Gerici 
ve hain Guomindang hükümetine mensup beyler, sizin bu hareketiniz 
son derece mantıksızdır ve halkın iradesine bütünüyle aykırıdır. Şim
di, ünvanlarınıza bilerek <<hain>> kelimesini ekledik ve sizin de bunu 
kabul etmeniz gerekir. Hükümetiniz çoktan beri hain olmakla birlikte, 
sırf ünvanlarınızı çok uzatmamak için bazen bu kelimeyi kullanmayı 
ihmal ediyorduk; bundan böyle ise ihmal edemeyiz. Geçmişteki bütün 
ihanetlerinize ek olarak şimdi bir yenisini, hem de barış görüşınelerin
de tartışılması gereken çok ciddi bir ihanet daha işlediniz. Buna ister 
güçlük çıkarmak deyin, ister demeyin; bu konu tartışılmalıdır ve 14 
Ocak'tan sonra olduğu ve dolayısıyla başlangıçta öne sürdüğümüz se
kiz koşul arasında yer almadığı için, birinci koşula yeni bir noktayı, 
Japon savaş suçlularının cezalandırılması noktasını eklemek gereğini 
duyuyoruz. O halde, ilk koşul şimdi iki noktayı içeriyor: (a) Japon sa
vaş suçlularınııı cezalandırılması ve (b) iç savaş suçlularının cezalan
dırılması. Bu yeni noktayı eklemekte kendimizi haklı görüyoruz çün
kü bu, tüm ülke halkının isteğini yansıtmaktadır. Tüm ülke halkı, Ja
pon savaş suçlularının cezalandırılmasıııı talep ediyor. Gtıomindang 
içinde birçok kimse, Yasuji Okamura ve -öteki Japon savaş suçluları 
ile Çan Kayşek ve diğer iç savaş suçlularının cezalandırılmalarını do
ğal ve haklı bir şey olarak göriiycır. İster barış isteğinizde sanıimi ol
duğunuzu ister olmadığınızı söyleyin , bu iki tür savaş suçluları soru
nu görüşmelere konu olmalıdır ve her iki türü de cezalandırılmalıdır. 
Görüşıneler başlamadan önce bir dizi savaş suçlusunu tutuklamanız ve 
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kaçmalarına izin vermemeniz şeklindeki talebimize gelince, <<hiçbir 
·önkoşul ileri sürülmemelidir>> diyorsunuz. Gerici ve hain Guomindang 
hüküme�ne mensup beyler, bu bir önkoşul değil, görüşmelere temel 
kabul ettiğiniz savaş suçlularının cezalandırılması koşulunun doğal so
nucu olan bir taleptir. Kaçmalarından korktuğumuz için, size onları tu
tuklamanızı söyledik. Görüşmeler için hazırlıklarınuzı henüz tamamla
madığımız şu sırada, ısrarla görüşmelere başlamak istediğiniz ve çok 
boş vaktiniz olduğundan sabırsızlandığınız için size manuklı bir görev 
verdik. Bu savaş suçluları. tutuklanmalıdırlar, dünyanın en ücra köşele
rine kaçsalar bile tutuklanmalıdırlar. Sizler acı çeken insanlığın sonsuz 
derecede şefkatli ve merhametli kurtancılan olduğunuza, <<savaşın sü
resini kısaltmak>>, <<halkın acılarını dindirmek>> ve <<halkın selamete 
kavuşturulmasına en büyük önemi vermek>> istediğinize ve yüce gö-• 
nüllü kişiler olduğunuza göre, milyonlarca yurttaşımızın katledilme-
sinden sorumlu olanları hoş görmemelisiniz. Savaş suçlularının ceza
landırılmasını, görüşme zemininin bir parçası olarak gördüğünüze gö
re, bu adamlardan pek de hazzetmediğiniz anlaşılıyor. Fakat onları 
derhal tutuklamanızın oldukça güç olduğunu söylüyorsunuz; o halde 
kaçmalarına engel olun. Ne şekilde olursa olsun bu adamların kaçma
ları.na izin vermemelisiniz. Bir düşününüz baylar! B iziınle bu savaş 
suçlularını11 cezalandırılmaları konusunu görüşmek üzere bir heyet 
göı1dermek için bunca sıkınuya girdikten sonr.ı, bunlar•'' ka.;.1111ş ol
dukları anlaşılırsa neyi görüşeceğiz'? Bu heyetinizdeki b;ıylar için ne 
büyük bir itibar kaybı olur! O zaman <<harış isteğinizin samimiyetiı1i>> 
nasıl gösterebilirsiniz? O zaman siz baylar <<savaşın süresini azaltma
yı>>, <<halkın acılarını dindirmeyi>> ve <<halkın selamete kavuşturulması
na en büyük önemin verilmesini>> gerçekten istediğinizi ve ikiyüzlü ol
madığınızı nasıl kanıtlayabilirsiniz? Guomindang sözcüsü daha hir sü
rü ·saçma şey de söyledi. Ama bu saçma sapan sözler kimseyi kandıra
maz ve bunlara cevap verıneyi gereksiz buluyoruz. Nancing, Kanton, 
Fenglıua ya da Şaı1ghay'daki farazi, sembolik, gerici ve hain Guomin
dang <<hükümetine>> (dikkat edin hükümet kelimesi urnak içinde yazıl
mıştır) mensup beyler ! Bu açıklamadaki tavrınuzı da yeteriı1ce ciddi 
bulmuyorsanız bizi bağışlamanızı dileriz, çünkü size karşı takınabile
ceğimiz tek taV1r budur. 
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ORDUYU ÇALIŞAN BİR GÜÇ 
HALİNE GETİRELİM* 

8 Şubat 1949 
4 Şubat tarihli telgrafınızı aldık. Eğitim ve sağlamlaıjtıııııa çalışma

sını hızlandırmakta ve programdakinden bir ay önce hareket� geçme
ye hazırlanmakta oluşunuz çok iyi bir şey. 1 Lütfen, hiç gevşemeden 
böyle devam edin. Ama aslında eğitim ve sağlamlaştıııııa çalışması 
Mart ayında devam etmelidir; siyasetin incelenmesine ağırlık verilme
li ve büyük şehirleri teslim almak ve yönetmek üzere hazırlık yapılma
lıdır. Son yiııııi yıldır izlenmekte olan <<önce köylük bölgeler, sonra 
şehirler>> şeklindeki foı·ıııül bundan böyle tersine çevrilecek ve <<önce 
şehirler, sonra köylük bölgeler>> foııııülüne dönüştürülecektir. Ordu 
sadece savaşan bir güç değil, esas olarak çalışan bir güçtür. Bütün or
du kadroları, şehirlerin nasıl teslim alınacağını ve nasıl yönetileceğini ' ' 
öğrenmelidirler. Şehir çalışmalarında emperyalistlerin ve Guomin-
dang gericilerinin üstesinden gelmede, burjuvazinin üstesinden gelme
de, işçilere önderlik etmede ve işçi sendikaları örgütlemede, gençliği 
harekete geçirip örgütlemede, yeni Kurtarılmış Bölgelerdeki kadrolar-

*Bu telgraf, ikinci ve Üçüncü Sahra Ordularından· gelen telgrafa cevap olarak, Çin Ko
münist Partisi Merkez Komitesi 'nin Devrimci Askeri. Komisyonu adına Mao Zedung 
yoldaş tarafından kaleme alındı. Aynca diğer ilgili sahra ordularına ve Merkez Ko
mitesi bürolarına da gönderildi. Liaosi-Şenyang, Huay Hay ve Peyping-Tiancin ha
rekatları gibi üç büyük harekattan sonra şiddetli çarpışmalar döneminin kapandığını 
göz önüne alan Mao Z.Cdung yoldaş, bu telgrafta, Halk Kurtuluş Ordusu'nun sadece 
savaşan bir güç olmadığını, aynı zamanda çalışan bir güç olmak zorunda olduğunu 
ve belirli koşullarda esas olarak çalışan bir güç olması gerektiğini tam zamanında be
lirtti. Bu siyaset, o dönemde yeni Kurtarılmış Bölgelerdeki kadro sorununun çözül
mesinde ve halkın devrimci davasının düzgün bir şekilde gelişmesinin sağlanmasında 
çok önemi) bir rol oynadı. Halk Kurtuluş Ordusu'nun hem savaşan, hem de çalışan 
bir güç olması konusunda aynı zamanda bkz. bu ciltte <<Çin Komünist Partisi Yedinci 
Merkez K9.mitesi'nin lkiııci Genel Toplantısı'na Rapor>>. lkin�i Bölüm. s. 341 

1 .  ikinci ve Uçüncü Sahra Orduları, Yangze lııııağı'nı aşma tarihini 1949 Nisan'ından 
1949 Mart'ına almayı planlamışlardı. Gerici Guomidang hükümetiyle yapılan barış 
görüşmeleri yüzünden ırmağı aşma tarihi Nisan sonlarına ertelendi. 
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la birleşmede ve onları eğitmede, sanayi ve ticareti çekip çeviııııede, 
okulları, gazeteleri, haber ajanslarını ve radyo istasyonlarını yönetme
de, dışişlerini ele almada, demokratik partilere ve halk örgütlerine iliş
kin sorunları ele almada, şehirler ile köylük bölgeler arasındaki iliŞki
leri düzenlemede, yiyecek, kömür ve diğer günlük ihtiyaçlarla ilgili 
sorunları çözmede ve para ve maliye işlerini ele almada ustalaşmalı-

, 

dırlar: Sözün kısası, geçmişte ordu kadrolarımızın ve savaşçılarımızın 
yabancısı oldukları şehirlerle ilgili bütün sorunlar, bundan böyle onlar 
tarafından omuzlanmalıdır. Dört ya da beş eyalete yürüyüp buraları iş
gal etmeniz gerekiyor; şehirlerin yanı sıra geniş köylük bölgelerle ilgi
lenmek zorunda kalacalc;ınız. Güneydeki bütün köylük bölgeler yeni • 
kurtarılmış olacakları için, oradaki çalışma kuzeydeki eski Kurtarılmış 
Bölgelerdeki çalışmadan temelden farklı olacaktır. İlk yıl, kira ve faiz
lerin indirilmesi siyaseti uygulanamayacak; kira ve faizlerin ister iste
mez aşağı yukarı eskisi gibi ödenmesi gerekecektir. Köylük bölgeler
deki çalışmamız ister istemez bu koşullarda yürütülecektir. İşte bu 
yüzden, köylük bölgelerdeki çalışma da yeni baştan öğrenilmek zorun
dadır. Ama köylük bölgelerdeki çalışmayı öğrenmek, şehirlerdeki ça
lışmaya göre daha kolaydır. Şehirlerdeki çalışma daha zordur ve ince
lemekte olduğunuz esas konudur. Eğer kadFolarımız şehirleri yönetme
de hızla ustalaşamazlarsa, çok büyük güçlüklerle karşılaşırız. Bütün bu 
nedenlerle, bütün diğer sorunları Şubat ayı içinde çözmeli ve büti.'in bir 
Mart ayını şehirlerde ve yeni Kurtarılmış Bölgelerde nasıl çalışılacağı
nı öğrenmeye ayırmalısınız. Guomindang'ın sadece bir milyon birkaç 
yüz bin askeri var ve bunlar çok geniş bir alana dağılmış durumda. Hiç 
kuşkusuz daha birçok muharebe vereceğiz, ama Huay-Hay ha
rekatında olduğu gibi büyük çapta çarpışmaların çıkma olasılığı pek 
azdır hatta böyle bir olasılığın hiç olmadığı ve şiddetli çarpışmalar dö
neminin kapandığı bile söylenebilir. Ordu hfila savaşan bir güçtür ve 
bu konuda en küçük bir gevşeklik gösteı·ıııemek gerekir; gevşemek 
yanlış olur. Ama gene de, orduyu çalışan bir güç haline getiııııe göre
vini gündeme alma zamanı gelmiştir. Eğer bu görevi bugünden günde
me almaz ve uygulamaya koyulmazsak, son derece büyük bir hata iş
lemiş oluruz. Güneye orduyla birlikte 53 bin kadro göndeııııeye hazır
lanıyoruz; ama bu çok yetersiz. Sekiz ya da dokuz eyaletin ve birçok 
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büyük şehrin işgali çok büyük sayıda çalışan kadroyu gerektirecektir; 
ordu bu sorunu çözmek için esas olarak kendi gücüne dayanmalıdır. 
Ordu bir okuldur. Bizim ·2 100 000 mevcutlu sahra ordularımız, bin
lerce üniversite ve liseye bedeldir. Çalışan kadrolarımızı sağlamada 
esas olarak orduya dayanmak zorundayız. Bu noktayı açık seçik kav-• 
ramalısınız. Şiddetli çarpışmalar dönemi artık esas olarak kapandığına 
göre, ordunun insangücü ve donaum bakımından takviyesi uygun sı
nırlar içinde tutulmalı ve mali buhrana yol açmamak için nicelik ve ni
telik bakımından çok şey istenmemeli, mükenınıelliyetçi· davranılma
malıdır. Ciddi olarak göz önünde bulunduııııanız gereken bir nokta da 
budur. Yukarıdaki siyasetler Dördüncü Sahra Ordusu için de sonuna 
kadar geçerlidir ve Lin Biao ile Lo Runghuan yoldaşlardan da bu siya
setl.ere dikkat göstermeleri istenmiştir. Kang Şeng yoldaşla uzun uza
dıya konuştuk ve kendisinden ayın 1 2'sine kadar hemen sizin oraya 
gitmesini ve sizinle görüşmesini istedik. Görüştükten soma, lütt"en gö
rüşlerinizi ve ne yapılmasını önerdiğinizi bize telgrafla hemen bildi
rin. Doğu Çin Bürosu ve Doğu Çin Askeri Bölgesi Karargahı, güneye 
yapılacak olan yürüyüşü planlamak üzere Genel Cephe Komitesi2 ve 
Üçüncü Sahra Ordusu Cephe Komitesi'yle yoğun bir çaba içersinde 
birlikte çalışmak için hemen Suçov'a taşınmalıdır. Bütün cephe gerisi 
çalışmalarınızı Şandung Alt Bürosu'na devredin. 

2. Çin Kon1ünist Partisi Merkez Komitesi'nin Devrinıci Askeri Konıisyonu, Huay-Hay 
harekatının ihtiyaçlarını karşılanıak anıacıyla, 16  Kasım 1948'de Liu Boçeng, Çen 
Yi, Deng Siaoping, Su Yu ve Tan Çenlin yoldaşlardan olu.şan bir Genel Cephe Konu
tesi kurnıayı kararlaştırdı. Sekreterliği Deng Siaoping yoldaş tarafından üstlenilecek 
olan bu komite, Merkezi Ovalar Salıra Ordusu ve Doğıı Çin Salıra Ordusu'nun birle
şik önderliğini ilzerine alacak ve Huay-Hay cephesindeki a.çkeri işlere ve harekiita 
komuta edecekti. 
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TAMAMEN ŞÖI;: . .  ÜŞ GERİCİLER 
NEDEN HALA <<GENEL BARIŞ>> 

YAYGARALARI KOPARIYORLAR? 

15 Şubat 1949 
Gerici Guomindang yönetimi, beklendiğinden daha hızlı bir şekil

de çökmektedir. Halk Kurtuluş Ordusu'nun Cinan'ı ele geçirmesinden 
bu yana sadece dört aydan biraz fazla bir zaman, Şenyang'ı ele geçir
mesinden bu yana ise üç aydan biraz fazla bir zaman geçmiş olmasına 
karşın, Guomindang'ın askeri, siyasi, ekonomik, kültürel alanlarda ve 
propaganda alanında arta kalan kuvvetleri daha şimdiden umutsuz bir 
biçi!Ilde bölünmüş ve parçalanmıştı• Guomindang yönetiminin genel 
çöküşü, kuzey cephesindeki Liaosi-Şenyang ve Peyping - Tiancin ha
rekatları ve güney cephesindeki Huay-Hay harekatı ile başladı. Geçti
ğimiz yılın Ekim başlarından bu yılın Ocak ayı sonuna kadar geçen 
dört aydan kısa bir süre içinde, bu üç harekat, Guomindang düzenli or
dusunun tam mevcutlu 144 tümeni de dahil olmak üzere toplam 1 540 
OOO'den fazla asker kaybetmesine yol açtı. Guomindang yönetiminin 

' 
genel çöküşü, Çin Halk Kurtuluş Savaşı'nın büyük zafarlerinin ve Çin 
halkının devrimci hareketinin kaçınılmaz sonucu olmakla bitlikte, Gu
omindang'ın ve onun ABD'li efendilerinin <<barış>> yaygaraları, bu çö
küşün hızlanmasında önemli bir rol oynamıştır. Bu yıl 1 Ocak'ta Guo
ini.ndang gericileri, <<barış taarruzu>> denilen bir �ı kaldırıııaya başla
dılar; niyetleri bu taşı Çin halkına tirlatrnaktı. Ama kaldırdıkları taş 
şimdi kendi ayaklarına düşmüştür. Daha doğrusu taş Guomindang'ı pa
ramparça etmiştir. Halk Kurtuluş Ordusu'nun Peyping soruntınu barış
çı bir çözüme kavuşturmasına yardımcı olan General Fu Zoyı'nin yanı 
sıra her yerde barışçı bir çözüm isteyen pek çok kimse vardıı. Çömez-• 
leri. tarafından hayal kırıklığına uğratılan Amerikalılar, dururt u çaresiz 
bir öfke içinde izliyorlar. Aslında bu sihirli silah, yani barı� taarruzu, 
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ABD fabrikalarında imal edilmiş ve alu. aydan biraz fazla bir silre ön
ce Guomindang'a teslim edilmişti. Baklayı ağzından çıkaran Leighton 
Stuart'ın kendisiydi. Çan Kayşek Yeni Yıl mesajını yayınladıktan son
rd Stuart, Merkezi Haber Ajansı 'nın bir muhabirine <<Bu benim de sü
relcli olarak uğrunda çalıştığım bir şeydi>> dedi. ABD haber ajanslarına 
göre, bu muhabir, yayınlanmamak koşuluyla yapılan bu açıklamayı 
yayınladığı için ekmeğinden olmuştu. Çan Kayşek kliğinin bu Ameri
kan emrine uymayı uzun süre göze alamamasının nedeni, 27 Aralık 
1948'de Guomindang Merkez Yürütme Komitesi Propaganda Bölümü 
tarafından yayınlanan bir talimatta açıkça anlauyordu: 

Eğer savaşamıyorsak, barış da yapamayız. Eğer savaşabiliyor
sak, o zaman barıştan söz etmek, ancak askerlerin ve halkın mo
ralipin bozulmasına yol açar. Dolayısıyla savaşabilsek de, sava
şamasak da, barıştan söz etmekle kazanacağımız hiçbir şey yok-• 
tur, oysa kaybedeceğimiz çok şey vardır. 

Guomindang'ın o sırada bu talimau yayınlamasının nedeni, Çan'ın 
hizbi dışındaki bazı Guomidang hiziplerinin barış görüşmelerini daha 
o zamandan savunmalarıydı. Geçen 25 Aralık'ta Bay Çungsi ve onun 
yönetimi alundaki Hubey Eyalet Konseyi <<barışçı bir çözüm>>1 mese
lesini Çan Kayşek'e götürdü ve bunun üzerine Çan Kayşek 1 Ocak gü
nü, ortaya atmış olduğu beş koşul temelinde barış görüşmeleri düzen
lenmesi konusunda bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Böylelikle ba
rış taarruzunun patentini Bay Çungsi'nin elinden kapmayı ve eski yö
netimini yeni bir isim altında sürdürmeyi umuyordu. 8 Ocak'ta Bay 
Çungsi:nin desteğini sağlamak üzere Çang Çun'u, Hankov'a yolladı ve 
aynı gün ABD, İngiltere, Fransa ve Sovyetler Birliği hükümetlerine 

1. O sıralar Çan Kayşek'in karşı karşıya bulunduAu son derece elverişsiz durumdan ya
rarlanan Guomindang 'ın Merkezi Çin «Eşkıyaları Basunna» Karargfilıı Başkomutanı 
Bay Çungsi Çan Kayşek'i görevden çekilnıeye zorlamak ve kendisinin de bağlı bu
lunduğu Guangsi kliğinin durumunu gUı;lendirmek amacıyla Çan Kayşek'e iç savaşı 
<<ha.aşçı bir çözUme» kavuşturmayı önerdi. Sahte Hubey Eyalet Konseyi, Bay Çung
si'nin enıriyle Çan Kayşek'e bit telgraf gönderdi ve «Savaş felaketi yayılmaya devam 
ettiği ve bu gidişin derhal değitirilmesi için hiçbir çaba gösterilmediği takdirde, hem 
devletin, hem de halkın mahvolacağı» uyarısında bulundu ve kendisine «normal siya
si çözUm yolunu izlen1esini ve barış görUşmelerine yeniden başlamanın yollarını ara

,masını» öğUtledi. 
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Çin'deki iç savaşa müdahale etmeleri çağrısında bulundu. 2 Fakat bü
tün bu manevralar tam bir başarısızlıkla sonuçlandı. Çin Komünist 
Partisi Başkanı Mao Zedung'un 14 Ocak tarihli açıklaması, Çan 1'ay
şek'in sahte barış tertibine öldürücü bir darbe indirdi ve onu bir hafta 
sonra <<çekilerelo> •geri plana geçmek zorunda bıraku .. Çan Kayşe)c, Li 
Zungren ve Amerikalılar, bu tertip için her türlü hazırlığı yapmışlar ve • 
oldukça iyi bir kukla oyunu sergilemeyi ummuşlardı, ama sonuç bek-
lediklerinin tam tersi oldu; sadece seyirciler azalmakla kalmadı, oyun
cuların kendileri bile birbiri ardına sahneyi terk etmeye başladılar. Çan 
Kayşek. «emekli olarak çekildiği» Fenghua'dan, arta kalan kuvvetleri
ni yönetmeye devam etmektedir; ancak artık yasal durumunu kaybet
miştir ve kendisine uzananların sayısı gitgide azalmaktadır. Sun 
Fo'nun <<Yürütme Meclisi>> kendi inisiyatifiyle hükilmet merkezinin 
Kanton'a taşındığını ilan etmiş ve sadece hükümetin «başkan>>ından ve 
«başkan vekili>>nden değil, aynı zamanda <<Yasama Meclisi>> ve 
«Denetim Meclisi>>nden de kof.muştur. Sun Fo'nun <<Yürütme Mecli
si>> savaş çağrısında bulunuyor ; llJ11li savaşı yürütmekle görevli «Milli 
Savunma Bakanlığı>> ne Kanton'da, ne de Nancing'dedir ve bu bakan� 
lık hakkında bilinen tek şey, sözcüsünün Şanghay'da bulunduğudur. 
Böylece Li Zungren'in <<Taş Şehir>>in surlarından görebildiği tek man
zara şudur: 

Gök, Vu ve Çu ülkelerinin üzerine çöküyor, 
Her yer göz alabildiğine bomboş.4 

2 1  Ocak'ta göreve başladığından beri Li Zungren tarafından verilen • 
hiçbir enıir yerine getirilmemiştir. Guomindang'ın artık <<genel>> bir 

2. Müdahale talebi, ABD. İngiltere, Fransa ve Scıvyetler Birliği h111dlmetleri tarafından 
reddedildi. ABD hükilnıeti 12  Ocak'ta Guomindang hOkilmetine yolladığı nıelctupla, 
ABD"nin Ciuomindang · in talebini <<}'ıırıırlı bir anıaca him1et edeceğine ina
nıln1adığı» için reddettiği belirtilıııekteydi. Açıkçası ABD hUkünıeti, kendi beslen1esi 
gerici Çan Kayşek hükilmctinin yaklaşan sonunu artık hiçbir şekilde değiştiremeyeği-
ni anlanuş bulunuyordu. ' 

3.  6 ve 7 Şubat 1949 tarihlerinde C1'1omindang hükümetinin sahte «Yürütme Meclisi» 
başkanı Sun Fo, Kanton'da iki açıklanıa yaparak Li Zungren'in banş görüşmelerine 
ıenıel olnıak üzere Çin Komünist Partisi'nce önerilen sekiz maddeyi kabul eden açık
lanıasına karşı \-,ktı. Sun Fo, «Hilldlıııet taşındığı Kanton'da çalışnıalanna başlanuştır 
ve geçntişimizi eleştirici bir biçimde gözdeıı geçirnıeliyiz>• diyordu. Aynca. 
«Komünistler tarafından ileri sürülen, savaş suçlularının cezalandınl nıa•ına ilişkin 
nıadde asla kabul edilemez,. diyordu. 

4. Yuan Hanedanı dönenlinde yaşamış bir 14. yüzyıl Çin şairi olan Sadul tarafından ya
zılnuş .bir ka.çideden mısralar. Kasi!lenin ilk yarısı şöyledir: 
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<<hükümct>>i olmadığı ve birçok yerde bölgesel bir barış için faaliyet 
gösterildiği halde, Guomindang içindeki itlah olmaz unsurlar, bölge
sel barışa karşı çıkarak sözüm ona bir <<genel barış>> istiyorlar, ama as
lında savaşı sürdürebilme hayalini besleyerek barışı reddetmeyi amaç
lıyorlar; bu bölgesel barış çalışmalarının yayılacağından ve denetimle
rinden çıkacağından büyük korku duyuyorlar. Tamamen bölünIJ\ÜŞ ve 
parçalanmakta olan Guomindang'ın <<genel barış>> güldürüsü ve sahte 
Milli Savunma Bakanlığı Siyasi Çalışma Bürosu Başkanı savaş suçlu
su Deng Venyi'nin 9 Şubat'ta Şanghay'da yaptığı açıklama ile doruk 
noktasına ulaştı. Sun Fo gibi, Deng Venyi de, Çin Komünist Parti
si'nin barış görüşmelerine temel olmak üzere ileri sürdüğü sekiz koşu
lu kabul eden Li Zungren'in 22 Ocak tarihli açıklamasını reddediyor 
ve sözüm ona <<eşit koşullarda bir barış, genel bir barış>> istiyor, bunun 
gerçekleşmemesi halinde de, <<Komünistlerle sonuna kadar savaşmak 
için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız>> diyordu. Bµnunla birlikte 
Deng Venyi, bizlere <<eşit koşullarda bir barış, genel bir barış>> için ki
minle görüşeceğimiz konusunda bir şey söylemiyordu. Anlaşılan, 
Deng Venyi'ye ya da başka birine başvursak da, başvurmasak da bir 
sonuç alaınayacağız. Bütün bunlar insanın sabrını taşırıyor ! 9 Şubat'ta 
Şanghay'dan geçilen bir Merkezi Haber Ajansı haberine göre: 

Bir muhabir, Deng Venyi'ye, <<Başkan Vekili Li, kamuoyuna 
yapmış olduğunuz açıklamadaki dört noktayı5 onayladı mı?>> di
ye soııııuştur. Deng Venyi bu soruyu şöyle cevaplandırmıştır: 

Taf Şehrin burçlanndan 
Göğün Vu ve Çu ülkesi üı.erine çöktüğü görülmekte. 
Her yer göı. alabildiğine bombof 
Altı hanedanın ünlü kilit noktalarına bakan 
Duvar gibi yefil tepeler kalmıf ayakta 
Sancaklann günefi gölgelediği 
Serenlerin bulutlara değdiği yerlerde 
Şimdi bembeyaı. kemikler serili 
lı ıııağın kuı.eyinde güneyinde 
Ne çok savafçı öldü! 
«Taş Şehir>>, Nancing'e verilen tarihi bir addı. 
5. Deng Venyi <<Barışın ve S avaşın Gelişn1esi>> üzerine açıklamasında aşağıdaki «dört 

nokta>>yı ileri silrüyordu: (1)  «Hükünlet barış istenlektedir>>; (2) «Çin Komünist Par
tisi savaş isten1ektedio>; (3) <<Pcyping'deki bölgesel barışın bir hile olduğu ortaya çık
nuştır»; ( 4) <<Komünistlerle sonuna kadar savaşmak için hiçbir fedakarlıktan kaçın
may acağız>>. 
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"Ben Milli Savunma Bakanlığı'nın tavrını dile getiriyorum; bu
gün açıklanan dört nokta önceden B aşkan Vekili Li'nin onayına 
sunulmanuştır.>> 

Burada Deng Venyi, sadece sahte Guomindang hükümetinin genel 
tavrından farklı olarak sahte Milli Savtınma Bakanlığı için kısmi bir 
tavır icat etmekle kalmıyor, aynı zamanda sahte Milli Savunma Ba
kanlığı Siya<>i Çalışma Bürosu için daha dar bir kısmi tavır icat ediyor. 
Çüııkü 27 Ocak'ta sahte Milli Savunma Bakanlığı Peyping'deki barışçı 
çözümü <<savaşı kısaltacak, barışı sağlayacak ve böylece tarihi başkent 
Peyping'in temellerini, kültür eserlerini ve tarihi anıtların koruyacak>> 
bir davranış olarak açıkça övdüğü ve Datung ve Suyyuan6 gibi yerler
de de aynı şekilde · <<çarpışmalara son verileceği>>ni ilan ettiği halde, 
Deng Venyi Peyping'deki barışçı çözüme açıkça karşı çıkmakta ve ona 
kara çalmaktadır. Bundan da, <<genel barış>> yaygarasını en çok kopa
ran gericilerin genel tavıra en uzak kimseler oldukları anlaşılmaktadır. 
Milli Savunma Bakanlığı'nın bir Siyasi Çalışma Bürosu, hem Milli Sa
vunma Bakanlığı ile, hem de başk<ın vekiliyle çelişkiye düşebilmekte
dir. Bu gericiler, Çin'de barışın sağlanmasının önüne dikilen en büyük 
engeldirler. Bunlar <<genel barış>> sloganının ardına gizlenerek, genel 
bir savaşı kışkırtma hayalleri kurmaktadırlar. Kendileri şöyle diyorlar: 
<<Savaş olacaksa genel savaş olsun; barış olacaksa genel barış olsun.>> 
Oysa gerçekte ne genel barışı sağlayacak, ne de genel savaşı sürdüre
cek güçleri vardır. Bütün güç, tamamen bölünmüş ve parçalanmakta 
olan Guomindang'ın elinde değil, Çin halkının, Çin Halk Kurtuluş Or
dusu'nun, Çin Komünist Partisi'nin ve diğer demokratik hareketlerin 
elindedir. Taratlardan biri bütün gücü elinde tutmaktadır; diğeri ise 
umutsuzca bölünmüş ve parçalanmıştır. Bu da, Çin lıalkının uzun süre
li mücadelesinin ve Guomindang'ın sonu gelmeyen kötülüklerinin bir 
sonucudur. Aklı başında hiçbir insan, bugün Çin'deki siyasi durumun 
bu temel gerçeğini göııııezlikten gelemez. 
6. Tiacin ve Peyping'in kurtarılmasından sonra Kuzey Çin'de Guomindang kuvvetlerinin 

elinde sadece tecrit edilmiş bir-iki direnme noktası kalmıştı. Bunlar arasında Tayyu
an, Datung, Sinsiang, Anyang ve Guysuy da bulunuyordu. Tayyuan'da bulunan düş
mm 24 Nisanı 949'da tamamen saf dışı bırakıldı. Datung'da bulunan düşman kuvvet
leri ise 1 Mayıs'ta, barı.ş içinde yeniden örgütlennıeye razı oldu. Sinsiang'daki düş
man kuvvetleri 5 Mayıs'ta teslim oldular. Anyang'daki düşman kuvvetleri 6 Mayıs'ta 
safdışı bırakıldı. Guysuy 19 Eylill'de barışçı yoldan kurtanldı. 
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GUOMİNDANG GERİCh..ERİ 
<<BJ\RIŞ ÇAGRISl>>NDAN ' 

SAV AŞ ÇAG�ISINA ÇARK EDİYORLAR 

16 Şubat 1949 
Çan Kayşek haydudunun 1 Ocak'ta barış ıaaııuzunu ba.şlatrııasın-• 

dan bu yana gerici Guomindang kliğinin kahramanları, boyuna <<Savaş 
silresinin kısaltılmasl}>nı, �<halkın acılarının dindirilınesi»ni ve «halkın 
selamete kavuşturulmasına en büyük önemin verilmesi>>ni istediklerini 
tekrarlayıp duruyorlardı. Fakat Şubat başlarında birdenbire barış havala
rını kesip eski teraneleri olan <<komünistlerle sonuna kadar çarpışmak» 
havasını tutturdular. Bu, özellikle son birkaç gündür göze çarpmaktadır. 
13 Şubat günü Guomindang Merkez Yürütme Komitesi'nin l>ropaganda 
Bölümü, <<bütün parti karargfilılanna ve parti gazetelerine», bir «Özel 
Propaga,nda TalimaU>> yayınladı. Bunda şöyle denilmekteydi: 

Ye Cienying geri bölgelerimizde; Çin Komünist Partisi'ııin barı-, 
şı gerçekleştiııne konusıında iyi niyetini öven, buna karşılık hü-
kürnetin askeri faaliyetlerine barış konusunda kötü niyetle dav
ranmak şeklinde mahkum eden bir propaganda yapmaktadır. Bü
tün gazetelerimiz aşağıdaki noktalara uygun olarak. bu propagan
dayı, dolaylı ya da dolaysız bir şekilde tepeden tırnağa çürütme
lidir. 

<<Özel Talimat>> bu <<çürütrne»nin neden yapılması gerektiği konu
sunda da çok sayıda neden sıralıyor: 
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Kayıtsız şartsız teslim olmaktan··�ı hükürnet sonuna kadar savaş-
malıdır. 

, 

M ao Zedung'un 14 Ocak tarihli d:emecinde ileri sürdüğü sekiz 
koşul, mil lE'ti felakete süıiikleyecek niteliktedir; hükümetin bunu 



kabul etmemesi gerekirdi. 
Barışı bozmanın sorumluluğunu Çin Komünist Partisi yüklenme
lidir. Oysa bu Parti, şimdi bütün htikümet yöneticilerinin de da
hil olduğu, sözüm ona bir savaş suçluları listesi hazırlamış ve işi, 
hükümetten, önce bunların tutuklanmasını talep etmeye kadar 
vardırmıştır. Bu, Komünist Partisi'nin ne kadar azgın ve mantık
sız' olduğunu ortaya koymaktadır. Çin Komünist Partisi bu tutu
munu değiştirmedikçe, barış görüşmelerine başlamak gerçekten 
zor olacaktır. 

Artık; iki hafta öncesine kadar barış görüşmelerine duyulan hara
retli arzudan eser yok. Şu <<savaş süresinin kısaltılması>> «halkın acıla
rının dindiri-lmesi>> ve <<halkın selamete kavuşturulmasına en büyük 
önemin verilmesi>> gibi, gönülleri ferahlatan ve lıer yere yayılan sözle
re artık rastlanmaz oldu. Şayet Çin Komünist Partisi «tutumınıu>> de
ğiştirmeye yanaşmayacak ve savaş suçlularının cezalandırılmalarında 
diretecek olursa, o zaman barış göıüşmelerinin yapılması mümkün ol
mayacak. Peki, o halde neye daha büyük önem v�riliyor? Halkın sela
metine mi, savaş suçlularının selametine mi? Guomindang'ın bu kahra
manları tarafından yayınlanan <<Ôzel Propaganda Talimatı»na bakıla
cak olursa, herhalde ikincisine. Çin Komünist Partisi, savaş suçluları
nın listesinin hazırlanması konusunda demokratik partilerle halk örgüt
lerinin görüşlerini almaya devam etmektedir ve şimdiye kadar birçok 
yerden görüşler alınmıştır. Şimdiye kadar alınan•görüşlerden anlaşıldı
ğına göre hiçbiri de, Çin Komünist Partisi'nin bir yetkilisinin geçen yıl 
25 Aralık'ta açıkladığı listeyi uygun bulmuyor. Sadece kırk üç savaş 
suçlusunun adının belirtildiği bir listeyi çok yetersiz buluyorlar; karşı
devrimci savaşı başlatmak ve milyonlarca halkın kanına girmekten so
rumlu tutacakların sayısının kırk üç kişi ile sınırlandırılmaması, en 
azından yüzün üzerinde olması gerektiğini düşünüyorlar. Şimdilik, sa
vaş suçlularının sayısının rüzün üzerinde saptanacağı'1ı varsu}aiım. o 
zaman Guomindang kahramanlarına şunu sormak isteriz: Savaş suçlu
larının -cezalandırılmasına neden karşı çıkıyorsunuz? <<Savaş süresinin 
kısaltılması>> ve <<halkın acılarının dindirilmesi>>ni istemiyor musunuz? 
Savaş, sizin bu karşı çıkışınız nedeni�·le uzayacak olursa, bu, vakit ka-
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zanmaya çalışmak ve savaş felaketini uzatmak demek olmaz nu? 
<<Vakit kazanmaya çalışmak ve savaş ı·elaketini uzatmak>>, Nancing • 
hükümeti sözcüsü adına 26 Ocak 1 949 günü yaptığınız açıklamada 
Çin Komünist Partisi'ne yönelttiğiniz suçlamanın ta kendisiydi. Acaba 
şimdi onu geri almak bir tabela üzerine yazıp şereı· nişanı gibi kendi 
boynunuza mı asmak istiyorsunuz? Sizler <<halkın selamete kavuştu
rulmasına en -büyük önemi vermek>> iddiasında olan, sonsuz şefkat ve 
merhamet sahibi kişilersiniz. O halde neden aniden değişip, en büyük 
önemi savaş suçlularının selametine veriyorsunuz? Hükümetinizin 
İçişleri Bakanlığı'nın istatistiklerine göre Çin halkının sayısı 450 de--
ğil, 475 milyondur; bu sayıyı 1 00 kadar savaş suçlusunun sayısı ile 
karşılaştırın. Hangisi daha büyüktür? Siz kahramanlar, aritmetik bilir
siniz, lütt'en aritmetik kitabınıza göre dikkatli bir hesap yapınız ve 
sonra kararınızı veriniz. Eğer bu hesabı yapmadan eski formülünüz 
olan ve gerek biziın, gerek tüm ülke halkının doğru bulduğu <<halkın 
selamete kavuşturulmasına en büyük önemin verilmesi>> ı·ormülünü 
alelacele <<yüzden t'azla savaş suçlusunun selametine en büyük önemin • 
verilmesi>> foı ıııülüne çeviriyorsanız, o zaman dikkat edin, çünkü bu 
zeminde tutunmayı kuşkusuz başaramayacaksınız. Hat.talardan beri 
<<barış çağrısı yapuktan>> sonra, <<halkın selamete kavuşturulmasına en 
büyük önemin verilmesi>> ibaresini ağızlarından düşüııııeyen bu kim
seler, aruk <<barış çağrısı>> yapmıyorlar, savaş çağrısında bulunuyorlar. 
Guomindang içindeki itlah olmazların başlarının derde girmesinin ne
deni şudur: Halka inatla karşı çıkmışlar, halkı ezmişler ve sonunda 
kendilerini bir pagodanın* tepesinde yapayalnız bulmuşlardır. Üstelik 
ölene kadar da pişman olmaya niyetleri yoktur. Yangze vadisi ve gü
neyinde bulunan siz geniş halk yığınları- işçiler, köylüler, aydınlar, şe
hir küçük burjuvazisi, milli burjuvazi, aydınlanmış eşraf ve vicdan sa
hibi Guomindang üyeleri- lütt'en sözlerimize kulak verin!  Sizileri ezen 
Guomindanglı iflah olmazların günleri sayılıdır. Sizler ve biz aynı saf
ta yer alıyoruz. Bir avuç itlah olmaz çok geçmeden yapayalnız kaldık
ları tapınaklarının tepesinden düşecek ve halk Çin'i pek yakında doğa
caktır. 

*Pagoda: Çin tapınağı.- Ç.N. 
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v 1 
SAV AŞ SORUMLULUGU KONUSUNDA 

GUOMİNDANG'IN FARKLI CEVAPLARI ÜZERİNE 

18 Şubat 1949 
<<Direnme Savaşı'nın sona ermesinden sonra bir barış ve milli in
şa siyaseti izleyen hükümet, Çin Komünist Partisi sorununu da 
barışçı bir şekilde çözmeye çalıştı. Bir buçuk yıldan beri Çin Ko
münist Partisi her türlü anlaşmayı çiğnemiştir ve dolayısıyla ba
rışın bozul,masının sorumluluğunu yüklenmelidir. Oysa bu parti 
şimdi bütün hilkümet yöneticilerinin de dahil olduğu sözüm ona 
bir savaş suçluları listesi hazırlamış ve işi, hükümetten ilkönce 
bunların tutuklanmalarını talep etmeye kadar vardııııııştır. Bu, 
Çin Komünist Partisi'nin ne kadar azgın ve mantıksız olduğunu 
ortaya koymaktadır. Çin Komünist Partisi bu tutumunu değiştir
medikçe barış görüşmelerine başlamak gerçekten zor olacaktır.>> 

lşte Guomindang'ın savaş sorumluluğu konusundaki görüşü, Guo
mindang Merkez Yürütme Komitesi Propaganda Bölümü'nün 1 3  Şu
bat l 949'da yayınladığı <<Özel Propaganda Talimatı>>nda yer alan bu 
sözlerden ibarettir. 

Bu tez, savaşın başsuçlusu Çan Kayşek'e aittir. Çan Kayşek Yeni 
Yıl mesajında şöyle diyordu: 

Üç Halk İlkesi'nin ve Cumhuriyetin Babasının öğretilerinin 
inançlı bir takipçisi olarak Japonya'ya karşı savaşın sona eııııesi
nin ardından, eşkiyaların silahla bastırılmasına girişmeye ve böy
lece halkın acılarının ağırlaştınlmasına taraftar değildim. Bunun 
için Direnme Savaşı sona erer eıırıez hükümetimiz, barış ve milli 
yeniden inşa siyasetini ilan etti ve aynca komünist sorununu da 
siyasi danışma ve askeri a'.rabuluculuk yollanyla çözmeye çalıştı. 
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Ancak biltiln umutlannuza karşın Komilnist Partisi bir buçuk . . 
yıldır biltiln anlaşma ve önerileri kasıtlı olarak baltaladı ve planlı 
bir şekilde . aldığı önlemlerle bunların uygulanmasını olanaksız 
hale getirdi. Nihayet, bizzat devletin varlığını tehdit eden top
yekun bir silahlı ayaklanmayı bile başlattı. Böylece bu hilkümet 
isyan bastıııııak için hiç istemediği halde seferberlik ilan etmek 
zorunda kaldı. 

25 Aralık 1948 tarihinde, Çan Kayşek'in bu açıklamayı yapmasın-• 
dan yedi giln önce Çin Komilnist Partisi'nin bir yetkilisi kırk üç savaş 
suçlusunun yer aldığı bir liste açıkladı ve bu listenin en başında yer 
alan da Çan Kayşek'ten başkası değildi. Hem barış peşinde koşan, . ' 
hem de sorumluluklarından kaçmak isteyen savaş suçlularının, suçu 
Komünist Partisi'ne yüklemekten başka çareleri yoktur. Fakat bu ikisi 
birbiriyle uzlaşır şeyler değildir. Komilnist Partisi'nin savaşı başlatma ' 
sorumluluğunu yüklenmesi gerektiğine göre Komünist Partisi cezalan� 
dınlmalıdır. Komünistler «eşkıya>> olduğuna göre, «eşk:iyanın bastınl
ma>>sı gerekir. <<Topyekfin bir silahlı ayaklanma>> başlattıklarına göre 
<<ayaklanmanın ezilmesi>> gerekir. <<Eşkıyalığın basırılması>> ve 
«ayaklanmanın ezilmesi>> tamamen doğrudur, öyleyse bundan neden 
vazgeçilsin? Neden <<komünist eşkıya>> sözil, Guomidang tarafından 1 
Ocak 1 949'dan bu yana yayınlanan'resmi belgelerde «Komünist Parti
si>> şeklinde değiştirilmiştir? 

Sun Fo, bir terslik hişsetmiş olacak ki, Çan Kayşek'in Yeni Yıl me
sajını yayınladığı gilnün akşanu yayınlanan bir konuşmasında savaşın 
sorumluluğu konusunda değişik bir tez ortaya attı. Sun Fo şöyle diyor
du: 
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Üç yıl önce, Direnme Savaşı'nın zafere ulaşmasının hemen ar
dından halkın yaralarını sarmaya ihtiyacı olduğundan, illkenin 
de etkin bir şekilde yeniden inşası geıektiğinden ve çe}' ' 1 ;  !''.ll"ti
ler arasında bu ihtiyaçlarla ilgili olarak ortak bir anlayış hala var 
olduğundan, bir Siyasi Danışma Konferansı için çeşitli kesimle-

• •  
rin ve tanınnuş kişilerin temsilcilerini bir araya çağırdık.. Uç haf-
talık bir çabadan sonra ve özellikle Başkan Truman'ın özel tem-



silcisi Mr. Marshall'ın değerli arabuluculuğu sayesinde bir barış 
ve milli yeniden inşa programı ve belirli uyuşmazlıkların gideril
mesi için somut önlemler üzerinde bir anlaşmaya varıldı. Zama
nında bu önlemleri uygulamış olsaydık bugün Çin'in ne kadar re
fah içinde ve halkının da ne kadar mutlu olacağını bir düşünün ! 
Ne yazık ki, o sırada ilgili partilerden hiçbiri parti çıkarlarından
bütünüyle vazgeçmedi, bütün ülke halkı da, barış hareketini ba
şarıya ulaştırmak için elinden gelen her şeyi yapmadı ve böylece 
savaş felaketi yeniden ortaya çıkarak halkı ıstırap ve sefalete sü
rükledi . 

. 
Sun Fo, Çan Kayşek'e göre biraz daha <<adil>> . Gördüğümüz gibi o, 

Çan Kayşek'in aksine savaşın sorumluluğunu tamamen Komünist Par� 
tisi'nin sırtına yıkmak yerine, <<toprak mülkiyetinin eşitleştirilmesi»1 

yöntemini kullanarak kabahati <<ilgili bütün partiler>> arasında eşit ola
rak paylaştırıyor. Ona' göre Guomindang, Komünist ·Partisi, Demokra
tik Birlik, tanınmış kişiler kabahati paylaşmalıdır. Üstelik hepsi bu ka
dar da değil; <<bütün ülke halkı>> da kabahati paylaşmalıdır. 475 milyon 
yurttaşımızdan hiçbiri sorumluluktan kurtulamıyor. Çan Kayşek, yal-, 
nızca Komünist Partisi'ne vururken Sun Fo, bütün partilere, herhangi 
bir partiye bağlı olmayan kimselere ve bütün yurttaşlarına vuruyor; 
hatta Çan Kayşek ve belki de Sun Fo'nun 1 endisi bile sopadan nasiple
rini alacaklar. Burada iki Guomindapglının, Sun Fo ile Çan Kayşek'in 
birbirlerine ters düştüğünü görüyoruz. 

Ortaya, <<Hayır, bence sorumluluk bütünüyle Guomindang'a ait ol
malıdır>> diyen üçüncü bir Guomindanglı çıkmıştır. Adı Li Zung
ren'dir. 22 Ocak 1 949 günü Li Zungren, <<başkan vekili» sıfatıyla bir 
demeç yayınladı. Savaş sorumluluğu ile ilgili olarak şunları söyledi: 

Sekiz yıllık Direnme Savaşı'nı izleyen üç yıllık iç savaş, Diren
me Savaşı'nda kazanılan zaferden sonra ülkenin toparlanması 
için son umudu da yok etmekle kalmamış, Sarı Irmağın kuzeyin
de ve güneyinde her yere felaket götüııııüş, sayısız çiftlik ve evi 

ı .  Sun Yatsen'in ünlü bir sloganı. (Bkz. «Yeni Demokrasi Üzerine,», Altıncı bölüm, 
Mao Zedung, Seçme Eserler, cilt il, Kaynak Yayınlan, s.358-359) Burada Sun Fo ile 
alay etmek anıacıyla bir kelime oyunu yapılmaktadır. 
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mal1vetmiş. hiı1lerce ve hiıı lerce masum iı1saı11 katletıniş. ya da 
• 

yaralaın ış. sayısız aile11i11 parçalaı1masıı1a yol açmış ve her yerde 
halk111 açlıktaı1 ve s<>ğuktaı1 kırı lması11a nedeı1 olmuştur. Böyle
siı1e korkuı1ç hir felakcti11. ülkemiziı1 iç savaşlar tarihiı1dc ger
çckteı1 bcı1zcri yoktur. 

BurJda Li Zuı1grcı1. l>ir açıklamada huluı1makla bcrallCr isim ver
miyor. Sorumluğu. ne Guomiı1daı1g'a. 11c Komü11ist Partisi'ı1e. 11e de 
başka l1erl1aı1gi hir kesime yüklüyor: huı1uı1la beraber biı· gerçckteı1. 
yaı1i bu <<k<>rkuı1ç lelaketiıt>> başka bir yerde değil de <<Sarı lrınağ111 
kuzeyiı1de ve güı1eyiı1de>> yer aldığıı1daı1 söz ediyor. Öyleyse Sarı Ir
mağı11 güı1eyiı1de Yaı1gze lrmağıı1a ve kuzeyinde Suı1gari Irmağ111a 
kadar ola11 bölgedeki hu <<korku11ç felaketi>> kimi11 çı.kardığ111a bir ba
kalım. Bu felaket. oradaki halkla halk ordusuı1uı1 birbirleriyle çarpış
ması11daı1 mı doğmuştur'! Li Zuı1greı1, bir zama11lar Çan Kayşek'iı1 
Peyping KarJrgahıı1111 •Komuta111 olduğu11a ve ke11di Guangsi kliği11i11 
askerleri Çan'ıı1 askerleri ile birlikte bir zamanlar �aı1du11g Eyale
ti'ı1deki Y i-Meng dağlık b<>lgesiı1e saldırdıklarıı1a göre� hu <<felaketiıt>> 
11erede ve 11asıl başladığı koı1usu11da güve11ilir bilgiye sahiptir. Li 
Zuı1greı1'iı1 başka hiçbir iyi taraı·ı olma..a da. hir tek bu dürüst açıkla
mayı yapması bile iyi hir şeydir. Ayrıca <<ayaklaı1mayı ezmek>> ya da 
<<eşkıyayı hastırmak>>ta11 söz edecek yerde savaşı. iç savaş olarak ad
laı1du·ıı1ası Guoıııiı1daı1g içi11 oldukça yeı1i bir şey sayılahilir. 

Li Zuı1greı1, ayı1ı açıklamasıı1da bu Jllaı1tığı sürdürerek 
<<Hükümeti11 Çiı1 Komüı1ist Part isi taraı·111d4111 ö11erileı1 sekiz ınadde te
mcliı1de derl1al gl'.>rüşınelerc l>aş lamaya hazır olduğuı1u>> ila11 ·etti. Li 
Zuı1grcn. sekiz ınaddedeıı hiriı1c isi11i11 savaş suçlularıı11ı1 ce1..ala11dıı·ıı
ması olduğuı1u ve keı1di saygıdeğer adıı1111 da huı1ları11 arası11da yer al
dığ1111 bilınektedir. Savaş suçluları11111 ce1.alaı1dırılması <<lclakctiı1>> d<>
ğurduğu maı1tıki l>ir S<>11uçtur. Bu yüzdeı1 Guomindaı1g'ı11 illalı olmaz
ları dal1a şimdidcı1 Li Zuı1greı1'c karşı· alçak sesle l1omurdaıımakta ve 
<<Mao Zcduı1g'uıı 14 Ocak tarilıli açıklama.-;ıııda i leri sürdüğü sekiz 

2. llurıı<lıı. Ş:ındung liy:ıleıi'ııdc hulunaıı Yi ve Meng Dağlıın biilgesinc <leğinilnıekıedir. 
l!u biilgeye sal<lır•ın. Çaıı Kayşek'iıı askerleri ile <>rtıık lıarekct cdeıı Guııııgsi kliğiııiıı 
46.0rdusuy<lu. l!u <>r<lu. dcııiz yoluyl:ı l lııyııaıı A<lası 'ıı<l;ın gcli rilıııi� ve 1946 
Ekinı'iııde Çiııgd;ıo'ya ı,:ıkıııı�lı. 1 947 Şuhal'ın<la Şan<lwıg Eyaleti'nin [A1yvu Il<ilgc
sin<lc l<ıptan in1ha edildi. 
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madde mil leti fe l:ıketc sürükleyecektir. Hükümeti11 buı1Iarı kabul etme
mesi gerekirdi>> demektedirler. 

l tlal1 olmazlarıı1 açıkça koı1uşmayıp da yalı1ızca alçak sesle homur
daıımalarııı111 11cde11leri vardır. Çaıı Kayşek <<çckilmedeı1>> öı1cc inalı 
olmazlar sekiz koşulumuzu reddetmeyi düşünüyorlardı. Ama koı1uyu 
bir kere dal1a düşüııeı1 Çaı1 Kayşek bundan vazgeçti: belki de bunları 
reddetmeııi11 keı1disi11e hiçbir açık kapı bırakmayacağını hesap ediyor
du. 19 Ocak güı1ü işte durum buydu. O sabah, Naı1ciı1g'den Şaı1ghay'a 
geldiğinde Çaı1g Cu11may3 << Hükümet, Çi11 Komünist Partisi tarat"ından 
ileri sürüleı1 sekiz şarta cevap olarak yakında yeı1i bir açıklamada bu
lunabilir>> dedi. Buı1uı1 üzeriı1e Meı·ke:i Haber Ajaıısı aynı akşam ya
yınladığı bir iç bülteı1de şöyle diyordu: 

Çaııg Cuıımay'ıı1 açıklamasıyla ilgili Şaııghay bültenine şimdi 
gelen şu açıklamayı ekleyin. Hükümetin yakında yeni bir açıkla-• 
ma yapacağı şeklindeki sözleri ile ilgili olarak, Merke:i Habeı· 
Ajaıısı'ııııı bir muhabiri ilgili  makamlardan, Hükümetin başka bir 
açıklamada buluı1maya niyetli olmadığını öğrenmiştir. 

2 1  Ocak tarihli <<çekilmesi>> ile ilgili demeciııde Çaıı Kayşek. sekiz 
koşulu eleştircıı tek kelime st>ylemiyor ve hatta kendi beş koşulundan 
da feragat ederek bunlan. <<toprak bütüııl üğüııüı1 ve egemenliğiıı ko
ruııması. taril1i kültürüıı ve toplumsal düzenin tahrip edilmemesi ve 
halkı11 geçiminiıı ve özgürlük hakkıııın güvence altına alınması ilkeleri 
ıemeliı1de barışııı sağlaı1ması şckliııde değiştiriyordu. Artık anayasa. 
lıukuk düzeııi ya da ordu gibi meseleleri ortaya sünneye cesaret ede
miyordu. Li Zuııgrcıı'iiı 22 Ocak'ta barış görüşmelerine temel olarak 
Çiıı Komüı1ist Partisi'ı1i11 sekiz koşuluııu kabule cesaret etmesiı1iı1 ve 
Guc>miııdaııg illalı olmazlarıı1ıı1 da buııları açıkça reddetmeye cesaret 
.edemeyip. << Hükümctiıı buı1ları kal1ul etmemesi gerekirdi>> diye ho
muı·daıımalanııııı 11cdcııi işte budur. 

Suıı F<>. <<t<>pı·ak mülkiyetiııiıı eşitleştirilmesi>> siyasetiııi tutarlı bir , 

3. Küçük hir gerici (l<ırt i  t>l;ın Denıtlkr;ıtik Sosyalist l'artisi'ııin h;ışk;ıııı gerici bir politi
k;ıcı. lıkz. l"ll.I c iltte <<Çiıı (Jcvriıııiniıı Ycııi Yükselişini Sclanılayalını>•. Not !!. s. 1 1 5  
ve <<Yeni llcıııokr.ısi Uzcriııe>• N<ıt 10. Matl Zt.-dung. Seçnıe Eserler. cilt ll. Kaynak 
Yayınlan, s.366 
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şekilde sürdürdü mü? Hayır. 5 Şubat 1 945'te <<Hükümet merkezini 
Kanton'a nillettikten>> sonra, 7 Şubat günü savaş sorumluluğu konu
sunda bir k ınuşrna yaparak şunlan söyledi: 

Geçtiğimiz altı ay boyunca savaş felaketinin yayılması, durumda 
ciddi değişiklikler doğuııııuş ve halkın anlatılmaz acılar çekme
sine neden olmuştur. Bütün bunlann kökü geçmişteki hatalar, 
başarısızlıklar ve mantıksızlıklarda yatmaktadır ve bunu sonucu 
da bugün ortaya çıkan vahim durumdur. Hepimiz, Çin'in Üç 
Halk llkesi'ne ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Üç Halk İlkesi uy
gulamaya konmadığı sürece Çin'in meseleleri asla çözülemez. 
Yirmi yıl önce, bizzat Partimizin Zunglisinin* adım adım uygu
layacağımız umuduyla Üç Halk llkesi'ni bize emanet ettiğini 
anımsayacaksınız. Eğer Üç Halk İlkesi uygulanmış olsaydı, böy
lesine umutsuz bir durum ortaya çıkmazdı. 

Lütt"en, herkes Guomindang Yürütme Meclisi Başkanı'nın burada 
savaşın sorumluluğunu çeşitli partiler ve tüm yurttaşlar arasında eşit 
olarak paylaştırmadığına ve bizzat Guoınindang'a yüklediğine dikkat 
etsin. Sun Fo'nun sopayı yalnız Guomindang'ın sırtına indirdiğini gör
mek, herkesi t"azlasıyla memnun ediyor. Ya Komünist Partisi? Başkan 
Sun şöyle diyor: 

Çin Komünist Partisi'nin yalnızca, Üç Halk hkesi'nin bir ilkesi
nin, Halkın Refahı llkesi'nin bir parçası olan toprak mülkiyetinin 
eşitleştirilmesini isteyerek halkı aldatmayı ve kendi saflarına 
çekmeyi başardığını görebiliyoruz. Hepimiz bundan büyük bir 
utanç duymalı, uyanıklığımı2l artırmalı ve geçmişteki hataları
mızı yeniden gözden geçiııııeliyiz. 

Eksik olmayın, aziz Başkan ! Komünist Partisi hala <<halkı aldat
mak ve kendi saflarına çekmek>> suçuyla itham ediliyorsa da, hiç ol
mazsa diğer korkunç suçlardan yakasını sıyırıyor ve böylece sopalan
maktan kurtularak kazasız belasız salıveriliyor. 

• B�kan aıılanunda Çince bir kelin1e. Burada Sun Y alsen kastedilnıektedir.-Ç.N. 
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Başkan Sun'un sevimli gözükmesinin tek nedeni bu değildir. Aynı 
konuşmada şunları da söylüyor: , 

• 
Bugiin komünist etkisinin yayılması,  inandığımız ilkeleri uygula-
madaki başarısızlığımızın bir sonucudur. Partimizin geçmişteki 
en büyük hatası, bazı üyelerin kuvvete aşın ölçüde tapmaları ve 
kendi aralarında iktidar mücadelelerine girişmeleri, böylelikle de 
düşmana, safla,rımıza nit"ak sokma olanağı vermiş olmalarıdır. 
Sekiz yıllık Direnme Savaşı'nın sona eııııesi, ülkenin barışçı bir 
şekilde birleştirilmesini gerçekleştirmek için bir fırsatu, bin yılda 
bir çıkacak bir fırsat. Ve hükümet önceleri iç uyuşmazlıkların si
yasi yollarla çözülmesi için bir plan yapmış fakat ne yazık ki, bu 
plan uygulanmarnışur. Yıllarca süren savaştan ve kargaşadan 
sonra halkın yaralarının acilen sarılması gerekiyordu. silahlı ça
Uşmanın yeniden başlatılması, halk için hayau çekilmez hale ge
tirdi ve korkunç acılara yol açu. Aynı zamanda askerlerin moral
lerinin bozulmasma ve birbiri peşi sıra askeri yenilgilere neden 
oldu. Halkın duygularına saygı gösteren ve askeri yolların mese· 
lenin çözümünde başarısız kaldığını gören Başkan Çan barış 
çağrısında bulunduğu bir Yeni Yıl mesajı yayınladı. 

Çok güzel ! Burada bu savaş suçlusu Sun Fo, tutuklanmadığı ve da
yak yemediği halde kendiliğinden bir itirafta, hem de açık ve doğru bir 
itirafta bulunuyor. Kuvvete tapan, savaşı başlatan ve ancak askeri yol
lar sorunu çözmekte başarısız kaldıktan sonra barış isteyen kimdi? Gu
omindang'dan, bizzat Çan Kayşek'ten başkası değil. Başkan Sun, parti
sinin <<bazı üyeleıinin>> kuvvete aşırı ölçüde tapUklarını söylerken söz
cükleri büyük bir dikkatle seçiyor. Bu, Çin Komünist Partisi'nin, Guo
mindang'ın yalnızca belli sayıda üyesinin, bu sayıdan fazlasının değil 
ve elbette üyelerini tümünün de değil, cezalandırılması ve savaş suçlu
su olarak damgalanması talebiyle uyum halindedir. 

Demek ki, sayı konusunda Sun Fo ile bir anlaşmazlığımız yok. Ay
rıldığımız nokta, sadece bundan çıkarılacak sonuç. Biz, Gu,omin
dang'ın <<bazı üyeleri>>nin, <<kuvvete tapukları>> ve <<halk için hayatı çe
kilmez>> hale getiren <<silahlı çauşmayı yeniden başlattıkları>> için sa-
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vaş suçlusu olarak cezalandırılmalarını ist iyoruz. Fakat Sun Fo, bunu 
kabul etmiyor. Şöyle diyor: 

Temsilcileritlin ataılmasını geciktiı ıııek ve sürekli olarak vakit 
ka7.aı1maya çalışmakla Komünist Partisi de kuvvete taptığına, ar
tık güçleı1diğine ve ülkeılİll tamamını zorla ele geçirebileceğiıle 
in;ındığını gösteııııiştir: bu yüzden ilk adım olarak çarpışmaların 
kesilmesini reddetmektedir. Amacı soıl derece açıktır. Beıl bura
da, son derece ciddi olarak, kalıcı bir barış için yapı�acak görüş
meleri iki pai"tiılin eşit bir temelde yürütmesini ve koşullarııl da 
hakça, akılcı ve bütün ülke halkı için kabul edilel;>ilir 11iteli.kte ol
masını öneriyorum. 

Gördüğünüz gibi Başkan Sun pek de o kadar sevimli değildir. Sa
vaş suçlularının cezalandırılmasını hakça ve akılcı bir koşul olarak 
görmediği anlaşılmaktadır. Savaş suçluları konusundaki sözleri, Guo
minang Propaganda Bölümünüıl 1 3  Şubat tarihli <<Özel Propaganda 
Talimatı >>ndakine benzer bir tuklmu yansıtmaktadır ve gene aynı şe
kilde o da açıkça karşı çıkmaya cesaret edemeyip alçak sesle homur
danmakla yetinmektedir. Barış görüşmeleri içiıl temel bir koşul olarak 
savaş suçl ularının cezalaıldırılmasını kabul etmek cesaretiıli göstereıl 
Li Zungren'den kesiıl bir biçimde ayrılmaktadır. 

Gene de Başkan Suıı'da sevimli bir yaıl vardır; çüılkü bizi yalnızca 
<<temsilcileri>> atamayı gcciktiı ıııek ve <<İlk adım olarak çarpışmalarııl 
kesilme'sini reddetmek>>le suçlamasındaıl da aı1laşılacağı gibi, Komü
nist Partisi'ılİll de <<kuvvete taptığı>>llı söylediği halde oıluıı. daha 
1946'dan itibaren kuvvete tapan ve son derece zalim bir savaşı ba.�la
tan Guc>m indaılg'daıl farklı <>lduğuılu bclirtiy<>r. Doğrudur, Kc>müııist 
Part isi, <<temsilcileriıli atamayı gcc iktiı·ıııiştir>>, çüılkü savaş suçluları
nın listesinin ÇTKartlma.<;ı öılemli bir koıludur: <<ülkeniıl tüm llalkı içiıl 
kabul edilebilir>> olmalıdır ve fazla �zun ya da ı·azla kısa bir liste ger
çekçi olmadığı gibi (saflarıılda sav;ı� suçlularııla ve onlarııl suç ortak
larrıla yer olmayaıı) <<l)ütüıl ülke lıalf; ı>> taraı·ıııdaıl da kal)ul edilcınel' .. 
Bu da demokratik partilere ve llalk t>rgütleriıle daılışmayı gerektirir: 
bu yüzdeıl bir miktar <<gecikmeye>> y<>I açtık ve temsilcilerimizi çabu
cak atama olaılağıııı bulamadık. hu da Suıl Fo'ıluıl ve oıluıl gibileriıı 



ca111111 sıktı. Ancak bundan Komünist Partisi'nin «kuvvete taptığı» so
nucu çıkarılamaz. Olasılıkla yakında savaş suçlularının listesi yayınla
nacak, temsilcilerimiz açıklanacak. ve görtişmelere başlanacaktır ve o 
zamaı1 Başkan Sun bizim <<kuvvete tapbğunızı» söyleyemeyecektir. 

«İlk adım olarak çarpışmaların kesilmesini reddetmemiz»e gelin
ce. bu Başkan Çan'ın Yeni Yıl mesajına uyularak benimsenmiş 
doğru bir tavırdır. O mesajında Başkan Çan şöyle diyordu: 

Komünist Partisi içte11likle barış istediğini gösterir ve bu konuda 
somut kanıtlar ortaya koyarsa Hükümet hiç kuşkusuz bunu bütün 
içtenliğiyle karşılayacak ve çarpışmaların sona erdirilmesi ve ba
rışın sağla11ması için somut önlemleri görüşmeye hazır olacaktır. 

19 Ocak'ta Sun Fo'nun Yürütme Meclisi, Çan Kayşek'in mesajına 
aykırı olan ve << ilkönce. derhal ve kayıtsız şartsız çarpışmaların kesil
mesi ve barış görüşmelerine katılacak temsilcilerin ondan sonra atan
mas1>>111dan söz eden bir karan kabul etti. 2 1  Ocak günü Çin Komünist 
Partisi'ı1in bir sözcüsü bu saçma karan sert bir dille eleştirdi4• Şaşıla
cak bir şekilde. Yürütme Meclisinin başkanı eleştiriyi duymazlıktan 
gelerek 7 Şubat'ta tekrar saçma sapan konuştu ve Komünist Partisi'nin 
<<İlk adım olarak çarpışmaların kesilmesini reddetmesi>>nin <<onun da 
kuvvete taplığınııt>> bir kaıııtı olduğunu söyledi. Çan Kayşek gibi bir 
savaş suçlusu bile görüşmeler olmadaı1 çarpışmaları kesmeniıı ve barı
şı sağlamanı11 olaı1aksız olduğunu biliyor: bu noktada Sun · Fo, Çaı1 
Kayşek'in çok gerisinde kalmıştır. 

B ili11diği gihi. her zaman savaşın başlatılmasında ve sürdürülmesin
de. Çaı1 Kayşck'e destek olduğu içiı1 Sun Fo. savaş suçluları listesiı1de 
yer almaktadır. 22 HazirJn 1 947'de bile hala <<askeri bakımdan sonu11a 
kadar savaşmamız koşuluyla kesinlikle hir çözüme ulaşılacaktır>> ve 
<<şu sırada barış görüşmeleri söz koı1usu olamaz>> ve <<hükümet. ya Çi11 

4. [Jkz. hu cilllc <<N<tııciııg Yiiıiitnıc Mcclisi'nin Kar.tn Ü1.crinc Çin K<111ıünisl Partisi 
Sii1.ı:üsünüıı Y <ınııııu••.s. 305 

5. IJur.ı<la. ,, sır<ılar<l<ı c;u,>ıııiıı<lıng hüküıııcı inin lı:ı�k,ın yar<lınıcısı <>lan Sun Fo'nun 22 
l laziraıı 1947 larihin<lc N•ıııciııg'dc A.,.<<><"İ<ıtcd Prı·ss , Guonıin<lang Mcı·l.:e:i Giiııliil.: 
llahı·ı·/ı·ı· ve .'iiıı Miıı /Jıı<> ıııulıahirlcriylc yaptığı giiıii�nıc<lc sarf elliği söıJere <leğinil
nıckıc<lir. 
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Komünist Panisi'ni ezecek ya da onun tarafından dewilecektir>>5 gibi
sinden laflar eunekteydi. Sun Fo'nun kendisi de Guomindang'ın kuv- · 

vele tapan <<bazı üyeleri>>nden biridir. Fakat şimdi, sanki kendisi hiç 
kuvvete tapmamış ve Üç Halk İlkesi'nin uygulanmamasında hiç so
rumluluk taşımamış gibi dışarıdan sorumsuz ve suçlayıcı beyanlarda 
bulunmaktadır. Bu dürüst bu tutum değildir. ister devletin yasaları 
uyarınca, ister Guomindang'ın Parti disiplinine göre yargılansın, Sun 
Fo hakettiği cezadan kurtulamaz. 

1 



ÇİN KOMÜNİST PARTİSİ 
YEDfNCİ MERKEZ KOMİTESİ'NİN 

İKİNCİ GENEL TOPLANTISI'NA RAPOR* 

5 Mart 194[} 
1 

Liaosi-Şenyang, Huay-Hay ve Peyping - Tiancin, harekatlarının 
sona ermesiyle birlikte, Guomindang ordusunun ana kuvveti imha 
edilmiş bulunmaktadır. Savaşçı birliklerinden, Sinciang'dan Tayvan'a 
kadar uzanan geniş bölgelere ve son derece uzun cephelere dağılmış 

• 

• Çin Komünist Partisi, Yedinci Merkez Konıitesi İkinci Genel Toplanusı'nı 5- 1 3  Mart 
I 949 tarihleri arasında Hebey Eyaleti'nin Pingşan ilindeki Sibaypo köyünde yaptı. 
Me(kez Konıitesi'nin otuz dört üyesi ile on dokuz yedek üyesi toplantıda hazır bulun
du. Çin halk devrinıinin ülke çapında zafere ulaşn1asından hen1en önce yapılan bu 
toplantı son derece önenuiydi. Toplantıya sunduğu raporunda Mao Zedung yoldaş, 
devrinlin ülke çapında zaferinin hızla gerçekleşn1esi ve bu zaferi örgütlemek için ge
rekli siyasetleri ortaya koydu. Bu zafer ile birlikle Parti'nin çalışnıalannın ağırlık nok
tasının köylerden şehirlere kaydırılma�ı gerekeceğini açıkladı, Parti'nin zaferden son
ra benimsenıesi gereken temel siyasi ve ekononıik siyasetleri ve dış siyaseti ortaya 
koydu ve Çin"i bir takını ülkesi oln1aktan çıkarıp bir sanayi ülkesine ve yeni demokra
tik bir toplun1 olmaktan çıkarıp sosyalist bir toplunıa dönüştürn1enin ana yönünü ve 
genel görevlerini saptadı. Özellikle, Çin ekonon1isinin farklı kesimlerindeki nıevcut 
koşulları ve Parti'nin beııinısenıesi gereken doğru siyasetleri talılil etti. Çin'de sosya
list dönüşümü· gerçekleştirmek için izlenn1esi gereken yolları gösterdi, bu konudaki 
çeşitli <<Sol» ve sağ sapmaları eleştirdi ve Çin ekononıisinin göreli olarak yüksek bir 
hızla gelişeceği konusundaki kesin inancını belirtti. Mao Zedung yoldaş, Çin d.emok
ratik halk devrinıinin zaferinden sonra yurtiçinde ve dışında sınıf ntücadelesinin yeni 
durumunu değerlendirdi ve tanı zamanında uyarıda bulunarak burjuvazinin «şekere 
bulanmış nıemıiler>>inin proletarya için başlıca tehlike haline geleceğini belirtti. Bü
tün bunlar bu belgeye uzun bir tarihi dönen1 için büyük önen1 kazandımlaktadır. Bu 
rapor ve Mao .Zedung yoldaşın aynı yılın Haziran ayında yazdığı Demokratik Halk 
Diktatörlüğü Üzerine adlı nlakalesi, Çin Halk Siyasi Danışn1a Konferansı'nın Birinci 
Genel Toplant.ısı'nda kabul edilen ve Yeni Çin'in kurulnıasından sonra geçici bir Ana
yasa görevi yapan Ortak Programda yer alan siyasetlerin ten1elini oluşturdu. Partinin 
Yedinci Merkez Konıitesi'ııin İkinci Genel Toplantısı, Mao Zedung yoldaşın raporu
nu tenıel alan bir karar beninısedi. Toplantıdan sonra Çin Kon1ünist Partisi 
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bulunan ancak bir milyon kadar askeri kalmıştır. Artık bundan böyle 
bu Guomindang askerlerinin hakkından gelmek için ancak üç öıııek 
izlenebilir: Tiancin örneği, Peyping örneği ya da Suyyuan örneği 1 Ti
ancin'de yapmış olduğumuz gibi düşman kuvvetlerinin hakkından sa
vaşarak gelmek, dikkatimizin ve hazırlıklarımızın ana hedefi olmaya 
devam etmelidir. Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun bütün komutan ve sa
vaşçıları, savaşma azimlerini kesinlikle hiçbir şekilde gevşetmemeli
dirler; savaşma azıııini gevşeten ve düşmanı küçümseyen her türlü dü
şünce yanlıştır. Peyping örneğine uygun çözümler olasılığı, yani düş
man birliklerini Halk Kurtuluş Ordusu'nun sistemine uygun olarak 
Halk Kurtuluş Ordusu içinde, barışçı yoldan, hızla ve tamamen yeni
den örgütlenmeye zorlama olasılığı artmıştır. Karşıdevrimin kalıntıla
rına hızla son verme ve onun �iyasi etkisini yok etme bakımından bu 
çözüm, savaşla çözme örneği kadar etkili değildir. Ama düşmanın ana 
kuvveti yok edildikten sonra bu çözümün ortaya çıkması kaçınılmaz
dır. Ayrıca kayıp ve zarardan kaçınılmasını sağlayacağı için bu çözüm 
ordumuz ve halkınıız için yararlıdır da. Dolayısıyla, çeşitli sahra ordu
larındaki bütün yönetici yoldaşlar bu mücadele biçimine dikkat göster
meli ve nasıl uygulanacağını öğrenmelidirler. Bu, mücadelı; biçimle
rinden sadece biridir, kansız bir mücadele biçimidir; sorunun mücade
le etmeden çözülebileceği anlamına gelmez. Suyyuan örneği, Guo
mindang birliklerinden bir bölümünü tamamen ya da kısmen sağlam 
bırakmak, yani onları kendi tarafımıza kazanmak ya da siyasi bakım
dan tarafsızlaştıııııak amacıyla bu birliklere geçici ödünler vermektir. 
Bu yolla, önçe Guomindang'ın arta kalan kuvvetlerinin ana bölümü
nün işini bitirmek için kuvvetlerimizi bir araya toplayabilir ve belirli 
bir süre (diyelim birkaç ay, altı ay ya da bir yıl) sonra bu birlikleri 
Halk Kurtuluş Ordusu'nun sistemine uygun olarak yeniden örgütleme
ye girişebiliriz. Bu da başka bir mücadele biçimidir. B u, karşıdevrimin 
kalıntılarını ve siyasi etkisini Peyp�ng örneğine oranla daha fazla ve 

Merkez Konıitesi Hebey Eyaleti'ndeki Pingşan ilinin Sibaypo köyonden Peyping'e ta
şındı. 

!. 19 EyliU 1949'da Suyyuan Eyaleti'nin Guonıindang Valisi Dung Çiyu ve Guonıin
dang ordusu konıutanı Sun Lanfeng isyan ederek 40 binden fazla askerle bizim safı
nuza geçtiler. Bu birliklerin yeniden gruplandırılmasına 21 Şubat 1950'de Halk Kur
tuluş Ordusu'nun Suyyuan Askeri JS:onıutanlığının yönetinlinde başlandı. Bunlar, 10 
Nisan' da Halk Kurtuluş Ordusu içinde yeniden örgütlendiler. 
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daha. uzun bir dönem sürdürür. Fakat bunların önünde sonunda yok 
edileceğinden en ufak bir kuşku yoktur. Bir kez bize boyun eğdikten 
sonra karşıdevrimcilerin; devrimciler haline gelecekleri ve karşıdev
rimci fikir ve emellerinin aruk yok olacağı sanılmamalıdır. Böyle bir 
şey hiçbir zaman olamaz. Karşıdevrimcilerin birçoğu yeniden kalıba 
dökülecek, bazıları ayıklanacak ve bazı iflah olmaz karşıdevrimciler 
de ezilecektir. 

il 
Halk Kurtuluş Ordusu, her zaman için savaşan bir güçtür. Ülke ça

pında zafer kazanıldıktan sonra da, yurdumuzda sınıfların henüz orta-• 
dan kalkmadığı ve emperyalist sistemin dünyada hfila varlığını sürdür-
düğü tarihi dönem boyunca da ordumuz, savaşaıı bir güç olarak kala
caktır. Bu noktada hiçbir yaıılış aıılama veya duraksama olmamalıdır. 
Halk Kurtuluş Ordusu aynı zamaııda çalışaıı bir güçtür de; Peyping ve 
Suyyuaıı örnekleri güneyde uygulaııdığında da özellikle böyle olacak
tır. Çarpışmaların giderek azalması ile birlikte çalışan bir güç olma gö
revi artacakur. Çok geçmeden bütün Halk Kurtuluş Ordusu'nun çalı
şaıı bir güç haline dönüşme olasılığı vardır ve biz de bu olasılığı hesa
ba katmalıyız. Şu aııda ordu ile birlikte güneye hareket etmeye hazır 
53 bin kadro, yakında elde edeceğimiz uçsuz bucaksız yeni bölgeler 
için son derece yetersizdir ve bunun için de 2 1 00 000 kişilik sahra or
dularımızın tümünü çalışan bir güç haline getirmeye hazırlanmalıyız . • 
O zaman yeterli kadroya sahip olabiliriz ve geniş bölgelerde çalışma-
lar ilerleyebilir. 2 100 000 askeri ile sahra ordularına dev bir kadro 
okulu gözüyle bakmalıyız. 

III 
1 927'den günümüze kadar, çalışmalarımızın ağırlık merkezi köyler 

olmuştur. Köylerde güç toplamak, şehirleri kuşatmak için köylerden 
yararlanmak ve sonra şehirleri ele geçirmek; bu çalışma yönteminin • 
geçerli olduğu dönem artık sona ermiştir. Aruk, <<Şehirlerden köylere>> 

• 
dönemi ve şehirlerin köylere öncülük etmesi dönemi başlamıştır. Parti-
nin çalışmalarının ağırlık merkezi, köylerden şehirlere kaymıştır. Gü
neyde Halk Kurtuluş Ordusu önce şehirleri sonra köyleri işgal edecek-
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tir. Dikkatimizi hem şehirlere hem de köylere veınıeli ve şehir çalış
ması ile köy çalışmasını, işçiler ile köyliileri, sanayi ile tarımı sıkı sı
kıya birleştiııııeliyiz. Hiçbir şekilde köyler ihmal edilip biitün dikkat 
şehirlerde toplanmamalıdır; böyle bir düşünce bütiinüyle yanlıştır. Fa
kat .gene de Parti ve ordunun çalışmalarının ağırlık merkezi şehirlerde 
olmalıdır; şehirleri yönetmeyi ve inşa etmeyi öğrenmek için elimizden 
geleni yapmalıyız. Şehirlerde emperyalistlere, Guomindang'a ve bur
juvaziye karşı siyasi, iktisadi ve kültürel mücadelelerin ve aynı za
manda emperyalistlere karşı diplomatik miicadelelerin nasıl verilece
ğini öğrenmeliyiz. Onlara karşı açık mücadelenin yanı sıra gizli müca
deleier sürdürmeyi de öğrenmeliyiz. Bu konulara dikkat etmez, onlara 
karşı bu mücadelelerin nasıl sürdiiriileceğini öğrenemez ve bu müca-

, 
delelerde zafere ulaşamazsak, siyasi iktidarımızı koruyamayız, ayakta 
duramayız, başarısızlığa uğrarız. Si1ahlı düşmanlar safdışı edildikten 
sonra Ja, silahsız düşmanlarımız olacaktır. Bize karşı bütün güçleriyle • 
r.i'c llı.tele edeceklerdir. Bu düşmanları asla hafife almamalıyız. Bu so-
_,.,.L' şimdiden bu şekilde ortaya koyup kavrayamazsak, ilerde çok ağır 

r .ı:.talar yaparız. 

iV 
Şehirlerdeki miicadelelerimizde, kimlere dayanacağız? l(afaları 

karışık olan bazı yoldaşlar, işçi sınıı·ına değil de yoksul kitlelere da
yanmamız gerektiğini düşünüyorlar. Kat.alan daha da karışık olan bazı 
yoldaşlar ise burjuvaziye dayanmamız gerektiğini düşünüyorlar. Sana
yinin gelişmesinin yönetilmesinı; gelince, kafaları karışık olan bazı 
yoldaşlar, esas olarak devlet işletmelerinin değil, özel işletmelerin ge
lişmesine yardımcı olmamız gerektiğini ileri sürerken, bazıları da dev
let işletmelerine önem vermemizin yeterli olduğu ve özel işletınelerin 
pek önemli olmadığı şeklinde. karşı bir göriişü savunuyorlar. Bu karı
şık fikirleri eleştirmeliyiz. Emperyalistlere, Guomindang'a ve bürok
ratkapitalist sınıfa karşı kararlı bir mücadele siirdürebilmemiz ve bu 
diişmanları adım adım yenilgiye uğratabilmemiz için, canla başla işçi 
sınıt"ına dayanmalı, geri kalan emekçi kitlelerle birleşmeli, aydınlan 
kazanmalı ve milli burjuva unsurların ve onların bizimle işb

.
irliği ya

pabilecek olan temsilcilerinin mümkün olduğu kadar büyük bir kısmı-
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nı kendi tarafımıza çekmeli ya da tarafsızlaşuııııalıyız. Bu arada inşa 
görevine girişecek ve şehirlerin nasıl yönetileceğini, şehirlerdeki üreti
min nasıl eski durumuna getirilip geliştirileceğini adım adım öğrenece-• • 
ğiz. Uretimin eski durumuna getirilip geliştirilmesi ile ilgili olarak şu 
noktalan açık seçik kavramalıyız. İlk olarak devlet sanayisindeki üre
tim, ikinci olarak özel sanayideki üretim, üçüncü olarak da el sanatları 
üretimi gelir. Bir şehri ele geçirdiğimiz günden itibaren dikkatimizi o 
şehrin üretiminin eski durumuna getirilmesi ve geliştirilmesine yönelt
meliyiz. Bir şehrin ele geçirilmesinin üzerinden aylar geçmiş olmasına 
karşın üretim ve inşanın hfila rayına oturmamış, birçok sanayi dalının 
çalışamaz durumda bulunması ve bunun sonucu işçilerin işsiz kalıp 
geçim düzeylerinin düşmesi ve dolayısıyla Komünist Partisi'ne karşı 
hoşnutsuzluk duymaları gibi .bir durumla karşı karşıya kalmamak için 
çalışmalarımızda körü körüne ve gelişigüzel davranmamalı, merke.zi 
görevimizi akıldan çıkarmamalıyız. Böyle bir duruma hiçbir şekilde 
izin verilemez. Dolayısıyla, yoldaşlarımız üretim tekniklerini, üretimi • 
yönetme yöntemlerini ve bunlara yakından bağlı olan ticaret ve banka-
cılık gibi işleri öğrenmek için ellerinden geleni yapmalıdırlar. Halkın 
siyasi iktidarı, ancak şehirlerdeki üretim eski durumuna getirilip geliş
tirildiği ve tüketici şehirler, üretici şehirlere dönüştürüldüğü zaman 
sağlamlaştırılabilir. Şehirlerdeki diğer çalışmalar, örneğin Parti örgü
tündeki , siyasi iktidar organlarındaki, sendikalarda ve diğer halk örgüt
lerindeki, kültür ve eğitim alanlarındaki çalışmalar, karşıdevrimcilerin 
ezilmesi çalışmaları, haber ajanslarında, gazetelerde ve radyo istasyon
larındaki çalışmaların hepsi, merkezi görev olan üretim ve inşa görevi
ne bağlıdır ve ona hizmet eder. Üretim hakkında hiçbir şey bilmiyor
sak ve bu konuda hızla ustalık kazanamazsak, öncelikle işçilerin ve • 
genel olarak halkın geçim düzeyinin yükselmesi için üretimi mümkün 
olduğu kadar hızlı bir şekilde eski durumuna getirip geliştiremez• ve 
somut başarılar elde edemezsek, siyasi iktidarımızı koruyamayız, 
ayakta kalamayız, başarisızlığa uğrarız. 

v 
Güneydeki koşullar kuzeydekilerden farklıdır, dolayısıyla Partinin 

görevleri de farklı olmalıdır. Güney, hfila Guomindang'ın yönetimi al-
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undadır. Orada Partinin ve Halk Kurtuluş Ordusu'nun görevleri Guo
mindang'ın gerici silahlı kuvvetlerini şehirlerde ve köylük bölgelerde 
yok etmek, Parti örgütleri kurmak, siyasi iktidar organları kurmak, kit
leleri hareke.e geçirmek, sendikalar, köylü dernekleri ve daha başka 
halk örgütleri kuı·ıııak, halkın silahlı kuvvetlerini inşa etmek, arta ka
lan Guomindang kuvvetlerini temizlemek ve üretimi eski durumuna 
getirip geliştirmektir. Köylük bölgelerde başta gelen görevlerimiz, 
adım adım mücadele veııııek, kira ve faizin indirilmesi hazırlıklarını 
tamamlamak üzere haydutları temizlemek ve yerel zorbalara (toprak 
ağaları sınıfının iktidarda olan kesimi) karşı çıkmakUr. Daha sonra bu 
indirim Halk Kurtuluş Ordusu'nun gelişinden sonra bir iki yıl içinde 
tamamlanabilir ve toprağın dağıulmasının önkoşulu böylece yaraul
mış olur. Aynı zamanda tarım üretiminin bugünkü düzeyinin elden 
geldiğince korunmasına ve düşmesinin önlenmesine de özen gösteril
melidir. Kuzeyde birkaç yeni Kurtarılmış Bölge dışında koşullar tama
men farklıdır. Burada Guomindang yönetimi devrilmiş, halk yönetimi 
kurulmuş ve toprak sorunu esas olarak çözülmüştür. Burada Partinin 
merkezi görevi, bütün güçleri üretimi eski durumuna getirip geliştir
meye seferber eunektir; bütün çalışmaların ağırlık merkezi bu olmalı
dır. Aynı zamanda, kültür ve eğitim çalışmalarını eski haline koyup 
geliştirıııek, gerici güçlerin kalınularını yok etmek, kuzeyin tümünü 
sağlamlaşUrıııak ve Halk Kurtuluş Ordusu'nu desteklemek de gerekli
dir. 

VI 
Daha şimdiden yaygın bir ekonomik inşayı gerçekleştirmiş bulu

nuyoruz ve Partinin ekonomik siyaseti uygulamaya konulmuş ve göz
le görülür bir başarıya ulaşmış ur. Bununla birlikte neden başka bir 
ekonomi siyaseti değil de, böyle bir ekonomi siyaseti benimsememiz 
gerektiği konusunda, yani teori ve ilkeye ilişkin bir konuda Parti için
de hala birçok karışık görüş bulunmaktadır? Bu sorunun cevabı ne ol
malıdır? Kanımızca, şöyle olmalıdır: Japonya'ya Karşı Direnme Sava
şı'ndan önce, Çin'in tüm milli ekonomisinin yüzde 1 0  kadarını modem 
sanayi, ·yüzde 90 kadarını ise tarım ve el sanatları oluşturuyordu. Bu, 
emperyalist ve feodal baskının bir sonucuydu ve eski Çin toplumunun 

• 

346 



yarısömürge, yan.feodal niteliğinin ekonomi alanındaki yansımasıydı; 
Çin devrimi süresince ve zaferden sonra da oldukça uzun bir dönem 

bütün sorunlardaki temel hareket noktamız budur. Bu durum Partimi
zin stratejisi, taktikleri ve siyaseti ile ilgili bir dizi sorun yaratmakta
dır. Şu sırada Partimizin önemli görevlerinden biri de bu sorunlar ve 
bunların çözümi.l konusunda daha lıeııak bir kavrayışa ulaşmaktır Ya-

• 
nı: 

ı .  Çin, daha şimdiden ekonomisinin yüzde 1 0  kadarını pluşturan 
modern bir sanayiye sahiptir. Bu ilerici bir şeydir, eski çağlardan fark
lıdır. Bunun sonucu olarak da Çin, yeni sınıflara ve yeni siyasi partile
re, yani proletaryaya ve burjuvaziye, proletarya ve burjuva partilerine 
sahiptir. Proletarya ve oıiun partisi birçok düşmanın baskısına uğradı
ğı için çelikleşmiş ve Çin halk devrimine önderlik edebilecek nitelikle
ri kazannuşbr. Bu noktayı göremeyen ya da küçümseyen herkes sağ 
oportünist hatalara düşer. 

2. Çin hfila, tüm ekonomisinin yüzde 90 kadarını oluşturan dağınık 
ve bireysel bir tarım ve el sanatlarına sahiptir. Bu ise geri bir şeydir ve 
eski çağlardan pek farkı yoktur. Ekonomik hayatımızın yüzde 90 kada
rı hfila eski çağlardaki gibidir. Yüzyıllardır süregelen feodal toprak 
mülkiyetini kaldırdık ya da kaldıııııak. üzereyiz. Bu bakımdan eski 
çağlarda olduğundan farklı durumdayız ya da pek yakında farklı olaca
ğız ve tarım ile el sanatlarınuzı adım adım modemleştiııııe olanağına 
sahibiz ya da bu olanağı pek yakında elde edeceğiz. Bununla birlikte 
bugün tarınunuz ve el sanatlarınuz ana hatlarıyla geçmiş çağlarda ol
duğu gibi hfila dağınık ve bireyseldir ve oldukça uzun bir süre boyun
ca da böyle kalmaya devam edecektir. Bu noktayı göremeyen ya da 
küçümseyen herkes <<sol>> oportünist hatalar işler. 

3.  Çin'deki modem san.ayinin üretim değeri, milli ekonominin top
lam üretim değerinin ancak yüzde 10 kadarını meydana getirdiği hal
de, modem sanayi son derece yoğundur. Sermayenin en büyük ve en 
önemli kısnu, emperyalistlerin ve onların uşakları Çinli bürokrat
kapitalistlerin elinde toplannuştır. Bu sermayeye el konulması ve bu
nun proletarya önderliğindeki halk cumhuriyetine devredilmesi, halk 
cumhuriyetinin, ülkenin ekonomik C3Jl damarlarını denetleyebilmesini 
ve devlet sektörünün, tüm milli ekonominin önder kesimi haline gel-
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mesini sağlayacaktır. Ekonominin bu sektörü, nitelik bakımından ka
pitalist değil, sosyalisttir. Bu noktayı görmezlikten gelen ya da kü
çümseyen herkes sağ oportünist hatalara düşer. 

4. Çin'in modem sanayisinde ikinci yeri tutan özel kapitalist sana
yi, ihmal edilmemesi gereken bir güçtür. Çin milli burjuvazisi ve onun 
temsilcileri emperyalizm, feodalizm ve bürokratkapitalizm taraı·ından 
ezildikleri ve baskı altında tutuldukları için sık sık halkın demokratik 
devrim mücadelelerine katılmış ya da taraı·sız bir tutum takınmışlar
dır. Gerek bu ııedenle gerek Çin'in ekonomisi hala geri olduğu için 
devrimin zafere ulaşmasından sonra da oldukça uzun bir süre boyun
ca, şehirlerdeki ve köylük bölgelerdeki özel kapitalizmin olumlu nite
liklerinden milli ekonominin geliştirilmesi uğruna mümkün olduğu 
kadar yararlanmak gerekecektir. Bu dönemde, şehirlerdeki ve köylük 
bölgelerdeki milli ekonomiye zarailı değil, yararlı olan bütün kapita-

• 
list unsurların varlıklarını sürdürmelerine ve gelişmelerine izin veril-, 
melidir. Bu yalnız kaçınılmaz değil, aynı zamanda ekonomik bakım
dan gereklidir de. Ancak. kapitalizmin Çin'deki varlığı ve gelişmesi 
kapitalist ülkelerdeki gibi kısıtlamasız ve sınırlamasız olmayacaktır. 
Birçok yönden, işleyişinin kapsamı ve vergi siyaseti, piyasa fiyatları 
ve işçilerin ç;ılıştırılma koşulları bakımından sınırlandırılacaktır. Her 
yerdeki, her sanayi kolundaki ve her dönemdeki somut koşullara göre 
kapitalizmi birçok yönden sınırlamak için iyi düşünülmüş esnek siya
setler benimseyeceğiz. Sun Yatsen'in <<sermayenin düzene sokulması>> 
sloganını2 uygulamak, bizim için gerekli ve yararlıdır. Bununla birlik
te tüm milli ekonominin çıkarı ve işçi sınıfının ve bütün emekçi halkın 
şimdiki ve gelecekteki çıkarları açısından özel kapitalist ekonomiyi 
çok fazla ya da çok katı bir şekilde kısıtlamamalı, ona halk_ cumhuri
yetinin ekonomik siyaseti ve planlaması çerçevesi içinde varlığını sür
dürmesi ve gelişmesi için yer bırakmalıyız. Özel kapitalizmi kısıtlama 
siyaseti, ister istemez, burjuvazinin, özellikle de büyük özel işletme 

2. «Sennayenin düzene solaılması», Sun "( atsen'in ünlü sloganlarından biridir. Guomin· 
dang ile Kon1ünist Partisi'nin işbirliği yapukları Guomindang'ın Birinci Milli Kong
resi'nin bildirisi 23 Ocak 1924'te yayınlandı ve bu slogana �ağıdaki yorumu getirdi: 
«İster Çinlilere, ister yabancı uyruklulara ait olsun bankacılık, demiryolları, deniz 
�Urmacılığı gibi ya tekelci bir nitelik t�ıyan ya da geliştirilmeleri özel kişilerin 
gücünü �an özel sanayi kolları devlet tarafından işletilecek, böylelikle özel seııııaye
nin.halkın iktisadilıayaunı denetim alUna alması önlenecektir.>> 
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sahiplerinin, yani büyük kapitalistlerin farklı ölçü ve biçimlerdeki di
renişiyle karşılaşacaktır. Kısıtlama ile kısıtlamaya karşı çıkına arasın
daki mücadele, yenidemokratik devlette sınıt· mücadelesinin esas biçi
mi olacaktır. Şu şuada kapitalizmi kısıtlamamıza gerek olmadığını ve 
<<seııııayenin düzene sokulmaşı>> sloganını bir kenara atabileceğimizi 
düşünmek tamamen yanlıştu; bu sağ oportünist bir görüştür. Ancak 
özel seııııayenin çok fazla ya da çok katı bir şekilde kısıtlanması ge-• 
rektiğini savunan ya da özel sermayeyi çok çabuk bir şekilde ortadan 
kalduabileceğimizi ileri süren karşıt görüş de tamamen yanlıştır; bu 
da, <<sol>> oportünist ya da maceracı bir görüştür. 

5 .  Milli ekonominin toplam üretim değerinin yüzde 90 kadarını 
oluşturan dağınık bireysel tarım ve el sanatları, ihtiyatla, adım adım fa
kat etkin bir şekilde modernleşme ve kolektifleşme yönünde geliştiri
lebilir ve geliştirilmelidir; bunların kendi hallerine bırakılabileceği 
şeklindeki görüş yanlıştu. Ülke çapında eyalet, il, ilçe ve mahalle dü
zeylerinde üretici, tüketici ve kredi kooperatifleri ve kooperatif yöne
tim organları örgütlemek gerekir. Bu kooperatifler emekçi kitlelerin 
kolektiı· ekonomik örgütleridir, özel mülkiyete dayanırlar ve proletarya 
önderliğindeki iktidarın yönetimi altındadırlar. Çin halkının kültürel 
bakımdan geri olma.5ı ve kooperatifler kurma geleneğinden yoksun bu
lunması, karşımıza birtakım güçlükler çıkarabilir, fakat gene de koope
ratifler kurulabilir ve kurulmalıdır, özendirilmelidir ve geliştirilmeli
dir. Eğer sadece bir devlet sektörü olsaydı ve kooperatif ekonomisi ol
masaydı, emekçi halkın bireysel ekonomisini kolektifleşme yönünde 
adım adım ilerletemez, yenidemokratik toplumdan geleceğin sosyalist 
toplumuna doğru gelişemez ve proletaryamn iktidar üzerindeki önder
liğini sağlamlaştıramazdık. Bu noktayı gözden kaçıran ya da küçüm
seyen kimseler de son derece ciddi hatalar işlerler. Devlet sektörü sos
yalist, kooperatif ekonomisi ise yarısosyalist niteliktedir. Bunlara, özel 
kapitalizmi, bireysel ekonomiyi, devletin ve özel kapitalistlerin ortak 
bir şekilde çalıştığı devlet kapitalizmi ekonomisini de ekleyecek olur
sak halk cumhuriyetinin ekonomisinin başlıca sektörleri ortaya çıkmış • 
olur ve bunlar yenidemokratik ekonomik yapıyi oluşturur. 

6. Dış ticareti denetleme siyaseti olmadan halk cwnhuriyetinin mil
li ekonomisini yeniden inşa edip geliştirmek olanaksızdır. Çin'de em-
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peryalizm, feodalizm, bürokratkapitalizm ve bu üçünün yoğunlaşmış 
ifadesi olan Guomindang rejimi ortadan kaldınldığı zaman, bağımsız 
ve bütünleşmiş bir sanayi sistemi kurma sorunu çözülmüş olmayacak, • 
bu sorun nihai olarak ancak ülkemiz ekonomik bakı.mdan büyük ölçü-
de geliştiği ve geri bir tarım ülkesi olmaktan çıkıp ileri bir sanayi ül
kesi haline geldiği zaman çözülecektir. Dış ticareti denetim aluna al
madan bu amaca ulaşmalc. olanaksızdır. Çin devriminin ülke çapında 
zafere ulaşmasından ve toprak sorununun çözülmesinden sonra Çin'de 
hfila iki temel çelişme var olacaktır. Birincisi, iç çelişme, yani işçi sı
nıfı ile burjuvazi arasındaki çelişmedir. İkincisi ise dış çelişme, yani 
Çin ile emperyalist ülkeler arasındaki çelişmedir. Dolayısıyla, demok
ratik halk devriminin zafere ulaşmasından sonra işçi sınıfı önderliğin
deki halk cumhuriyeti iktidarı zayıflatılmamalı, tam twsine güçlendi
rilmelidir. Ekonomik. mücadelede devletin iki temel siyaseti, ülke için
de sermayenin düzene sokulması ve dış ticaretin denetlenmesidir. Bu 
noktayı gözden kaçıran ya da küçümseyen herkes son derece ciddi ha
talara düşer. 

7. Çin, geri bir ekonomi mirasını devralmışur. Fakat Çin halkı ce
sur ve çalışkandır. Çin halk devriminin zaferi ve halk cumhuriyetinin 
kurulması sayesinde, Çin Komünist Partisi'nin önderliği sayesinde ve 
bunlara ek olarak da, bütün ülkelerdeki işçi sınıfının ve en başta da 
Sovyetler Birliği'nin desteği sayesinde, Çin'in ekonomik inşası çok ya
vaş olmayacak, hatta oldukça hızlı olabilecektir. Çin'in refaha kavuşa
cağı günler çok uzak değildir. Çin'in ekonomik yeniden uyanışı konu
sunda karamsarlığa düşmek için hiçbir neden yoktur. 

vn 
Eski Çin, emperyalist boyunduruk alUnda yarısömürge bir ülkeydi. 

Çin halkının tamamen antiemperyalist nitelikteki demokratik devrimi, 
Guomindang'a yardım etmek için ellerinden geleni yapan emperyalist
lerin büyük nefretini çekmiştir. Bu, Çin halkının emperyalistlere karşı 
daha da büyük bir öfke duymasına yol açmış ve. emperyalistlerin Çin 
halkı arasındaki itibarını sıfıra indirıııiştir. Ayrıca, İkinci Dünya Sava
şı'ndan sonra tüm emperyalist sistem son derece Myıflamış, buna kar
şılık Sovyetler Birliği'nin başında bulunduğu dünya anti-emperyalist • 
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cephesi her zamankinden daha güçlü bir hale gelmiştir. Bu koşullarda, • 
Çin'deki emperyalist boyunduruğu sistemli bir şekilde ve tamamen 
yok edecek bir siyaset benimseyebiliriz ve benimsemeliyiz. Bu emper
yalist boyunduruk kendisini siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda 
gösteııııektedir. Guomindang birliklerinin yok edildiği ve Guomin
dang hükümetinin devrildiği her şehirde ya da her yerde bunlarla bir
likte emperyalist siyasi boyunduruk ve emperyalist ekonomik ve kill
türel boyunduruk da kırılmaktadır. Fakat emperyalistler tarafından 
doğrudan doğruya yönetilen iktisadi ve kültürel kuruluşlar ile Guomin
dang tarafından kabul edilen diplomatik görevliler ve gazeteciler hfila 
yerli yerinde duııııaktadır. Bütün bunları acillik derecelerine göre uy
gun bir şekilde ele almalıyız. Guomindang döneminden kalma bütün 
yabancı diplomatik kuruluşların ve görevlilerin yasallığını reddetmek, 
Guomindang döneminden . kalma bütün ihanet anlaşmalarını ·reddet
mek, Çin'deki tüm emperyalist pr9paganda kurumlarını ortadan kaldır
mak, dış ticareti derhal denetim altına almak ve gümrük sistemini ye
niden düzenlemek: Büyük şehirlere girer giııııez almamız gereken ilk 
önlemler bunlardır. Böyle dayrandığı zaman, Çin halkı emperyalizmin 
karşısına dikilmiş olacaktır. Geri kalan emperyalist iktisadi ve kültürel 
kuruluşlar ise, ülke çapında zaferden sonra ele alınmak üzere bizim 
denetimimize bağlı olarak şimdilik varlıklarını sürdürebilirler. Sıradan 

rabancı uyruklul
_c;ır

a gelince, bunların yasal çıkarları korunacak ve çiğ
nenmeyecektir. Ulkemizin emperyalist devletler tarafından tanınması 
sorununa gelince, bunu şimdi hemen çözmek için acele etmemeliyiz. 
Hatta ülke çapında zaferden sonra bile daha oldukça uzun bir süre çöz
mek için acele etmemize gerek yoktur. Biz bütün ülkelerle eşitlik te
melinde diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız; ama Çin halkına her za
man düşmanca davranmış olan emperyalistler hiç kuşkusuz bize eşit 
bir şekilde davranmakta acele etmeyeceklerdir. Emperyalist devletler 
düşmanca tutumlarını değiştirmedikçe, onların Çin'de yasal bir duru
ma sahip olmalarına hiçbir şekilde izin veııııeyeceğiz. Yabancılarla iş 
yapma konusunda hiçbir sorun yoktur. Yabancılarla nerede yapılacak 
iş varsa, yaparız ve buna zaten başlamış bulunuyoruz. Birçok kapita
list ülkenin işadarnı, bizimle iş yapmak için birbiriyle yarışmaktadır. 
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Elpen geldiğince, öncelikle sosyalist ülkelerle ve halk demokrasisi ül-... _ . , , .  
keleriyle ticaret yapmalıyız; fakat aynı  zamanda kapitalist ülkelerle de 

. � tıcaret yapacagız. 

vm 
Siyasi Danışma Konferansı'nı toplamak ve demokratik bir koalis

yon hükümeti kurmak için bütün koşullar olgunlaşmıştır. Bütün de
mokratik partiler, halk örgütleri ve parti bağı olmayan demokratlar 
bizden yanadırlar. Şanghay'daki ve Yangze vadisindeki burjuvazi bi
zimle bağ kuııııaya çalışmaktadır. Kuzeyle güney arasındaki gemi ve 
posta ulaşımı yeniden başlamıştır. Parçalanmakta olan Guomindang 
kendisini bütün kitlelerden tecrit etmiştir. Gerici Nancing hükümeti ile 
görüşmelere başlamaya hazırlanıyoruz.3 Bu hükümeti bizimle görüş
mey,e iten güçler Guangsi kliğinin savaş ağaları, Guomindang'ın barış 
yanlısı hizipleri ile Şanghay burjuvazisidir. Bunların amacı koalisyon • 
hükümetinde yer kapmak, mümkün olduğu kadar çok askeri elde tut-
mak, Şanghay ve güneydeki burjuvazinin çıkarlarını korumak ve dev
rimi yumuşatmak için ellerinden geleni. yapmaktır. Bu gruplar, görüş-

, 
melerin temeli olarak öne sürdüğümüz sekiz koşulu kabul etmekte, 
ama kayıplarının çok fazla olmaması için pazarlıK. etmek istemektedir
ler. Görüşmeleri baltalamak isteyenler ise Çan Kayşek ve onun yemin
li takipçileridir. Çan Kayşek'in hfila Yangze'nin güneyinde 60 tümeni 
vardır ve bunlar savaşa hazırlanmaktadırlar. Bizim siyasetimiz görüş
meleri reddetmek değil, karşı tarafın sekiz koşulu olduğu gibi kabul 
etmesini istemek ve hiçbir pazarlığa izin vermemektir. Biz de bunun 
karşılığında Guangsi kliği ve barış yanlısı diğer Guomindang hizipleıi 

3. Gerici Nanclng Guoıtıindang hüldlmeli ile b� görüşmeleri konusunda Çin Komü-
nist Partisi Merkez Komitesi 26 Mart 1949 tarihinde aşağıdaki kararlan aldı: 

(1) Görüşmelerin başlama tarihi 1 Nisan'dır. 
(2) Görüşııa: yeri Peyping oiacaktır. 
(3) Cu Enlay baştenısilci olmak üzere, Cu Enlay, Lin Boçu, Lin Biao, Ye Cienying 
ve Li Veyhan (Merkez Komitesi 1 Nisan günü Nie Rungcen'i de temsilciler listesi
ne eklemiştir), başkan Mao Zedung'un 14 Ocak tarihli Şimdiki Duruma ilişkin Açık
laması ve orada açıklanan sekiz koşul temelinde Nancing heyeti ile görüşmeler 
yapmak üzere te iısİlci atannuşlardır. 
( 4) Gerici N ancing Guomidang hüldlmeti radyo ile yukandaki konulardan derhal 
haberdar edilecekti ve temsilcilerini belirtilen zamanda ve belirtilen yere gönderme
si ve bunla.an görüşmeleri kolaylaştırmak amacıyla sekiz koşulla ilgili her türlü bel
geyi beraberlerinde getirmeleri istenecektir. 
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ile savaşmaktan vazgeçecek, askerlerinin yeniden örgütlenmesini bir 
yıl kadar geciktirecek, Nancing hükümetinde bulunan bazı kişilerin Si
yasi Danışma Konferansı'na ve koalisyon hükümetine katılmalarına 
izin verecek ve Şanghay ve güneydeki burjuvazinin bazı çıkarlarının 
korunmasına razı olacağız. Görüşmeler genel bir zeminde olacak ve 
eğer başarıya ulaşırsa güneye ilerlememizin ve oradaki büyük şehirleri 
ele geçirmemizin önüne dikilen birçok engeli azaltacak ve bu da bize 
büyük yararlar sağlayacaktır. Görüşmeler başarılı olmazsa, ordumuzun 
ilerlemesinden sonra bölgesel zeminde ayrı ayn görüşmeler yapılacak
tır. Genel görüşmelerin tarihi, şimdilik Mart sonu olarak saptanmıştır. 
Nisan ya da Mayıs'a kadar Nancing'i işgal edeceğimizi, daha sonra 
Peyping'de Siyasi Danışma Konferansı'nı toplayacağınuzı, bir koalis
yon hükümeti kuracağımızı ve Peyping'i başkent yapacağınuzı umuyo
ruz. Görüşmelere razı olduğumuza göre, görüşmelerin başarıya ulaş
masından sonra ortaya çıkacak birçok soruna hazırlıklı olmalı, karşı ta
rafın benimseyeceği taktiklerin, yani şeytanlık yapmak için Demir 
Yelpazeli Prensesin midesine giren Mayrnun4 taktiklerinin üstesinden 
gelebilmek için ne yapacağımızı bilerek hazırlıklı olmalıyız. Kafaca 
tam hazırlıklı olduğumuz sürece bütün kötü Maymunları yenebiliriz. 
Barış görüşmeleri ister genel ister bölgesel olsun, böyle bir olasılığa 
karşı hazırlıklı olmalıyız. Sorun çıkmasından çekindiğimiz ve karışık
lıkları önlemek istediğimiz için görüşmelere katılmayı reddetmemeli 
ama görüşmelere kafalarınuz bulanık olarak da giııııemeliyiz. İlkede 
kararlı olmalı, ama ilkelerimizin uygulanması için mümkün ve gerekli 
olan her türlü esnekliği de gösterebilmeliyiz. 

IX 
Proletaryanın önderliğinde ve işçi-köylü ittit"akına dayalı demokra

tik halk diktatörlüğü, Partimizin bütün işçi sınıt"ını, bütün köylülüğü ve 
geniş devrimci aydın kitlelerini titizlikle birleştiııııesini gerektirmekte
dir; bunlar diktatörlüğün başta gelen ve temel güçleridir. Bu birlik ol
madan diktatörlük sağlamlaştırılamaz. Devrimci dönem içinde, karşı-

4. Maynıun Sun Yukung'un kendini nasıl ufacık bir böcek haline sokarak Demir Yelpa
zeli Prensesin nıidesine girdiğini ve böylece onu yendiğini anlatan hikaye için Batıya 
Yolculuk adlı Çin romanının 59. Bölilnıüne bakınız. 
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devrimci güçleri tecrit edebilmemiz ve Çin'deki hem karşıdevrimci 
hem de emperyalist güçleri tamamen devirebilmemiz, devrimin zaı·ere 
ulaşmasından sonra ise, üretimi hızla yeniden inşa edip geliştirebilme
miz, yabancı emperyalizmle baş edebilmemiz, Çin'i, bir tarım ülkesi 
olmaktan çıkarıp giderek bir sanayi illkesine dönüştürebilmemiz ve 
Çin'i büyük bir sosyalist devlet haline getirebilıriemiz içiı1, Partimizin 
aynı zamanda şehir küçük burjuvazisi ve milli burjuvazinin bizimle 
işbirliği yapabilecek mümkün olduğu kadar çok temsilcisi, aydını ve 
siyasi grubu ile de birleşmesi gerekir. Dolayısıyla Partimizin, Partili 
olamayan demokratlarla uzun süreli işbirliği siyaseti, bütün Partinin 
düşünce ve çalışmasında iyice yer etmelidir. Partili olmayan demok
ratların çoğunluğunu, kendi kadrolarımızı gördüğümüz gibi görmeli, 
danışılması ve çözülmesi gereken sorunları çözmek için onlara içten
likle danışmalı, onlara iş vermeli, görevlerinin gerektirdiği yetki ve 
sorumluluğu onlara tanımalı ve işlerini iyi yapmaları için onlara yar
dımcı olmalıyız. Oı1larla birleşme isteğinden hareket ederek, birlik he
det'ine ulaşmak için onları ciddi ve uygun bir biçimde eleştirmeli ya 
da hata ''e zaa11arı ile mücadele etmeliyiz. Onların hata ve eksiklerine 
karşı hoşgörülü bir tutum takınmak yanlış olur. Onlara kaşı kapal ı
kapıcı ya da kayıtsız bir tavır takınmak da yanlış olur. Her büyük ya 
da orta büyüklükteki şehirde, her stratejik bölgede ve her eyalette, iti
bar sahibi olan ve bizimle işbirliği yapabilecek bir Partili olmaya11 de
mokratlar grubu geliştirmeliyiz. Toprak Devrimi Savaşı sırasında Par
timizdeki kapalı-kapıcılığın yol açtığı Partili olmayan demokratlara 
karşı hatalı tutum, Japonya'ya Karşı Direnme Savaşı sırasında da ta
mamen giderilemedi ve 1 947'de üs bölgelerinde toprak ret·ormunun 
yükseldiği sıralarda yeniden ortaya çıktı. Bu tutum, sadece Partimizin 
tecrit olmasına hizmet eder, demokratik halk diktatörlüğünün sağlam
laşmasını engeller ve düşmanın müttetlkler kazanmasını sağlar. Şimdi 
Partimizin önderliği alunda Çin'in ilk Siyasi Danışma Konteransı top
lanacağına, yakında bir demokratik koalisyon hükümeti kurulacağına 
ve devrim pek yakında ülke çapında zatere ulaşacağına göre, bütün 
Parti, bu konuyu ciddi olarak ve özeleştiri ruhuyla incelemeli ve doğru 
bir şekilde kavramalıdır; her iki sapmaya da, yani hem uzlaşıcı sağ 
sapmaya hem de kapalı-kapıcı ve kayıtsız <<sol>> sapmaya karşı çıkma
lı ve tamamen doğru bir tutum benimsemelidir. 
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x 
Çok yakında ülke çapında zafere ulaşacağız. Bu zat"er, emperyaliz

min doğu cephesinde bir gedik açacak ve büyük bir uluslararası önem 
taşıyacaktır. Artık daha fazla zaman ve çaba gerektiren, bu zaferin el
de edilmesi değil, sağlamlaşunlmasıdır. Burjuvazi, bizim inşa yetene-

, 
ğimizden kuşku duymaktadır. Emperyalistler, yaşamak için önünde 
sonunda onlara el açacağımızı sanıyorlar. Zaferle birlikte Parti içinde, 
kendini beğenmişlik, kahraman pozuna bürünme, tembellik ve ilerle
meye karşı isteksizlik, eğlence düşkünlüğü ve çetin bir liayat tarzının 
sürdürülmesine karşı isteksizlik gibi bazı eğilimler gelişebilir. Zaferle 
birlikte halk bize şükran duyacak, burjuvazi ise bize yaltaklanacak.ur . • 
Düşmanın bizi silah zoruyla yenemeyeceği kanıtlanmışur. Bununla 
birlikte burjuvazinin dalkavukluğu, saflarımızda •bulunan bazı zayıf 
iradeli kimseleri yenebilir. Silahlı düşmanlara yenilmeyen ve bu düş
manlara karşı durdukları için kahraman adına layık olan, fakat şekere 
bulanmış mermiler karşısında dayanamayan bazı komünistler olabilir; 
bunlar şekere bulanmış mermilere yenileceklerdir. Buna karşı uyanık 

• • 
olmalıyız. Ulke çapında zafer kazanmak, binlerce kilometrelik bir 
uzun yürüyüşün sadece ilk adımıdır. Bu adım, gurur vericidir ama gö
rece küçüktür; daha da gurur verici olan adım henüz atılmamıştır. Çin 
demolcratik halk devriminin zat.eri, yıllar sonra geriye bakıldığında an
cak uzun bir piyesin kısa bir giriş bölümü gibi görünecektir. Bir piyes, 
giriş bölümü ile başlar, ancak giriş, doruk noktası değildir. Çin devri
mi büyüktür, fakat devrimden sonraki yol daha uzun, çalışmalar daha 
yoğun ve daha çetin olacak.ur. Bu, şimdi Parti içinde kavranmalıdır. 
Yoldaşlara çalışma tarzlarında alçak gönüllü, temkinli ve kibirlilikten • 
ve acelecilikten uzak olmaları öğretilmelidir. Yoldaşlara sade yaşama 
ve sıkı bir şekilde mücadele etme tarzını korumaları öğretilmelidir. 
Biz Marksist-Leninist eleştiri ve özeleştiri silahına sahibiz. Kötü bir 
çalışma tarzını atabilir, iyisini koruyabiliriz. Bilmediğimizi öğrenebili
riz. Biz sadece eski dünyayı yıkmakta değil, aynı zamanda yeni dünya
yı kuııııakta da ustayız. Çin halkı sadece emperyalistlere el açmadan 
yaşamakla kalinayacak, emperyalist ülkelerdekinden daha iyi bir hayat 
sürecektir. 
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PARTİ KOMİTELE 
ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ* 

13 Mart 1949 
1 .  Bir Parti komitesi sekreteri iyi bir <<manga komutanı>> olmalıdır. 

Bir Parti komitesinin on ile yirmi arasında üyesi vardır. Komite ordu
daki mangaya, komite sekreteri de <<manga komutanı>>na benzer. Bir 
mangayı iyi yönetmek hiç de kolay bir iş değildir. Bugün Merkez Ko
mitesi bölge bürolarının ve alt bölge bürolarının her biri geniş bir böl
geyi yönetmekte ve çok ağır sorumluluklar yüklenmiş bulunmaktadır. 
Yönetmek sadece g�nel ve özel siyasetleri belirlemek değil, aynı za
manda doğru çalışma yöntemlerini de bulup çıkarmak demektir. Ge
nel ve özel siyasetler doğru olsa bile, eğer çalışma yöntemlerine önem 
verilmezse güçlükler çıkabilir. Bir Parti komitesinin önderlik görevini 
başarması için, kendi <<manga mensupları>>na dayanması ve onların 
görevlerini sonuna kadar yapabilmelerini sağlaması gerekir. Sekreter, 
iyi bir «manga komutanı>> olabilmek için, sıkı bir şekilde inceleme • 
yapmalı ve derinliğine araştırmalarda bulunmalıdır. Bir sekreter ya da 
sekreter yardımcısı kendi <<manga mensupları>> arasında propaganda 
ve örgütlenme çalışmalarını savsaklarsa, komite üyeleriyle olan ilişki
lerini iyi yürütmezse ya da toplantıları başarıyla yönetme yollarını 
araştırmazsa, <<manga>>sını yönetmekte güçlük çeker. Eğer <<manga 
mensupları>> uygun adım yürümezlerse, savaşta ve sosyalizmin inşa
Slnda on milyonlarca insana asla önderlik edemezler. Hiç kuşku yok 
ki sekreter ile komite üyeleri arasındaki ilişkide azınlığın çoğunluğa 
tabi olması gerekir; dolayısıyla bu ilişki manga komutanı ile manga 
mensupları arasındaki ilişkiden farklıdır. Biz burada sadece bir ben
zetme yaptık. 

• Bu, Mao Zedımg yoldaşın, Çin Komünist Partisi Yedinci Merkez Kornitesi'ııin İkinci 
Genel Toplantısı'nda yaptığı kapanış konuşmasının bir bölümüdür. 
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2. Sorunları ortaya getirelim. Sadece «manga komutanı>> değil, ko
mite üyeleri de böyle yapmalıdırlar. hısanlann arkasından konuşmaya
lım. Bir sorun çıktığı zaman toplantı yapalım, konuyu tartışmak üzere 
ortaya getirelim, kararlar alalım; o zaman sorunun çözüldüğünü göre
ceğiz. Eğer bir sorun -varsa ve açıkça ortaya konulmazsa. uzun süre çö
zülmeyecek, hatta yıllar yılı sürüncemede kalacaktır. «Manga komuta
nı>> ile komite üyeleri karşılıklı ilişkilerinde anlayışlı olmalıdırlar. Sek
reter ile komite üyeleri arasında, Merkez Komitesi ile büroları arasın
da ve bürolar ile bölge Parti komiteleri arasında karşılıklı anlayış, da
yanışma ve dostluk kadar önemli hiçbir şey yoktur. Geçmişte bu 
noktaya pek az dikkat gösterildi. Ama Yedinci Parti Kongresinden bu 
yana bu konuda bir hayli ilerleme kaydedilmiş ve dostluk ve birlik 
bağlan büyük ölçüde sağlamlaştırılmış bulunuyor. neride de bu nok
taya sürekli dikkat gösteııııeliyiz. 

3.  «Bilgi ·ve haber alışverişinde bulunalım.>> Bu, bir Parti komite
sindeki üyelerin, dikkatlerini çeken konularda birbirlerini haberdar et
meleri, fikir alışverişinde bulunmaları demektir. Bu, aynı dili konuş
mak bakımından da son derece önemlidir. Bazıları bunu yapmaz ve 
Lao Zu.Iıun dediği gibi, «komşunun bahçesindeki horozların ötüşünü, 

• 
köpeklerin havlamasını evinden duyacak kadar yakın olduğu halde, 
ömür boyu komşusunu ziyarete gibnez>>. 1 Bu yüzden de, aynı dili ko
nuşamazlar. Geçmişte üst kademelerdeki bazı kadrolarımız yeterince 
inceleme yapmadıkları için Marksizm-Leninizmin temel teorik sorun
larında bile ortak' bir dile sahip değildiler. Bugün Parti içinde geçmişe 
oranla daha ortak bir dil konuşulmaktadır. Ama bu sorunun henüz ta
mamen çözüldüğü söyleneıııez. Örneğin, toprak reformunda <<orta 
k()ylü>> ve <<zengin köyli.I>> derken neyin kastedildiği konusunda hfila 
bazı anlayış farlılıkları vardır. 

4. Anlamadığınız ya da bilmediğiniz konularda. size bağlı olarak 
çalışanlara danışın ve anlan onaylayıp onaylamadığınızı iyice belli 
edin . Bazı belgeler kaleme alındıktan sonra hemen yayınlanmaz; çün
kü bu belgelerdeki bazı sorunların açıklığa kavuştıırulması ve ilkönce 
alt kademelere danışılrııası gerekir. Hiçbir zaman bilmediğimiz bir şe
yi biliyorıııuş gibi davranmamalı, <<alt kademedekilere sorup öğren-

! .  Bu alıntı, Lao Zu, Bölüm LXXX'den yapılnuştır. 
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mekten utanmamalı>>2 ve alt kademelerdeki kadroların görüşlerine 
dikkatle kulak veııııeliyiz. Öğretmen olmada.o önce öğrenci olmalıyız; 
emir veırııeden önce alt kademelerdeki kadrolara danışmalıyız. Askeri 
bakımdan acil durumlar ya da sorunların açıklığa kavuşmuş olduğu 
durumlar dışında, Merkez Komitesinin bütün büroları ve cephedeki 

• 
Parti komiteleri sorunları ele alırken böyle davranmalıdırlar. Böyle 
davr_anmak, insanın saygınlığını sarsmak şöyle dursun, tersine artırır. 
Aldığımız kararlar alt kademelerdeki kadroların doğru t"ikirlerini içe
receği için, alt kademelerdeki kadrolar bu kararlan doğal olarak des
tekleyeceklerdir. Alt kademelerdeki kadroların söyledikleri doğru da 
olabilir, yanlış da; bunları dinledikten sonra tahlil etmeliyiz. Doğru 
görüşleri dikkate almalı ve bunlara göre hareket etmeliyiz. Merkez • 

Komitesinin önderliğinin doğru olmasının başlıca nedeni, Merkez Ko-
mitesinin çeşitli yörelerden gelen bilgi, rapor ve doğru fikirleri birleş
tirmesidir. Eğer çeşitli yöreler bilgi göndermez·ve fikir belirtmezlerse, 
Merkez Komitesi doğru emirler yayınlamakta güçlük çeke,r. Tabandan 
gelen yanlış görüşlere de kulak verin; bunlara hiç kulak verıııemek 
yanlış olur. Ancak bu görüşlere göre hareket etmemek ve bunları eleş
tirmek gerekir. 

5.  <<Piyano çalmayı>> öğrenin. Piyano çalarken sadece birkaç par
mağı hareket ettiııııek yetmez, on parmağı da oynatmak gerekir. Ama 
on parmağın tümünü birden aynı anda tuşlara basarsak, ortaya hiçbir 
ezgi çıkmaz. Ortaya iyi bir müziğin çıkması için on parmağın da 
uyumlu ve düzenli hareket etmesi gerekir. Bir Parti komitesi, merkezi 
görevine dört elle sarılmalı, aynı zamanda bu görevi esas alarak öteki 
alanlardaki çalışmasını da geliştiııııelidir. Bugün birçok alanda çalış
mak zorundayız. Bütün bölg�lerde bütün silahlı birliklerde ve bütün 
kesimlerde çalışmalara göz kulak olmalıyız; bazı sorunları bir yana 
itip bütün dikkatimizi birkaç soruna vermemeliyiz. Nerede bir soruıı 
çıkarsa, onun üzerine gitmeli ve bu yöntemi kullanmada ustalaşmalı
yız. Bazıları ·iyi piyano çalar, bazıları da kötü; çıkardıkları sesler ara
sında büyük ı·ark vardır. Parti komitelerini.1 üyeleri iyi <<piyano çalma
yı>> öğrenmelidirler. 

6. <<Görevlerimize sikı sıkıya sarılalım.>> Yani Parti komiteleri esas 

2. Bu alınu, Konftlçyüs'Un Seçme Eserleri, Kitap V, «Kungye Çang»dan yapılnusur. 
' 
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görevlerine sadece <<sarılmakla>> yetinmemeli, aynı zamanda <<sıkı sıkı-• 
ya sarılmalıdırlar.>> Bir şeyi ancak parmaklarımızı hiç gevşetmeden, sı-
kı sıkıya sarılırsak kavrayabiliriz. Sıkı sıkıya sarılmamak, hiç sarılma
mak demektir. Parmaklarımızı sımsıkı kapamazsak, elbette hiçbir şeyi 
kavrayamayız. Bir şeyi tutmak için parmaklarımızı kaparsak, ama sıkı
ca kapamazsak, onu tutmuş gibi oluruz, ama gerçekte kavramış olma
yız. Bazı yoldaşlarımız esas görevlerine sarılıyorlar, ama sıkı sıkıya 
sarılmıyorlar, bu yüzden de ortaya iyi bir iş çıkaramıyorlar. Göievlı:ri
mize hiç sarılmamak olmaz, ama sıkı sıkıya sarılmamak da olmaz. • • 

7. <<Kat·amız rakamlara yatkın olşun>> ; .başka bir deyişle, bir duru-
mun ya da bir sorunun nicelik yanına eğilmeli, esaslı bir nicelik tahlili 
yapmalıyız. Her nitelik kendini belli bir nicelikte ortaya koyar ve nice
lik olmadaıı nitelik olamaz. Bugün bile yoldaşlarımızın birçoğu şeyle
rin nicelik yaıılarına, yani temel istatistiklere, belli başlı yüzdelere ve 
şeylerin nitelikleriııi belirleyen niceliksel sınırlara eğilmek zorunda ol
duklarını kavramıyorlar. Bu yoldaşlarımızın kat";Llannda <<rakam>> diye 
bir şey yok; bu nedenle hata işlemekten kurtulamıyorlar. Örneğin, top
rak ret"ormunu yaparken, toprak ağalarının, zengin Iroylülerin, orta 
köylülerin ve yoksul köylülerin nüt"usun yüzde kaçını oluşturduğuna 
ve bu gruplardan her birinin ne kadar toprağa sahip olduğuna ilişkin 
rakamları bilmek şarttır; çünkü doğru siyasetleri aııcak bu temel üze
rinde saptayabiliriz. Kime zengin köylü, kime hali vakti yerinde orta 
köylü diyeceğiz; bir kimsenin hali vakti yerinde orta köylü değil de, 
zengin köylü sayılması için gelirinin ne kadarını sömürüden sağlaması 
gerekir; bütün bu SÇ>runlarda da niceliksel sınırlar belirlenmelidir. Bü
tün kitle hareketlerinde, etkin olarak destekleyenlerin, karşı çıkanların 
ve tarat"sız kalanların sayısını esaslı bir şekilde araştırıııalı ve incele
meli; öznelci ve temelsiz kararlar almamalıyız. 

8.  <<Halka Duyuru.>> Toplantılar önceden ilan edilmelidir. B u  
<<Halka Duyuru>> yayınlamaya benzer. Böylece herkes ne tartışılacağı
nı ve hangi sorunların çözüleceğini önceden bilir ve hazırlıklarını za
manında yapar. B azı yerlerde kadro toplantıları, önceden rapor ve ka
rar taslakları hazırlanmadan düzenleniyor ve herkes toplantıya geldik
ten soııra ayaküstü bir şeyler çırpıştırılıyor. Bu, tıpkı <<Askerler ve atlar ' 
geldi, ama ne yemek hazır, ne de yem>> sözünde dile getirilen duruma 
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benziyor. Bu iyi bir şey değildir. Hazırlıklar tamamlanmadan acele 
edip toplanu yapmayın. 

9. <<Daha az, ama daha iyi asker ve daha basit yönetim.>> Konuşma
ların, söylevlerin, yanların ve kararların hepsi de kısa ve özlü olmalı
dır. Toplantılar da çok uzatılmamalıdır. 

10.  Sizinle aynı tikirde olmayan yoldaşlarla birleşmeye ve onlarla 
birlikte çalışmaya dikkat edin. Gerek yerel örgütlerde, gerek orduda 
oı.iıiü arucid.i: ç:!!:�!W!!!'!.!!k gere!r.ir Aynı şey Parti dışındaki kimselerle 

• • 
olan ilişkilerimiz için de geçerlidir. Ulkenin dört bir yanından geliyo-
ruz; sadece aynı görüşleri paylaşuğırnız yoldaşlarla değil, aynı zaman
da farklı görüşler taşıyan yoldaşlarla da birlikte çalışabilmeliyiz. Ara-, 
mızda çok ciddi hatalar işlemiş olanlar vardır; onlara karşı önyargılı 
olmamalı, onlarla birlikte çalışabilmeliyiz. 

1 1 .  Kibirlilikten sakının. Bu, yönetici durumda olan herkes için bir 
ilke sorunu ve birliğin korunmasının önemli bir koşuludur. Ciddi hata
lar yapmamış ve çalışmalarında büyük başarı kazanmış kimseler bile 
kibirli olmamalıdır. Parti önderlerinin doğum günlerinin kutlanması 
yasakUr. Herhangi bir yere, caddeye ya da işletmeye Parti önderlerinin 
adını vermek de yasaktır. Sade yaşama ve sıkı çalışma tarzımızı sür
düııııeli; dalkavukluk ve aşırı övgüye son veııııeliyiz. 

12.  İki sını� çizgisi çekelim. Birincisi, devrim ile karşıdevrim, Ye
nan ile Sian3 arasına. Bazıları bu sınır çizgisini çekmek zorunda ol
duklarını kavramıyorlar. Örneğin, bürokrasiye karşı mücadele eder
ken, Yenan'dan sanki orada <<hiçbir iş yolunda gitmiyormuş>> gibi söz 
ediyor ve Yenan'daki bürokrasi ile Sian'daki bürokrasi arasında bir kı
yaslama ve aynın yapmıyorlar. Bu tamamen yanlışur. İkincisi, dev
rimci saflarda doğru ile yanlış arasında, başarılar ile zaaflar arasında 
açık seçik bir aynın yapmak ve bunlardan hangisinin esas, hangisinin 
ikincil olduğuntı açıklığa kavuşturmak gerekir. Sözgelimi, başarılar 
bütünün yüzde 30'unu mu, yoksa yüzde 70'ini mi oluştuııııaktadır? 
Eksik ya da fazla değerlendirme yapıııak yıı.ıılış olur. Bir insanın yaptı
ğı işi esaslı bir şekilde değerlendirmeli ve başarılarının yüzde 30, yan-

3. Yenan, 1937 Ocak ayından 1947 Mart'ına kadar Çin Komüni.çt Partisi Merkez Konıi
tesi'nin karargahıydı. Sian ise, Kuzeybatı Çin'deki gerici Guornin!iang yönetiminin 
nıeı:keziydi. Burada, Mao Zedung yold�, bu iki şehri devrin1 ile karşıdevrinıin sin1-
geleri olarak kullanmaktadır. 
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lışlarının yüzde 70 mi, yoksa başarılarının yüzde 70, yanlışlarının yüz
de 30 mu olduğunu saptamıt.lıyız. Eğer başarıları tüm çalışmasının 
yüzde 70'ine ulaşıyorsa, o insanın çalışmasını esas olarak olumlu say
mak gerekir. Başarıları ağır basan bir çalışmayı, hataları ağır basan bir 
çalışma olarak nitelendirmek tamamen yaıilıştır. Sorunları incelerken, 
devrim ile-karşıdevrim arasına, başarılar ile zaaflar arasına bu iki sınır 
çizgisini çekmeyi unutmamalıyız. Bu iki ayrımı akıldan çıkarmazsak 
her şey yolunda gider; yoksa sorunların niteliğini birbirine karışunnz. 
Hiç kuşku yok ki, bu sınır çizgilerini iyi çekebilmek için dikkatli bir 
inceleme ve tahlil yapmak gerekir. Her insana ve her soruna ilişkin tu-
tumumuz, inceleyici ve tahlilci bir tutum olmalıdır, 

• 

Siyasi Büro üyeleri ve ben, Parti komitelerinin işlerini ancak yuka
rıda sözü edilen yöntemleri uyguladıkları takdirde iyi bir şekilde yapa
cakları kanısındayız. Her kademedeki Parti komitelerinin Parti toplan
tılarını iyi bir şekilde yürütmelerinin yanı sıra, önderlik görevlerini de 
iyi bir şekilde yerine getirmeleri son derece önemlidir. Parti komitele
rinin önderlik düzeylerini daha da yükseltmek üzere çalışma yöntemle
rini incelemek ve yetkinleştiııııek için çaba harcamalıyız. 

36 1 



NANCİNG HÜKÜMETİ NEREYE GİDİYOR? 

4 Nisan 1949 
Nancing Guomindang hükümeti ve onun a5keri idari ,personelinin 

önünde iki yol vardır. Ya, Çan Kayşek savaş suçluları kliği ve onun 
et·endisi ABD emperyalizmine sıkı sıkıya sarılacaklar, yani halk düş-• 
manı olmaya devam edecekler ve böylece Halk Kurtuluş Savaşı'nda 
Çan Kayşek savaş suçluları kliği ile birlikte yok olup gideceklerdir; ya 
da halkın safına geçecekler, yani Çan Kayşek savaş suçluları kliği ve • 
ABD emperyalizminden kopacaklar, suçlarını bağışlaUnak ve böylece 

• 
halkın kendilerine hoşgörü ve anlayış göstermesi için Halk Kurtuluş • •  
Savaşı'nda yararlı hizmetlerde bulunacaklardır. Uçüncü bir yol yoktur. 

Nancing'deki Li Zungren ve Ho Yingçin hükümetinde 1 üç t"arklı 
gruptan insan vardır. Bunlardan birinci gruptakiler, birinci yolu izle
mekte inatla direnmektedir. Latları ne kadar inandırıcı olursa olsun, 
eylemde savaşa hazırlanmaya, milleti aldatmaya, gerçek bir barış iste
yen halkı ezmeye ve katletmeye devam eUnektedirler. Bunlar Çan 
Kay şek' in yeminli takipçileridir .. Diğer bir grup ikinci yolu izlemek is-

• • 
temektedir, ancak henüz kesin bir davranışta bulunamamıştır. Uçüncü 
grup, tereddüt içinde yol ayrımında durmaktadır ve hangi yolu seçece
ğine karar verememiştir. Bunlar Çan Kayşek ve ABD hükümetini güç
lendiılııek istememektedirler ama aynı zamanda halk demokrasisi 
kampından anlayış ve kabul beklemektedirler. Ancak bu bir hayaldir 
ve gerçekleşmesi mümkün değildir. 

Li Zungren ve Ho Yingçin'in Nancing hükümeti esas olarak birinci 
ve üçüncü gruplardan kimselerin bir karışımıdır, ikinci gruptan ise an
cak bir avuç insan vardır. Bugüne kadar bu hükümet Çan Kayşek'in ve 
ABD hükümetinin bir maşası olmuştur. 

1 . Sun Fo'nun istifası üzerine Li Zungren, 1 2  Mart l 949'da sahte Yürütn1e Meclisi Baş
kanlığına Ho.Yingçin'i atadı. 
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1 Nisan'da Nancing'de meydana gelen katliam2 bir rastlantı değil-
di. Bu katliam, Li Zungren ve Ho Yingçin hükümetinin, Çan Kayşek'i, 
onun yeıııinli takipçilerini ve ABD saldırgan güçlerini korumak için 
aldığı önlemlerin kaçınılmaz bir sonucuydu. Li Zungren ve Ho Ying
çin hükümeti ve Çan Kayşek'in yeminli takipçileri tarafından, Çin Ko
münist Partisi 'nin barış için sekiz koşuluna ve özellikle de savaş suçlu
larının cezalandırılması talebine karşı çıkmak için başvurulan saçma 
<<eşitlik temelinde şeret1i barış>> çığırtkanlığının bir sonucuydu. Şimdi 
Li Zungren ve Ho Yingçin hükümeti, Çin Komünist Partisi ile barış 
görüşmelerinde bulunmak üzere temsilcilerini Peyping'e yolladığına 
ve görüşmelere. temel olmak üzere Komünist Partisi'nin sekiz koşulu
nu kabul etmeye hazır olduğunu belirttiğine göre, eğer en ut"ak bir iyi 
niyet taşıyorsa, bir an önce Nancing Katliamı'nı ele almalı ve başsuç
lular olan Çan Kayşek, Tang Enbo ve Çang Yaoming'i tutuklayıp şid
detle cezalandırmalı, Nancing ve Şanghay gizli polis örgütündeki ka
tilleri tutuklayıp ·şiddetle cezalandırmalı ve barışa inatla karşı koyaıı, 
barış görüşmelerini vargüçleriyle baltalayan ve Halk Kurtuluş Ordu
su'nun Yangze Irmağı'nın .güneyine ilerl�mesine direnmek için etkin 
bir hazırlık sürdüren karşıdevrimci elebaşıları tutuklayıp şiddetle ceza
landırmalıdır. <<Çing Fu'nun hesahı görülmedikçe, Lu devletindeki 
buhran sona eııııez.>>3 Savaş suçluları temizlenmedikçe, ülkede. barış 
sağlanamaz. Bu gerçek, artık bütün açıklığıyla ortaya çıkmıştır. 

Nancing hükümetiyle açık konuşmak isteriz. Eğer bu işi becereme
yecekseniz, o zaman hiç değilse bu işi Halk Kurtuluş Ordusu'nun yap
masına yardım etmelisiniz, çünkü ordumuz pek yakında Yangze Irma
ğı'nı geçerek güneye yürüyecektir. Henüz iş işten geçmeden gevezeliği 
bırakın ve suçlarınızı bağışlatmak için biraz iş yapın. O zaman canını-

2. 1 Nisan 1949 günü Nancing'deki on bir kolej ve üniversiteye bağlı 6 binden fazla öğ
renci bir gösteri düzenleyerek, gerici Guonıindang hükilmetinden Çin Kon1ünist Par
tisi'nin sekiz banş koşuluntı kabul etnıesini istedi. Çan Kayşek'in talinıatı üzerine, 
Nancing'deki Guon1indang garnizonunun kon1utaııı Çang Yaonıing, askerlere, polise 
ve gizli ajanlara öğrencileri vahşice dövmelerini enıretti; iki kişi öldü ve yüzden fazla 
insan yaralandı. . 

3.  İlkbahar ve Güz Çağının (M. Ö. 770-475) önenıli olaylarını inceleyen eski bir Çin ta
rih kitabı olan Zo Çuan'a göre, Lu devletinde bir soylu olan Çing Fu, sık sık iç karı
şıklıklar çıkarmış ve o devletin iki hillcilmdarını öldürıııüştü. Metinde geçen sözler, o 
sıralarda Lu halkı arasında yaygındı. O zamandan bu yana, karışıklık çıkaranlara 
Çing Fu adı verilnıiştir. 
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zı kurtarmak. için biraz iş yapın. O zaman canınızı kurtarmak. için kaç
mak ve Çan Kayşek'in yeminli takipçilerinin tehditlerine boyun eğ
mek zorunda kalmaz ve halkın sizi sonsuza dek lanetlemesinden kur
tulursunuz. Bu sizin için son fırsattır. Bu fırsatı kaçıııııayın. Halk Kur
tuluş Ordusu yakında Yangze Irmağı'nın güneyine yürüyecektir. Blöf 
yapmıyoruz. Sekiz koşulu kabul ederek anlaşmayı imzalasanız da im
zalamasanız da, Halk Kurtuluş Ordusu yürüyecektir. Anlaşmanın or
dumuz ilerlemeye başlamadan imzalanması, pek çok kimsenin, yani 
halkın, Halk Kurtuluş Ordusu'nun, Guomindang hükümetinde yer al
dığı halde yararlı hizmetlerde bulunarak. suçunu bağışlauııak isteyen 
herkesin ve Guomindang ordusu saflarındaki geniş subay ve asker kit
lelerinin yararına olacaktır. Anlaşmanın imzalanması sadece Çan Kay
şek'in, onun yeminli takipçilerinin ve emperyalistlerin zararına olacak
tır. Eğer anlaşma imzalanmazsa durum pek değişmeyecektir; bölgesel 
görüşmeler yoluyla çözüme varılabilir. Birtakım çarpışmalar olabilir, 
ama fazla değil. Sinciang'dan Tayvan'a uzanan geniş bölge ve uzun 
cephede Guomindang'ın elinde l 100 000 kadar savaşçı asker kalmış
tır, dolayısıyla pek fazla çarpışma olmayacaktır. İster genel bir anlaş
ma imzalansın, ister böyle bir anlaşma değil de birçok bölgesel anlaş
ma imzalansın, Çan ·Kayşek, onun yeminli takipçileri ve ABD emp
yeryalizmi için yani sözün kısası ölünceye kadar değişmeyecek olan 
bütün gericiler için durum aynı olacaktır; bunlar yok olup gitmeye 
mahkumdurlar. Geı1el bir anlaşmanın imzalanmamasındansa imzalan
ması hem Nancing hem de bizim için belki biraz daha yararlı olacak
tır; hala anlaşmanın imzalanmasına çalışmamızın nedeni budur. Ama 
bir genel anlaşma imzalanacak olursa, bunun sonucunda ortaya çıka
cak. bir sürü karışık sorunla uğraşmaya hazır olmalıyız. Dolayısıyla, 
genel bir cınlaşma imzalamak yerine, birçok bölgesel anlaşma imzala
mak. bizim için çok daha elverişlidir. Ama gene de genel bir anlaşma 
imzalamaya hfila hazırız. Eğer Nancing hükümeti ve onun temsilcileri 
de genel bir anlaşma imzalamak. niyetindeyseler, önümüzdeki birkaç 
gün içinde karar vermek zortındadırlar; bütün hayallerden ve geveze
liklerden vazgeçilnıelidir. Biz sizi bir karara varmaya zorlamıyoruz. 
Nancing hükümeti ve temsilci heyeti bir karara varıp varmamak.ta ser
bestir. Yani ya Çan Kayşek'in ve J.,eighton Stuart'ın sözünü· dinler ve 
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geri dönmemek üzere onlann safında yer alırsınız ya da bizim sözü
müzü dinler ve bizim safımızda yer alırsınız; karar sizindir. Ama karar 
veııııek için fazla vaktiniz yoktur. Halk Kurtuluş Ordusu yakında yü
rüşe geçecektir; aruk tereddüt etmek için vakit çok geçtir . • 

• 
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ORDUYA ÜLKE ÇAPINDA İLERLEME EMRİ* 

21 Nisan 1949 
Bütün sahra ordularındaki komutan ve savaşçı yoldaşlar, güneyin 

gerilla bölgelerindeki Halk Kurtuluş Ordusu'ndaki yoldaşlar! 
Çin Komünist Partisi heyeti ile ile Nancing Guomindang hükümeti 

heyeti arasındaki uzun görüşmeler sonucunda kaleme alınan İç Barış 

• Bu emir, Mao Zedung yoldaş tarafından kaleme alınmıştır. Gerici Guomindang hükü
nıetinin İç Barış Anlaşnıası'nı inızalanıayı reddetnıesinden sonra Halk Kurtuluş Ordu
su, Başkan Mao Zedung ve Başkon1utan Cu De tarafından yayınlanan bu enıri uygu
lan1aya ve görüln1enıiş büyüklükte bir kuvvetle henüz kıııtanlmamış olan alanların iç
lerine doğru her yandan ilerlen1eye başladı. 2! Nisan 1 949 saballı, Liu Boçen.g, Deng 
Siaoping ve diğer yoldaşların komutasındaki ikinci Sahra Ordusu ile Cen Yi, Su Yu, 
Tan Çenlin ve diğer yoldaşların komutasındaki Üçüncü Sahra Ordusu, batıda Hu
ku'dan (Ciuciang'ın kuzeydoğusunda) doğuda Ciangyin'e uzanan beş yüz kilometre
den uzun bir cephe boyunca Y angze Irnıağı'nı geçti ve dilşnıanın üç buçuk ayda 
Y angze boyunca özenle inşa ettiği savunn1a hattını tanıanıen yerle· bir etti. 23 Ni
san' da bu kuvvetler, yirmi iki yıldır karşıdevrinıci Guon1indang iktid•nnın merkezi 
olan Nancing'i kurtardılar ve gerici Guon1indang rejinıinin yıkıldığını ilan ettiler. 
Bundan sonra ayn yollardıin gilneye doğru ilerleyerek 3 Mayıs'ta Hangçov'u, 22 Ma
yıs'ta da Nançang'ı kurtardılar ve 27 Mayıs'ta, Çin'in en büyük �ehri olan Şanghay'ı 
ele geçirdiler. Haziran ayında Fucien Eyaleti'ne girdiler. 1 7  Ağuslos'ta Fuçov'u ve 1 7  
Ekin1'de Anıoy'u kurtardılar. 14  Mayıs'ta, Lin Biao, Lo Runghuan ve diğer yoldaşla
rın kon111tasındaki Dörtlilncü Sahra Ordusu, Vuhan'ın doğusundaki Tuanfeng-Vusue 
ke�intinde yüz kilometreden dalla uzun bir cephe boyunca Y angze'yi geçti. 16  ve 17 
Mayıs'ta, Orta Çin'de büyük stratejik önenı taşıyan şehirler olan Vuçang, Hanyang ve 
Hankov'u kurtardı. Sonra gilneye yürüyerek Hunan'a girdi. Guomindang'ın Hunan 
Eyaleti'ndeki valisi Ceng Cien ve Birinci Ordunun Konıutanı Çen Mingren, 4 Ağus
los'ta artık Guomindang'ı tanımadıklarını ilan ettiler ve Hunan Eyaleti barışçı bir şe
kilde kurtarıldı. Dördüncü Salla Ordusu Eylül ve Ekinı. aylarında Hengyang-Baoçing 
harekitında savaştı. Bay Çungsi komutasındaki Guontindang birliklerinin ana kuvve
tini yok etti ve sonra da Guangdung ve Gııangsi Eyaletlerine yürüdü. 14 E)cim'de 
Kanton'u, 22 Kasım'da Guylin'i ve 4 Aralık'ta Nanning'i kurtardı. İkinci ve Üçüncü 
Sahra Orduları Y angze Irmağı'ru geçerken, Nie Rungcen, Su Siangçien ve diğer yol
daşlar kon111tasındaki Kuzey Çin' deki ordular da 24 Nisan 1949'da Tayyuan'ı ele ge
çirdiler. Peng Dehuay , Ho Lung ve diğer yoldaşların konıutasındaki Birinci Sahra Or
dusu, 20 Mayıs'ta Sian'ı kurtardıktan sonra Kuzey Çin'deki diğer iki orduyla birlikte, 
kıızeybatıdaki Guonıindang bölgelerinde ilerlen1eye devam etti. Bu ordular, 26 Ağus
tos'ta Lançov'u ele geçirdiler, 5 Eylül'de Sining'i, 23 Eylül'de Yinçavan'ı kurtardılar 
ve Ma Bufang ile Ma Hungkuy'un kon1utası altındaki.Guomindang birliklerini tanıa
men yok ettiler. Eylül sonlarında Sinciang Eyaleti'ndeki Guomindang garnizonunun 
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Anlaşması, Nancing Guomindang hükümeti tarafından reddedilmiş
tir. 1 Nancing Guomindang hükümetinin sorumlu üyeleri hfila ABD 
emperyalizminin ve Guomindang haydut çetesinin elebaşısı Çan Kay-

Ba.şkonıutanı Tao Çiyue ve Sinciang Eyaieti'ııin valisi Burhan, Guonıindang'ı tanıma
dıklarını açıkladılar ve Sinciang barışçı bir şekilde kurtarıldı. Kasım ayının başlarında 
, Liu Boçeng, Deng Siaoping ve diğer yolda.şiar konıutasındaki ikinci Sahra Ordusu. 
Kuzey Çin Sahra Ordusu'nun l 8. Ordusu ve Ho Lung, Li Cinçııan ve diğer yolda.şiar 
konıutasındaki birinci Sahra Ordusu'nun bir kısnu ile birlikte, güneybatı Çin'e gimıe
ye başladılar. l 5 Kasını' da Guyyang ve 30 Kasım' da Çunging bu ordular tarafından 
kurtarıldı. 9 Aralık'ta, Yunnan Eyaleti'ndeki Guonıindang valisi Lu Han, Sikang Eya
leti'ndeki Guonıindang valisi Liu Venhuy ve Güneybatıdaki Guonıindang Askeri ve 
idari işler Bürosunun başkan yardınıcıları olan Deng Sihu ile Pan Venhua. Guonıin
dang'ı tanımadıklarını açıkladılar ve Yunnan ve Sikang Eyaletleri barışçı bir şekilde 
kurtarıldı. Aral.ık ayının sonlarında Güneydoğuya girnıiş olan Halk Kurtuluş Ordusu 
Cengdu harekaunı yaparak Hu Zurİgnan komutasındaki Guonıindang birliklerini ta
nlanıen yok etti ve 27 Aralık'ta Cengdu'yu kurtardı. l 949 Aralık ayının sonuna gelin
diğinde Halk Kurtuluş Ordusu, Çin topraklarındaki bütün Guonıindang birliklerini 
yok etnıiş ve Tibet dışında kıta topraklarının tünıilnü kurtarmıştı. 

l .  l Nisan l 949'da. Çang Çiçung' başkanlığındaki Guomindang hükilmeti heyeti Çin Ko
nıünist Partisi heyeti ile barış görüşmelerinde bulunnıak üzere Peyping'e vardı. On 
beş giln süren görilşnıelerden sonra bir iç Barış Anlaşması kalenıe alındı. 15 Nisan'da 
anla.şnıa (dilzellilnıiş nihai nıetin) , Çin Konıilnist Partisi heyeti tarafından Nancing 
hükilmeli heyetine verildi fakat 20 Nisan'da Nancing hükilmeıi tarafından reddedildi. 
Anlaşnıanın tanı nıeıni (düzeltilnıiş nihai melin) şöyleydi: 
Çin Cunıhuriyeti'nin otuz beşinci yılında Nancing'deki Milli HükUnıet, Amerika Bir
leşik Devletleri Hükünıetinin yardınuyla halkın iradesine karşı' gelnıiş, ateşkes anlaş
nıasını ve Siyasi Danışnıa Konferansı'nın kararlarının çiğnenıiş �·e Çin Komünist Par
tisi'ne karşı çıknıak balıanesiyle, Çin halkına ve Çin. Halk Kurtuluş Ordusu"na karşı 
ülke çapında bir iç savaş ba.şlatnııştır. Bu savaş iki yıl dokuz buçuk aY. silrnıüştür. Sa
vaş, bütün ülke halkını eşi görillmenıiş bir felakete sürilklenıiştir. Ulkenin nıali ve 
nıaddi kaynakları nıuazzanı kayıplara uğramış, egenıenliği ise dalı!! da fazla ayaklar 
altına alınnuştır. Bütün ülke halkı, Dr. Sun Yatsen'in devrinıci Üç Halk ilkesinin, 
Rusya ile ittifak, Konıilnist Partisi ile işbirliği ve köylülere ve işçilere yardını şeklin
deki doğru siyasetlerinin ve devrinıci vasiyetnanıesinin Nancing'deki Milli HükUmet 
tarafından çiğnennıesine dainıa karşı çıknuşur. Özellikle de, büliln halk, Nan
cing'deki Milli HükUnıetin bugilnkU görillmenıiş büyüklükteki iç saV'a.şı başlatnıasına 
ve bu hükilnıetin iç savaşı silrdilmıek amacıyla beninısediği yanlış1siyasi askeri, mali, 
iktisadi ve küllilrel siyaset ve önlenılere ve yanlış dış siyasetlere ve önlenılere karşı 
olduğunu belirtnıiştir. Nancing'deki Milli HükUnıet biltiln halkın güvenini tanıanıen 
kaybetnıiştir. Bugilnkil iç savaşta, Nancing'deki Milli Hükilmetin askeri kuvvetleri 
şinıdiden Çin Konıilnist Partisi'nin önderliği ve Çin Halk Devrinıci Askeri Komisyo
nunun konıutası altındaki Halk Kurtuluş Ordusu tarafından yenilgiye uğraUlnuş bu
lunmaktadır. Nancing'deki Milli Hükünıet, içinde düştüğü bu durunı karşısında Çin 
Cunıhuriyeti'nin otuz sekizinci yılının 1 Ocak'ında Çin Komünist Partisi'ne, iç sava
şın sona erdirilnıesi ve barışın yeniden sağlanması amaciyla görilşnıeler yapılmasını 
öneııııişti. Aynı yıl 14 Ocak'ta Çin Konıilnist Partisi, Nancing'deki Guonıindang hü
kilnıetinin bu önerisini kabul eden ve iki taraf arasında yapılacak barış görüşmelerine 
tenıel olnıak üzere sekiz koşul ileri süren bir açıklanıa yapmıştır. Çin Konıilnist Par
tisi'nin sekiz koşulu şunlardır; Savaş suçlularının cezalandırılnıası; salıte anayasanın • 
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şek'in emirlerine uydukları ve Çin halkının kurtuluş davasının ilerle
mesini durdurmak ve iç sorunun barışçı yoldan çözülmesini önlemek 
istedikleri i�in anlaşmayı reddetmişlerdir. Görüşmeler sırasında iki he-

feshedil-ınesi; sahte «hukuk dUzeninin» feshedilmesi; bütün gerici birliklerin demok
ratik ilkeler temelinde yeniden örgütlenıııcsi; bürokratseııııayeye el konulması; top
rak sisteminin dllzeltilmesi; ihanet antlaşmalannın feshedilmesi; gerici unsurların ka
tılmadığı bir Yeni Siyasi Daru.şma Konferansı'nın toplanması ve gerici Nancing Guo
mindang hükünıetinin ve ona bağlı olan her kademedeki yönetimlerin bütün iktidar 
ve yetkilerini devralmak Uzere demokratik bir koalisyon hükümetinin kuruln1ası. Bu 
sekiz temel koşul Nancing'deki Milli Hükümet tarafından kabul edilmiştir. Bunun 
ıızerine, Çin Komünist Partisi ve Nancing'deki Milli Hltklımet, göıilşmelerin yürütül
riıesi ve bir anlaşnlaJIJn imzalanması konusunda tam yetkiye sahip olan heyetleri ata
mışlardır. Her iki partinin heyetleri Peyping'de bir araya gelerek, önce, bugünkü iç 
savaşın bütün sorumluluğunun Nancing'deki Milli Hükümete ait olduğunu, bu hükü
metin bütün yanlış siyasetlerinin sorumluluğunu taşıması gerektiğini kabul etmiş ve 
bu anlaşmayı imzalamaya karar vermi.şlerdir. 

BlRlNCl BÖLÜM 
Madde 1 .  Çin Komünist Partisi heyeti ve Nancing'delci Milli Hükün1etin heyeti (bundan 

böyle taraflar denilecektir), haklıyla haksızı birbirinden ayırt etnıek ve sorumluluğun 
kimde olduğunu belirlemek anıacıyla, ilke olarak, bugünkü iç savaşı başlatmak ve 
sürdürmekten sorumlu olan Nancing'deki Milli Hükümet'te yer alan savaş suçluları
nın cezalandırılacağını, fakat her birinin durunıunun 'aııağıdaki koşullara uygun ola
rak ayn ayn ele alınacağını kabul ederler: 

Fıkra 1 .  Kin1 olurlarsa olsunlar bütün savaş suçluları, haklıyla haksızı gerçekten iç
tenlikle ayırt eniklerini ve geçmişleriyle aralarına kesin bir çizgi çekn1eye kararlı ol
duklarını davranışlarıyla ortaya koydukları ve böylece Çin halkının kurtuluş davası
nın ilerlemesinin ve iç sorunun barışçı bir çözün1e kaY14turulmasını kolayla.ştırdıkla
n ıakdirde, savaş suçlusu olmakla suçlanmaktan kurtulabilirler ve durumları hoşgö
ıilyle ele alınabilir. 
Fıkra 2. Kin1 olurlarsa olsunlar bütün iflah olmaz savaş suçlulan halkın kurtuluş da
vasının önüne dikildikleri, iç sorunun barışçı bir çözüme kavuşturulnıasını engelle
dikleri ya da daha da ileri giderek isyan çıkarmaya kalkıştıkları ıakdirde şiddetle ce
zalandınlacaklardır. Çin Halk Devrimci Askeri Komisyonu, isyanın elebaşlarını ez
n1ekle yükümlüdür. 

Madde 2. Taraflar, Nancing'deki Milli Hükümetin, Japonya'nın Çin'e karşı giriştiği sal
dırının savaş suçlusu General Yasuji Okamura'yı suçsuz bulmasının ve Çin Cunıhuri
yeti'nin otuz sekizinci yılının 26 Ocak'ında serbest bırakmasının ve aynı yılın 3 1  
Ocak'ında diğer 260 Japon savaş suçlusunu Japonya'ya geri gönderilmesine izin ver
nıesinin yanlış olduğunu kabul ederler. Çin Demokratik Koalisyon Hükümeti, yani 
bütün Çin halkını temsil eden yeni merkezi hükümet kurulur kurulmaz, bütün bu Ja
pon savaş suçluları hakkında yeniden dava açılacaktır. 

lKINCl BÖLÜM 
Madde 3. Taraflar Nancing'deki Milli Hükümet tarafından Çin Cunıhuriyeti'nin otuz be

şinci yılının Kasım ayında toplanan <<Milli Meclis» tarafından benimsenen «Çin 
Cunıhuriyeti Anayasası»nın feshedileceğini kabul ederler. 

Madde 4. «Çin Cunıhuriyeti Anayasası>>nın feshedilmesinden sonra halkın ve devletin 
uymak zorunda olacağı temel yasa, Yeni Siyasi Danışnıa Konferansı'nın ve Demora
tik Koalisyon Hükümetinin kararlarına uygun olarak belirlenecektir. 
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yet tarafından kaleme alınan yiııııi dört maddeli sekiz bölümden olu
şan lç Barış Anlaşması, savaş suçluları sorununu yumuşak bir şekilde 
ele alnuş, Guoınindang subaylarına, askerlerine ve hükümet görevlile-

• 
rine karşı yumuşak davranılmasını öngöııııüş ve diğer sorunlara da, 
milletin ve halkın çıkarlarından hareket eden uygun çözümler getir
miştir. Bu anlaşmanın reddedilmesi, Guornindang gericilerinin başlat
tıkları karşıdevrimci savaşı sonuna kadar sürdüııııeye kararlı olduklan·-

üçONcO BÖLÜM 
Madde 5. Taraflar, Nancing'deki Milli Hükümetin hukuk düzeninin tamamen feshedile

ceğini kabul ederler. 
Madde 6. Denıokratik Koalisyon Hilkilnıetinin kurulmasından sonra, halkın demokratik 

hukuk düzeni kurulacak ve Halk Kurtuluş Ordusu'nun girdiği ya da ele geçirdiği her 
yerdeki bütün gerici yasa ve kararnanıeler jptal edilecektir. 

DÖRDÜNCU BÖLÜM 
Madde 7. Taraflar, Nancing Milli Hilknıetinin bütün silahlı kuvvetlerinin (bütün kara, 

deniz ve hava kuvvetleri, jandarma, ula.ştırnıa polisi birlikleri, bütün yeiel birlikler, 
bütün askeri tesisler, akadenıiler, fabrikalar, cephe gerisindeki hiznıet kurumları vb.) 
demokratik ilkeler teınelinde Halk Kurtuluş Ordusu içinde yeniden örgütleneceğini 
kabul ederler. lç Barış Anlaşması'nın iriızalanrnasından sonra bu yeniden örgütlennıe 
çalı.şrnasını yönetmek üzere derhal ülke çapında yeniden örgiltlenıe komitesi kurula
caktır. Yeniden örgütleme komitesi yedi-dokuz üyeden oluşacak, bunlardan dıirt ya 
da beşi Halk Devrimci Askeri Komisyonu tarafından, üç ya da dördü Nancing'deki 
Milli Hükümet tarafından atanacaktu; Halk Devrinıci Askeri Konıisyonu tarafından 
atanan üyelerden biri başkan, Nancing'deki Milli Hükümet tarafından atanan üyeler
den biri de başkan yardımcısı olarak görev yapacaktır. Halk Kurtuluş Ordusu'nun gir
diği ve devraldığı yerlerde gerektiğinde yeniden örgiltlenıe komitesinin bölge alt ko
miteleri kurulabilir. Tarafların alt komitelerdeki üyelerinin birbirine oranı ve başkan 
ve başkan yardımcılıklarının pa}·laşılnıası, ülke çapındaki yeniden örgütleme komite
sindekinin aynı olacaktu. Deniz ve hava kuvvetleri için de birer yeniden örgütleme 
konıitesi kurulacaktır. Halk Kurtuluş Ordusu'nun, halen Nancing'deki Milli Hilkilnıet 
tarafından yönetilmekte olan yerlere giııııesi ve buraları devralması ile ilgili bütün so
runlar, Çin Halk Devrinıci Askeri Konıisyonunun vereceği emirlere göre karara bağ
lanacaktır. Nancing'deki Milli Hükümetin silahlı kuvvetleri Halk Kurtuluş Ordu
su'nun girmesine karşı direnmemelidirler. 

Madde 8. Taraflar, her bölgedeki yeniden örgütleme planının iki aşanıada uygulanacağı
nı kabul ederler: 
Fıkra 1 .  Birinci Aşama: Bir araya toplama ve yeniden düzenleme. 
Bend 1 .  Nancing Milli Hükilmetine bağlı bütün silahlı kuvvetler (kara, deniz, hava 
kuvvetleri, jandarma, ulaştırnıa polisi birlikleri, yerel birlikler vb. bir araya toplana
cak ve yeniden dilzenlenecektir. Yeniden düzenleıııe ilkesi şu şekilde olacaktır: Yeni
den örgütleme komitesi, Halk Kurtuluş Ordusu'nun girdiği ya da devraldığı bölgeler: 
deki silahlı kuvvetlere, oradaki mevcut yerel koşullar tenıelinde, bölge bölge ve aşa
nıa aşanıa eski isimlerine, birliklerine ve sayılarına göre saptanan bir araya, toplanıa 
ve yeniden düzenlenıe yerlerine gitnıelerini emredecektir. 
Bend 2. Halk Kurtuluş Ordusu'nun bir yere girmesinden ve orayı devralmasından ön
ce, Nancing Milli Hilkümetinin emrindeki bütün silahlı kuvvetler yerel düzeni koru
makla ve bulundukları yerlerde, yani bütün büyük ve küçük şehirlerde, önemli ulaşını 
hatları ve ırnıakları boyunca, limanlarda ve köylerde herhangi bir sabotaj yapılnıasını 
önlemekle yükümlüdürler. 
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nı gösteııııektedir. Bu anlaşmanın reddedilmesi, Guomindang gericile
rinin bu yılın 1 Ocağında yaptıkları barış görüşmeleri önerisinin ama
cının sadece Halk Kurtuluş Ordusu'nun ilerleyişini durduııııak ve daha 
sonra devrimci güçleri ezmek üzere zaman kazanmak olduğunu gös
termektedir. Bu anlaşmanın reddedilmesi, Nancing'deki Li Zungren 

Bend 3. Halk Kurtuluş Ordusu yukarıda sözü edilen yerlere girdikten ve buraları dev
raldıktan sonra, Nancing Milli Hükilmetinin enu-indeki silahlı kuvvetler, yeniden ör
gütleıııt komitesinin ve onun alı komitelerinin emirlerine uygun olarak bu yerleri ba
nşçı bir şekilde teslim edecekler ve kendilerine gösterilen ycıdere çekileceklerdir. 
Nancing Milli Hükllnıctinin eııııindeki silahlı kuvvetler kendilerine göst�rilen yerle
rine giderken ya da oraya vardıktan sonra sıkı disipline uyanıklar ve yerel düzeni 
boznıayacaklardır. 
Bend 4. Nancing Milli Hükümetinin emrindeki silahlı kuvvetler yeniden örgütleıııc 
komitesinin ya da onun alt konıiteleriııin enıirlerine uygım olarak bulundukları yerle
ri terk ettiklerinde, buralardaki yerel polis ya: da b�ı korunıa birlikleri geri çekilnıe
yecekler ve yerel düzeni korumakla yükünılü olacaklar ve Halk Kurtuluş Ordusu'nıın 
talimat ve emirlerine uyacaklardır. 
Bend 5. Yeniden örgütleme konıiıesi, onun alt komiteleri ve yerel yönetimler yerleri 
değiştirilen ya da bir araya toplanan Nancing Milli Hllkllnıetinin blltlln silahlı kuvvet
lerine tahıl, yem, yatak ve giyecek gibi bütün gerekli ihtiyaç nıaddeleriııi sağlanıakla 
y illdlnıllldürler. 
Bend 6. Yeniden örgütlenıe komitesi ve onun alt kon1iteleri, çeşitli bölgelerdeki var 
olan koşullara göre Nancing Milli Hükünıetinin nıakamlanna, bölge bölge ve aşama 
aşanla, blltlln askeri kurunılannı (Milli Savuiınuı Bakanlığından Birleşik Cephe Geri
si Hizn1etleri Karargilıına kadar bu hüklln1ete bağlı bütün örgütlere ait kurunılar, 
okullar, fabrikalar, depolar vb.) bütün askeri tesislerini (askeri linıanlar, istihkinılar, 
hava Os,leri vb.) ve bütün askeri donatınunı Halk Kurtuluş Ordusu'na ve Halk Kurtu
luş Ordusu'nun çeşitli-yerlerdeki Askeri Denetin1 Konıisyonlarına teslin1 edecektir. 
Fıkra 2. İkinci Aşama: Bölge bölge yeniden örgütleme. 
Bend 1 .  Nancing Milli Hükün1etinin enırindeki kara kuvvetleri (piyade birlikleri, sü
vari birlikleri, özel kuvvetler, jandam1a, ul�ım1a polisi birlikleri ve yerel birlikler) 
bölge bölge ve aşama aşan1a belirlenen yerlere gittikten ve bir araya toplanıp yeniden 
düzenlendikten sonra, yeniden örgütlenıe konıitesi çeşitli bölgelerdeki koşullara göre 
bölge bölge yeniden örgütlennıeleri için planlar lıazırlayacak \'e bu planlan belirli za
manlarda uygulayacaktır. Yeniden örgütlenıe ilkesi, yukarıda sözü edilen bütün kara 
kuvvetlerinin, bir araya toplandıktan ve yeniden düzenlendikten sonra, Halk Kurtuluş 
Ordusu'nun denıokratik sistenıine ve düzenli yapısına uygun olarak Halk Kurtuluş 
Ordusu'nun dllzenli birlikleri içinde yeniden örgüilenmeleridir. Yeniden örgütleme 
komitesi ve onun alt konıiıeleri, yaşlılık ya da sakatlık dolayısıyla enıekliye ayrılabi

_ lecek olan ve enıekliliğini isteyen askerlerin durunnınu ve emekliye aynlıı1ak ya da 
başka n1esleklere geçn1ek isteyen subay ve astsubayların dıirun1unu ele aln1akla yü
kün1lü olacaktır; koı1ıiteler bunlara evlerine iönme ve geçinılerini sağlan1a olanağını 
sağlayacaktır, böylece hiç kimse, geçin1ini -ağlan1a olanağından yok.\'lln olduğu için 
suç işlemek zoruııda kalnıayacaktır. 
Bend 2. Nancing Milli Hük0n1etinin enırindeki deniz ve hava kuvvetleri, bölge bölge 
ve aşama aşama belirlenen yerlere gittikten ve bi.r araya toplanıp yeniden düzenlen
dikten sonra, Halk Kurtuluş Ordusu'nun den10kratik sistemine uygun olarak deniz ve 
hava kuvvetleri yeniden örgüılen1e konıiteleri tarafından eski isinılerine, birliklerine 
ve sayılarıruı göre yeniden örgütleneceklerdir. 
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hükümetinin görüşmelerin temeli olarak Çin Komünist Partisi'nin se
kiz barış koşulunu kabul ettiğini söylerken tamamen ikiyüzlü bir şekil
de davrandığını göstermektedir. Li Zungren hükümeti, savaş suçluları
nın cezalandırılması, bütün gerici Guomindang birliklerinin demokra-

' 
Bend 3. Nancing Milli HükUmetinin bütün silahlı kuvvetleri, Halk Kwt•ıluş Ordusu 
içinde yeniden örgütlendikten sona, Halk Kurtuluş Ordusu'nun Üç Temel Disiplin 
Kw:alı ve Dikkat Edilmesi Gereken Sekiz Noktaya kesinlikle uymak ve hiçbir şekilde 
bunları çiğnenıeden Halk Kurtuluş Ordusu'nun askeri ve siyasi sistemlerine sadaka•Ie 
bağlı kalmak zorundadırlar. 
Bend 4. Yeniden örgütlemeden sonra emekliye aynlan subay ve erler, yerel halk yö
netimlerini dinleııw:k ve Halk H · · yasa ve Icaıaıııan:ıelerine uymak zorunda
dırlar. Halk yönetimleri ve. çq��lJ.erlerdeki halk, bu eıııekli subay ve askerlere anla
yış göstereoek ve onlara karşı f ı bir şekilde davranmayacaktır. 

Madde 9. lç Banş Anlaşması'nm imz•l•nmasmdan soma Nane� Milli HOkilmeti"e 
bağlı bütün silahlı kuvvetler, asker kaydetıııeye ve diğer persoııelı işe almaya son ver
ıııek zorundadırlar. Bu silahlı kuvvetler bQUln silahlarını, cephanelerini, donanı:naları
nı, askeri ı ve tesislerini ve askeri malzemelerini korumakla yl1klllıılü ola
aıklardır ve bunl� hiçbirini yol( etmeyecek, saltla,ınayac• ... nıkletıneyecek ve sat
mayacaklardır. 

Madde 10. lç Banş Anlaşıııası'nm imzalanmasından sonra Nancing'deki Milli lfliküıııet, 
emrindeki silahlı kuvvetlerden herhangi birinin yeniden örgütleme planı uygulamayı 
reddetmesi halinde, Halk Kurtuluş Ordusu'na, yeniden örgütleme planını uygulaması 
ve bu planın tamamen yerine getirilııw:si için,yardım edecektir. 

B�lNCl BOLÜM 
Madde 1 1 .  Taraflar, Nancİllf'deki Milli HOktlıııet iktidarda bulunduğu sırada, siyasi yet

ki, para veya nüfuz sayesinde elde edilen bütün bUrokratlcapitalist işletmelere (banka
lar, fabrikalar, madenler, gemiler,. şirketler ve dll1dcinlar da dahil olmak üzere) el ko
nulacağını ve bunların devlet mülkiyetine geçeceğini Jcabul ederler. 

Madde 12. Halk Kurtuluş Ordusu'nun henüz gii:nıediği ve devralmadığı yerlerde, Madde 
1 1  'de sözü edilen bOrokratkapitalist işletmelerin çalmnıama.sı ya da giılenmernesi, za
rar göııııemesi, devredilmemesi ya da gizlice satılman111S1 için denetlenmesinden 
Nancing'deki Milli Hükümet sorumlu tutulacaktır. Yerlerinden alınrruş bulunan kıy
me!ler bulundukları yerde donduruiacal<. ve bunların yerlerinin değiştirilmesine, yurt
dışına çıkarılnıasına ya da vırara uğratılmasına izin ''erilmeyecektir. Yw:tdışında bu
lunan bürokratkapitalist işletmeler ve rnOlkler devlet mülkiyetine geçirilecektir. 

Madde 13.  Halk Kurtuluş Ordusu'nun girdiği ve devraldığı yerl;:rde bulunan, Madde 
1 1  'de sözü edilen bOrokratkapitalist işletmelere ve n1illklere yerel Askeri Denetinı ko
nıisyonları ya da Denl<lkratik Koalisyon Hükünıeti tarafından yetkilendirilmiş kurum
larca el konulacaktır. Eğer bu işletmelerde özel semıaye hissesi bulunuyorsa bunlar 
araştırılacaktır; bu hisselerin gerçekten özel semınye olduğu ve gizlice devredilmiş 
bOrolo:atkapitalist olmadığı belirlendikten soma bu hisseler tanınacak ve sahiplerinin 
hissedar olarak kalmaya devam etmelerine ya da hisselerini geri çekmelerine izin ve
rilecektir. 

Madde 14. Nancing'deki Milli Hilkünıetin ikıidaıından önceki dönemden kalma bilrok
ratkapitalist işletn1elere ve Nancing'deki Milli Hükiln1etin iktidan dönenıine ait ol
nıakla birlikte çok büyük olnıayan ya da nıilli ekononıiye ya da halkın refahına zarar
lı olnıayan bOrolo:atkapitali.�t işletn1elere ele konulmayacaktır. Ancak bu işletmeler
den alçakça suçlar işlen1iş olan gericiler gibi suç işlenıiş belli ki�ilere ait olan işletme 
ve nıillklere, bu durum halk tarafından bildirildiği ve doğrulandığı takdirde el konula
caktır. 
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tik ilkelere göre yeniden örgütlenmesi ve Nancing hükümetinin ve ona 
bağlı olan her kademedeki yönetimlerin iktidarı ve bütün yetkilerini 
devreunesi gibi temel koşulları kabul euniş olduğuna göre, bu temel 
koşullar temelinde hazırlanan ve son derece yumuşak olan somut ön
lemleri reddeunesi için hiçbir neden yoktu, Bu durumda size aşağıdaki 
emirleri veriyoruz: 

1 .  Cesaretle ilerleyin ve direnmeye kalkışan, Çin sınırları içindeki 
bütün Guomindang gericilerini kararlılıkla, kesinlikle, sonuna kadar 
ve bütünüyle yok edin. Bütün ülke halkını kurtarın, Çin'in toprak bü
tünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını koruyun . 

• 
Madde 15. Halk Kurtuluş Ordusu'nun henüz giııııediği ve devralmadığı şehirlerde, Nan

cing'deki Milli Hüldlmete bağlı eyalet, belediye ve il yönetimleri, oradaki demokratik 
halk güçlerini ve bu güçlerin faaliyetlerini koııırnalcla yükümlü olacak, bu güçleri ez
meyecek ya da onlara zarar veııııeyecektir. 

ALTINCI BÖLÜM 
Madde 1 6. Taraflar, Çin'in köylük bölgerindeki feodal toprak mülkiyeti sisteminin adım 

adım düzeltileceğini kabul ederler. Halk Kurtuluş Ordusu'nun !lirişinden sonra, önce 
genel olarak kira ve faizler indirilecek, daha sonra da toprak dağıtılacaktır. 

Madde 17. Halk Kwııılıış Ordusu'nun henÜZ giııııediği ve devralmadığı bölgelerde, 
Nancing'deki Milli Hüldlnıete bağlı yerel yönetinıler, köylü kitlelerin örgütlerini ve 
bu örgütlerin faaliyetlerini korunıalda yükümlü olacak ve bu örgütleri ezmeyecek ya 
da onlara zarar vermeyecektir. . 

YEDlNct BÖLÜM 
Madde 1 8. Taraflar, Nancing'deki Milli Hüldlmetin iklidan sırasında yabancı devletlerle 

yapılan, açık ya da gizli, bütün antlaşma ve anlaşmaların ve diğer bütün diplomatik 
belge ve arşivlerin Nancing'deki Milli Hülcünıet tarafından Demokratik Koalisyon 
Hüldlmetine teslim edileceğini ve bunların Demokratik Koalisyon Hükümeti tarafın
dan inceleneceğini kabul ederler. Çin halkına ve Çin halkının devletine zararlı olan 
bütün antlaşma ve anlaşmalar, özellikle egenıenlik haldannı satar nitelikle olanlar du
ruma göre ya iptal edilecek ya .düzeltilecek ya da bunların yerine yeni antlaşma ve 
anlaşmalar yapılacaktır. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Madde 19. Taraflar, lç Banş Anlaşması'run imzalanmasından sonra ve Demokratik Ko

alisyon Hüldlmetinin kurulmasından önce, Nancing'deki Milli Hükünıetin, bu hükü
nıetin nıecliısinin, bakanlıklanrun, komisyonlarının ve diğer organlarının geçici ola
rak görevlerini sürdüreceklerini, fakat çalışmalarında Çin Halk Devrimci Askeri Ko
misyonwıa danışmak ve çeşitli bölgelerin teslim edilmesi ve teslim alınması ile ilgili 
sorunlarda Halk Kurtuluş Ordusu'na _yardımcı olmak zonında olduğunu kabul eder
ler. Demokratik Koalisyon Hükümetinin kurulmasından sonra Nancing'deki Milli 
Hükümet, yetkilerini deıhal Demokratik Koalisyon Hüldlmetine devredecek ve kendi 
kendisini feshedecektir. , 

Madde 20. Nancing'deki Milli Hükümetin, bu hükümetin çeşitli kademelerdeki yerel 
yönetimlerinin ve bunlara tabi organların yetkilerini devretmelerinden sonra, Halk 
Kurtuluş Ordusu; yerel halk yöneiimleri ve Çin Demokratik Koalisyon Hükümeti, es
ki hükümetin görevlileri arasında bulunan yurtsever ve yararlı kişilerden yararlanma
ya, bunlan demokrasi konusunda eğitmeye, nnıhtaç ve evsiz barksız kalmamalan 
için bu kişilere uygun görevler veııııeye özen gösterecektir. 
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2. Cesaretle ilerleyin ve bütün iflah olmaz savaş suçlularını tutuk
layın. Bunlar nereye kaçarlarsa kaçsınlar, yargılanmalı ve yasalara gö
re cezalandınlmalıdırlar. Haydutların başı Çan Kayşek'i tutuklamaya 
özel bir dikkat gösterin. 

3. Guomindang'ın bütün yerel yönetimlerine ve yerel askeri grupla
rına lç Barış Anlaşması'nın son, değiştirilmiş şeklini açıklayın. Çauş
malara son vermek ve sorunu barışçı yoldan çözıııek isteyenlerle, an
laşmanın genel fı�lerine uygun olarak bölgesel anlaşmalar yapabilir-

• • 
sınız. 

4. Halk Kurtuluş Ordusu'nun Nancing'i kuşatmasından sonra, Nan
cing'deki Li Zungren hükümetine, eğer bu hükümet hfila kaçmamış ya 

Madde 21.  Halk Kurtul� Ordusu'nun giıınesinden ve devralmasndan önce, Nan
cing'deki Milli Hükümete ve bu hükilmete b�lı olan eyaletlerdeki, şehirlerdeki ve il
lerdeki yerel yönetimler kendi bölgelerinde barışı ve düzeni korwnalcla yükilmlü ola
caklar, bütün hükilnıet örgütlerini ve bankalar, fabrikalar, madenler, demiryollan, 
postaneler, uçaklar, genıiler, şirketler, depolar ve bütün haberleşme araçları da dallİI 
olmak üzere bütün devlet işletmelerini, devletin millkiyeıindeki diğer bütün taşınabi
lir ve taşınmaz nıalları gözetecek ve koruyacaklardır; bunların yok edilmesine, kaybe
dilmesine, taşınnıasına, gizlenmesine ya da satılmasına izin verilmeyecektir. Yerle-. 
rinden alınmış ya da gizlenmiş olan kitaplar, arşivler, antika ve değerli eşyalar, altın 
ve dövizler ve bütün mal ve kıymetler bulundukları yerde teslim alınıncaya kadar 
derhal dondurulacaklır. Yurtdışına gönderilen ya da başından beri yurtdışında bulu
nan mallara gelince, Nancing'deki Milli Hükilmet bunların geri alınması ve n1uhafaza 
cdilnıesiyle yükümlü olacak ve istendiğinde bunları teslim edecektir. 

Madde 22. Halk Kurtul� Ordusu'nun girdiği ve devraldığı bölgelerde devlete ait olan 
bütün yetkiler ve n1ülk ve kıyn1etler, yerel Askeri Denetim Konıisyonlan, yerel halk 
yönetinueri ya da Koalisyon Hükiln1etindc;n yetki alan kurumlar tarafından teslim alı
nacaktır. 

Madde 23. lç Barış Anlaşması, Nancing'deki Milli Hükilmet heyetince imzalandıktan ve 
bu hükiln1et tarafından yürürlüğe konduktan sonra, Çin Komilnist Partisi heyeti, Y eru 
Siyasi Danışma Konferansı'run hazı�lık komitesiııe, Nanciııg'deki Milli Hükümetin 
Konferansa temsilci olarak belli sayıda yurtsever kişiyi göndeııııesine izin verilmesi
nin öne:ıme yi1kiln1lülü�Q 1lstlenecektir; hazırlık konlİtesiniıl onayı alındıktan sona, 
Nancing'deki Milli Hükilmetin temsilcileri Yeni Siyasi Danışma Konferansı'na kaula-
bilirler. · 

Madde 24. Nancing'deki Milli Hükümetin temsilcilerini Yeni Siyasi Danışma Konferan
sı'na göndermesinden sonra, Çin Komünist Partisi, işbirliğinin yararlan açısından, 
Nanciııg'deki Milli Hükümetten belli sayıda yurtsever kişinin Demokratik Koalisyon 
Hükilnıetine katılması gerektiğini Konferansa önemıe yilkilmlülüğilnü üstleııecektir. 
Her iki tarafın heyetleri şunu açıklarlar: Çin halkının kurtul�u ve Çin milletinin ba
ğımsızlığı ve özgürlüğü uğruna ve büyük üretim ve inşa göreviniıl ülke çapında başla
yabiln1esi ve ülkemizin ve halkımızın günden güne refalıa, güce ve mutluluğa kavu
şabilmesi için savaşın erken bir tarihte sona eııııesi ve barışın s�l,anması uğııma, bu 
anlaşmayı imzalama sorumluluğunu üstleniriz. Bütün ülke halkının, bu anlaşmayı bü
tünüyle uygulamak için verilen milcadelede tek bir yuıııruk gibi birleşeceğini umarız. 
Bu anlaşma, inllalandığı andan itibaren yilrilrlüğe girmiş olacaktır. 
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şsa ve anlaşmayı imzalamaya istekliyse, lç Barış Anlaş-
ması'nı imzalamak için bir fırsat daha tanımaya hazırız. • 
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ÇİN HALK KURTULUŞ ORJ)USU'NUN 
AÇIKLAMASI 

25 Nisan 1949 
Guomindang gericileri barış koşullarını reddetmişlerdir ve millete 

ve halka karşı canice bir savaşı sürdürmekte direnmektedirler. Bütün 
ülke halkı, Halk Kurtuluş Ordusu'nun Guomindang gericilerini kısa 
sürede yok edeceğini ummaktadır. Halk Kurtuluş Ordusu'na cesaretle 
ilerlemesini direnmeye yeltenen bütün gerici Guomindang birliklerini 
yok etmesini, bütün itlah olmaz savaş suçlularını tutuklamasını, bütün 
ülke halkını kurtarmasını, Çin'in toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve 
bağımsızlığını korumasını ve bütün halkın özlemini duyduğu ülkenin 
gerçek birliğini sağlamasını emrettik. Hayatın bütün kesimlerinden 
halkın Halk Kurtuluş Ordusu'na, ·gittiği her yerde yardım edeceğini 
umuyoruz. Bütün halkla birlikte uyacağımız sekiz maddelik taahhüdü 
burada açıklıyoruz. 

1 .  Bütün halkın canının ve malının korunması. Sınıt·, inanç ya da 
meslek t"arkı gözetmeksizin hayatın bütün kesimlerinden herkes, düze
ni korumak ve Halk Kurtuluş Ordusu'na yardımcı olmak zorundadır. 
Halk Kurtuluş Ordusu da hayatın bütün kesimlerinden herkese yardım
cı olacaktır. Karışıklık çıkarmak, yağma ya da sabotaj yapmak için du
rumdan yararlanan karşıdevrimciler ya da diğer sabotajcılar şiddetle 
cezalandırılacaktır. 

2. Milli burjuvazinin sanayi, ticaret, tarım ve hayvancılık işletmele
rinin korunması. Bütün özel t"abrikalar, imalathaneler, bankalar, depo
lar, gemiler, yük iskeleleri, çit"tlikler, hayvancılık işletmeleri ve diğer 
işletmeler, her: türlü tecavüze karşı aynın yapılmaksızın korunacaktır. 
İşçilerin ve mesleği ne olursa olsun ücret karşılığı çalışan herkesin es
kisi gibi üretimi sürdüreceğini ve bütün dükkanların her zaman olduğu 
gibi açık tutulacağını umuyoruz. 
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3.  Bürokratsermayeye el konulması. Gerici Guomindang hükümeti 
ve büyük bürokratlar tarafından işletilen bütün fabrikalara, imalatha
nelere, bankalara ve depolara, bütün gemilere, yük iskelelerine ve de
miryollarına, bütün posta, telgraı·, elektrik, teleı·on ve su hizmetlerine 
ve bütün çit"tliklerc, hayvancılık işletmelerine ve diğer işletmelere 
Halk Hükümeti tarat"ından el konulacaktır. Sanayi, ticaret, tarım ve 
hayvancılıkla uğraşan milli kapitalistlerin bu işletmelerdeki hisseleri, 
bu kişilerin gerçekten bu hisselere sahip olduklarının belirlenmesin
den sonra tanınacaktır. Bürokratkapitalist işletmelerde çalışan bütün 
görevliler, Halk Hükümeti bu işletmelere el koyuncaya kadar, işlerinin 
başında kalmalı ve sayım ve el koyma işlemine hazırlık olarak bütün 
kıymetlerin, makinelerin, planların, det.terlerin, kayıtların vb. korun
ması sorumluluğunu üstlenmelidirler. Bu konuda yararlı hizmet göste
renler ödüllendirilecektir; bu çalışmaları engelleyen ya da baltalayan
lar ise cezalandırılacaktır. Halk Hükümetinin bu işletmelere el koyma
sından sonra da orada çalışmaya devam etmek isteyenlere, set"alete 
düşmemeleri ve evsiz barksız kalmamaları için, yeteneklerine göre iş 
verilecektir. 

4. B ütün devlete ait ve özel okullar, hastaneler, kültür ve eğitim 
kurumları, spor alanlan ve kamu hizmeti tesislerinin korunması. Bu 
kurumlardaki bütün görevlilerin görev yerlerinde kalacaklarını umu
yoruz. Halk Kurtuluş Ordusu bu görevlilerin rahatsız edilmemelerini 
sağlayacaktır. 

5.  Halk Kurtuluş Ordusu ve Halk Hükümeti, it1ah olmaz savaş suç
luları ve en alçakça suçları işlemiş olan karşıdevrimciler dışında, Guo-• 
mindang merkezi hükümetinin ve bu hükümetin eyalet, belediye ve il 
yönetimlerinin görevlilerini, <<Milli Meclis>> üyelerini, yasama ve de
netleme meclislerinin üyelerini, siyasi danışma konseylerinin üyeleri
ni, polis memurlarını ve bölge, kasaba, köy ve pao-çia1 görevlilerini, 
silahlı direnişte bulunmadıkları ve sabotaj yapmadıkları takdirde tu-

1 .  Pao çia, Guon1indang gerici kliğinin faşist iktidarını tabanda sürdürmek için kullan
dığı yönetin1 sisten1iydi. 1 Ağustos 1932'de Çan Kayşek, Hunan, Hubey ve Anhuy 
Eyaletlerini kapsayan '' Pao ve Çia'nın Ôrgütlenn1esi ve İllerde Nüfus Sayımı İçin 
Yönetmelik>>i yayınladı. «Yönetn1elik» hükümlerine göre <<pao ve çia'lar aile tenıe
linde örgütlenerek; her ailenin, on aileden nıeydana gelen her çia'nın ve on çia'dan 
nıeydana gelen her pao'nun birer başkanı olacak>>tı. Konı.şuların birbirlerinin faali 
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tuklamayacak, hapsetmeyecek ya da onlara kötü davranışlarda bulun-• 
mayacaklardır. Bütün bu kişiler, teslim işlemine kadar görev yerlerin-
de kalmak, Halk Kurtuluş Ordusu'nun ve Halk Hükümetinin emir ve • 
kararnamelerine uymak ve görev yerlerindeki bütün kıymetleri ve kay-
yıtları muh,afaza etmek sorumluluğunu üstlenmekle yükümlüdürler. 
Halk Hükümeti, bu kişilerden herhangi bir işte yararlı olabilecek olan 
ve ağır bir gerici suç işlememiş ya da çok büyük bir kötülük yapmamış 
olanların işe alınmasına izin verecektir. Durumdan yararlanarak sabo
taj, hırsızlık ya da dolandırıcılık yapanlar ya da devlet parasını, kıy
metlerini ya da kayıtlarını zimmetine geçirenler ya da hesap vermeyi 
reddedenler cezalandırılacaktır. 

6. Hem şehirlerde hem de köylük bölgelerde barış ve güvenliğin 
sağlanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla, bü tün asker ka
çakları ve terh.is edilen bütün askerler, bulundukları bölgedeki. Halk 
Kurtuluş Ordusu'na ya da Halk Hükümetine başvurmalı ve teslim ol
malıdırlar. Gönüllü olarak teslim olan ve silahlarını teslim edenler 
hakkında soruşturıııa açılmayacaktır. Teslim olmayı reddedenler ya da 
silahlarını gizleyenler tutuklanacak ve haklarında soruşturma açılacak
tır. Asker kaçaklarına ve terhis edilmiş askerlere yataklık edenler ve 
bunları resmi makamlara haber vermeyenler gereken cezaya çarptırıla
caktır. 

7. Köylük bölgelerdeki feodal toprak mülkiyeti sistemi akla uygun 
değildir ve ortadan kaldırılmalıdır. Ancak bu sistemin ortadan kaldırı
labilmesi için hazırlık yapılması ve gerekli önlemlerin alınması zorun
ludur. Genel olarak, önce kira ve faizler indirilmeli, toprak dağıtımı 
ise daha sonra yapılmalıdır; toprak sorununun çözülmesinden ciddi bir 
şekilde söz etmek, ancak Halk Kurtuluş Ordusu'nun belli bir yere gel-• 
mesinden ve orada uzunca bir süre çalışma yapmasından sonra müm-
kün olabilir. Köylü kitleleri örgütlenmeli ve çeşitli önreforrnların ya
pılmasında Halk Kurtuluş Ordusu'n� yardım etmelidirler. Köylü kitle
leri, aynı zamanda, tarım üretiminin bugünkü düzeyinin düşmesini ön-

yellerini gözlemeleri ve yetkililere ihbar etmeleri zorunlu kılınnuştı. İçlerinden biri 
suçlu bulunduğu takdirde hepsi cezalandınlabilecekti. Aynca. halkı angaryaya zorla
nıak için de çeşitli karşıdevrin1ci önlemler alınnuştı. 7 Kasını 1934'te Guomindang 
hükün1eti, bu f�ist yönetin1 sisteminin kendi yönetimi altında bulunan eyalet ve bele
diyelerde uygulanacağını resmen açıkladı. 
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lemek için toprakta sıkı bir şekilde çalışmalı, daha sonra da, kendi ge
çim düzeylerini yükseltmek ve şehirde yaşayan halka tahıl sağlamak 
için tanın Ü'"etimini adım adım artırmalıdırlar. Şehirlerdeki arazi ve bi
nalar, köylü< bölgelerde toprak sorununun ele alındığı şekilde ele alı
namaz. 

8. Yabancı uyrukluların can ve mallarının korunması. Bütün ya
bancı uyrukluların her zamanki işlerine devam edeceklerini ve düzeni 
bozmayacaklarını umarız. Bütün yabancı uyruklular Halk Kurtuluş 
Ordtisu'nun ve Halk Hükümetinin emir ve kararnamelerine uymak zo-• 
rundadırlar ve casusluk yapmamalı, Çin'in milli bağımsızlık ve halkın 
kurtuluş davasına aykırı hareketlerde bulunmamalı ya da Çinli savaş • 
suçlularına, karşıdevrimcilere ya da yasaları çiğneyen diğer kimselere 
yataklık yapmamalıdırlar.. Aksi takdirde, Halk Kurtuluş Ordusu ve 
Halk Hükümeti tarafından yasalara uygun olarak cezalandırılacaklar
dır. 

Halk Kurtuluş Ordusu son derece disiplinlidir; alışverişte dürüsttür 
ve halkın bir çöpünü bile alması yasaktır. Bütün Ulke halkının huzur 
içinde yaşayıp çalışacağını, dedikodulara kulak asmayacağıni ve ge
reksiz yere telaşa kapılmayacağını umarız. Bu açıklama büyük bir iç
tenlik ve ciddiyetle y!lpılrnıştır. 
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İNGİLİZ SAV AŞ GEMİLERİ TARAFINDAN 
GİRİŞİLEN TECA YÜZLER ÜZERİNE1• 

Çl:N HALK KURTULUŞ ORDUSU 
GENEL GAlıI SOZCÜS .. .. 

AÇIKL Si* 

30 Nisan 1949 
Savaş kışkırtıcısı Churchill'in akıl almaz açıklamasını2 reddederiz. 

Churchill, 26 Nisan günü İngiliz Avam Kamarası'nda İngiltere hükü
metinin Uzakdoğu'ya <<etkili misilleme gücü>> olarak iki uçak gemisi 
göndermesini istedi. Neye karşı <<misillemede>> bulunuyorsunuz Bay 
Churchill? İngiliz savaş gemileri Guomindang savaş gemileriyle birli
te Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun savunma bölgesine girdiler ve Halk 
KurtrJluş Ordusu'nun üzerine ateş açarak sadık ve yiğit savaşçılarımı-

• Bu açıklama Mao Zedung yoldaş tarafından Çin Halk Kurtuluş Ordusu Genel Ka
ragilıı sözcüsü adına kaleme alındı. Bu açıklama, hiçbir tehditten korkmayan ve em
peryalist saldırıya kararlılıkla karşı çıkan Çin halJrının vakur tavanı dile getiriyor ve 
yalanda kurulacak olan yeni Çin'in dış siyaseıini or:aya koyuyordu. 

1 .  20-21 Nisan 1949'da Halk Kurtuluş Ordusu Yangze'yi geçmek için savaş verirken 
. Ametist ve diğer Oç lngiliz savaş gemisi, Çin ıopraklarında bir akarsu olan Yangze Ir

mağı'na girdiler ve Guomindang savaş gemileri ile birlikte ocdumııza ateş açarak 252 
kayıp veııııenlize yol açtılar. Halk Kurtuluş Ordusu kendisine açılan ateşe karşılık 
vecdi; Ametist yara aldı ve Çinciang yakınlarında demirlemek zorunda kaldı. Öteki Oç 
İngiliz savaş gemisi kaçu. Iiıgiliz makamları, Ametistin oradan ayrıln1asına izin veril
mesini istediler ve lngiliz Uzakdoğu Filosu Başkonwtanı Brind'in emri uyarınca 
Ametistin kaptaru ordumuzıın bir temsilcisiyle göcüşmeye oturdu. Bu göcüşmeler sı
rasında İngiliz tarafı sürekli olacak ikiyi.\zlO bir tavır talandı ve saldırıda bulunmakla 
işlediği suçu kabul etmeye yanaşıııadı. Göcüşmeler sürerken Ametist 30 Temmuz ge
cesi, Çinciang'dan aşağı doğru seyretmekte olan Kurtarılmıf Çiangling adlı bir yolcu 
gemisinin yaru sıra hareket etti ve bu gemiyi bir kalkan gibi kullanacak kaçtı. Ordu
nruz durmasını ihtar ettiği zanlBD Ametist ateş açu, bazı küçük yelkenlileri çarpıp ba
Urdı ve Y angze Irrnağı'ndan çıku. 

2. 26·Nisan 1949 g0nolngiliz Avan1 KanlBCası'nda bir konuşma yapan İngiliz Muhafa
za.IW Pactisi'nin başı Churchill, ordunwzun üstüne ateş açan lrigiliz savaş gemilerine 
bir kaqısaldında bulunmak üzere Çin Halk Kurtuluş Ordusu tarafından girişilen hare
kete "vallşice bir tecavüz" diye iftirada bulundu ve lngiliz hillcOmetinin "Çin sularına, 
etkili misilleme gücüne sallip iki değilse bile bir uçak gemisi sokn1asını" istedi. 
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zın en az 252 kayıp vermesine yol açtılar. İngilizler Çin topraklarını 
ihlal ettiklerine ve böylesine büyük bir suç işlediklerine göre, Halk 
Kurtuluş Ordusu, İngiliz hükümetinden hatasını kabul etmesini, özür 
dilemesini ve tazminat ödemesini talep etmekte haklıdır. Çin Halk 
Kurtuluş Ordusu'na <<misillemede>> bulunmak üzere Çin'e kuvvet yol
layacağınıza böyle yapmanız gerekmez mi? Başbakan Attlee'nin açık
laması da yanlıştır.3 Attlee, lngiltere'nin, Çin'deki Yangze Irmağı'na • 
savaş gemilerini gönderme hakkına sahip olduğunu söylemiştir. Yang-
ze Çin topraklarındaki bir akarsudur. Siz İngilizlerin buraya savaş ge
milerinizi yollamaya ne hakkınız olabilir? Böyle bir hakkınız yoktur. 
Çin halkı, topraklarını ve egemenliğini savunacak ve yabancı hükü
ınetlerin bunları ayaklar altına almasına asla izin vermeyecektir. Att
lee, Halk Kurtuluş Ordusu'nun, <<geminin {Ametist/ Nancing'e giune
sine izin vermeye hazır olduğunu, ama geminin Halk Kurtuluş Ordu
su'nun Yangze'yi geçmesine yardımcı olmasını şart koştuğunu>> söyle
di. Attlee, yalan söylemiştir. Halk Kurtuluş Ordusu Ametist'e Nan
cing'e giunesi için hiçbir izin vermemiştir. Halk Kurtuluş Ordusu, 
hiçbir yabancı ülkenin silahlı kuvvetlerinden, Y angze'yi geçmesine 
yardım etmesini ya da herhangi bir başka şey yapmasını istememekte
dir. Tam tersine Halk Kurtuluş Ordusu, İngiltere, ABD ve Fransa'nın 
sillahlı kuvvetlerini (savaş gemilerini, askeri uçaklarını ve Yangze ve 
Vangpu Irıııaklarında ve Çin'in diğer yerlerinde üslenmiş olan deniz 
piyadelerini) Çin topraklarındaki akarsulardan, Çin'in karasularından, 
topraklarından ve semalarrından derhal çekmesini ve Çin halkının 
düşmanına iç savaşı yürüunesi için yardım etmekten vazgeçmesini is
temektedir. Çin Halkının Devrimci Askçri Komisyonu ve Halk Hükü
meti şimdiye kadar hiçbir yabancı hükümetle di1Jlomatik ilişki kurma
mıştır. Çin Halkının Devrimci AskeriKomisyenu ve Halk Hükümeti, 
Çin'de bulunan ve yasal işlerle uğraşan yabancı uyrukluları koruya-

3. 26 Nisan 1949 günü İngiltere B�kanı Attlee, Avan1 Kanıarası'nda İngiliz gemilerinin 
<<barışçı görevlerini>> yerine getirmek üzere, Y angze'den yukarı doğru seyretnıekle 
haksız bir davranışta bulunn1adıklarını, çünkü Çin'deki Guomindang hükün1etinin iz
nine sahip olduklarını söyledi. Aynı zamanda Attlee, İngiliz tenısilcisinin Çin Halk 
Kurtuluş Ordusu tenısilcisiyle sürdümıekte olduğu görüşnıelerden söz ederken Çin 
Halk Kurtuluş Orılusu'nun, «Geminin [Ametist] Nancing'e gitııw:sine izin vermeye 
hazır olduğunu, anıa genlinin Halk ·Kurtuluş Ordusu'nun Yangze'yi geçmesine yar
dımcı olmasını şart koştuğunu»ileri sürerek yalan söyledi. 
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cakur. Yabancı ülkelerle diplomatik ilişkiler kutulması sorununu ele 
almaya hazırdır; bu ilişkiler, eŞitlik, karşılıklı yarar, egemenlik ve top-

• 
rak bütünlüğüne karşılıklı saygı ve her şeyden önce Guomindang geri-
cileriııe hiçbir yardımda bulunmama ilkelerine dayanmalıdır. Çin Hal
kının Devrimci Askeri Komisyonu ve Halk Hükümeti, hangi yabancı 
hükümetten gelirse gelsin hiçbir sindirme hareketini hoşgörüyle karşı
lamayacaktır. Bizimle diplomatik ilişki kurıııayı düşünen bir yabancı 
hükümet, Guomindang kuvvetlerinin kalıntılarıyla olan ilişkilerini kes-• 
meli ve silahlı kuvvetlerini Çin'den çekmelidir. Attlee, yabancı ülke-
lerle hiçbir diplomatik ilişkisi olmayan Çin Komünist Partisi'nin ya
bancı hükümetlerin eski diplomatik görevlileriyle (Guomindang'ın ta
nıdığı konsoloslarla) bağ kurmaya yanaşmadığından yakınmıştır. Bu 
gibi yakınmalar temelsizdir. Son birkaç yıl içinde ABD, İngiltere, Ka
nada vb. hükümetleri Guomindang'in bize karşı koymasına yardımcı 
olmuşlardır. Bay Attlee, bunu unuunuş olabilir mi? Gene Bay Attlee, 
geçenlerde batırılan Çunking ağır kruvazörünü4 Guomindang'a hangi 
ülkenin verdiğini bilmiyor olabilir mi? 

4. Guomindang donann1asındaki en büyük kruvazör olan Çunking ağır kruvazörünü 
1948 Şubat'ında Guomindang'a veren, İngiliz htlkürnetiydi. 25 Şubat 1949 günü kru
vawrün subay ve erleri ayaklandılar, gerici Guomindang hükümetini tanımadıklarını 
açıkladılar ve Çin Halk Donanmasına katıldılar. l 9 Mart'ta ABD emperyalistleri ve 
Guomindang haydutları ağır bombardıman uçaklarını göndererek Çunking'i Kuzey
doğu Çin' de bulunan Liadung Körfezindeki Huludao açıklarında batırdılar. 
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YENİ SiY ASI DANIŞMA KONFERANSI 
HAZIRLIK TOPLANTISINDA KONUŞMA 

15 /Ja:iı·aıı 1949 

Temsilci Arkadaşlar, 
Bugüı1. Ye11i Siyasi Da11ışma Koı1feransı Hazırlık Toplantısının ilk 

oturumunu açıyoruz. 1 Bu toplaı1tının görevi. bütüı1 gerekli hazırlıktan 
tamamlayarak. Guominda11g gericiliği11in arta kalaı1 kuvvetlerini te
mizlemede Çiı1' iı1 tamamı11ı bir an önce birleştiııııede. siyasi. iktisadi. 
kültürel alanlarda ve mill i  savunmada sistemli ve adım adım <)lmak 
üzcı;c ülke çapıı1da bir iı1şayı gcrçekleştinnede tüm ülke halkıııa öı1-
derlik edecek bir demokratik koalisyon hükümetiniı1 kurulması için 
Ye11i S iyasi Daı1ışma KonferJ11sı'ı11 l1ızla toplamaktır . . Tüm ülke halkı-
11111 bizdeı1 beklediği budur ve buı1u gerçekleştinnek zoru11dayız. 

Ye11i S iyasi Daı11şma K<>ı1tcransı'ı1111 toplaı1ması. tüm ülke halkına 
1 Mayıs 1948 güı1ü Çiı1 Komüı1ist Partisi tarafıı1daı1 <>nerilmişti. 2 Öı1e
ri. Çiı1'iı1 l1er yaı1111da demokratik partiler. halk <>rgütleri. her kesimdeı1 
dem<>krat kişiler. a1.111lık milliyetleri ve yurtdışında yaşaya11 Çi'ı1liler 
tarafıı1daı1 sıcak bir ilgi ile karşılaı1dı. Çiı1 Komüı1ist P;ırtisi. demokra
tik p:ırıilcr. l1alk t>rgütleı·i .  l1er kcsimde11 demokratlar. azınlık mill iyet
leri ve yurtdışıı1daki Çiı1l ileriı1 lıepsi. cmpcryaliı.min. lcodalizmiı1. bü
ı . llu tıı11l<ı11tı 15- 1 9 l lazir<111 l 'J49 t<ıril1leri ,,r,ısınıJ,, l'eYJlİııg'Je y;ıpı lJı. ·r,�1J;111tıy;ı Çiıı 

Kı1n1ü11ist l'artisi. çeşitli Je1111ık'r.ıtik 11arti ler. Jı;ılk iirgütleıi. l1er kesi111Je11 <le111ı>kr.ıt
J,ır. ülkeı1iıı a1.111lık 111illiyetlcri ve yurt<lış111<laki (,'i11 liler Je J,ıl1il <>1111,ık üzere yin11i 
üç iirgüt ve gıupt<111 I J4 tc111silei katıldı. Tııplantı •• Ye11i Siy<ısi l),1111ş111a Kıınfcr;111sı 
l lazı.rlık Kıı111it

.
esi011iıı Kuruluş llke�e.ri>• ve ••Ye11i Siy•ısi f)�111sl·ıııa 

.
Kı�ıfe

.
r.ııısı 'ııa Katı

l<ııı ()rgüt ve (ı ruııl<ır ve lluııl<ırııı l cııısılcı lerıııııı S,ıyısı ıle lgılı l lukunı ler>•I kal'IUI 
etti ve ll;ışk:ııı �1:ııı Zeı.lung'uıı lı,ışk<ııılığ ıııı.l:ı lıi r !),ıiıııi Kıı11ıite scı,;ti. l (l Üc<ık 
1 <)4(ı"ıl<ı (,'uııgkiııg'ıle tııııl<uı<ııı Siy<ısi l):ıııı�ııı<ı Kı1ıı fera11'1 i le k<ınştın lnı:ıııı :ısı için 
Kııııfeı�ıııs. Yeııi Siy<ısi l),uıışııı<ı Kııııfcr:ııısı ı>l<ırak aı.ll<ıııılı rılılı. 2 1  ı;ylül 1 1)49 gii
ııüııı.le y<111ı l<ııı ilk gcııel ııtuıuıııuııJ,, •ıılı (,"iıı 1 1,ılk Siyasi l);ııı ışııı<ı Kııııferaıısı şekliıı
Je Jc�istirilı.li. C' " .• 

2. llkz. lıu ciltte •• l:ylül l"ııplaııtısı U1.criı1e - Çin Kı1111üı1ist Partisi Meıi.:ez Kı1111 itesi Ge-
ııclgesi>•. Nt� 4. s.257. 
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rokratluıpitalizmi11 ve Guomiıtdang gericilerinin iktidarını devinnemiz, 
bütün demokfatik partiler, halk örgütleri . her kesimden demokratlar. 
azınlık milliyetleri ve yurtdışııtdaki Çiı1lileri11 temsilcileriyle bir Siyasi 
Danışma Koıtferansı toplamamız. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruldu
ğuııu ila11 etmemiz ve 011u temsile11 bir demokratik koalisyo11 lıükümeti 
seçmemiz gerektiğiııe i11a11ıyorlar. Aııcak bu yolla yüce anavatanımız 
kcı1disiı1i yarısömürge ve yarıfeodal durumdan kurtarabilir ve bağım
sızlık, <>zgürlük. barış. birlik. güçlülük ve refah yolunu tutabil ir. Bu, 
orta1' bir siy:ı..;i temeldir. Bu. Çin Komünist Partisi'ııin, demokratik 
partileriı1. halk örgütleriııin, bütüı1 kesimlerden demokratların, azınlık 
milliyetlerinin ve yurtdışındaki Çinlilerin birleşik mücadelelerinin or
tak siyasi temelidir; ayı11 zamaııda tüm halkın birleşik mücadelesinin 
de ortak siyasi temelidir: ayııı 7.amanda tüm halk111 birleşik mücadele
sini11 de ortak siyasi temelidir. Bu siyasi temel öylesine sağlamdır ki, 
aklı başında lıiçbir demokratik parti. halk örgütü ya da demokrat kişi 
farklı  bir görüş belirtmemiştir ve hepsi Çiıt'in bütün sorunlarının çözü
mü için tek doğru yolun bu olduğuna inanmaktadırlar. 

Keı1di Halk Kurtuluş Ordusu'ı1u destekleyeıı tüm ülke lıalkı savaşı 
ka7..aıımıştır. 1946 Temmuz'uııda başlayaı1 bu büyük Halk Kurtuluş • 
Savaşı şiındi üçüııcü yıl ııı ı  d(lldunnuş buluııuy<lr. Savaş. yabaııcı em-
pcryalizmiıt desteklediği. Guom iııdang gericileri tar:ıı·ından başlatıl
m ıştı. Halka karşı bu iç savaşı başlatmakla Guomiııdag gericileri. 
ateşkes aıılaşınasıı11 ve Siyasi Daııı_şma Koııferaıısı'ııııı Ocak 1946 ka-, 

rarlarıııı kahpece ve. sorumsuzca yırtıp att ı lar. Fakat üç yıl gib;ı kısa 
bir süre iç iııde kahram:ııı Halk Kurtuluş Ordusu tarafıııdaıı yeııilgiye 
uğratıldılar. Kıs:ı bir süre tiııce. Guclmiııdaııg gerici leriııiıı barış dala
veraları açığa çıkarıldıktaıı sclııra Halk Kurtuluş Ordusu cesaretle iler
ledi ve Yaııgze lnn:ığ ı'ııı geçti. Guoıniııdaııg gericileriııiıı başkeııti 
Naııciııg. art ık llizi111 el iınizdedir. Şanglıay. Haııgçov. Naııçang. Vu
lıaıı ve Siaıı kuı·taı·ı lm ışt ır. Şu aııda Halk Kurtuluş Ordusu'ııuıı salıra 
c>rdu l:ırı . güııey ve kuzcyll:ıtı cy:ılctleriııe Çiıı tarilı iııde eşi görülme
ıniş bir yüı·üyüşü gcrçekleştiriycır. H:ı lk Kuı1u luş Ordusu üç yıl  içiııde 
toplam 5 59() 000 gerici G uclm iııdaııg askeriııi sal.dışı etmiştir. Şimdi 
düzeıı l i ve düzeıısiz lliı·likler. gerideki askeri kuruluşlar ve akademiler-



dekiler de dahil olmak üzere Guomindang'ın arta kalan kuvvetlerinin 
sayısı sadece 1 500 000 kadardır. Bu düşman artıklarının temizlenme
si daha bir miktar zaman alacak, t"akat fazla uzun sürmeyecektir. 

Bu, bütün Çin halkı için olduğu kadar, bütün dünya halkları için de 
bir zat.erdir. Çeşitli ülkelerdeki emperyalistlerin ve gericilerin dışında 
tüm dünya, Çin halkının bu büyük zaferinden sevinç duymakta ve on
dan esinlenmektedir. Çin halkının düşmanlarına karşı verdiği mücade
le, dünya halklarının kendi düşmanlarına karŞı verdikleri mücadele ile 
aynı anlamdadır. Gerek Çin halkı gerek dünya halk.lan, Çin halkına 
karşı insafsız bir iç savaşa girişen Çin gericilerine emperyalistlerin ön
derlik ettiğine ve Çin halkının devrimci bir savaş yoluyla gericileri • 
muzaffer bir şekilde devirdiğine tanık oldular. -

Burada kanımca halkın dikkatini, emperyalistlerin ve onların uşak-
ları olan Çin gericilerinin Çin'de uğradıkları bu yenilgiyi kolay kolay 
kabul edemeyecekleri gerçeği üzerine çekmek gerekmektedir. Bunlar, 
mümkün olan her yolla Çin halkının karşısına dikilmeye devam ede
ceklerdir. Örneğin, nifak tohumları ekmek ve karışıklık çıkarmak üze
re ajanlarını gizlice Çin'e sokacaklardır. Bu kesindir; bu faaliyetleri as
la ihmal etmeyeceklerdir. BaŞka bir örnek vermek gerekirse, Çin li
manlarını abluka aluna almak için Çin gericilerini kışkırtacaklar, hatta 
kendi kuvvetlerini ortaya süreceklerdir. Ellerinden geldiği sürece bunu 
yapacaklardır. Dahası, eğer macera peşinde koşmaktan vazgeçmezler
se, bazı birliklerini Çin'in sınırlarını çiğneyip buralarda karışıklık çı
karmak üzere göndereceklerdir; bu da olanak dışı değildir. Bütün bun
ları hesaba katmak zorundayız. Zat"er kazandık diye, emperyalistlerin 
ve uşaklarının çılgın intikam planlarına karşı uyanık.lılığımızı asla el
den bırakmamalıyız. Uyanık.lığını elden bırakanlar, kendilerini siyasi 
bakımdan silahsızlandırır ve pasif bir duruma düşürürler. Bu koşullar 
göz önünde tutulduğunda, bütün ülke halkının; emperyalistlerin ve on
ların uşak.lan olan Çinli gericilerin, Çin halkına karşı girişebilecekleri 
her türlü tertibi kararlılık.la, kesinlik.le, sonuna kadar ve bütünüyle ez
mek üzere birleşmesi gerekir. Çin bağımsız olmalıdır, Çin kurtarılma
lıdır, Çin'le ilgili her şeye Çin halkı karar vermeli ve bu kararları ken
disi uygulamalıdır; bundan böyle herhangi bir emperyalist ülkeden ge-
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lebilecek en küçük bir müdahale bile hoşgörüyle karşılanamaz. 
Çin devrimi, bütün milletin geniş kitlelerinin bir devrimidir. Em-' 

peryalistler, feodaller, bürokratkapitalistler, Guornindang gericileri ve 
onların suçortaklan dışında herkes bizim dostumuzdur. Geniş ve sağ
lam bir devrimci birleşik cepheye sahibiz. Bu birleşik cephe öylesine 
geniştir ki, işçi sınıfını, köylülüğü, şehir küçük burjuvazisini ve milli 
burjuvaziyi kapsar. Bu birleşik cephe öylesine sağlamdır ki, her düş
manı yenebilecek ve her güçlüğü alt edebilecek kararlı bir iradeye ve 
tükenmez bir yeteneğe sahiptir. İçinde yaşadığımız çağ, emperyalist 
sistemin toptan çöküşe gittiği, emperyalistlerin umutsuz bir buhrana 
düştükleri ve Çin halkına ne kadar karşı çıkarlarsa çıksınlar, önünde 
sonunda Çin halkının .kesin zaferi kazanacağı bir çağdır. 

Aynı zamanda bütün dünyaya şunu ilan ederiz ki, bizim karşı çıktı
ğımız, yalnızca, emperyalist sistem ve onun Çin halkına karşı giriştiği • 
komplolardır. Çin gericileriyle ilişkilerini kesmeye istekli oldukları, 
onlarla komplolara girişmekten ya da onlara yardımcı olmaktan vaz
geçtikleri ve Halk Çini'ne karşı ikiyüzlü değil gerçekten dostça bir ta
vır takındıkları takdirde bütün ülkelerle, eşitlik, karşılıklı yarar, toprak 
bütünlüğü ve egemenliğe karşılıklı saygı ilkeleri temelinde diplomatik 
ilişkiler kurulmasını görüşmeye hazırız. Çin halkı, bütün ülkelerin 
halkları ile, dostça bir işbirliği kuııııayı ve üretimin geliştirilmesi, eko
nomik ret.ahın gerçekleştirilmesi için uluslararası ticaretin yeniden 
başlamasını ve genişlemesini d� istemektedir. 

Temsilci arkadaşlar, Yeni Siyasi Danışma Konı·eransı'nı toplama
mız ve bir demokratik koalisyon hükümeti kurmamız için bütün koşul
lar olgunlaşmıştır. Ülkenin her yanında halk büyük bir coşkunlukla bu 
konı·eransı toplamamızı ve hükümeti kuııııamızı bekliyor. Ben, şimdi 
başladığımız çalışmaların bu umudu gerçekleştireceğine ve bunu da 
kısa zamanda yapacağına inanıyorum. 

Çin'in demokratik koalisyon hükümeti kurulduktan sonra, esas gö
revleri şunlar olacaktır: ( l )  Gericilerin arta kalanlarını temizlemek ve 
karışıklık çıkaııııalannı önlemek ve (2) halkın ekonomisinin ve aynı 
zamanda halkın kültür ve eğitiminin toparlanması ve geliştirilmesi için 
mümkün olan her şeyi yapmak ve en büyük çabayı götermek. 
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Çin halkı Çin'in kaderini kendi eline aldığında, Çin'in doğudan 
yükselen güneş gibi ülkenin her köşesini parlak bir ışıkla aydınlataca
ğını, gerici hükümetten arta kalan çirkeı·i hızla temizleyeceğini, sava
şın açtığı yaralan saracağını ve adına layık, yeni, güçlü ve varlıklı bir 
halk cumhuriyeti inşa edeceğini görecektir. 

Yaşasın Çin Halk Cumhuriyeti! • 
Yaşasın demokratik koalisyon hükümeti ! 
Yaşasın bütün ülke halkının yüce birliği� 
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DEMOKRATİK HALK DlKTATÖRLÜGÜ ÜZERİNE 
Çin Komünist Partisi'nin Kuruluşunun Yirıııi Sekizinci 

Yıldönümü Dolayısıyla 

30 Haziran 1949 
1 Tenunuz 1949 tarihi, Çin Komünist Partisi'nin yinni sekiz yıldır 

yaşamakta olduğunu gösleriyor. Bir siyasi parti, tıpkı bir insan gibi, 
çocukluk, gençlik, olgunluk ve yaşlılık dön�mlerinden geçer. Çin Ko
münist Partisi artık bir çocuk ya da genç değil, olgun bir insan duru
muna gelmiştir. İnsan yaşlanınca ölür; aynı durum bir parti için de ge
çerlidir. Sınıflar ortadan kalkuğı zaman, partiler ve devlet mekanizma
sı gibi, sınıf mücadelesinin tiim araçları işlevlerini yitirecek, gerekli 
olmaktan çıkacak, dolayısıyla yavaş yavaş yok olup gidecek ve tarihi 
görevlerini tamamlayacaklardır; insan toplumu da daha yüksek bir aşa
maya geçecektir. Biz burjuvazinin siyasi partilerinin karşıuyız. Onlar 
sınıtların, devletin ve partilerin ortadan kalkmasının sözünü etmekten 
kokuyorlar. Biz tam tersine bunların ortadan kalkmasını sağlayacak 
koşulların yaratılması için vargücümüzle çalışuğımızı açıkça söylüyo
ruz. Komünist Partisi'nin önderliği ve halk diktatörlüğünün devleti, bu 
koşullardandır. Bu gerçeği kabul etmeyen, komünist değildir. Mark
sizm-Leninizmi incelememiş ve Partiye daha yeni katılmış genç yol
daşlar bu gerçeği anlamayabilirler. Ama anlamak zorundadırlar; çünkü 
ancak o zaman doğru bir dünya görüşüne sahip olabileceklerdir. Bu 
yoldaşlar sınıtların, devletin ve partilerin ortadan kaldırılmasına giden 
yolun, tüm insanlığın tutması gereken yol olduğunu anlamalıdırlar. Bu 
sadece zamana ve koşullara bağlı bir sorundur. Bütün dünyadaki ko
münistler, burjuvaziden daha akıllıdırlar; şeylerin varoluşunu ve geliş
mesini yöneten yasaları kavrarlar, diyalektiği kavrarlar ve daha da ile
risini görebilirler. Burjuvazi ise bu gerçeği hoş karşılamaz, çünkü dev-
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rilrnek istemez. Devrilenler için, örneğin, bugün devirmekte olduğu
muz Guomindang gericileri ve bir süre önce başka halklarla oıııuz 
omuza devirdiğimiz Japon emperyalizıııi için devrilmek acıdır; devri
lenlerin bunu düşünmeye tahammülleri yoktur. Ama işçi sınıfı, emek
çi halk ve Komünist Partisi için sorun, devrilmek sorunu değil; sınıfla
rın, devletin ve siyasi partilerin çok doğal olarak ölüp gideceği ve in
sanlığın Büyük Uyum alemine1 gireceği koşulların yaratılması için 
vargüçleriyle çalışmaktır. Birazdan tartışacağımız sorunları açıklıkla 
anlatabilmek iÇin insanhğfn ilerlemesinin uz).ln vadeli gelişmesine de 
kısaca değinmiş olduk. / 

Herkesin bildiği gibi Partimiz bu yiııııi sekiz yılı banş içinde değil, 
güçlükler içinde geçirdi. Çünkü Parti içinde ve dışında, yerli ve yaban
cı düşmanlarla savaşmak zoııındaydık. Marks'a, Engels'e, Lenin'e ve • 
Stalin'e bize bir silah verdikleri için teşekkür borçluyuz. Bu silah· bir 
makineli tüfek değil, Marksizııı-Leninizıudir. 

Lenin l 920'de yazdığı «Sol» Komünizm, Bir Çocukluk Hastalığı 
adlı kitabında, Rusların devrimci teoriyi nasıl aradıklarını anlaur.2 
Ruslar, Marksizıııi ancak yıllarca süren güçlüklerden ve acılardan son
ra bulabildiler. Çin'de de birçok şey Ekim Devrimi'nden önce Rus
ya'dakilere benziyordu ya da onlann aynıydı. Aynı feodal bakış söz 
konusuydu. Her iki ülke de iktisadi ve kültürel gerilik bakımından bir
birine benziyordu. Çin daha fazla olmak üzere, her iki ülke de geri du-• 
rumdaydı. Her iki ülkede de ilericiler, milli yeniden canlanış uğruna 
devrimci gerçeği ararken güç ve acı müca,deleler verdiler. 
1.  Büyük Uyum dünyası diye de bilinir. Çin halkının uzı•n süredir yüreğinde beslediği 

yüce ülküyü, kamu mülkiyetine dayanan, sınıf sömllıilsünün ve baskısının bulunma
dığı toplumu ifade eder. Büyük Uyum alenli burada komünist tophım anlanuna gel
ıı1t:ktedir. 

2. Bkz. V.l Lenin, «So/,. Komünizm. Bir Çocukluk Hasta/ılı, İkinci Bölüm. Lenin şöyle 
diyor: «Yarım yüzyıla yakın bir süre, aşağı yukarı 1840'lardan 1890'1ara kadar, Rus
ya'nın ileri düşünürleri, benzeri görUlııw:miş, vahşi ve gerici bir çarlığın baskısı altın
da sabırsızlıkla doğru devriaa:i teoriyi aradılar ve A vrupa'da ve Amerika' da bu konu
da söylenm� her 'son söz'U şaşırtıcı bir dikkat ve çabayla izlediler. Rusya tek doğru 
devrimci teoriye, Marksizme gerçek acılar çekerl!k, yarım yüzyıllık eşi görUlmenliş 
işkence ve fedakarlık, eşi görUlmedik devrimci ık, inaıulmaz enerji, derin 
araşlımıa, inceleııw:, pratikte sınama, hayal kınldığı, doğrulanıa ve A vrupa'nın dene
yimleriyle karşılaşlırma yollarından geçerek ulaşlı.» 

3. Afyon alışverişine Çin halkının karşı koyması üzerine İngiltere, ticareti koruma baha
nesiyle, Guangdung'u ve Çin'in diğer kıyı bölgelerini işgal etmek üzere 1 840-.1 842'de 
kuvvet gönderdi. Guangdung'daki birlikler Lin Zesu'nun komutasında bir direnme sa
vaşı verdiler. 
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Çin'in 1 840  Afyon Savaşı'nı3 kaybetmesinden sonraki dönemde, 
Çinli ilericiler gerçeği Batı ülkelerinde ararken çok büyük güçlükler
den geçtiler. Hung Siuçuan4, Kang Yuvey5, Yen Fu6 ve Sun Yatsen, 
Çin Komüniı\t Partisi doğmadan önce gerçeği Batı'cla arayan bu kişile
rin temsilcileriydiler. O dönemde ilerlemek isteyen Çinli, Batı'dan ye
ni bilgiler içeren her kitabı okurdu. Japonya'ya, lngiltere'ye, ABD'ye, 
Fransa'ya ve Almanya'ya gönderilen öğrencilerin sayısı şaşılacak ka
dar çoktu. Ülkede imparatorluk sınavları 7 kaldırılmış ve modem okul
lar, bahar yağmurundan sonra fışkıran bambu fılizleri gibi art arda öğ
renime açılmıştı; Batı'dan öğrenmek için her türlü çaba harcanıyordu. 
Gençliğimde ben de böyle çalışmalar yaptım. Bunlar, o dönemin sos-• 
yal teorileri ve doğa bilimleri de dahil olmak üı.ere, Batı burjuva de-
mokrasisinin kültürünü temsil ediyorlardı. <<Eski bilgi>> adı verilen Çin 
feodal kültürüne karşı bunlara «yeni bilgi>> adı verilmişti. Yeni bilgiyi 
edinenler, uzun süre bunun Çin'i kurtaracağını sandılar; eski bilgiyi sa
vunanların tersine onlardan pek azının bu konuda kuşkuları vardı . • 

4. Guangdung'da doğmuş olan Hung Siuçuan ( 1 8 14-1 864) 19. yüzyıl ortalarında girişi
len devrimci köylü savaşının önderiydi. 1 85l 'de Guangsi'de bir kitle ayaklanmasını 
yönetti ve Tayping ilahi Krallığı'ıı.ın kuruluşunu ilan etti. Birçok eyaleti elinde tutan 
bu krallık Çing Hanedanıyla on dört yıl savaştı. 1 864'te bu devrinıci savaş yenilgiye 
uğradı ve Hung Siuçuan zehir içerek intihar etti. 

5. Guangdung EyaJeti'nin Nanhay ilçesinden Kang Yuvey ( 1 858-1927). 1 895'te Çin'in 
Japon enıperyalizmine yenilmesinden bir yıl sonra Pekin'de inıparatorluk sınavlannın 
t1çt1nct1 kademesine aday olan 1 3  bin kişiyi lnıparator Guang Su'ya bir« on bin keli
melik muhtıra» sunmaya yöneltti. Muhtırada «anayasa refom1u ve n10demleşme» is
tennıekte ve istibdadın meşrutiyet haline getirilnıesi talep ediln1ekteydi. 1898 yılında 
bir dizi refom1 ba.şlatn1ak isteyen 1n1parator, l'ang Setung, Liang Çiçao ve başkalarıy
la birlikte Kang Yuvey'i hllkilmette .kilit nıevkilere atadı. Daha sonraları, aşın tutucu
lan teııısil eden dul lnıparatoriçe Zu Si iktidarı tekrar eline aldı ve r�fom1 har�lceti ba
şansızlığa uğradı. Kang Yuvey ile Liang Çiçao yurtdışında kaçtılar ve ln1paı'atoru 
Korunıa Partisi'ni kurdular. Ilu parti, Sun Yatsen'in tenısil ettiği bıujuviı ve küçük 
burjuva devrinıcilerine karşı çıkan gerici bir siyasi hizip haline geldi. Kang'ın Koıı
ftJçyiJs Öğretilerini' nişkin Klasiklerdeki Sahtekarlıklar, Bir Reformcu Olarak Koıı
füçyiJs ve Ta Tung �·u ya da Büyük Uyum Kitabı gibi eserleri vardır. 

6. Fucien Eyaleti'nin Fuçov ilçesinden Yen Fu (1 853- 1921) lngiltere'ıle denizcilik aka
denlisinde okudu. 1 894 Çin-Japon Savaşı'ndan sonra Çin'in modemleşn1�i için nıeş
rutiyeti ve refomılar yapılmasını savundu. T.H. Huxley'den Evriın ve Ah�k'ı, Adanı 
Snlith'ten Ulusrarııı Serveti'ni , J. S. Mill'den Maıııık ,Çi.<leıııi'ni, Montesquieu'den Ka
nunların Rııhu'nu çevirdi. Ilu eserler ve yaptığı diğer �-eviriler, A \TUpa burjuva dü
şüncesinin Çin'de yayıln1asına yol açtı. 

7. Çin' de nıüstebit hanedanların beninısedikleri bir sına\' sistenlİ. Bu, feoılal tıakin1 sını
fın halkı yönetecek nıen1urları seçmek ve aydınları kandırıp kendi tarafına çek.ıııek 
için kullandıkları bir yöntenıdi. Başlangıcı 7. yüzyıla kadar uzanan bu si.stenı 2fl. \'Ü7-
yılın başına kadar devam etti. • 



Çin'i sadece modernleşme kurtarabilirdi ve sadece yabancı ülkelerden 
öğrenilenler Çin'i modernleştirebilirdi. O sıralarda yabancı ülkeler ara
sında sadece Batılı kapitalist ülkeler ilericiydi, çünkü modern burjuva 
devletlerini başarıyla kuııııuşlardı. Japonlar Batı'dan öğrenme işinde 
başarılı olmuşlardı, Çinliler de Japonlardan öğrenmek istediler. O gün
lerde Çinliler Rusya'ya geri bir ülke gözüyle bakarlardı, Rusya'dan bir 
şey öğrenmek isteyen pek azdı. 1840'lardan 20. yüzyılın başlarına ka
dar uzanan dönemde Çinliler, işte bu şekilde yabancı ülkelerden öğ
renmeye çalıştılar. 

Emperyalist saldırı Çinlilerin Batı'dan öğrenme hayallerini yıktı. 
Tuhaf şey; neden, daima öğretmenler öğrencilerine saldırıyorlardı? 
Çinliler Batı'dan bir yığın şey öğrendiler, ama bunlar işlerine yarama
dı ve ülkülerini hiçbir zaman gerçekleştiremediler. 1 9 1 1 Devrimi8 gibi 
ülke çapında bir hareket de dahil, art arda yürüttükleri mücadelelerinin 
tümü başarısızlıkla sonuçlandı. Ülkenin içinde bulunduğu koşullar 
günbegün kötüleşti, hayat çekilmez hale geldi. Kuşkular doğdu, arttı 
ve kökleşti. Birinci Dünya Savaşı yeryüzünü sarstı. Ruslar Ekim Dev
rirni'ni yaptılar ve dünyanın ilk sosyalist devletini kurdular. Büyük 
Rus proletaryasının ve emekçi halkının o güne kadar gizli kalmış ve 
yabancıların gözünden kaçmış devrimci gücü Lenin'in ve Stalin'in ön
derliğinde bir volkan gibi patladı; Çinliler ve bütün insanlık, Rusları 
yeni bir ışık altında görıııeye başladı. İşte ancak o zamandır ki, Çinli
lerin düşüncelerinde ve hayatlarında yepyeni bir çağ başladı. Evrensel 
gerçeği, Marksizııı-Leninizrni buldular ve Çin'in çehresi değişmeye 
başladı. 

Çinliler, Marksizmi Ruslar aracılığıyla buldular. Ekim Devri
rni'nden önce Çinliler sadece Lenin'i ve Stalin'i değil, Marks'ı ve En-• 
gels'i bile bilmiyorlardı. Ekim Devrirni'nin gürleyen topları bize Mark-

8. 1911  Devrimi, Çing Hanedanının istibdat rejimini devirdi. Aynı yılın 10 Ekim'inde, 
Yeni Ordımun bir kesinli, burjuvazinin ve küçük burjuvazinin devrinlCİ deıııeklerinin 
zorlamasıyla Vuçang'da bir ayaklanma düzenledi. Bunu başka eyaletlerdeki ayaklan
malar izledi. Çing Hanedanının yönetimi kısa zanıanda yıkıldı. 1 Ocak 191 2'de Nan
cing'de Çin Cunıhuriyeti Geçici Hükümeti kuruldu ve Sun Y atsen Geçici Başkan se
çildi. Burjuvazinin, köylülerin, işçilerin ve şehir küçük burjuvazisinin kurduğu ittifak 
sayesinde devrim zafere ulaştı. Anıa devrinıe önderlik eden grup doğası gereği uzla
şıcı olduğu için, köylülere gerçek yararlar sağlamayı başaramadığı ve emperyalizmin 
ve feodal güçlerin baskısına boyım eğdiği için devlet iktidan Kıın:yli sava.şağası Yu
an Şikay'ın eline geçti; devrinı yenilgiye uğradı. 
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sizm-Leninizmi getirdi. Ekim Devrimi sayesinde, bütün dünyada oldu
ğu gibi Çin'de de ilericiler, bir ulusun kaderini incelemenin ve kendi 
sorunlarını yeniden ele almanın aracı olarak proleter dünya görüşünü 
benimsediler. Vardıkları sonuç şuydu: Rusların yolundan gidin. 
1 91 9'da Çiı;ı'de 4 Mayıs Hareketi oldu. 192 l 'de Çin Komünist Partisi 
kuruldu. Derin bir karamsarlık içinde olan Sun Yatsen, Ekim Devrimi 
ve Çin Komünist Partisi ile karşılaştı. Ekim Devrimi'ni, Rusların Çinli
lere yardımını ve Çin Komünist Partisi ile işbirliğini hoşnutlukla karşı
ladı. Sun Yatsen ölünce iktidara Çan Kayşek geçti. Yiııııi iki yıl gibi 
uzun bir dönem boyunca Çan Kayşek, Çin'i daha da umutsuz darbo
ğazlara sürükledi. Bu dönemde, temel gücüı1ü Sovyetler Birliği'nin 
oluşturduğu antit"aşist İkinci Dünya Savaşı sırasında üç büyük emper
yalist devlet tepetaklak oldu ve iki tanesi de gücünü yitirdi. Bütün dün
yada tek bir emperyalist devlet, Amerika Birleşik Devletleri sağlam 
kaldı. Ama o da çok ciddi bir iç buhranla yüz yüzeydi. ABD, bütün 
dünyayı köleleştiııııe peşindeydi; milyonlarca Çinliyi boğazlamasına 
yardım etmek için Çan Kayşek'e silah verdi. Çin Komünist Partisi'nin 
önderliğinde Çin halkı, Japon empery\ilizmini kovduktan sonra, üç yıl 
Halk Kurtuluş Savaşı verdi ve zat"eri esas olar$ kazandı. 

Bu nedenle Batı'nın burjuva uygarlığı, burjuva demolcrasisi ve bir 
burjuva cumhuriyeti kuııııa planı Çin halkının gözünde tamamen itlas 
etmiştir. Burjuva demolcrasisi yerini işçi sınıı·ı önderliğinde halk de
mokrasisine, burjuva cumhuriyeti de yerini halk ctımhuriyetine bır&k
mıştır. Bu durum, halk cumhuriyeti yoluyla sosyalizmi ve komünizmi 
gerçekleştirmeyi, sınıfları ortadan kaldırmayı ve Büyük Uyum alemine 
girmeyi mümkün kılmıştır. Kang Yuvey, Ta Tung Şu ya da Büyük 
Uyum Kitabı adlı eseri yazmıştı, ama Büyük Uywn'u gerçekleştirme
nin yolunu bulamamıştı ve bulamazdı da. Yabancı ülkelerde burjuva 
cumhuriyetleri vardır, f"akat Çin'de bir burjuva cumhuriyeti olamaz; 
çünkü Çin, emperyalist baskı altında ezilen bir ülkedir. Büyük Uyum 
alemine giden tek yol, işçi sınıt·ı önderliğinde bir halk cumhuriyetin
den geçmektedir. 

Bütün diğer yollar sınanmış ve başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu 
yolların özlemini çekenlerden bazıları yok olup gitmiş, bazıları uyan
mıştır, bazıları da t"ikirlerini değiştirmektedirler. Olaylar o kadar hızlı 
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gelişiyor ki, birçokları değişmenin çabukluğunu hissediyor ve yeni 
baştan öğrenme ihtiyacını duyuyorlar. Bu ruh halini anlıyoruz ve bu 
yeı1iden öğrenme arzusunu sevinçle karşılıyoruz. 

Çin proletaryasının öncüsü, Marksizm-Leninizmi Ekim Devri
mi'ndcn sonra öğrenmiş ve Çin Komünist Partisi'ni kurmuştur: Derhal 
siyasi mücadelelerin içine giren Parti, ancak şimdi, yirmi sekiz yıllık 
dolambaçlı bir sürecin sonunda esas olarak zaferi kazanmıştır. Yirmi 
sekiz yıllık tecrübemizden, Sun Yatseri'in <<kırk yıllık tecrübe>>ye da
yanarak vasiyetnamesinde vardığı sonuca benzer bir sonuç çıkardık: 
Zafere ulaşmak için <<l:ıalk kitlelerini harekete geçirmek ve bizi kendi
leriyle eşit sayan milletlerle ortak bir mücadelede birleşmemiz gerekti
ğine» yürekten inanıyoruz. Sun Yatsen'in dünya görüşü bizimkinden ' 
t"arklıydı ; o, sorunları incelerken ve çözmeye çalışırken bizimkinden 
t"arklı bir sınıt· bakış açısından hareket etmişti; gene de emperyalizmle 
nasıl mücadele edileceği konusunda l 920'Ierde onun vardığı sonuç, te
melde bizim vardığınuz sonucun aynıydı. 

Sun Yatsen öleli yirmi dört yıl oluybr. Çin Konıünist Partisi'nin 
önderliğindeki Çin devrimi, hem teoride hem de pratikte muazzam 
ilerlemeler kaydetmiş ve Çin'in çehresini köklü bir şekilde değiştir
miştir. Çin halkının bugüne kadar elde ettiği başlıca ve temel dene
yim iki yönlüdür: 

( 1 )  İçte, halk. kitlelerini harekete geçirmek, yani işçi sınıt'ını, 
köylülüğü, şehir küçük burjuvazisini ve milli. burjuvaziyi birleş

. tirmek, işçi sınıt·ının önderliğinde ülke içinde bir birleşik cephe 
kurmak ve buradan hareketle, işçi sınıfının önderliğinde ve işçi 
köylü "ittit'akı temeli üzerinde, demokratik halk diktatörlüğü olan 
bir devlet kurmak. 
(2) Dışta, bizi kendileriyle eşit sayan milletlerle ortak bir müca
delede birleşmek ve bütün ülkelerin halklarıyla birleşmek. Yani 
Sovyetler Birliği'yle ve bütün diğer Halk Demokrasileriyle ve 
bütiin diğer ülkelerin proleterleı·iyle ve geniş halk kitleleriyle it
til"<1k yapmak ve uluslararası bir t·>.rleşik cephe kurmak. 

<<Tarat· tutuyorsunuz.>> Kesinlikle öyle. Sun Yatsen'in kırk 'yıllık 
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deneyimi ve Komünist Partisi'nin yiııııi sekiz yıllık deneyimi bize ta
raf tutmayı öğretti. Zafere ulaşmak ve onu pekiştiııııek için taraf tut
mak zorundayız; buna kesinlikle inanıyoruz. Bu kırk yıl ve yiııııi sekiz 
yıl süresince kazanılan deneyimlerin ışığında, istisnasız bütün Çinliler, 
ya emperyalizmin ya da sosyalizmin tarafını tutmak zorundadırlar. Or
tada duııııak olmaz; bir üçüncü yol da yoktur. Gerek ernperyaliz�n 
tarafını tııtan Çan Kayşek gericilerine gerekse üçüncü yol hayallerine 
karşıyız. 

· 

<<Çok huzur bozucusunuz.>> Biz başkalarını değil, içteki ve dıştaki 
gericileri, emperyalistleri ve onların uşaklarını nasıl alt etmek gerekti
ğinden söz ediyoruz. Bu tür gericiler açısından, onların huzurunu bo
zup bozmamak diye bir sorun yoktur. Huzurları bozulsun bozulmasın 
bunlar aynı kalacaklardır, çünkü gericidirler. Ancak gericilerle dev
rimciler arasına kesin bir çizgi çekersek, gericilerin entrika ve tertiple
rini açığa çıkarır, devrimci safların uyanıklığını ve dikkatini harekete 
geçirir, düşmanın küstahlığıyla mücadele etme ve onu ezme azmimizi 
yükseltirsek bu gericileri tecrit edebilir, alt edebilir ya da onları yerle
rinden atabiliriz. Bir vahşi hayvanın önünde en küçük bir ürkeklik gös
teııııemeliyiz. Çingyang Bayınnda Vu Suııg9 bir kaplan göııııüştü. Hu
zuru bozulsun bozulmasın bu kaplan insanı yerdi. Vu Sung'dan ders • 
alalım: Ya kaplanı öldürürsün ya da o seni yer. Bunun başka yolu yok-
tur. 

<<İş yapmak istiyoruz.>> Çok doğru, iş yapılacaktır. Biz, bizim iş 
yapmamızı engelleyen yerli ve yabancı gericilerden başka kimseye 
karşı değiliz. Herkes şunu bilmelidir: Bizi iş yapmaktaı1 , yabıncı ülke
lerle diplomatik ilişkiler kurmaktan alıkoyan s<ıdcce emperyalistler ve 
onların yerli uşakları Çan Kayşek gericileridir. içteki ve dıştaki bütün 
güçleri birleştirerek yerli ve yabancı gericileri yendiğimiz zaman, eşit
lik, karşılıklı yarar, toprak bütünlüğüne ve egemenliğine karşılıklı say
gı esasları üzerinde tüm yabancı ülkelerle diplomatik ilişkiler kuracak, 
onlarla iş yapacak duruma gelebileceğiz. 

<<Uluslararası yardım olmadan da zaı·cr mümkündür.>> Bu y<ııılış bir 
görüştür. Emperyalizmin var olduğu bir çağda, gerçek bir l1alk devri-

9. Şuy Hu Çuan (Bataklık Kahramanlaı·ı) ronlllllının, Çin�yang Bayırında bir kaplanı el
leriyle öldüren kahranıanı. Bu, ünlü ronıanın en sevilen serüvenlerinde.n biıidir. 
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minin uluslararası devrimci güçlerden çeşitli şekillerde yardım alma
dan herhangi bir ülkede zaı·er kazanması mümkün değildir; zaı·er, ka
zanılmış olsa bile pekiştirilemez. Lenin'in ve Stalin'in bize çok öncele
ri söyledikleri gibi, büyük Ekim Devrimi'nin zafere ulaşması ve pekiş
tirilmesi böyle oldu. İkinci Dünya Savaşı'nda üç emperyalist devletin 
yıkılması ve Halk Demokrasilerinin kurulması böyle oldu. Halk Çi
ni'nin şimdiki durumu da böyledir ve gelecekteki durumu da bu ola
caktır. Bir düşünün: Eğer Sovyetler Birliği olmasaydı; antifaşist İkinci 
Dünya Savaşı'nda za!�er kazanılmış olmasaydı; Japon emperyalizmi 
yenilgiye uğratılmış olmasaydı; Halk Demokrasileri kurul.masaydı, 
Doğu'nun ezilen milletleri mücadeleye girişmeseydi; ABD, İngiltere, 
Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve öteki kapitalist ülkelerdeki halk 
kitleleri gerici yöneticilere karşı mücadele etmeselerdi; eğer bütün 
bunlar bir arada gerçekleşmeseydi, tepemizdeki uluslararası gerici 
güçler kesinlikle şimdikinden kat kat güçlü olurlardı. Bu koşullarda 
zaferi kazanabilir miydik? Elbete hayır. Zafer, kazanılmış olsa bile pe
kiştirilemezdi. Çin halkının bu konuda ı·azlasıyla deneyimi olmuştur. 
Bu deneyim, çok önceden, Sun Yatsen'in ölüm döşeğinde uluslararası 
devrimci güçlerle birleşmenin zorunluluğu konusundaki açıklamasın
da yansımıştı. 

<<İngiliz ve ABD hükümetlerinin yardımına ihtiyacımız var.>> Bu 
da bugün saı·ça bir tikirdir. İngiltere ve ABD'nin şinıdiki yöneticileri, 
yani emperyalistler, bir halk devletine yardım ederler mi? Bu ülkeler 
biziinle neden iş yaparlar? Gelecekte, karşılıklı yarar esası üzerinde • 
bize ödünç para vermeyi kabul edebileceklerini varsayalım; bunu ne-
den yaparlar? Çünkü bu ülkelerin kapitalistleri para kazanmak, ban
kerleri de içine düştükleri buhrandan kendilerini kurtarmak için faiz 
elde etmek isterler. Yoksa bu, Çin halkına yardım etme sorunu değil
dir. Bu ülkelerde Komünist Partileri ve ilerici gruplar, hükümetlerini 
bizimle ticari ve hatta diplomatik ilişkiler kurmaya zorluyorlar. İyi ni
yet budur, yardım budur; bunu, o ülkelerdeki burjuvazinin davranışıy
la aynı kefeye koyamayız. Sun Yatsen hayatı boyunca yardım almak 
için kapitalist ülkelere defalarca başvurdu ve her seferinde insaı·sızca 
geri çevrildi. Sun Yatsen ömrü boyunca sadece bir kez dış yardım aldı 
ve bu da Sovyet yardımıydı .  Okuyucular Sun Yatsen'in vasiyetini oku-
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sunlar. Onun samimi öğüdü, emperyalist ülkelerden yardım istemek 
değil, <<bizi kendileriyle eşit sayan dünya milletleriyle birleşmeb>ti. 
Dr. Sun deneyimliydi, acı çekınişti, aldatılmıştı. Onun sözlerini hatır
lamalı ve T:ıizi tekrar aldatmalarına izin vermemeliyiz. Uluslararası açı
dan biz, başında Sovyetler Birliği'nin bulunduğu antiemperyalist ·cep
heye dahiliz; dolayısıyla gerçek ve dostça yardım için ancak bu tarafa 
yönelebiliriz, emperyalist cephe tarat"ına değil. 

<<Diktatörce davranıyorsunuz.>> Haklısınız, sayın baylar, gerçekten 
de diktatörce davranıyoruz, Çin halkının yiııııi"otuz yıl boyunca elde 
ettiği bütün deneyimler, bize demokratik halk diktatörlüğünü uygula
mamız gerektiğini, yani gericilere söz hakkı tanımayıp, bu hakkı sade
ce halka tanımamız gerektiğini öğretiyor. 

Halk kimdir? Çin'in şimdi içinde bulunduğu aşamada halk; işçi sı
nıt·ı, köylülük, şehir küçük burjuvazisi ve milli burjuvazidir. Bu sınıf
lar işçi sınıfının ve Komünist Partisi'nin önderliğinde, kendi devletleri
ni kurmak ve kendi hükümetlerini seçmek için birleşirler. Empery.aliz
min uşakları, yani toprak ağası sınıt·ı ve bürokrat burjuvazi ile bu sı
nıfların temsilcileri olan Guomindang gericileıi ve bunların yardakçı
ları üzerinde diktatörlüklerini kurarlar, onları ezerler, sadece uslu 
durmalarına, söz ve davranışlarında itaatkar olmalarına izin verirler. 
Sözlerinde ya da davranışlarında itaatsizlik ederlerse derhal engellene
cek ve cezalandırılacaklardır. Demokrasi; söz, toplanma, dernek kur
ma vb. özgürlüğüne sahip olan halkın sat1arında uygulanır. Oy hakkı 
sadece halka tanınnuştır, gericilere değil. İşte bu iki yönün, yani halk 
için demokrasi ile gericiler üzerinde diktatörlüğün birleşmesi demok
ratik halk diktatörlüğüdür. 

Neden böyle yapılmalıdır? Bunun nedeni çok açıkur. Böyle yapıl
masaydı, devrim yenilgiye uğrar, halk 'acı çeker ve ülke istila edilirdi. 

<<Devleti ortadan kaldırmak istemiyor musunuz?>> Evet, istiyoruz, 
ama hemen şimdi değil; bunu henüz yapamayız. Neden mi? Çünkü 
emperyalizm hfila vardır, çünkü yerli gericilik hfila vardır, çünkü ülke
mizde sınıt1ar hfila vardır. Şimdiki görevimiz milli savunmayı sağlam
laştırmak ve halkın çıkarlarını korumak için, halkın devlet aygıtını, ya
ni esas olarak halk ordusunu, halk polisini ve halk mahkemelerini güç-

• 
lendirmektir. Böyle yaparsak Çin, işçi sınıt'ının ve Komünist Parti-

ı 
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si'nin önderliğinde sürekli gelişerek bir tarım illkesi1olmalctan çıkıp bir 
• 

sanayi ülkesi halirie gelebilir; yenidemokratik bir toplum olmaktan çı-
kıp, sosyalist ve komünist bir toplum haline gelebilir ve sınıfları orta
dan kaldırıp B üyük Uyum'u gerçekleştirebilir. Ordu, polis ve mahke
meler de dahil olmak üzere devlet aygıtı, bir sınıfın diğer sınıt· üzerin
deki baskı aracıdır. Düşman sınıtların baskı aluna alınması için bir 
araçur; şiddettir, <<iyilikseverlik>> değil. 

<<iyiliksever değilsiniz!>> Çok doğru. Gericilere ve gerici sınıtların 
gerici faaliyetlerine karşı kesinlikle bir iyilikseverlik siyaseti uygula
mayız. iyilikseverlik siyasetimiz sadece halkın saflarında uygulanır, 
yoksa bu safların ötesinde gericilere ve gerici sınıfların gerici faaliyet-
lerine değil. 

· 

Halkın devleti halkı korur. Halk, ancak böyle bir devlete sahip ol
duğu zaman kendini bütün ülkede demokratik yöntemlerle ve herkesin 
katıldığı bir biçimde eğitebilir ve yeniden biçimlendirebilir. Ülke için
deki ve dışındaki gericilerin, hfila çok güçlü olan, uzun bir süre yaşa
yacak ve çabucak yok edilemeyecek olan etkisini kırabilir, eski top
lumda edinilmiş olan kötü alışkanlıklardan ve fikirlerden kurtulabilir, 
gericilerin kendisini yanlış yola yöneltmesini önleyebilir ve ilerlemeye, 
sosyalist ve )comünist bir topluma doğru ilerlemeye devam edebilir. 

Burada kullandığımız yönt!;!m ·demokratiktir: Zorlama değil ikna 
yöntemidir. Halk arasında herhangi biri yasaları çiğnediği zaman, o da 
cezalandırıln1alı, hapse aulmalı, hatta ölüm cezasına çarptırılmalıdır; 
ama bu birkaç bireysel duruma ilişkin bir sorundur ve bir sınıf olarak 
gericilere uygulanaıı diktatörlükten ilkede t"arklıdır. 

Gerici sınıtların üyelerine ve tek tek gericilere gelince, siyasi ikti
darları devrildikten sonra ba�kaldırmadıkları, sabotaj yapmadıkları ve 
karışıklık çıkaı ıııadıkları sürece, yaşamalarını ve çalışarak kendilerini 

• 
yeni insanlar olarak yeniden biçimlendirmelerini sağlamak için bunla-
ra da toprak ve iş verilecektir. Çalışmaya razı olmazlarsa, halkın dev
leti onları çalışmaya zorlar. Bunların arasında da eğitim ve propagan
da çalışmaları yapılacaktır ve üstelik bu çalışma, geçmişte yakalanan 
subaylar arasında yapılaı1 çalışma kadar titiz ve eksiksiz bir şekilde 
yürütülecektir. İsterseniz buna da <<iyilikseverlik siya.�cti>> diyebilirsi
niz; ama biz bu siyaseti düşman sınıtların üyelerine zorla uygulamak-

396 



tayız. Ve bu, devrimci halkın saflarında uyguladığımız kendini eğitme 
çalışmasıyla bir tutulamaz. 

Gerici sınıtların üyelerinin bu şekilde yeniden biçimlendirilmesi, 
ancak Komünist Partisi'nin önderliğindeki demokratik halk diktatörlü
ğü devleti tarafından başarılabilir. Bu gerçekleştirildiği zaman, Çin'in 
başlıca sömürücü sınıfları toprak ağası sınıfı ve bürokrat burjuvazi (te
kelci kapitalist sınıf) tamamen tasfiye edilmiş olacaktır. Geriye milli 
burjuvazi. kalıyor; bugünkü aşamada bunların birçoğuyla uygun eğitim 
çalışmaları yapabiliriz. Sosyalizmi gerçekleştiııııe, yani özel girişimi 
devletleştiııııe zamanı geldiğinde, bu sınıfı eğitme ve yeniden bilinç
lendirme çalışmasını bir adım ileri götüreceğiz. Halkın elinde güçlü 
bir devlet aygıu var; milli bmjuvazinin başkaldıııııasından korkmak 
için hiçbir neden yok. 

Ciddi sorun köylülüğün eğitimidir. Köylü ekonomisi dağınık hal
dedir; tarımın toplumsallaştırılması, Sovyetler Birliği'nin deneyimin
den anlaşıldığı üzere, uzun bir zamanı ve zorlu bir çalışmayı gerektire
cektir. Tarım toplumsallaştınlmadan eksiksiz ve sağlam qir sosyalizııı 
olamaz. Tarımın toplumsallaşunlması için atılacak adımlar ile, belke
miğini devlet girişiminin oluşturacağı güçlü bir sanayinin geliştirilme
si arasında uyum sağlanmalıdır. 10 Demokratik halk diktatörlüğü devle
ti, sanayileşme sorunlarını sistemli bir şekilde çözıııelidir. Ekonomik 
sorunların aynnulı olarak taruşılması bu y;ızının amacı olmadığı için, 
burada bu konuya daha fazla girmeyeceğim. 

l 924 yılında, bizzat Sun Yatsen'in yönettiği ve komünistlerin de 
katıldığı Guomindang'ın Birinci Milli Kongresi'nde ünlü bir bildiri ka
bul edildi. Bildiride şöyle deniyordu: 

Çağdaş devletlerde demokratik sistem denen şey, genellikle bur
juvazinin tekelindedir ve sadece sıradan halkı ezmek için kulla
nılan bir araç haline gelmiştir. Buna karşılık, Guomindang'ın De-

10. Tarımın toplumsallaştınlması ile ülkenin sanayileşnıesi arasındaki ilişki için bkz. 
Mal? Zedung yol<1ı4ın 3 1 Temmuz 1955'te Çin KonıOnist Partisi'nin Eyalet, Belediye 
ve Özerk Bölge Komiteleri Sekreterlerinin Konferansı'nda verdiAi rapor, Tarımda 
Kooperatiflefl1U! Sorunu Üzerine (Yedinci ve Sekizinci Bölümler). Bu raporunda 
Mao Zedung yol<1ı4� Sovyet deneyimine ve kendi ülkemizin pratiAine dayanarak, ta
amın toplunısallaştınlması sosyalist sanayileşıııe ile birlikle y!lıiltillmelidir diyen tezi 
büyUk ölçüde geliştimıiştir. 
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mokrasi İlkesi, azınlığın özel mülkü olan bir şey değil, bütün 
halkın paylaştığı bir demokratik sistemdir. 

Kimin kime öndt:rlik ettiği sorusu bir yana bırakılırsa yukarıda be
lirtilen Demokra5i İlkesi, genel bir siyasi program olarak, bizim Halk 
Demokrasisi ya da Yeni Demokrasi dediğimiz şeye karşılık düşmekte
dir. Sadeçe halkın ortak malı olan, burjuvazinin özel olarak sahip ol
masına izin verilmeyen bir devlet sistemi, buna işçi sınıı·ının önderliği
ni de ekleyin; demokratik halk diktatörlüğünün devlet sistemi işte bu
dur. 

Çan Kayşek, Sun Yatsen'e ihanet etti ve bürokrat burjuvazi ve top
rak ağası sınıfının diktatörlüğünü Çin halkını ezmek için bir araç ola
rak kullandı. Bu karşıdevrimci diktatörlük yirmi iki yıl zorla uygulan
dı ve ancak bugün, bizim önderliğimizdeki Çin halkı tarat"ından devril
di. 

Yabancı ülkelerdeki gericiler bizi <<diktatörlük>> uygulamak ve 
<<totaliter>> olmakla suçluyorlar ama bunları uygulayanlar asıl kendile
ridir. Bunlar; proletarya ve halkın geri kalan kısmı üzerinde bir sınıt"ın, 
burjuvazinin diktatörlüğünü ya da totaliter yöntemini uygularlar. Sun 
Yatsen'in modem devletlerin halkı ezen burjuvazisi dediği, işte bu 
kimselerdir. Çan Kayşek kendi karşıdevrimci diktatörlüğünü işte bu 
gerici alçaklardan öğrendi. 

Sung Hanedanının düşünürlerinden biri olan Çu Si bugün unutul
muş birçok kitap yazmış. birçok söz söylemişti; ama bu sözlerden biri 
hfila unutulmamıştır: <<Ü sana karşı nasıl davranıyorsa sen de ona öyle 
davran.>> 1 1  Bizim yaptığımız da işte budur; emperyalistler ve onların 
uşakları Çan Kayşek gericileri bize karşı nasıl davranıyorlarsa, biz de • 

onlara öyle davranıyoruz; hepsi bu! 
Devrimci diktatörlükle karşıdevrimci diktatörlük, nitelik bakımdan 

birbirine karşıttır, ama birincisi, ikincisinden öğrenilmiştir. Bunu öğ
renmek çok önemlidir. Devrimci halk, karşıdevrimci sınıtlar ·üzerinde 
tahakküm kurma yöntemini iyice öğrenmezse, devlet iktidarını elinde 
tutamM:, yerli ve yabancı gericilik bu iktidarı devirir ve Çin üzerinde 
kendi hakimiyetini yeniden kurar ve devrimci halkın üzerine kara bir 

1 1 .  Bu alıntı, Çu Si'nin Konftiçyüs'ün Orta Yol Öğretisi üzerine yorun1unun 13. bölO-
nıOnden alınn1ıştır. • 
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bulut çöker. 
Demokratik halk diktatörlüğü işçi sınıt·ı, köylülük ve şehir küçük 

burjuvazisi arasındaki ittit.aka, esas olarak da işçi-köylü ittit.akına da
yanır; çünkü Çin nüt'usunun yüzde 80-90'ını bu iki sınıı· oluşturur. Em
peryalizmi ve Guomindang gericilerini devirecek temel gtiç, bu iki sı
nıftır. Yeni Demokrasiden sosyalizme geçiş de esas olarak bu sınıt1a
rın ittit'akına bağlıdır. 

Demokratik J.ıalk diktatörlüğü işçi sınıı·ının önderliğini gerektirir. 
Çünkü en uzak görüşlü, en ı·edakar ve sonuna kadar devrimci olan tek ' 
sınıf, işçi sınıt"ıdır. Bütün bir devrim tarihi, devrimin, işçi sınıfı önder-, 
liği olmadığında başarısızlığa uğradığını, işçi sınıı·ı önderliğinde zaı·ere 
ulaşuğını kanıtlar. Emperyalizm çağında hiçbir ülkede başka hiçbir sı
nıı· gerçek devrimi zafere götüremez. Çin küçük burjuvazisinin ve mil
li burjuvazisinin önderlik ettiği birçok devrimin yenilgiye uğramış ol
ması, bunu açıkça kanıtlamaktadır. 

Bugünkü aşamada milli burjuvııZi büyük önem taşımaktadır. En az
gın düşman, emperyalizm, hala yanı başımızda duııııaktadır. Modem 
Çin sanayisi hala milli ekonominin çok küçük bir kesimini meydana 
getiııııektedir. Güvenilir istatistiklere sahip değiliz, ama bazı verilere 
dayanılarak yapılan tahminlere göre, Japonya'ya Karşı Direnme Sava
şı'ndan önce modem sanayinin ürettiği değer, milli ekonomide üretilen 
toplam değerin sadece yüzde l O' uydu. Emperyalistlerin baskısına karşı 
durmak ve geri ekonomisini daha yüksek bir düzeye çıkarmak için 
Çin, şehir ve köy kapitalizminin, milli ekonomiye ve halkın r�fahına 
zararlı değil yararlı olan bütün unsıırlarından yararlanmak zorundadır 
ve ortak mücadelede milli burjuvaziyle birleşmemiz gerekmektedir. 
Bugünkü siyasetimiz, kapitalizmi yıkmak değil, düzene sokrnakur. 
Ama, milli burjuvazi devrimin önderi olamaz ve devlet iktidarında da 
başrolü oynamamalıdır. Devriınin önderi olmamasının ve devlet ikti
darında başrolü oynamamasının nedeni şudur: Milli burjuvazinin top
lumsal ve ekonomik durumu, onun zaafını belirler; milli burjuvazi 
uzağı görme yeteneğine ve yeterli cesarete sahip değildir ve bu sınıfın 
pek çok üyesi kitlelerden korkmaktadır. 

Sun Yatsen, <<halk kitlelerinin harekete geçirilmesini>> ya da 
<<köylülerin ve işçilerin desteklenmesini>> savunuyordu. Ama onları 
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<<llarekete geçirecek», onları <<destekleyecek» olan kimdir? Sun Yat
sen, bunu küçük burjuvazi ve milli burjuvazinin yapacağını dtiştinti
yordu. Gerç.!kte ise, bu sınıtlar bunu yapamazlar. Sun Yatsen'in ön
derliğinde kırk yıl süren devrim nedeıı yenilgiyle sonuçlandı? Çünkü 
emperyalizm çağında küçük burj uvazi ve milli burjuvazi hiçbir gerçek 
devrime önderlik edemezler. 

Bizim yirmi sekiz yılımız ise bir hayli farklı olmuştur. Pek çok de
ğerli deneyim kaZandık. Marksizm-Leninizm teorisi ile silahlanmış, 
özeleştiri yöntemini kullanan ve halk yığınlarıyla kenetlenmiş çok di
siplinli bir Parti; böyle bir Partinin önderliğinde bir ordu; böyle bir 
Partinin önderliğinde bütün devrimci sınıfların ve bütün devrimci 
grupların bir birleşik cephesi: lşte bunlar düşmanı yenmemizi sağla
yan üç esas silahtır. Bu silahlar bizi, bizden öncekilerden ayırır. Biz, 
bu üç silaha dayanarak zaferi esas olarak kazandık. Çetin bir yoldan 
geçtik. Partimiz içindeki hem sağ, hem de <<sol>> oportünist sapmalarla 
mücadele ettik. Bu üç konuda ne zaman ciddi hatalar yapuysak, dev-• 
rim yenilgiye uğradı. Hatalardan ve yenilgilerden dersler çıkararak 
akıllandık ve şimdi sorunlarımızı daha iyi bir şekilde ele alıyoruz. Bir 
siyasi parti ya da kişi�in hata yapmaması çok güçtür, ama mümkün ol
duğu kadar az hata yapmalıyız. Bir kez hata yapıldı mı, bunu düzelt
meliyiz; ne kadar çabuk ve köklü bir şekilde düzeltirsek, o kadar iyi
dir. 

Deneyimlerimizi özetleyelim ve bir noktada toplayalım; l:Ju nokta 
şudur: lşçi sın.•fının (Komünist Partisi aracılığıyla) önderliğinde ve iş
çilerle köylülerin ittifakına dayanan demokratik halk diktatörlüğü. Bu 
diktatörlük, uluslararası devrimci güçlerle tek bir vücut halinde birleş
melidir. Foııııülümüz, başlıca deneyimimiz, temel programımız budur. 

• Partimizin geçirdiği yirmi sekiz yıl uzun bir dönemdir; bu dönem-
de biz bir tek şey başardık: Devrimci savaşta zat'eri esas olarak kazan-
dık. Bunu kutlamak gerekir, çünkü bu halkın zat'eridir; çünkü bu, Çin 
gibi geniş bir ülkede kazanılmış bir zat"erdir. Ama. daha yapacak pek 
çok işimiz var; bir yolculuğa benzetirsek, geçmişteki çalışmalarımız 
binlerce kilometrelik bir uzun yürüyüşün sadece ilk adımıdır. Düşma
nın kalınuları henüz yok edilmedi. Ekonominin inşası ciddi bir görev 
olarak önümüzde duruyor. Yakında iyi bildiğimiz bazı şeyleri bir yana 
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bırak<ıcak ve iyi bilmediğimiz şeyleri yapmak zoruı1da kalacağız. Bu 
• 

da, güçlüklerle karşılaşacağımız anlamına gelir. Emperyalistler, eko-
nomimizi yürüteıneyeceğimizi s<111ıyl1rlar; ıetikte durup, bizi izleyerek, • 
baş<ırısızlığa uğrcıınamızı bekliyorlar. • • 

Güçlükleri yenmeliyiz, bilmediklerimizi öğrenmeliyiz. Ekonomik 
çalışma yapmayı, kim olursa olsun, bu işi bilen herkesten öğren meli
yiz. Onları öğretmeı1lerimiz saymal ı, saygılı ve dürüst bir şekilde oı1-
lardıın ders alınalıyız. Bilmiyorsak, biliyoııııuş gibi davrcınmamalıyız . • 
Bürokratik tavırlar takınmamal ıyız. Bir konu üzerinde birkcı.ç ay, bir-
iki yıl, ya da dört-beş yıl süreyle çalışırsak, sonunda o konuya iyice 
hakim oluruz. Önceleri Sovyet komiinistlerinden bazılatı ekonomik 
sorunları ele almada pek o kadar başarılı değillerdi ve emperyalistler 
onların da başarısızlığa uğramalarını bekliyorlardı. Ama Sovyetler Bir
liği Komünist Partisi muzat·ı·er oldu ve Lenin'in ve Stalin'in ön<lcrliği�
de, sadece devrim yapmayı değil� ekonominin nasıl inşa edileceğini ;1 -.: 
öğrendi; büyük V\! eşsiz bir sosyalist devlet inşa etti. Sovyetler Birliğ,i 
Komünist Partisi bizim en iyi öğretmenimizdir; ondan ders 'almalıyız. 
Gerek içte, gerek dışta durum lehimizedir; demokratik halk diktatörlü-, 
ğü silallına tam olarak güvenebilir, gericiler dışında bütün ülke J;illcını 
birleştirebilir ve emin adımlarla hedetimize doğru ilerleyebiliriz. 
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BOŞ H.� Y ALLERİ BiR YANA BIRAKALIM 
MUCADELEYE HAZIRLANALIM* 

14 A,�llSf(},Ç 1949 

AB D Dışişleri Bakaı1lığı'n111 Çiı1-ABD ilişkilcri11i ele ala11 Be)'O: 
Kitabı ile Dışişleri Bakanı Dcaı1 Acheson'un Başkaı1 Truman'a göı1-
derdiği Açıklama Mektubu'nuı1 1 şu sırJlarda yayımlanması bir rastlaı1-

• 
tı değildir. Bu bclgeleri11 yayımlaı1ması. Çin halkınıı1 7..:ıferiı1in ve em-
pcrynlizmin ye11ilgisi11i. bütün bir emperyalist dünya sisteminin çökü
şe gitliği11i yaı1sıtmaktadır. Emperyalist sistem üstesiı1deı1 geli11c'meyc
cek iç çelişmelere boğulmuş ve bu yüzden emperyalistler deri11 bir ka
ram sarlığa gömülmüşlerdir. 

• l:lu ve bunu izleyeıı << (iüle (iüle. l .c iglıt<lll Sıu:ırt.••. « l:leyaz Kitatıı '[':ırtısııı:ık Ni\'in Ge
reklitlir••. << Ü<>sl luk ıııu Sal<lın ıııı"!•• ve « ltleııl ist ·ı·:ırilı. Aııl:ıyışııııı1 fılası•· aJlı Jiirt 
111akalc. Al:ll) l)ışişleri l:l:ık:ııılığ.1'11111 )':ıyııı1latlığ.1 /J,._,.,,: Kiıtı/> ve l:>c:111 Aclıes<>11'un 
Açıkl:ın1a Mckıul1u'yl:ı i lgi l i  <>larak y,.,,; ç·;,, lltıl>t·ı· A_i<ııı.,·ı i\·i11 M:ıı• ZeJu11g )'<llJ:ış 
ıar:ırııııl:ııı y:ıılıl:ııı )'ııruıiıl:ır<l ır. l:lunl:ırJ:ı. A l:ll)'ııin Çin'e k:ırşı izleJiği siyaseıiıı eııı-l>ery:ıl isı ııileliğ.i :ıı;ıg:ı vuruluy<>r. C,'iıı'Jcki 1-.ıı.ı l1urju\•;1 :ıyJıııl:ınııııı A l:ll) enıJ>erya

izıııi h:ıkkıııJ:ı lıcsle<l iği lıay:Jler eleşt i ri l iyı>r ve (,.'in Jevriıııiııiıı yükselişiııiıı ve ı.a�
re ulaş111ası11111 11c<le11leri kı>11usuıııla leıırik tıir açıkl:ıııı:ı ı:etiril iyı>rJu. 

1 .  AIJD'ııiıı <"iıı 'l,· /li�kilı·ı·i :ıJlı Al:ll) /J,._,.,,: Kiı<ıı>ı. Alil) l)ışişlcıi l:l:ık:ıı1lığ.ı tar:ırıı1ıl:ıı1 
5 Ağuslı>s 1 '14')',l:ı y:ıyıııılaJı. ı\clıesı>11·u11 'l"ruııı:ııı'a giiııJcrJiği Aı;ık l:111ıa :\1ektutıu • • 
ise .lO 'l'enııııu't. l 'l-11) l:ırilı iııi ı:ışıyı•rJu. Sek iz lliilüıııJcn <•luş:ııı IJ<·.rcı: Kiıcıılııı :ııı:ı 
l1iilüıııü. Al:ll)'ııiıı C,'iıı'i <<V:ıııglıi:ı Aııı la�ııı:ısı •·ııı iıııı.:ıl:ıııı:ıy:ı zı•rl:ıJ ığı 1 K-14 yılıııtla11 
Çiıı lıalk Jevriıııiııiıı l1üı üıı ülke<le es:ıs <•l:ır:ık ı.:ıfcre ul:ı�tığı 1 9-19 yıl 1 11:1 k:ıJ:ır <>l:ııı 
Jiiııeııı içiıı<leki C,'iıı -Al:ll) i l işkileriııi ele :ılııı:ıkl:ıJır. /J,·_r<ı: Kil<tf' iizellikle Jaıx>ıı
y:ı'ya K:ır�ı [)ircıııııc S:ıv:1�1'11111 s<ııı lliilüıııü i le 1 949 yılı :ır:ısıııJ:ıki l>eş yıl içinJc 
Al:ll)'ııııı nasıl C,':ııı K:ıyşek'i Jesleklenıe ve :uıti kıı111üııizıı1 siyasel i i ıJeıliğini. lıer ıür
lü ytlla l1:1ş�·ıır:ır:ık (,.'iıı lııılkııı:ı 11:1sıl k:ırşı 1; 1kıığıı11 ve sı>11uııtl:ı ıı:ısıl ycııilgiye uğr:ıJı
ğıııı iizelliklc :ı)•rı ııı ılı l1ir l1içiıı1Je ••\·ık l:ıııı:ıkı:ıJır. /Jc·.111: Kiıcıı• ve Aclıesıın'uıı A\·ık
l;ıııı:ı l\.1ckı ııtııı l;ılı ri f:ııl:ır. gc,·işıinııeler ve 1;,1Junıı:ılarıı1 y:ıııı s ır:ı. C,'iıı lıalkııı:ı k;ırşı 
lı:ıy;isızc:ı ifı i r:ıl:ır ,.,. ıleriıı l1ir ııefrel le <lııluı:,,r. ı\ 1:11) gerici k:ııııı11ııtl:ı (,.'iıı'e kar�ı iz
leııcı·ek siy:ısel kııııusuııJ:ıki :ıııl:ı�ııı:ıı.lıklarl:ı l'ruııı:ııı ve ı\clıes<»I gitıi L'ııııleıy:ıl isl 
ler. ıııulı:ılilleriııi ikıı:ı elıııe \:ıhası İ\·iııJe k;ırş1Jevri11ıci f;ı:ıliyeıleriııe i l i�kiıı tı:ızı ger
çekleri /J,·.ı·cı: Kil<t/> ;ı r;ı,· ı l ı�ıyl:ı a,:ıkç:ı tıı1ııy:ı Jiikıııek ı.ııruııtl:ı k:ılıHışl:ırJı. l:liiylet·e 
ııesııel etkisi l1:1k 1111111J:ııı /J,·_r<ı: K İl<t/>. Al:ll) e111ılycryal i1J11iııi11 Çiıı'e k:ırşı i�lc-<liği 
s:ılJın suçlanııııı L1ir itir.ıfıı:ııııcsi lı:ıliııc gelıııişı i .  
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Empeı yalizm. kaçı11ılmaz sonu11un koşullarını kendisi hazırlamış
tır. B1,1 koşullar sömürge ve yansömürgelerdeki ve doğrudan doğruya 
empcıyalist ülkelerdeki geniş halk killelcrinin uyanışıdır. Empeıya-

• 
lizm. bütün düı1yadaki geniş halk kitlelerini. emperyalizmi ortadaı1 
kaldınnak için verilen büyük mücadele tarihi dönemine itmiştir. 

Emperyalizm. geniş halk kitlelerinin mücadelesinin manevi koşul
lannı olduğu kadar. maddi koşullarını da hazırlamıştır. 

Maddi koşullar fabrikalar. demiryolları, ateşli silahlar. toplar 
vb.dir. Çiı1 Halk Kurtuluş Ordusu'11uı1 güçlü silah ve donatımının bü
yük bir kısmı ABD emperyalizm inden, bi'r kısmı Japon emperyaliz
minden elde edilmiştir. bir kısmı da bizim kendi imalatımızdıı·! 

lngiltere'nin l 940'da Çiı1'e karşı giriştiği saldınyı2• İngiliz-Fransız 
müttefık kuvvetlerinin3• Fransa'nın4• Japonya'nın5 ve sekiz devletin 
(İngiltere, Fransa. Japonya. Çarlık Rusyası. Almanya, ABD, İtalya ve 

2. Dkz. bu ciltte «Demokaratik Halk Diktatörlü#ü Üzerine» Not 3, s 387. 
3. 1 R56'dan 1 8(ı()'a kadar İngiltere ve (;ransa. Çin"e karşı ABD'nin ve Çarlık Rusyasının 

kendilerini dışardan destekledikleri oı1aklaşa bir saldın savaşı sürdürdüler. Çing ila
nedanı hükünıeti <> sırada hütüıı gücünü Tayping bahi Krallığı köylü devrinıinin bas
t ınlmasına yi'oneltnıişti ve bu yü1.den yabancı saldırganlara karşı bir pasif direnme si
yaseti bcniııısedi. lnı:iliz-Fransız nıüttefık kuvvetleri Kanl<ın Tıancin ve Pekin gihi 
i)nemli şehirleri işgal L'lliler. Pekin'dcki Yuan Ming Yuan Sarayını yağnıalayıp yaktı
lar ve Çing lıükünıeıini « l'ianciıı Anı laşnıası•• ile « 11ekin Antlaşması>"11 inı1.alanıaya 
Z<>rl<ıdılar. Bu anılaşıııalann başlıca hükünıleri arasında Tiancin Nevçvang. l'cngç<>V, 
l'ayvan, Tanşuy. Ç<t<>c,'<>V. Ç'iungç<>V, Nancing. Çinciang. Ciuciang ve l lankov'un an
(;ışnıalı liınan ilaıı t...Iilnıcleri ve yahaııcılara \'in'dc seyalıal elnıe ve misyonerlik faali
yeılcriııde bulunıııa ve iç sul;ınııJa scyıiiscfcr k<ıııularııda ö1.cl  ayncalıklar taııınnı:ısı 
yer alıy<ırdu. () andaıı itibarcıı y:ıllaııcı saldın kuvvetleri Çin'iıı hütün kıyı eyaletlerine 
el allılar ve iç hi>lgcsinin derinlerine kaı.lar nüfuz ettiler. 

4. 1!!84-1 885 yıllannd:ı l'raıısız saldırg:ıııl:ın, Vit•tııanı'ı ve Çin'in Guanı;si l'uci.eıı. ·r:ıy
v;ııı ve Çccianı: l�yalcllerini istil:ı eltiler. \'in askerleri bun:ı şid<lctle karşı k<>yı.lul:ır \'e 
l>ir Jizİ 7,;ıfer ka1,;ıııdıl:ır. Savaşl:ı k:t7<tıı ıl aıı 1.afcrlcrc r.ığıııen çürünıüş Çing lıüküıııeti, 
Vielnaııı'ııı l'r;uısızl:ır t:ır.ıfıı\d:ııı işgaliıri l:ııııyan ve saldın kuvveılcriııin (iüııey Ç'İıı'e 
gin11clcri11c izi11 veren ı1�ağ.ıltıyıl�ı <<"l'i•ı11ci11 Anı l�ı�m•ısıı11>• i111z.ı lac..l ı .  

5.  1 K9� yıl ıııı.laki \'in-J;ıp.ııı s,,,.,,�,: Sııva�. J:ııx>tıy;ı'nııı Korc'ye karşı haşlaıtığı saldın 
ve (,'in'in k:ır.ı ve <leııiz kuvvetlerine k:ır�ı giıişıiği kı�kı11nı:ılar s<ıııııcunda r;ıktı. Uu 
sav;ışt;ı \'iıı kuVVL"l leri k:ılırıııııaııca sava�l ılar. f;ıkal Çin, Çiııı,! lıükünıetiııin ktıkuş
nıu�lu�u ve dircıııııe ir;iıı lı:ızırlıklı <>lıııııııı:ısı yüzünden ycııilı,!iye uğr.ıtl ı. IJuııuıı st>
ııucu <>lar.ık d:ı (,'iııg lıüküıııt1 i .  J;ı(:K>ııy;ı ile utanç verici •<Şiııı<>ıı<>seki Aııtl;ı�ııı:ısı •·ııı 
iııı1..:ılaı.lı ve ·ı·:ıyv:ııı ve l'eııglıu A<l:ıl;ıııııı J:ıı:K>ııy:ı'y:ı hıı�ıklı. 2!X) nıi l)'<>n giiıııüş ı:ıel 
ıuı :ırıııı.l:ı s:ıvaş ı:ınııİıı:ılı ii<Jcı.li. J:ııı<ıııl:ırııı \'iıı'<lc f;ıl>rik:ılar kunıı:ıl:ınıı:ı İ l.İıı ver<I İ .  
Ş:ısi. \'ungkİng. Suçı>v ve l l:ıııı:ı;ııv'ıı aııl:ışııı:ılı l iııı:ınl:ır <>lar:ık t ic:ırele :ıı;lı ve J:ıı:K•rı
Y••'ııııı K<>rc Ü7.cri ııdeki lı;ikiıııiyeıi rıi t;uııJı. 

6. 1900 yıl ın<l:ı sekiz eıııı>cry:ıli'l tlcv leı . l ııgilıcrc. l'r:ıııs:ı. J:ııl<>ny:ı. Ç:ırl ık Ru. )·ası. A l 
ıııaııya. A IJI), lı:ıly:ı ve Avusıury:ı. (,'iıı lı:ılkının y:ıh:ıncı s:ılJınya k .ırsı ı: i ri,ı iği Yi 
i l<> l"uıııı Ay:ıklaıııııasıııı h:ıslııııı:ık :ıııı:ıcıyl:ı <.'in'e s:ılJı nıı:ık ü1.cıc ıırt;ık tıir kııvvcı 
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Avusıuı·y<ı) ın ütıeı·ik kuvveıleriııiıı6 Çiıı'e karşı g iriştikleri saldırı sa-• 
vaşl:ıı·ı: J:ııx>ııya ile Çarlık Rusyası aras ıııda Çiıı l<>prJkl;ıı·ı üzeriıı<le 
yapılaıı s;ıvaş7 • Jaıxıııya' ııııı Çiıı'e karşı Kuzeyd<>ğu Çiıı'de g irişliği ve 
1 93 1  yıl ıııd;ı l)aşlayaıı saldırı �ıvaşı. J;ıp<ıııya'ııııı 1 937'de Çiıı'iıı ıümü
ııe k:ıı·şı giı·işıiği ve sekiz uı.uıı yıl süreıı s;ıldırı savaşı ve ııilıayeı Çiıı'e 
karşı girişileıı . üç yıl süreıı ve gtirüııüşıe Çarı Kayşek. gerçekteyse 
ABD ı:ır:ıı·ıııd;ııı sürdüı·üleıı s:ıldııı savaşı iı.le<li .  Aclıes<ııı'uıı Mekıu
l>uııd;ı l>el irtildiği  gil>i ABD. l>u s<ııı savaşta Guomiııdaııg hükümeı iı.ıe . • 
ınal i  giclerleriııiıı << yüzde 50'siııiıı üzeı·iııde» m;ıddi yaı·d ıında l>uluıı-
muş ve <<Çiıı <>rdulaı·ı >> ııa (Guoııı iııd;ıııg <>rd uları deınek istiyc>ı·) 
<< ;ıskeri ınalzeme sağlamıştır.>> Bu. ABD lıesal>ıııa savaşm:ık ve Çiıı 
lı;ıl kıııı katleıınek üı.ere para ve silahlarııı ABD. askeı·leriıı ise Ç:ııı 
K;ıyşek ı:ırafı ııdaıı s:ığ laııdığı l>ir savaştır. S iyasi, iktisadi ve kültüı·el 
saldırı ve baskılarııı yaııı sıra bütün l>u saldırı savaşları. Çiıı l ileriıı eın
peryal izındeıı ııel"reı eııneleriııe. << Nedir l>u <>lup hiteııler'?>> diye durup 
düşüıııııeleıiııe y<>I açm ış ve <>ııları tüm devriınci rulı larıııı <ırtay;ı kcıy
ın:ıya ve ınücadele içiııde birleşmeye Z<>rlaınıştır. Çiıı lı;ılkı savaşt ı .  ye
ıı il giye uğradı .  yeııidC1ı savaştı .  yeııideıı yeııilgiye uğradı .  yeııideıı s:ı
vaşıı ve yüz dokuz yıll ık bir deııeyiın ediııdi: aııcak iri l i  ul';ıkl ı. askeri 
ve siy;ısi. iktisadi \'e kültürel .  k;ııılı ve kaıısız yüzlerce m ücadele içiıı
de deııe)1 im kazaııdıkıaıı sc>ııra l>ugüııkü teınel ı.a lcre ulaştı. Buıı l;ır. 
devriıniıı ı.alcı·e ulaşması içiıı z<>ruıılu <>laıı· maııcvi k<>şul lardır. 

Eınpeı·yal izm. saldınsıııııı ilıtiyaçlarıııı karşılanı;ık üzere. Çiıı'de 
k<>ın pı·:ıtl<>r sisteıniııi ve hür<>kr;ııserm;ıyeyi yarJllı .  Empeı·yalisı saldı
ı·ı. Çiıı'iıı ıcıplunıs:ıl ekt>ııtıın isiııi eaıılaııdıı·ı,l ı .  <>ııd;ı değişikl ikler ıney-

• 
giiıı<ler<l i .  (;iıı lı;ı lkı  k;ılır;ıııı;ınc·;ı tlircıı<Iİ. Sekiı. <lcvleıiıı tırt;ık kııvveıi. "l';ıku 'yu z:ııll 
eı ı i  ve ·ı ·i ;uıc·iıı ile l'ekiıı'i işg:ıl el l i .  l 'XJI }'ı l ıııtl;ı \'iııg lıüküıııeıi. sekiz eııııJCry;ılisl 
tlevleı le lıir ;1111:1�111;1 iııız;ıl;ıtlı .  llu ;111 l;ışı1ı;111111 lıaşl ıt::ı lıüküııılcri. \'i ıı'iıı lıu ülkelere. 
4:'\() ıııi l}'<>ıı giiıııü� l;ıel g ilıi ıııu;ızı.;ıııı lıir s;ıv;ış l;11J11i11;1tı i>Jeıııesiııi ve <Mıl:ır;ı l'c;kiıı 
İ<;iıı<I<.: ve l'ekiıı'Jcıı "l"i:uıt:iıı'c ve Ş:ııılı:ıy[!u:ııı';ı k:ıcl:ır tıl:ııı lılil[!c J:ılıiliııclc :ıskc·r lllt· 
lııııtlıııııı:ıl:ırı İ\·İıı iiı.ı;I hir :ıync:ılık ı:ııııııı:ısıııı ı;ııgi;rüy<>rtlu .  

7. llı ı .  f;iıı'iıı kııı.ey<l<>i!ıısıııııı ve· Ktıre')'İ ele gc<;İnııck İ<;İıı 1 ')(>4- 1 90:'\ yı ll;ırıııtl:ı J:ıı:ıtıııy;ı 
ve (,':ı rlık Rus)·;ısı :ır;ısııı<l:ı y•ıılıl;ııı eıııııeı)"iıl ist s;ıv:ı�l ı .  S:ıv:ış. es:ıs tıl:ır.ık (,:iıı'iıı ku
ı.cy<lııi!ıısıııı<l;ıki  l'c·ııgıieıı (� İ ıııtliki Şeııy:ıııg ) ve l .İ;ıt>y;ıııg hiil[!eleriııtle ve l .uşuıı l i -
111;ı111 ı.:ı.:\11·ı.:�iıı<.lc 1:�ı·ı.:)1•l11 cııiğ iı1<.lcı1 (_�iıı l1;ılkıı11 111lı•ızzo1111 k<ıyııllııroı uğ.r..ıltı. Sııv,1�111 
S<>ııııııtl;ı (,':ı rlık i{ııs}"''' }'eııi ltli ve (,'iıı'iıı kuzey<l••i!usııııtlaki lı;ik iııı ıııevkiiııi J:ıı><•ıı 
cıııııeryali1J11iııe ıerk etı i .  llu s:ı\"<lşııı sııııııııJ;ı iıııı�ıl:ııı:ııı h;ırış ;111tl:ı�ııı:ısıııııı ( l'ıırt
sıııııul Aııll;ı�ııı:ısı ) lıüküııı lcriııe gi>re tlc \':ırlık Rusy:ısı JaptMıy:ı'nın Ktırc'yi k:ıy ıtsız 
�;ıı1sız tl<.:ııctiııı ;ılı ııı:ı :ılııı:ısıııı k:ılıııl etti. 



d:ıııa getirdi ve eınpcı·yalizın iıı karşıtlarıııı. yaıı i Çiıı'iıı ın i l l i  saııayisiııi 
ve ın i l l i  l)urjuvazisiııi ve (izcilikle de doğrudaıı doğruya eınpcryalistler 
taı·aı·ı ııdaıı yc>ııeti leıı işlctınelerde. l)ürokratscrmaye ve ııı il l i  lıurjuvazi 
tarafıııd;ııı y<>ııcti leıı işlctmelerue çal ışaıı Çiıı pr<>lctaryasıııı yarattı .  
Eınpcryalizm.  saldı ıısıııııı ilıtiyaçlarıııı karşılamak üzere eşit olmayaıı 
değerlcriıı değişim i  yoluyla Çiıı köylülerini sömürerek yıkıma sürükle
di ve lxiylcce sayılaı·ı yüz milyoıılara varaıı ve Çiıı'iıı köylük LX>lgeler
deki ııüfusuııuıı yüzde 70'iııi <>luşturaıı geııiş yoksul köylü kit lcleriııi 
y:u·attı .  Empcryal iznı. saldırısıııııı ilıt iyaçlarıııı karşı lamak üzere. • • 
Çiıı'de eski tür yaı.:,ır çizer takıınıııdaıı ya da mürekkep yalamış feodal 
memtır takımıııdaıı ı·arklı olarak. yeııi türdeıı milyoıılarca büyük küçük 
aydııı yarattı. Fakat emperyalizm ve oııuıı sadık uşakları yaııi Çiıı'deki 
gerici lıükümcıler. bu aydııılarııı sadece bir kısmııı ı  ve eıı soııunda da 
aııcak Hu Şi .  Fu S iııieıı ve Çieıı Mu8 gibilerindeıı oluşaıı çok küçük bir 
k ısmııı ı  deııetim leri alt ı ııda tutabildiler: geri kalaıılar ise deııetimlcriıı
deıı çıkaı·arak <>ıı lara kaı·şı ceplıe aldılar. Bütüıı öğreııcilcr. öğı·eimeıı
ler . .  proı·esc>rlcr. tckııisycııler. m ülıeııdisler. doktorlar. lıil i m  adamları. 
yazarlar. saııatÇılar ve devlet ıncmurları ya Gu<>miııdaııg'a isyaıı et
mekte y:ı da cıııdaıı kc>pınakıadır. Komüııisı Partisi yoksullarııı partisi
dir: ama Gu<ııniııdaııg'ııı yaygııı ve dört bir yaııa yayılaıı propagaııdas ı. 
c>ııu.  adam cildüreıı ve kuııdakçı l ık yapaıı. kadııılarııı ı r1.111:1 geçcıı, yağ
ınacı l ık yap:ııı. taı·ilıi ve kültürü reddedeıı. aııavaıaıılarıııı iııkfir edeıı. 
aııa-lıalıa ve <>ğretıneıı s:ıygısı ııedir hilmeycıı ve keııdi bi ldiğiııi oku
y:ııı. ınall aı·ı ve kadıııları c>ı·ıaklaşa kul laııaıı ve << iıısaıı denizi>> askeri 
takt iğiııi uygulayaıı lıir lıaydut çetesi. kısacası akla gelcl)ilccek lıcr tür-

• 
lü suçu işleyeıı ve lıağ ışl:ııı;ını:ıyacak kadar kt>tü c>laıı. kaııa susam ış lıir 
caııavaı·lar sürüsü c>larak gcistcrıncktcdir. F:ıkaı ııe gariptir ki. lıu caııa
varlaı· süıiisü aydııı l:ırııı çc>ğuıı luğu ve tr1.cll ikle ciğreııci gcııçl i k  de da
lı il  <>lınak üzcı·c yüz ın il yoıılarca iıısaıı ı ıı dcsıeğiııi ka1�11ıınışt ır. 

Ayclııılaı·ııı lıiı· kı�n ı lıfilfi bekle g<>r tut umuııu sürdürınckıcdir. Şciy
lc düşüıııncktcdirlcr: Guomiııdaııg'da iş yok. ama lıu Koınüııist Parti-

K. ı:ski<lcıı lıi r üııivcrsitc ı1rı1J"csiiıii. üııivc;rsitc rektiiıii ve Gu<>ıııiıı<l:ıııg lıiiküıııet iııin 
A lll) llüyükclçisi ,,(,ııı l l u  Şi. Çiıı' iiı lıurjuva :ıyJııılıın ar<ısııı<l<ı Alll) cıı11>eryali1J11 i 
ııiıı tı:ı�t;ı geleıı l:ır.ıft:ırl<ırııı<l<ııı tıiriy<li. Gcııe tıi rer üniversite ı>r<ıfesiirü <>l:uı I;u Siııi
cıı ve Çicn l\1u ''''· gerici Ciu<�ııiııJ,ıııg lıükünıcı.inc lıizıııct c'tlcıı tıiliııı <ı<laııı lanyJı. 

9. llkz. tıu ci ltte <<l)cııı<ıkrııtik I laik Diktatiirlüğü Uzeıiııcı• s. 387 , • • 
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si'nin ille de iyi olduğunu gösterıııez. Öyleyse hele bir bekleyelim ba
kalım! Bazıları Komünist Partisi'ni lafta desteklemekle birlikte, aslın
da bekle gör tutumundan yanadırlar. İşte ABD hakkında hayaller bes
leyen kimseler bunlardır: Bunlar, iktidarı elinde tuta!l ABD emperya
listleri ile iktidara sahip olmayan ABD halkı arasında hiçbir aynın 
yapmak istememektedirler. Sanki bu emperyalistler zorlu ve uzun bir 
mücadele verilmeden Halk Çini'yle eşitlik ve karşılıklı yarar temelin
de ilişkiler kurarlarmış gibi, ABD emperyalistlerinin tatlı sözlerine 
kolayca kanmaktadırlar. Bunlar hala birçok gerici, yani halk düşmanı 
fikirler taşıdıkları halde, Guomindang gericisi değildirler. Bunlar, 
Halk Çini'ndeki orta yolcular ya da sağcılardır. Bunlar Acheson'un 
<<demokratik bireycilik» dediği şeyi savunanlardır. Acheson'ların çe
virdiği dolaplar Çin'de hala zayıf bir toplumsal temele sahiptir. 

Acheson'un Beyaz Kitabı, ABD emperyalistlerinin, Çin'in bugünkü 
durumu konusunda ne yapacaklarını bilemediklerini itirat· etmektedir. 
Guomindang öylesine güçsüzdür ki, hiçbir yardım onu kaçınılmaz so
nundan kurtaramaz; ABD emperyalistleri olayları istedikleri gibi de
netleyemez bir hale gelmekte ve çaresizliğe düşmektedirler. Acheson, 
Açıklama Mektubu'nda şöyle demektedir: 

Çin'deki iç savaşın meşum sonucunun ABD hükümetiİlin deneti
mi dışında olması, acı fakat kaçınılmaz bir gerçektir. Ülkemizin 
yaptığı ya da eldeki olanaklarıyla yapabileceği hiçbir şey bu so
nucu değiştiremezdi; bu sonuç ülkemizin yapamadığı şeylerden 
doğmuş değildir. Bu, Çin'in iç güçlerinin, ülkemizin etkilemeye 
çalıştığı, ama etkileyemediği güçlerin bir ürünüdür. 

Mantıki olarak, Acheson'un vardığı sonuç, kafaları karışık bazı 
Çinli aydınların düşündükleri ve söyledikleri gibi <<bıçağını bırakıp he
men bir Buda haline gelen kasap>> ya da <<vicdanının sesine uyarak iyi 
bir insan haline gelen haydut>> gibi yapmak, yani Çin'le eşitlik ve kar
şılıklı yarar temelinde ilişki kurmak ve karışıklık çıkartmaktan vaz
geçmek olmalıydı. Fakat Acheson, hayır diyor; karışıklık çıkaııııaya 
devam edilecektir, hem de kesinlikle. Peki, bundan bit sonuç çıkacak 
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mı? Acheson'a kalırsa, çıkacakur. Peki, hangi gruba dayanacaktır? 
<<Demokratik bireycilik>> tarat"tarlarına. Acheson şöyle deıııektedir: 

. . .  önünde sonunda Çin'in köklü uygarlığı ve demokratik bireyci
liği kendini gösterecek ve Çin yabancı boyunduruğunu kıracak.
ur. Çin'de bu amaca hizmet edecek olan şimdiki ve ilerideki bü
tün gelişmeleri teşvik etmemiz gerektiği düşüncesindeyim . • 

Emperyalistlerin mantığı halkın mantığından ne kadar da ı·arklı ! 
Karışıklık çıkarmak, başarısızlığa uğramak, yeniden karışıklık çıkar� 
mak, yeniden başarısızlığa uğramak . . .  ta ki yok olup gidinceye kadar. 
Emperyalistlerin ve bütün dünyadaki gericilerin halkın davası karşısın
daki tutumlarının mantığı budur ve onlar asla bu mantığa aykırı hare
ket etmezler. Bu, Marksist bir yasadır. Biz, <<emperyalizm kudurgan
dır>> derken, onun niteliğinin hiçbir zaman değişmeyeceğini ve emper
yalistlerin yok olup gidinceye kadar kasap bıçaklarını asla ellerinden 
bırakınayacaklarını ye birer Buda haline gelmeyeceklerini söylemek 
istiyoruz. 

Savaşmak, yenilgiye uğramak, yeniden savaşmak, yeniden yenilgi
ye uğramak, yeniden savaşmak ...  ta ki zat.ere ulaşıncaya kadar. Bu da 
halkın mantığıdır ve halk asla bu mantığa aykırı hareket eunez. Bu da 
başka bir Marksist yasadır. Rusya halkının devrimi de, Çin halkının 
devrimi de bu yasayı izlemiştir. 

Sınıtlar mücadele eder; bazıları zafer kazanır, bazıları yok olup gi
der. Tarih böyledir, binlerce yıllık uygarlık tarihi böyle olmuştur. Tari-• 
hi bu bakış açısıyl a yorumlamak tarihi materyalizmdir; bu bakış açısı-
na karşı olmak tarihi idealizmdir. 

Özeleştiri yöntemi ancak halkın satlarında uygulanabilir; emperya
listleri ve Çinli gericileri iyi kal pli olmaya ve izledikleri kötü yoldan 
vazgeçmeye ikna etmek olanaksızdır. Tutulacak tek yol, Halk Kurtu
luş Savaşı'mızda ve toprak devriminde yaptığımız gibi güçleıi örgütle
yerek onlara karşı mücadele etmek, emperyalistleri açığa vurmak, on
ların <<huzurlarını bozmak>>, onları alaşağı etmek, onları yaptıkları ka
nunsuzluklardan ötürü cezalandıııııak ve onların <<sözleriyle ve davra
nışlarıyla dikbaşlılık etmelerine izin vermemek, ayaklarını denk alma
larını sağlamak>>tır. Emperyalist yabancı ülkelerle eşitlik ve karşılıklı 
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yarar temelinde ilişki kurmayı ancak o zaman umabilitiz. Ancak o za
maı1, si lahlarını bırakıp teslim olan toprak ağaları, bürokratkapitalist
ler, gerici Guomindaı1g kliği mensupları ve onların suç ortaklarının 
kötüyü iyiye dönüştürmek üzere eğitilmeleri ve elden geldiğince iyi 
insanlar haline getirilebilmeleri için bir umut olabilir. Birçok Çinli li
beral-eski türdeı1 demokratik unsurlar-, başka bir deyişle, Truman, 
Marshall, Acheson, Leighton Stuart ve benzerlerinin güvendikleri ve 
kendj satlarına kazanmaya çalıştıkları <<demokratik bireycilik>> tarat·
tarları, çoğu zamaıı pasit" bir duruma düşmekte ve ABD yöneticileri 
Guomindang, Sovyetler Birliği ve Çin Komünist Partisi hakkında yan
lış değerlendirmeler yapmaktadırlar. Bunuı1 nedeni, meselelere tarihi 
materyalizm açısından bakmaı;naları, bakılmasıı1ı da hoş karşılamama
larıdır. 

İlericilerin, yani komünistlerin, demokratik p<ırtilerin üyelerinin, 
siyasi bakımdan bilinçli işçilerin, öğrenci gençliğiıı ,re ilerici aydınla
rın görevi, ara kesimlerle, orta yolcularla ve çeşitli kesimlerdeki geri 
unsurlarla, Halk Çini'ı:ıde hfila bocalama ve duraksama gösteren her
kesle (bunlar daha uzuı1 bir süre bocalayacaklar ve kararlılığa ulaştık
tan sonra bile güçlüklerle kıırşılaşır karşılaşmaz yeniden bocalama 
göstereceklerdir) birleŞmek, onlara içtenlikle yardım etmek, bocalayan 
karakterlerini eleştirmek, onları eğitmek, kitleleriı1 sat"ına kazanmak 
ve eınperyalistlerin 011ları kendi satlarıııa çekmelerini önlemek ve on
lara boş lıayalleri bir yana bırakıp mücadeleye hazırlanmalarını söyle
mektir. Hiç kimse, zat.er kazanıldığına göre artık yapacak bir iş kalma
dığı gihisindeıı bir düşüııceye kapılmasın. Bu kimseleri gerçekten ka
_zan abilınek için çalışmayı sürdürmek, büyük ve sabırlı bir çalışma yü
rütmek zoruı1dayız. Onları kazandığımız zaman, emperyalizm tama
men tecrit edilmiş olacak ve AcheS()n artık oyunlarından hiçbirini 
oynayamayacaktır. 

<<Mücadeleye hazırl anal1111->> sloganı, Çiıı ile emperyalist ülkeler, 
özellikle de Çin ile ABD arasındaki ilişkiler konusuı1da daha hala bir
takım boş h ayaller besleyenlere yöne�tilmiştir. Bun lar bu konuda hala 
pasit'tirler, hfıla karar vermemişlerdir. ABD (ve İngiliz) emperyaliznıi
ne karşı uzun bir mücadele verme konusunda hfila kararlı değildirler; , 
çünkü hala ABD hakkında boş hayaller beslemektedirler. Bu konuda 
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bunlarla bizim aramızda hfila çok büyük ya da oldukça büyük bir ayn
lık vardır. 

ABD Beyaz Kitap'ının ve Acheson'un Açıklama Mektubu'nun ya
yımlanması, kutlanması gereken bir olaydır; çünkü bunun sontıcunda, 
eski tür demokrasi ya da demokratik bireycilik anlayışına sahip olan, 
halk demokrasisini, demokratik kolektivizmi, demokratik merkeziyet
çiliği, kolektit' kahramanlığı ya da enternasyonalizme dayalı yurtsever
liği hoş karşilamayan, pek hoş karşılamayan, bunlardan memnun ol
mayan ya du pek memnun olmayan, hatta bunlar karşısında ötK.eye ka
pılan, ama gene de yurtsever duygular taşıyan ve Guomindang gericisi 
olmayan kimseler başlarından aşağı bir kova soğuk su yemiş ve kimse
nin yüzüne bakamaz olmuşlardır. Bu, özellikle ABD markası taşıyan 
her şeyin iyi olduğuna inanan ve Çin'in ABD'yi örnek alması gerekti
ğini düşünenler içiı1, başlarından aşağı inen bir kova soğuk su olmuş
t ıır. 

Acheson, Çinli demokratik bireycilerin, sözüm ona <<yabancı ho
yunduruğu>>nu kırmaya <<teşvik>> edileceklerini açıkça ilan etmektedir. 
Yani, Marksizm-Leninizm ve Çin Komünist Partisi önderliğindeki de
mokratik halk diktatörlüğ�nün yıkılması çağnsında bulunmaktadır. 
Çünkü iddia edildiği11e göre bu <<izın>> ve bu sistem, kökü dışarda ve 
<<yabancı>> bir sistemdir ve Çinlilere bir Alman olan Kari Marks (66 yıl 
önce ölmüştür) ve bir Rus olan Lenin (25 yıl önce ölmüştür) ve Stali11 
(hala hayattadır) tarat·ından zorla kabul ettirilmiştir; üstelik, bu <<izm>> • 
ve sistem çok kötü şeylerdir, çünkü sınıt· mücadelesini, emperyalizmin 

' 
yıkılmasını vb. savunmaktadırlar, onun için de yok edilmeleri gerekir. 
Bununla ilgili olarak, <<Çin'in demokratik bireyciliği>>nin, Başkan Tru
man'ın, perde arkasındaki başkomutan Marshall'ın, Dışişleri Bakanı 
Acheson'ın (Beyaz Kitap'ın yayımlanmasından sorumlu olan sevimli 
yabancı mandarin) ve tabanlan yağlayıp kaçan Büyükelçi Leighton 
Stuart'ın <<teşvik>>leriyle <<kendisini yeniden kabul ettireceği>> iddia 
edilmektedir. Acheson ve benzerleri, <<teşvik>> ettiklerini sanıyorlar, 1·a
kat ABD'ye inanmakla birlikte, hfila yurtsever duygular taşıyan Çinli 
demokratik bireyciler, herhalde buntın başlarından aşağı geçirilmiş bir 
kova soğuk su olduğunu, kimsenin yüzüne bakamayacak bir duruma 
düştüklerini düşiinijyorlardır. Çünkü Acheson ve benzerleri Çin de-
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molaatik halk diktatörlüğünün yetkili makamları ile gerektiği gibi iliş
ki kuracak yerde, böyle pis işlere girişiyorlar ye üstelik bunu açıkça 
yayınmlam:ş bulunuyorlar. Ne büyük bir ayıp! Y1,1rtsever olanlar için 
Acheson'un açıklaması bir <<teşvik>> değil, bir hakarettir. 

Çin, büyük bir devrim içindedir. Bütün Çin büyük bir coşkunluk 
içindedir. Koşullar, yanlış fıkirler taşıdıkları halde, halkın devrim da
vasına karşı büyük ve derin bir nefret duymayan herkesi kazanmak ve 
onlarla birleşmek için elverişlidir. hericiler, Beyaz Kitap'tan bütün bu 
kimseleri ikna eunek için yararlanmalıdırlar. 

• 

-
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GÜLE GÜLE, LEIGHTON STUART ! 

18 Ağustos 1949 
ABD Beyaz Kitap'ının yayımlanması için, Leighton Stuart'ın 1 Nan

cing'den ayrıldığı, t"akat heni.iz Washington'a varmadığı 5 Ağustos tari
hinin seçilmiş olması doğaldır, çünkü Leighton Stuart ABD saldın si
yasetinin kesin yenilgisinin bir simgesidir. Leighton Stuart, Çin'de 
doğmuş bir Amerikalıdır; toplum içinde oldukça geniş ilişkileri vardır 
ve Çin'de uzun yıllar misyoner okullarını yönetmiştir; Japonya'ya Kar
şı Direnme Savaşı sırasında bir süre bir Japon hapishanesinde yatmış
tır; hem ABD'yi hem de Çin'i sevdiğini söyleyerek çok sayıda Çinliyi 
kanduıııayı başarmıştır. Bu yüzden George C. Marshall tarat·ından keş
t"edilerek ABD'nin Çin Büyükelçiliğine getirilmiş ve Marshall grubun
da ünlü bir kişi olmuştur. Marshall grubu onun tek bir kusuru olduğu
nu düşünüyordu; bu da, onun Marshall grubunun siyasetinin savunu
cusu olarak Çin'de büyükelçilik yaptığı bütün dönemin bu siyasetin 
Çin halkı tarat·ından tamamen yenilgiye uğratıldığı bir dönem olmasıy
dı ve bu hiç de küçümsenecek bir sorumluluk değildi. Bu sorumluluk
tan sıyrılmak amacıyla hazırlanan Beyaz Kitap'ın Leighton Stuart'ın 
Washington'a gitmek üzere yola çıktığı, fakat henüz oraya varmadığı 
bir zamanda yayımlanması son derece doğaldır. 

Çin'i ABD'nin biı· sömürgesi haline getiııııek için verilen para ve 

1 .  1876 yılında Çin'de doğn� olan John Leighton Stuart, daima Çin'deki ABD kültilr 
saldınsının sadık ajanı olmuştu. 1905 yılında Çin' de misyop.erlik yapnıaya başladı ve 
1919'daABD tarafından Pekin'de kurulmuş olan Yencing Üniversitesi'ne rektör oldu. 
1 1  Tenımuz 1946 tarihinde, ABD'ııin Çin BUyükelçiliği'ne atandı. İç savaşı sUrdilr-

melerinde Guomindang gericilerini etkin bir şekilde destekledi ve Çin halkına karşı 
çeşitli siyasi dolaplar çevirdi. 2 Ağustos 1949 gilnU, ABD emperyalizminin Çin halkı
nın devrinıinin ı.aferini engelleme yolundaki tUm çabalannın bUtUnUyle başansızlığa 
uğraması üzerine Leighton Stuart da Çin' den sessiz sedasız aynlnıak zorunda kaldı. 
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silalı. Çaıı Kayşek'iıı de ABD lıesabıııa savaşınak ve Çiıı lı;ı lkıııı kat
letınek \jzeı·e iıısaııgücü s:ığladığı savaş. AB D'ııiıı IJ.tiııci Düııya Sav;ı
şı'ııdaıı l'ICri izlediği düııya çapıııda emperyalist saldırı siyasetiııiıı 
t>ııeınl i  bir parçasıdır. ABD saldırı siyasetiııiıı çeşit l i  lıedelleri vardır. 
Başlıca üç lıedeı· Avrupa. Asya ve Kuzey ve Güııey Aınerika'dır. As-

, 
ya'ııııı ağırlık ınerkei'.i <>l;ııı Çiıı. 475 mi ly<>ıı nüt"usa salıip llüyük bir ül-
kedir ve ABD. Çiıı'i ele geçiı·ınekle Asya'ııııı tümüııe salı ip <>lacaktır. 
ABD emperyalizmi Asya ceplıesiııi sağlamlaştıı·dıktaıı soııra kuvveıle
riııi Avrupa'ya saldırmak ııoktasıııda toplayallil ir. ABD emperyalizmi • 
Kuzey ve Güııey Amerika'daki ceplıesiııi gt>rece güveıı l i  saymaktadır. 
işte ABD saldırg:ııı larıııııı pek güveııdikleri lıesaplan buıılardır. 

Ama lıer şeydeıı öııce Amerikaı1 lıalkı ve düııya lıalkları savaş iste
memektedir. lkiııci olarak ABD'ııiıı dikkati. esas <>lar.ık. Avrupa lıalk
larıııııı uyaııışı. Dc>ğu Avrupa'da Halk Dem<>krJ,'iiler'iııiıı <>rtaya çıkışı 
ve özel likle de Sovyeıler Birl iği'ııiıı. Avrupa'yı ve Asya'yı kuc'aklayaıı 
bu eşi görülmemiş güçteki barış kalesiııiıı dev varl ığı ve AB D'ııiıı sal-

• • 
dırı siyasetiııe karşı güçlü direııci üzeriııde toplanmıştır. Uçüııcü ve 
soıı derece t>ııemli  llir ııc>kla da. Çiıı lıalkıııııı uyaıımış alınası ve Çiıı 
Komüııisı Partisi t>ııderl iğiııdeki silalılı kuvvetleriıı ve lıalkııı <>rgüt lü • 
gücüııüıı lıer zamaııkindeıı dalıa güçlü bir lıale gelmiş <>lm;ısıdır. Bu 
yüzdeıı ABD eınperyalizmiııiıı lıak.iın kliği. Çiıı'e karşı doğrudaıı. ge-

' 

ııiş ç:ıplı  sil;ılılı saldırılara girişıne siyaseıiııi bcııimscyeınemiş. lluııuıı 
yeriııe iç savaşı sürdürmesi içiıı Çaıı Kayşck'e yard ı m  siyasetiııi l'ıc-

• • • 
ııımseın ıştır. 

Çiıı'deki savaşa ABD deııiz. kara ve lıava kuvvetleri fiileıı kaııldı
l:ır. Çiııgdacı. Şaııg\ıay ve Ta)1vaıı'da ABD deııiz üsleri vardı. Pcypiııg. 
Ti;ıııciıı ve Taııgşaıı. Çiıılıuaııgdao. Çiııgdac>. Ş;iııglıay ve N:ıııciııg'de 
ABD cırdu birl ikleri lluluııuyordu. ABD lıava kuvvetleri. Çiıı'iıı tünı 
lı;ıv:ı salıasıııı deııetiın altıııda ıuıuycır ve askeri lıariıal:ır içiıı Çi,ıı 'iıı lıü
tüıı sıı·ate.i ik llt)lgeleriııiıı l(ıtcığı·anaı·ıııı çekiyorl:ırdı .  Peypiııg y:ıkıııl:ı
ı·ıııdaki Aııpiııg şelıı·i ııde. Ç;ıııgçuıı yakııılaı·ıııdaki Çiutay'da. Taııg-

2. 1')45'ıe J:ııx>ııy:ı'ııııı lesliııı ,ılııı:ısı üı.c ıiııe Alll) sil:ılılı kuvveıl�-ıi Çiıı l<>ı>r.ıkl:ınııı i�
g:ıl eııııek ve �·iıı'iıı egeıııeııl � iııi :ıy:ıkl:ır :ılı ı ıı:ı :ılııı:ık ve lçi�lcıiııc kanşııı:ık :ıııı:ıcıy
lol ��i11'c g İ rllilcr ve l1cyıli11�. Şol11gl10Ly. N:ıııciııg. ·ı·iaııcin. 1'c11g�aı1. K•typiııg. L"iııg
lı:ıy. Çiıılıu:ıııgd:ıtı. Çiııg,l:ıı> ve ,Jiğcr lı:ızı yerlerde üslendiler. Aync:ı Kur1:ırılnıı� 
lli>lgeleri def:ıl:ırca işgal eıı ilcr. 2') ·ı·cııııııuz l 'J46 güııü. l'iaııcin'deki AllD lıirl ikleri. 
Çarı K:ıyşck'iıı lı:ıydul lıirlikleri ile uyunı lıaliııde 11cbcy cyalcliııdcki Si:ıııglıl> l i i ııiıı 
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şaıı'da ve D<1ğu Şaııduııg Yarımadasında ABD askerleri ve diğer askeri 
pcı·s<ltıeli Halk Kuı·tuJ uş Ordusu ile çarpıştı ve birçok keresiııde tutsak 
edi ldiler2• Clıeııııault'uıı lı:ıva ı·iıosu iç sav:ışta öııcm li bir r<ll oyııadı3• 
Çaıı Kayşek lliı·l ikleriııi taşıınalarıııııı yaııı sıra ABD lıava kuvvetleri. 
Gu<>ıniııdaııg'a llaşk:ı ldıraıı Çııııkiıı,r: kruvaztirüııü homllal:ıyıp batıı·d ı
lar4 . B ütüıı l>uıı lar. açıkça llir savaş ilaıııııa vannadığı. büyük çapta ol
madığı lıaldc ve ABD saldırısıııııı esas ytiııteıni. iç savaşı sürdürmesi 
içiıı Ç:ııı K:ıyşek'e geııiş tilçüde para. silalı ve daıı ışınaıı sağlaınak <>1-
duğu lı:ılde. savaşa doğrudaıı doğruya kat ı lmak aıılamıııa gel iyor. 

ABD tar.ıl"ıııdaıı llu ytiııteıniıı kullanı  lmasıııı bclirleyeıı. ABD eın
peryalizıniııiıı lıilkim k l iği  Trum:ııı-Marshall grubuııuıı Çiıı'e karşı doğ
rudaıı saldırıda buluıımak isteıneleri değil Çin'deki ve düııyaııııı diğer 
yerleriııdeki ııesııel durumdu. Ayrıca ABD. iç savaşı sürdüı ıııesi �iıı 
Çaıı Kayşek'e yardıma başlarkeıı. keııdi�iniıı Guoınindaııg ve Komü
ııist Part isi arasıııdaki aıılaşmazlıkta arabuluculuk r<>lüııü üstleııdiği ba� 
yağı bir <>yuıı salıııe lcdi: buııuıı aınacı Çiıı Komüııist Part isi'ııi yumu
şatmak. Çiıı lıalkını  :ıldatmak ve btiylece savaşa gerek kalmadan bü
tüıı Çiıı'i dcııctim altıııa almaktı. Barış görüşmeleri soııuçsuz kaldı .  al
datmaca llaşan ka1.aıımadı ve perde savaş i le  açıldı. 

ABD lı:ıkkıııda lıayaller l>esleyeıı ve tıcllekleri zayıı· oları l iberaller 

An11ing �el1rine l1ücu111 elliler. Y:ızı<l:ı siizü edilen Anpi11g Ol:ıyı budur. 1 Mart 1947 
ıaril1i11de ı\IJI) hirlikleri, Kuzey Çi11'de Çaı1gçuı1 ve Çiuıay :ıras111daki ll<ısil:>ao da hu. 
lu11aı1 l l;ı(k Kurtuluş Ordusu nlevzilerini keşfe çıktılar. 1 6  11azirnı1 1946 günü. llehcy 
l�yaleı ini11 ı·angşan şel1riı1deki \.\IJI) hirlikleri, Sw1gciaying ve diğer h:1zı yerlere has
kın y:111ıı l:ır. 'l"e111n1uz ayında her ikisi de T:ıngş:ın y:ıkınlanııd:ı bulun:ııı Ç:ıngli  iline 
h:ığl ı  Silı<>n:111 kiiyü ile l .uııgsieıı iline b:ığl ı  Saııh<ı kiiyüııü tı:ıslı l:ır. (),ığu Ş:ındung 
Y:ını11:1d;ıs111d:ıki s:ıldırıl :ır<l:111 e11 ç<>k hiline11 iki  1;111esi: hiri 211 Ağusl<ıs 1947 günü 
Muı>iıl[! l l i ı1e hağlı l .;111gı1u:111ku ve Si:ı<ıli Ad;1s111a k;ırşı Alil) u_ç:ıkl:111 ve s;ıv;ış gL�11i
leri 1;1r:ıfıı1<l<111 girişile11 s;ıldın \'e 25 Ar;ıl ık 1947 güı1ü Çi111<> ll i11i11 kuzeyi11de lıulu-
11;111 Va11gli11l;1t> kiiyü11c k;ı�ı Alil) kuvveıleri11iı1 (,.';111 K;1yşck l1:ıydu1 hirliklcriyle iş
lıirl iği iı;i11<lc giri�liklcri s;ıltlırıtlır. Alil) k�vvcılcriı1iı1 Kuı1;1nl1111ş liiilgclcri is1il;1 c1-
11ıck surcıiyle s;1l<lı rıtl;ı huluıı<!ukl:ın hü1üıı hu <>laylard:1 Çin l l:1lk Kurtuluş Ordusu ya 
d:1 yerel l1:ılk sil:ılılı kuvveılcıi ıııeşıu s:ıvuıınıa lı:ılindc k:ırşılık.lar<l;ı l1t1luıın1uşl:ırdır. 

3. C.'l:ıire l .cc Cl1cı111:1u l1. lıi r z:ıı11:111l:1r Guoı11ind:ı11g hükün1e1i11in l1:1va kuvveı lerinde gii
rcv y:111:111 AIJl)'li hir <l:1111 ş111:u1<lı .  J:tp<llly:ı'ıııı1 ıcsli111 <>l111:1sını.l111 S<>11r.1 Ali l)'11i11 1 4. 
l la\•:ı Kuvvcli ııcrs<ı11eliı1tlcıı lıi r lıiilü111ü11ü Gutl111i11d:111g'111 iç sav:1şı sürtlün11e�i11c 
y:1rd 1111cı tılı11:ık üı.cre l1:ıv:1 ul:1şlınıı:ı lıirliği şeklinde iirgül ledi. Cl1cnı1:1ul1'u11 l1:1v:1 
ulaşlı ıı11:1 hirliği. Ku11:1rılıı11ş liiilgclcriıı l1:1v:ıd;111 k_ıırs:u1ca kcşfiı1<lc ve lıtıı11b:ılaıın1a
sıı1da dtığruda11 hir rtıl tıyn:ıdı. 

4. likz. lıu eiltlL• '« lııgil iz S:ıv:ış Gc111i lcri ·rar.ıf111daı1 Girişileıı Tcc:ıvüıJcr Ü:t.eriı1e-Çin 
l lalk Kurtuluş Ordusu Gc11cl Karargahı Sözcüıüııün Açıkl:ın1ası,., N•.ıt 4. s.379 
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ya da «demokratik bireyciler»! Lütfedip Acheson'un söylediklerine 
kulak verin� • 

Barış sağlandığında ABD, Çin'de üç seçenekle karşı karşıya bu-
lunuyordu: ( 1 )  Tası tarağı toplayıp gidebilir; (2) milliyetçilerin 
komünistleri yok etmelerine yardımcı olmak üzere büyük çapta 
bir askeri müdahalede bulqnabilir; (3) bir yandan milliyetçilere 
Çin'in mümkün olduğu kadar büyük bir kısmını ele geçiııııeleri 
için yardım ederken, öte yandan da iki taraf arasında bµ- uzlaşma 
sağlamaya çalışarak bir iç savıişı önleme çabasında bulunabilirdi. 

ABD bu siyasetlerden birincisini niçin seçmedi? Acheson'dan din
leyelim: 

Yardımda bulunmak için kararlı bir çaba göstermeden önce bi
rinci şıkkı seçmek, uluslararası sorumluluklarımıza ve Çin'e kar
şı geleneksel dostluk siyasetimize sırt çeviııııek anlamına gele
cekti ve zaten ABD kamuoyu da böyle düşünüyordu. 

Demek ki, durum şöyledir: ABD'nin <<Uluslararası sorumlulukları>> 
ve <<Çin'e karşı geleneksel dostluk siyaseti>> Çin'e karşı müdahalede 
bulunmaktan başka bir şey olmuyor. Müdahale, uluslara.rdsı sorumlu
luklar yüklenmek ve Çin'e dostluk gösteııııek diye adlandırılıyor; mü-• 
dal1ale etmemeye gelince bu düşünülemez bile! Burada Acheson, 
ABD kamuoyuna da kara çalıyor; sözünü ettiği, Amerikan halkının 
temsil ettiği kamuoyu değil, Wall Street'in <<kamuoyu>>dur. 

Peki, ABD bu siyasetlerinden ikincisini niçin benimsememiştir? 
Achesaon'dan dinleyelim: 
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Teorik olarak ve geriye bakıldığında çekici görünmekle birlikte, 
ikinci siyasetin uygulanması tamamen imk3nsızdır. Milliyetçiler 
savaştan önceki on yıl süresince komünistleri yok etmeyi başara
mamışlardı. Savaştan sonra ise milliyetçiler yukarıda da belirtil
diği gibi, zayıtlamış bir dıırun1daydılar, moralleri bozuktu ve 
halkın desteğinden yoksundular. Askerleriniıl ve devlet memur
larının davranışları yüzünden, Japonlardan kurtarılan bölgelerde 



sahip olduklan kitle desteğini çarçabuk tüketmişlerdi. Buna kar
şılık komünistler her zamankinden çok daha güçlüydüler ve Ku
zey Çin'in büyük kısmına hakim durumdaydılar. Milliyetçi kuv
vetlerin sonradan acı bir şekilde su yüzüne çıkan yetersizliği do
layısıyla, belki de ancak Amerikan kuvvetleri komünistleri sö
küp atabilirdi. l 945 yılında ya da daha sonra ordulanmızın bu 
kadar büyük bir savaşa katılmasını Amerikan halkının onaylama
yacağı açıkur. Bu yüzden üçüncü siyasete gelmiş bulunuyoruz . . .  

Ne kadar parlak bir fikir! ABD para ve silahları; Çan Kayşek de 
Amerika hesabına savaşmak ve Çin halkını katletmek. «komünistleri im
ha etmek>> ve Çin'i bir ABD sömürgesi haline getirmek için insangücü 
sağlayaca](ve böylece ABD <<uluslararası sorumluluklarını>> yerine getir
miş ve «Çin'e karşı geleneksel dostluk siyasetini>> uygulamış olacak. 

Guornindang'ın kokuşmuş ve güçsüz olmasına, <<morali bozulmuş 
ve halkın desteğinden yoksun kalmış>> olmasına karşın, ABD gene de 
ona para ve silah verdi ve savaşmasını sağladı. Doğrudan silahlı müda
hale <<teorik olarak>> ı·ena değildi. Bu, <<geriye bakıldığında>> da ABD 
yöneticilerine 1·ena gözükmüyor. Çünkü doğrudaıı silahlı müdahale 
gerçekten ilginç olacaktı ve <<çekici görünebilirdi>>. Ancak pratikte uy
gulanamazdı, çünkü <<ABD halkının bunu onaylamayacağı açıktı .>> 
Truman, Marshall, Acheson ve benzerlerinin emperyalist grubunun 
bunu arzu etmemeleri değil (çünkü son derece arzuluyorlardı), 
Çin' deki, Amerika'daki ve tüm .olarak dünyadaki durum (Acheson'un 
hiç değinınediği bir nokta) buna olanak veı ıııiyordu; böylece esas ter
cihlerinden vazgeçmek ve üçüncü yolu tutmak zorunda kaldılar. 

<<Uluslararası yardım almadan da zat.erin ınümkün olacağı>>na ina
nan Çinliler, kulağınızı dört açın. Acheson sizlere bir ders veriyor. 
Kendisi iyi bir öğretmen, ücretsiz ders veriyor ve üstelik bütün gerçeği 
yorulmak bilmez bir çaba ve büyük bir samimiyetle anlatıyor. ABD 
Çin'e saldırmak üzere büyük kuvvetler yollamaktan, Amerikan hükü
meti bunu istemediği için değil, bazı kaygıları olduğundan kaçındı. Bi
rinci kaygısı: Çiıı halkı buna karşı çıkacaktı ve ABD hükümeti umut
suz bir şekilde batağa saplanmaktan çekinmekteydi.  İkinci kaygı: 
Amerikan halkı buııa karşı çıkacaktı ve bu yüzden ABD hükümeti se-

4 1 5  



ı·erberlik ilan ·etmeye cesaret edemedi. üçüncü kaygı: Sovyetler Birli
ği'nin, Avrupa'nın ve dünyanın diğer halkları buna karşı çıkacaklar ve 
ABD hükümeti bütüıı dünya tarafından lanetleııecekti . Achcson bu 
açıksözlülüğünü .ancak bir yere kadar sürdürüyor; üçüncü kaygısını 
açıklamaktan kaçıyor. Bunun nedeni, Sovyetler Birliği karşısında iti
bar kaybetmekten çekinmesi ve gizlenmeye çalışılmasına rağmen da-

, 
ha �imdiden başansızlı�a uğramış olan A vrupa'daki Marshall Plc1nı-
nın utıfnç verici bir şekilde tamanıen çökmesinden korkmasıdır. 

Dargörüşlü ve karışık kat.alı liberal ya da demolcratik bireyci Çinli
ler, kulağınızı dört açın. Achcson sizlere bir ders veriyor; kendisi iyi 
bir öğretmen. Acheson, ABD insancıllığı, adaleti ve erdemi haklQnda 

• • 
kurduğunuz hayalleri bir çırpıda yıkmıştır. Oyle değil mi? Beyaz Ki-
tap'ta ya da Acheson'un Açıklama Mektubu'nda insancıllıktan, adalet
ten ya da erdemden eser görebiliyor musunuz? 

Evet, ABD bilim ve teknolojiye salıiptir. Fakat ne yazık ki bunlar 
halkın değil, kapitalistlerin elinde bulunmakta ve içte halkı sömürmek 
ve ezmek, dışta da saldırılarda bulunmak ve insanları öldürmek iç-in 
kullanılmaktadır. ABD'de <<demolcrasi)) de var. Fakat ne yazık ki bu, 
burjuva diktatörlüğünün başka bir adıdır. ABD'nin çok parası var. Fa
kat ne yazık ki ABD, bu parayı sadece köküne kadar çürümüş olan 
Çan Kayşek gericilerine vermek istemektedir. Söylendiğine göre 
ABD, Çin'deki beşinci koluna para vermeye isteklidir ve verecektir, 
fakat t"azla kitabi olan ve kendilerine yapılan yardımın değerini bilme
yen sıradan liberallere ya da demokratik bireycilere para veııııek iste
memektedir; hele komi.inistlere para vermek istememesi pek doğaldır. 
Para verilebilir, ancak koşullu olarak. Peki bu koşul nedir? ABD'nin 
peşinden gitmek. Amerikalılar, kimin eğilip alacağını görmek için 
Peyping'de, Tiancin'de ve Şanghay'da yere bir miktar Amerikan buğ-

5. 5 Haziran 1947 tarihinde ABD Dışişleri Bakanı George C. Marshall Harward Üniver
sitesi'nde bir konuşma yaparak Avrupa'nın belini doğrultabilnıesi için söZilm ona bir 
ABD <<}'ardım» progranu önerdi. Daha sonra ABD hllkllmeti tarafından bu konuşnıa 
ten1elinde hazırlanan <<Avrupa Kalk.ınnıa Progranu>>, «Marshall Planı» olarak bilin-
mektedir. · 

6. Çiang Tay Kung, Çu Hanedanı döıienıinde yaşan11ştır. Bir efsaneye göre, bir seferin
de Veyşuy Im1ağı'nda balık tutnıaya gitnıiş ve yakalanacak balık kendiliğinden gelir 
diyerek ucunda olta ve yem bulunn1ayan bir sopayı suyun bir nıetre üstünde ıutarak 
beklen1eye başlanuş. (Kral Vu'ııun Yin Hanedanına Karfı Seferiyle ilgili 
Hikilyelerinden alınnuştır.) 
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dayı serpmişlerdir. Çiang Tay Kung'un balık tuuııas1 gibi6 yakalanmak 
isteyen balıklan tubııak için oltaları atmışlardır. Fakat horgörüyle veri
len yiyeceği7 yutanın kamı ağrır. 

Biz Çinliler kimsenin önünde eğilmeyiz. Bir zamanlar liberal ya da 
demokratik bireyci olan birçok kimse ABD emperyalistlerine ve onla
rın sadık uşakları Guomindang gericilerine karşı çıktılar. Ven Yito, • 
ayağa fırladı, masayı yere çaldı, göğsünü öfkeyle Guoınindang taban-
calarına çevirdi ve boyun eğmektense ölmeyi yeğ tuttu. 8 Çu Zeçing, 
ağır hasta olmasına rağmen ABD <<yiyecek yardımı>>nı kabul etmek
tense açlıktan ölmeyi seçti.9 Tanj Hanedanı sırasında yaşamış olan 
Han Yu, Po Yi 'ye ÖVgü adlı eserde 0, birçok «demokratik bireyci>> fik
re sahip olan, ülkesinin halkına karşı görevlerini ihmal ede.ıı, görevini 
terk eden ve Kral Vu'nun önderliğindeki o günün halk kurtuluş savaşı
na karşı çıkan bir adamı övmekteydi. Han Yu, yanlış adamı övüyordu. 
Bizler, milletimizin yiğitlik ruhunu gözler önüne seren Ven Yito ve 
Çu Zeçing için övgüler düzmeliyiz. 

Birtakım gilçlüklerle karşılaşmamızdan ne çıkar? Bırakın bizi ablu
kaya alsınlar! Bırakın bizi sekiz yıl ya da on yıl abluka altında tutsun
lar. O zamana kadar Çin'in bütün sorunları çözülmüş olacaktır. Çinli-

7. «Horgöıilyle verilen yiyecek»le, bir hakaret olarak verilen sadakalar kastedilmektedir. 
Töreler Kitabı'nda geçen ve Çi devletinde kendisine aşağılayıcı bir şekilde verilen yi
y_eceği alınakıansa açlıktan ölmeyi yeğleyen bir adanun hikiyesine değinilmektedir. 

8. Unlü bir Çin şairi, bilim adamı ve üniversite profesöıil olan Ven Yito (1889-1946) , 
Çan Kayşek hükümetinin gericiliği ve suistimallerine duyduğu derin nefret yüzünden 
1943 yılında demokrasi mücadelesinde etkin bir şekilde yer almaya başladı. Japon
ya'ya Karşı Direnme Savaşı'nın sona emıesinden sonra Guomindang'ın ABD emper
yaliznıiyle birlikte Çin halkına karşı iç savaş başlatnıak için giriştiği komploya şid
detle karşı çıktı. 15 Ternnruz 1946 günü Kunnıing'de Guomindang zorbaları tarafın
dan katledildi. 

9. Bir Çin edebiyatçısı ve üniversite profesöıil olan Çu Zeçing (1898-1948), Japonya'ya 
Karşı Direnme Savaşı'ndan sonra Çan Kayşek rejimine karşı öğrenci hareketini etkin 
bir şekilde destekledi. 1948 Haziran'ında ABD tarafından geliştirilmekle olan Japon 
militarizminin hortlatılmasını protesto eden ve «ABD Yardınu»yla verilen buğdayı 
reddeden bir bild\riyi imzaladı. O sıralarda büyük bir yoksulluk içinde yaş?J113ktaydı. 
12 Ağustos 1948 günü Peyping'de yoksulluk ve hastalık yüzünden öldü, Olüm döşe
ğinde bile ailesine Guomindang tarafından vesikaya bağlanan ABD buğdayından al
mamalarını öğütledi. 

1 O. Han Yu (768-824) Tang Hanedanının ünlü bir yazarıydı. <<Po Yi'ye ÖvgU» onun tara
fından yazılnuş bir eserdi. Yin Hanedanının son dönemlerinde yaşamış olan Po Yi Çu 
Kralı Vo'nun Yin Hanedanına karşı giriştiği sefere karşı çıktı. Yin Hanedanının yıkıl
masından sonra Şuyang Dağına kaçtı ve Çuy buğdayı yemektense orada açlıktan öl
meyi yeğ tuttu. 
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ler, ölümden bile korkmazken, güçlükler karŞısınaa mı titreyecekler? 
. . 

Lao Zu bir zamanlar şöyle demişti: <<Halk ölümden korkmuyor, öyley-
se onu ölümle tehdit etmek neden?>> 1 1  ABD emperyalizmi ve onların 
sadık uşakları Çan Kayşek gericileri bizi sadece ölümle <<tehdit>> et
mekle kalmadılar birçoğumuzu öldürdüler. Ven Yito gibi kimselerin 
yanı sıra son üç yıl süresince milyonlarca Çinliyi Amerikan tüfekleri, 
makineli tüfekleri, havanları, roketatarları, topları, tankları ve uçaklar
_dan attıkl arı bombalarıyla öldürdüler. Bu durum artık sona eriyor. On
lar yenilmişledir. Artık onlar bize saldırmaya gelmiyor, biz onlara sal
dırırıaya gidiyoruz. Pek yakında hesapları görülmüş olacakur. Bize 
miras kalan abluka, işsizlik, açlık, enflasyon ve fiyat artışları gibi so
runların birer güçlük olduğu doğrudur. Ama daha şimdiden son üç yı
la göre daha rahat soluk almaya başladık. Son üç yılın sınavından za
feıje çıktık, bugün karşı karşıya bulunduğumuz birkaç güçlüğün üste
sinden neden gelemeyelim? ABD olmadan neden yaşayamayalım? 

Halk Kurtuluş Ordusu, Yangze Irnıağı'nı geçtiğinde Nancing'deki 
ABD sömürge hükümeti apar topar kaçu. Ama ekselansları Büyükelçi 
Stuart olduğu yerde kaldı ve yeni bir tabela alunda tezgahını kurup bir 
miktar parsa toplamayı umarak gözlerini dört açıp bekled_i. Ama ne 
gördü? Sıra sıra geçen Halk Kurtuluş Ordusu'n1,1n ve geniş kitleler ha
linde ayaklanan işçiler, köylüler ve öğrencilerin dışında bir şey daha 
gördü: Kitle halinde ortaya çıkarak işçi, köylü, asker ve öğrencilerle 
birlikte sloganlar haykıran ve devrimden söz eden Çinli liberalleri ve 
demokratik bireycileri. Kısacası, <<kendi gölgesi ile baş başa>> 12 ayaz
da kaldı. Yapabileceği hiçbir şey kalmarnışu, dolayısıyla çantasını 
koltuğunun altına· sıkışurıp yola koyuldu. 

Çin'de daha hfila ABD hakkında bulanık fikirlere sahip olan ve 
ABD hakkında hayaller besleyen bazı aydınlar ve başka kimseler va
dır. Bunun için, onlara sorunları anlatmalı, onları kazanmal�.  eğitmeli 
ve onlarla birleşmeliyiz ki, halkın safına geçsinler ve emperyalizmin 
kurduğu tuzaklara düşmesinler. Fakat Çin halkı arasında ABD emper
yalizminin itibarı bütünüyle sıt"ıra iıııniştir ve Beyaz Kitap bu itlasın 
bir bel gesidir. İlericiler, Çin halkını eğitmek için Beyaz Kitap'tan iyi 
yararlanmalıdır. • 
1 1 .  !Ao Zu, Bölüm LXXIV'den bir alıntı. 
12. Li Mi'nin ,,fmparatorun Anısına» adlı eserinden bir alınlı. 
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Leighton Stuart giııııiş, Beyaz Kitap gelmiştir. Çok iyi, çok iyi! Her 
iki olay da kutlanmaya değer. 

BEY AZ KIT ABI TARTIŞMAK 
NİÇİN GEREKLİDİR? • 

• 

28 ARustos 1949 
ABD Beyaz Kitap'ını ve Acheson'un Açıklama Mektubu'nu, üç ma

kalede («Bir Çaresizlik İtirafı>> 1 ,  <<Boş Hayalleri Bir Yana Bırakalım!>> 
ve «Güle Güle, Leighton Stuart!») eleştiııııiştik. Eleştirimiz, bütün de
mokratik partilerde, halk örgütlerinde, basında, üniversite ve okullarda 
ve ülkenin her yanında hayatın bütün kesimlerinden demokrat kişiler 
arasında büyük bir ilgi uyandırdı ve tartışmalara yol açtı. Bunlar doğru 
ve yararlı birçok bildiri, açıklama ve yorum yayınladılar. Beyaz Ki
tap'la ilgili forumlar düzenleniyor ve tartı.§ma gittikçe gelişiyor. Tartış
ma, Çin-ABD ilişkilerini, Çin-Sovyet ilişkilerini, Çin devrimi ile dün
yanın devrimci güçleri arasındaki karşılıklı ilişkir, Guornindang geri
cileri ile Çin halkı arasındaki ilişkiyi, demokratik partilerin, halk ör
gütler inin ve hayatın bütün kesimlerinden demokrat kişilerin eıııperya-• 
lizme karşı mücadele konusunda benimsemeleri gereken doğru 
tutumu, libeı·aIIerin ya da demokratik bireyciler adı verilen kişilerin ül
kenin bir bütün olarak iç ve dış ilişkileri konusunda benimsemeleri ge
reken doğru tutumu ve yeni emperyalist tertipleri boşa çıkarmanın yol
larını vb. kapsamaktadır. Bütün bunlar çok iyidir ve insanları eğitmesi 
balonundan son derece değerlidir. 

Şimdi bütün dünya Çin devrimini ve ABD Beyaz Kitap'ını tartış-. 
maktadır. Bu, bir rastlantı değildir ve Çin devriminin dünya tarihi açı
sından ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Biz Çinlilere gelin
ce, devrimimizi esas olarak zafere ulaştırdığımız halde, bu devrim ile 

1 .  Yeni Çin Haber Ajansı'nm yazıişleri bürosu tarafından 12 Ağustos 1949 tıırihinde ya
yımlanan bir yorun1 . • 
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içteki ve dıştaki çeşitli güçler arasındaki karşılıklı ilişkilere enine bo
yuna tarbşma fırsabnı uzun bir zamandır bulamamışbk.. Böyle bir tar
bşı••a gereklidir ve şimdi ABD Beyaz Kitap'ının tarbşılmast dolayısıy
la bütün bunları taruşma fırsab elimize geçmiş bulunmaktadır. Şimdi
ye kadar böyle bir tarbşma fırsab bulamamışbk, çünkü devrimde esas 
olarak zafer kazanmış değildik, Çinli ve yabancı gericiler büyük şehir
ler ile Halkın Kurtarılmış Bölgeleri arasındaki irtibab kesmişlerdi ve 
çelişmelerin bazı yönleri devrimin gelişmesi tarafından henüz tam ola
rak açığa çıkarılmamışu. Bugün. durum farklıdır. Çin'in büyük kısmı 
kıırtarılmış,- iç ve dış çelişmelerin bütün yönleri tam olarak açığa çık
mış ve tam bu sırada da Birleşik Amerika, Beyaz Kitap 'ı yayımlamış
ur. Böylece tarUşma fırsatı ortaya çıkmışur. 

Beyaz Kitap, ABD'nin Çin'e karşı giriştiği emperyalist müdahaleyi 
açıkça gözler önüne seren karşıdevrimci bir belgedir. Bu bakımdan 
emperyalizııı, noııııal uygulamasından aynlmışbr. Büyük, muzaffer 
Çin devrimi, ABD emperyalist kliğinin bir kesimi ya da hizbini, öteki 
kesim ya da hizipten gelen saldırıları karşılamak için Çin halkına karşı 
giriştiği kendi faaliyetlerine ilişkin bazı gerçek bilgileri yayımlamak 
ve bilgilerden gerici sonuçlar çıkarmak zorunda bırakmıştır. Çünkü 
başka çareleri yoktu. Gizliliğin yerini açıklığın almış olması, emperya
lizmin noııııal uygulamasından uzaklaşmasının bir belirtisidir. Daha 
birkaç hafta öncesine kadar, Beyaz Kitap yayımlanmadan önce emper
yalist ülkelerin hükümetleri, her gün karşıdevrimci ı·aaliyetlerde bu
lundukları halde açıklamalarında ya da resmi belgelerinde hiçbir za
man gerçeği açıklamamışlar ve bunları sözüm ona insancıllık, hakse
verlik ve erdemlik gösterileriyle doldurmuşlar ya da en azından süsle
mişlerdi . Bu, dolandırıcılık ve aldatma konularında eski bir kurt olan 
İngiliz emperyalizmi ve daha. küçük birçok emperyalist ülke için hfila 
geçerlidir. Bir yandan halkın öte yandan da kendi kampı içindeki di
ğer bir hizbin muhalet"eti karşısında, piyasaya yeni çıkmış, görgüsüz 
ve çılgın ABD emperyalist grubu-Truman, Marshall, Acheson, Leig
ton Stuart ve diğerleri- kendi kampındaki muhalit1erle hangi türden 
karşıdevrimci taktiklerin daha akıllıca olduğunu taruşabilmek için kar
şıdevrimci faaliyetlerinin bir kısmını (hepsini değil) kamuoyu önünde 
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açıklamayı gerekli ve yararlı göııııUştilr. Bu yolla, daha akıllıca karşı
devrirnci taktikler olarak gördükleri şeyleri uygulamaya devam edebil
mek için, muhaliflerini ikna etmeye çalışmışlardır. İki karşıdevrimci • 
hizip, birbiriyle rekabet etmekteydi. Birisi, «En iyi yöntem bizimki-
dir» derken, öteki <<Hayır en iyisi bizimkidir» demekteydi. Kavganın 
en kızgın anında hiziplerden biri elindeki kartları aniden açarak geç
mişteki değerli numaralarından bazılarını açıklayıverdi. işte size Beyaz 
Kitap! 

Ve böylece Beyaz Kitap, Çin balkının eğitimi için bir malzeme ol
du. Bazı Çinliler (bir zamanlar sayıları, daha da ı·azlaydı), yıllardır, biz 
komünistlerin birçok konudaki, esas olarak da emperyalizıııin ve sos
yalizıııin niteliği konusundaki sözlerimize o kadar gönülden inanmı
yorlar ve «Öyle olmayabilir» diye düşünüyorlardı. Bu durum, 5 Ağus
tos 1 949 tarihinden beri değişikliğe uğramışur. Çünkü Acheson oıılara 
bir ders vermiş ve ABD Dışişleri Bakanı sıfatıyla konuşmuştur. Bazı 
bilgiler ve bunların sonuçları bakımından, Acheson'un söyledikleri, 
biz komünistler ve diğer ilericilerin öteden beri söyledikleriyle uyuş
maktadır. Bu dwum karşısında artık bize inanmak zorunda kaldılar, 
pek çoğunun gözleıi açıldı ve «Ya, demek işin aslı buymuş!» dediler. 

Acbeson, Tnıman'a yazdığı Açıklama Mektubu'na, Beyaz Kitap'ı 
nasıl yazdığını anlatarak başlıyor. Onun yazcliğı, Beyaz Kitap, bütün 
diğerlerinden ı·arklıymış, son derece tarafsız ve son derece sarnimiy-

• 
mış: 

Bu, ABD'nin uzun süreden beri en yakın dostluk bağları ile bağ
lanmış olduğu büyük bir Wkenin hayatındaki son derece karışık 
ve son derece üzüntülü bir dönemin samimi bir hiJcayesidir. Elde 
bulunan hiçbir bilgi, siyasetimizi el�tiren bir nitelik taşıması ya 
da ilerideki eleştirilere temel olabileceği gerekçesiyle gizleıuııe
miştir. Sistemimizin özünde var olan güç, Hükümetimizin bilgili 
ve eleştirici bir kamııoyuna açık olmasıdır. Sağcı olsun, komü
nist olsun totaliter bilkümetlerin tahammül edemedikleri ve hoş 
göııııedikleri şey, işte bu bilgili ve eleştirici kamuoyudur. 
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Çin halkı ile Amerikan halkı arasında gerçekten bazı bağlar vardır. 
Her iki halkın ortak çabalarıyla bu bağlar ileride <<en yakın dostluk» 
Qoktasına kadar geliştirilebilir. Ama Çin ve ABD ğericilerinin çıkar
dıkları engeller, bu bağlan büyük ölçüde kösteklemiştir ve köstekle
meye devam etmektedir. Aynca her iki ülkenin gericileri, kendi halk
larına birçok yalan söylemiş ve birçok pis oyun oynamış, yani bir sürü 
kötü propaganda yapmış ve kötülüklerde bulunmuş olduklarından, iki 
'halk arasındaki bağlar, yakın olmaktan uzaktır. Acheson'un <<en yakın 
dostluk bağları>> dediği şey, halklar arasındaki değil, iki ülkenin geri
cileri arasındaki bağlardır. Burada Acheson ne tarafsız, ne de samimi
dir; iki halk arasındaki ilişkileri, gericiler arasındaki ilişkilerle karıştır
maktadır. İki ülke halkı için de Çin devriminin zaferi ve Çin ve ABD 
gericilerinin yenilgisi, şimdiye kadar meydana gelmiş . en sevindirici 
olaydır ve şimdiki dönem, hayatlarının en mutlu dönemidir. Tersirie, 
yalnız Trurnan, Marshall, Acheson, Leighton, Stuart ve diğer ABD ge
ricileri ile Çan Kayşek, H.H. Kung, T.V. Soong, Çen Lifu , Li Zung
ren, Bay Çungsi ve diğer Çinli gericiler için bu, hayatlarındaki <<son 
derece karışık ve son derece üzüntülü>> bir dönemdir. 

Kamuoyunu ele alırken, Acheson gibileri gericilerin kamuoyu ile, 
halkın kamuoyunu birbirine karıştırmışlardır. Halkın kamuoyuna karşı 
Acheson gibileri asla <<açık» değillerdir, tersine, onun karşısında kör 
ve sağırdırlar. Yıllar yılı, ABD hükümetinin gerici dış siyasetine karşı 
ABD halkı, Çin halkı ve diğer dünya halkları tarafından dile getirilen 
muhalefete kulaklarını tıkamışlardır. Acheson, <<bilgili ve eleştirici ka
muoyu>> ile neyi kastediyor? Sadece ABD'rtin iki gerici partisi, Cum
huriyetçiler ile Demokratlar tarafından kontrol edilen ve yalanlar imal 
�tmekte ve halka tehditler savurmakta ustalaşmış gazeteler, haber 
ajansları, dergiler ve radyo istasyonları gibi çeşitli propaganda araçla
rını. Acheson haklı olarak komünistler <<Bu gibi şeylere tahammül 
edemezler ve hoş görmezler>> diyor (halk da). Emperyalist haberalma 
bürolarını kapatmamızın, emperyalist haber ajanslarının Çin basınına 
haber dağıtmalarını engellememizin ve onların Çinlilerin kafalarını, 
Çin topraklarında zehirlemelerini yasaklamamızın nedeni budur. 

Komünist Partisi'nin önderlik ettiği bu hükümetin, <<Totaliter bir 
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hükümet>> olduğunu söylemek de yarı yarıya doğrudur. Bu, yerli ve 
yabancı gericiler üzerinde diktatörlük uygulayan ve bunların hiçbirine 
karşıdevrimci ı·aaliyetlerini sürdüııııe özgürlüğü tanımayan bir hükü
mettir. Gericiler öt"keye kapılarak <<totaliter hükümet!>> yaygaraları ko
parıyorlar. Gerçekten de, gericileri bastırmak için halk hükümeti ikti
darı söz konusu olduğu süre'ce bu tamamen doğrudur. Bu iktidar şu an
da programımızda vardır, yakında anayasamıza da yazılacaktır. Tıpkı 
yiyecek, giyecek gibi bu iktidar muzafter bir halkın bir an bile vazge
çemeyeceği bir şeydir. Bu, kusursuz bir şey, koruyucu bir tılsım, yurt
dışında emperyalizm, yurtiçindeyse sınıt1ar tamamen ve kökten orta
dan kalkıncaya kadar asla atılmaması gereken bir ata yadigarıdır. Geri
ciler, <<totaliter hükümet>> feryatlarını yükselttikçe, bunun nasıl bir ha
zine olduğu daha da açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Fakat Acheson'un 
sözleri aynı zamanda yarı yarıy,a yanlıştır. Halk kitleleri için Komünist 
Partisi önderliğindeki demokratik halk diktatörlüğü hükümeti bir dik: 
tatörlük ya da istibdat hükümeti değil, demokratik bir hökümettir. O, 
halkın kendi hükümetidir. Bu hükümette görev alanlar halkın sesini 
saygıyla dinlemek zorundadır. Aynı zamanda onlar halkın öğretmenle
ridir ve halkı kendi kenqine eğitim ya da özeleştiri yöntemiyle eğitir
ler. 

Acheson'un <<sağcı totaliter hükümet>> diye adlandırdıklarına gelin
ce, Almanya, İtalya ve Japonya'nın ı·aşist hükümeıleri devrileli beri, 
ABD hükümeti bu tür hükümetler arasında dünyada birinci sırayı al
mıştır. Emperyalizm tarafından korunan Alman, İtalyan ve Japon geri
cilerinin hükümetleri de dahil olmak üzere tüm burjuva hükümetleri 
bu tür hükümetlı;rdir. Yugoslavya'daki Tito hükümeti de şimdi bu çe
tenin bir suçortağı haline gelmiştir. ABD ve İngiltere hilkümetleri, sa
dece ve sadece burjuvazinin halk üzerinde diktatörlük uyguladığı tür
den hükümetlerdir. Halk hükümetinin her bakımdan karşıtı olan bu hü
kilmet sözüm ona demôkrasiyi burjuvazi için uygularken halk üzerin
de diktatörlük uygular. Hitler'in, Mussolini'nin, Tojo'nun, Franko'nun 
ve Çan Kayşek'in hükümetleri burjuvazi için demokrasi maskesini ya 
çıkarıp attılar ya da bunu zaten hiç kullanmadılar, çünkü ülkelerindeki 
sınıı· mücadelesi son derece yoğundu ve ondan halkın da yararlanma-
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ması için bu maskeyi çıkarıp atmayı ya da hiç kullanmamayı uygun 
buldular. ABD hükümeti hfila bir demokrasi maskesine sahiptir, fakat 
bu, ABD gericileri tarafından çok ufak bir bez parçası haline getirilin
ceye kadar kırpılmış ve üstelik son derece solmuş olduğundan, Was
hington, Jefferson ve Lincoln zamanındaki haline hiç de benzeme
mektedir. 2 Bunun nedeni, sınıf mücadelesinin daha keskin bir hale 
gelmiş olmasıdır. Sınıt· mücadelesi daha da keskinleştiğinde ABD de
mokrasisinin maskesi, kaçınılmaz olarak düşecektir. 

Herkesin görebileceği gibi Acheson ağzını açar açmaz bir yığın • 
hata yapmaktadır. Bu kaçınılmazdır, çünkü Acheson bir gericidir. Be-
yaz Kitap'ın ne ölçüde <<samimi bir belge>> olduğu sorununa gelince, 
biz bunun aynı anda hem samimi olduğu hem de samimi olmadığı ka
nısındayız. Acheson gibileri ancak kendi parti ya da hiziplerinin işine 
yarayacağını düşündükleri zaman samimidirler. Aksi halde değildirler. 
Samimiyet kisvesine bürünmek, bir savaş hilesidir. 

2. George Washington (1732- 1799) Thomas Jefferson (1743-1826) ve Abraham Lin
coln (1809- 1865) ABD'nin geçnıişte ünlü burjuva devlet adamlarıydı. Washington, 
Amerikan Bağınısızlık Savaşı (1775-1783) sırasında sön1ilrgelerdeki devrinıci ordu
nun başlconnıtanı ve ABD'nin ilk başkanıydı. Jefferson, Amerikan Bağını.sızlık Bildi
risi'ni hazırlanuş ve Birleşik Anıerika Başkanı olmuştur. Lincoln ABD'de zenci köle
liğin kaldırılmasını savunnıuş ve başkanlığı sırasında güney eyaletlerinin köle sahip
lerine karşı savaşa önderlik etnıişti. ( 1 861-1 865); l 862'de «Kurtuluş Bildirgesi»ni ya
yınladı. 
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<<DOSTLUK>>MU, YOKSA SALDIRI MI? 

30 Ağustos 1949 
Saldırıyı haklı göstermeye çalışan Dean Acheson, bıkıp usanmadan 

«dostluk>>tan söz ediyor ve ortaya bir sürü '«ilke» auyor. 
Acheson şöyle diyor: 

ABD halkının ve hükilmetinin Çin'deki çıkarları, çok eskilere 
dayanır. Çin ile ABD'yi birbirinden ayıran uzun mesafeye ve 
geçmişlerindeki büyük farklılıklara karşın, bu ülkeye olan dost
luğumuz, iki halkı birleştiren dini, insani ve kültürel bağlar saye
sinde daima artmış ve uzun bir dönem boyunca Bokser tazmina
Unın Çinli öğrencilerin eğitiminde kullanılması, Çin'deki Ameri
kalılara tanınan yasal ayrıcalığın İkinci Dünya Savaşı sırasında 
kaldırılması ve savaş sırasında ve savaştan sonra Çin'e yapnğı
mız geniş çapta yardım gibi birçok iyi niyet gösterisiyle de kanıt
lanmışur. Belgeler, ABD'nin Açık Kapı doktrinini, Çin'in yöne
tim ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini ve Çin'de her
hangi bir yabancı hakimiyetine karşı çıkılmasını da kapsayan, 
Çin'e karşı dış siyasetimizin temel ilkelerini tutarlı bir şekilde 
korumuş ve korumakta olduğunu göstcıırıektedir. 

Acheson, saldırıyı <<dostluk>> diye nitelerken göz göre göre yalan 
söylemektedir. 

ABD emperyalizminin 1840 yılında Afyon Savaşı'nda İngilizlere 
yardım etmesinden başlayarak, Çin halkı tarafından Çin'den kovulma
sına kadar ABD'nin Çin'e yapuğı saldırıların tarihi, Çin gençliğini 
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eğitmek üzere ut"ak bir ders kitabı haline getirilmelidir. Beyaz Kitap 'ta 
ve Çin'le ABD arasında imzalanan ilk antlaşma olan 1 844 Vanghia 
Antlaşm� ı'ndan 1 da anlaşılabileceği gibi, ABD, Çin'i, kendisine yasal 
ayrıcalık2 tanımaya zorlayan ilk ülkelerden biriydi. ABD bu antlaş
mayla, Çin'e, beş limanı ticarete açmayı kabul etmesinin yanı sıra, 
Çin'i ABD'nin misyonerlik faaliyetlerine izin vermeye zorladı. Çok 
uzun bir süre ABD emperyalizmi, dini girişimlerden, <<insani>> ve kül
türel girişimlere kadar uzanan manevi saldın alanındaki faaliyetlere 
öteki emperyalist ülkelerden çok daha fazla önem veııııiştir. Bazı ista-• 
tistiklere göre, ABD'nin Çin'deki misyoner örgütlerinin ve <<yardım>> 
örgütlerinin toplam yatırımları 4 1  900 000 dolar tutmaktaydı ve mis
yoner örgütlerinin maddi varlıklarının yüzde 14,7'si tıp hizmetlerine, 
yüzde 38,2'si eğitim alanına ve yüzde 47, l 'i de dini t"aaliyetlere ayrıl
mış bulunmaktaydı. 3 Yencing Üniversitesi, Pekin Birliği Tıp

· 
Koleji, 

Huey Ven Akademileri, St. John Üniversitesi, Nancing Üniversitesi, 
Suçov Üniversitesi, Hangçov Hırıstiyan Koleji, Siangya Tıp Okulu, 
Batı Çin B'irliği Üniversitesi ve Lingnan Üniversitesi gibi Çin'deki 
birçok ünlü eğitim kurumu, Amerikalılar tarafından kurulmuştu4. İşte 
Leigton Stuart da bu alanda isim yapmış ve ABD'nin Çin Büyükelçili
ği'ne bu yoldan gelmiştir. Acheson ve benzerleri neden söz ettiklerini 
biliyorlar ve Acheson'un <<Bu ülkeye olan dostluğumuz� iki halkı bir
leştiren dini, insani ve kültürel bağlar sayesinde daima artmıştır.>> şek-

1 .  «Vaiıghia Antla.şn1as1» ABD'nin Çin'e karşı giriştiği saldırı sonucunda inızalanan ilk 
eşit olnıayan antla.şn1aydı. Çin'in Afyon Savaşı'ndaki yenilgisini fırsat bilen ABD, 
1 844 yılı Tenınıuz'unda Çing Hanedanıru, Makao yakınlarındaki Vanghia köyünde 
«Beş Limanın Ticarete Açılmasına İlişkin Çin-ABD Antlaşnıa<ı» da denilen bu ant
Iaşnıayı imzalanıaya zorladı. Otuz dört nıaddeden ol••şan bu antla.şnıa, lngiltere'nin 
Nancing Antlaşması ve ekleriyle elde ettiği konsoloslukların yargılama yetkisi de da
hil oln1ak üzere her türlü hak ve ayrıcalığın ABD'ye de tanınn1asını hükme bağlıyor
du. 

2. Burada, «yasal ayrıcalık», Konsolosların yargılanın yetkisi anlanuna gelmektedir.' Bu, 
enıperyalistlerin Çin'den kopardıkları özel ayrıcalıklardan biriydi. Konsolosların yar
gılanıa yetkisi diye adlandırılan ayrıcalığa göre, enıperyalist ülkelerin Çin'de oturan 
yurtta.şiarı Çin yasalarıııa bağımlı değildirler. Bunlar bir suç işlediklerinde ya da 
aleyhlerinde hukuk davası açıldığında, ancak yurttaşı olduktan ülkelerin Çin'deki 
konsolosluk mahkenıelerinde yargılanabilirler ve Çin hükünıeti buna karışanıazdı. 

3.Bkz. C. F. Remer, Çin 'de Yabancı Yahrımlar, Bölün1 1 5. 
4. Yencif!g Üniversitesi Peyping'de; Huey Ven Akademileri Peyping ve Nancing'de; St. 

John Üniversitesi Şanghay'da; Siangya Tıp Okulu (Çin'deki Yale) Çangşa'da; Batı 
Çin Birliği Üniversitesi Çengdu'da ve Lingnan Üniversitesi Kanton' da bulunuyordu. 
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indeki açıklamasının bir dayanağı vardır. ABD'nin, 1 844 Antlaşma
sı'nın imzalanmasından bu yana geçen 1 05 yıl içind�. bu girişimleri 
yönetmek için bu kadar büyük ve bilinçli bir çaba ·harcamasının nede
nini bu <<dostluğu artırmak>> olduğu söylenmektedir. 

1 900 yılında Çin'i yenilgiye uğratmak için Sekiz Devletin Ortak 
hareka.Una kaulmaka, <<Bokser tazminaU>>nı zorla almak ve daha son
ra bu parayı manevi saldırı amacıyla <<Çinli öğrencilerin eğitiminde 
kullanmak>>, <<dostluğun>> bir ifadesi sayılmaktadır. 

Yasal ayrıcalığın <<kaldırılması>>na karşın Şen Çung'un ırzına geçil
mesi olayının suçlusu ABD'ye döndüğünde, ABD Donanma Bakanlığı 
tarafından suçsuz görülmüş ve serbest bırakılmıştır.5 Bu .da 
<<dostluğun>> başka bir ifadesi sayılmaktadır. 

Beyaz Kitap'a göre 4,5 milyar ABD doları, bizim hesaplarımıza gö
re ise 5 914 milyar ABD dolan tutan <<savaş sırasında ve savaştan son
ra Çin'e yapılan yardım>>, milyonlarca Çinliyi öldürmesine yardımcı 
olmak üzere Çan Kayşek'e verilmişti. Bu da <<dostuğun>> başka bir it·a
desi sayılmaktadır. 

Son 1 09 yıl (ABD'nin Afyon Savaşı'nda İngiltere ile işbirliği yaptı
ğı 1 840 yılından bu yana) boyunca ABD'nin Çin'e karşı gösterdiği 
<<dostluğun>> ve özellikle de son birkaç yıl içinde Çan Kayşek'in mil
yonlarca Çinliyi katletmesine yardım ederek gösterdiği büyük 
<<dosluğun>> tek amacı, <<ABD'nin, Açık K apı doktrinini, Çin'in yöne
tim ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini ve Çin'de herhangi bir 
yabancı hakimiyetine karşı çıkılmasını da kapsayan Çin'e karşı dış si
yasetinin temel ilkelerini tutarlı bir şekilde korumuş ve korumakta ol--
duğunu göstermektedir.>> 

Milyonlarca Çinliyi katletmekteki amaç, birinci olarak Açık Kapıyı 
korumak, ikinci olarak Çin'in yöntem ve toprak bütünlüğüne saygı 
göstermek ve üçüncü olarak da Çin üzerinde herhangi bir yabancı 
hakimiyetine karşı çıkmaktan ibarettir. 

5. Bir onbaşı olan Willianı Pierson ve diğer bazı ABD deniz piyadeleri, 24 Aralık 1946 
günü Peyping'de Pekin Üniversitesi'nin kız öğrencilerinden Şen Çung'un ırzına geçti
ler. Bu olay bütün ülke halkının ABD kuvvetlerinin vahşetine karşı büyük öfke duy
nıasına yol açtı. l 947 Ocak'ta halkın protestolarını hiçe sayan Guomindang hükümeti, 
diledikleri gibi hareket etmeleri için başsuçlu Piersonlu Amerikalılara teslim etti. 
Ağustos ayında ABD Donannıa Bakanlığı bu suçluyu <<SUÇSUZ» bularak serbest bırak
u. 
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Bugün Acheson ve benzerlerine hfila açık olan kapılar sadece Kan
ton ve Tayvan gibi ufak toprak parçalarında bulunmaktadır ve bu kut
sal ilkelerden birincisi sadece buralarda <<llfila korunmaktadır>>. Öteki 
yerlerde, örneğin Şanghay'da kapı kurtuluştan sonra açıktı, fakat şimdi 
birisi, hiç de kutsal olmayan <<Abluka>> ilkesini uygulamak için ABD 
savaş gemilerini ve bunların büyük toplarını kullanmaktadır. 

Bugün yönetim ve toprak <<bütünlüğü>> Acheson'un ikinci kutsal il
kesi sayesinde sadece Kanton ve Tayvan gibi küçük toprak parçaların
da «hfila korunabilıııcktedir>>. Geri kalan yerlerde işler rast gitmemiş 
ve yönetim ve toprak bütünlüğü paramparça olmuştur. 

Bugün, Acheson'un üçüncü kutsal ilkesi sayesinde ABD 
hakimiyeti de dahil olmak üzere bütün <<yabancı hakimiyeti>>, Ache
son ve benzerlerinin <<karşı çıkması>> sonucunda sadece Kanton ve 
Tayvan gibi yerlerde başarıyla tasfiye edilmiştir; onun için bu yerlerde 
bugün, Çinliler hakimdir. Çin iUkesinin geıi kalan kısmı (düşündükçe 
insanın ağlayası geliyor), elden gitmiş ve yabancıların hakimiyeti altı
na giııııiştir ve buralarda yaşayan bütün Çinlileı· köle haline gelntlşlcr
dir. Yazısında buraya kadar, Ekselansları Dean Aclıeson, bu yabancı
ların hangi ülkelerden geldil:!�:ini belirtmeye fırsat bulamamış; fakat 
biraz daha okuyunca açıkça anlaşılıyor, onun için soııııaya gerek yok. 

Acheson, Çin'in içişlerine karışmamanın da bir ilke sayılıp sayıla
mayacağını belirtmemiş; aıılaşılan sayılamaz. lştc ABD maııdarinlcri
nin mantığı budur. Acheson'un Açıklama Mektubıı'nu sonuna kadar 
okuyan lıerkes, onun üstün ınantığı karşısında şapkasını çıkannal:: zo
runda kalacakur. 
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İDEALİST TARİH ANLAYIŞININ İFLASI 

16 Eylül 1949 
Çinliler, ABD burjuvazisinin sözcüsü Acheson'a sadece ABD'nin 

para ve silah, Çan Kayşek'in ise ABD için savaşmak ve Çinlileri kat-, 
letrnek üzere asker sağladığını açıkça itiraf ettiği için değil, aynı za-
manda böylece Çinli ilericilere, geri unsurları ikna etmelerinde kanıt 
sağladığı için de teşekkür etınelidirler. lşte görüyorsunuz, milyonlarca 
Çiı1liniı1 hayauı1a ınal olan son l>irkaç yıllık büyük, kanlı savaşın ABD 
emperyalizmi tarai'ıııdaıı planlanıruş ve örgütlenmiş olduğunu Ache
soıı kendi ağzıyla itiraı.· ediyor. Çinliler, sadece ABD'nin Çin'deki sö
züm ona <<deınııkratik bireycileri>> kendi safına almak, bir ABD beşin
ci kolu örgütleınek ve Çin Koınüııist Partisi önderliğiııdeki halk 11ükü
meliııi deviı ıııek ı1i)•etiııde olduğunu açıkça ilan ettiği için değil, ayııı 
zaınaııda böylece Çinlileri ve özellikle liberalizmin belirli ölçüde etki
si altında kalnıış olup da, �imdi artık birbirlerine Amerikalılara kanma
mak konusuııda söz veren \'e ABD enıperyalizminin el altından çevire
ceği e11trikalara karşı lıazıı·lık!ı olan Çinlileri uyandırmış olduğıı için 
de Achesorı'•t teşek..lcür borçludurlar. Çinliler, Acheson'a ınodem Çin 
tarihi lıakkıııda saçnıa sapan hikayeler uydurduğu için de teşekkür 
borçludurlar . .  A.chesoı1'un tarih anlayışı, Çinli aydıııların bir kesirrıinin 
de paylaşuğı taril1 aıılayışıdır, yani burjuva idealist tarih anlayışıdır. 
Dolayısıyla Achesoıı:un görüşlerinin çürütülmesi birçok Çinli için ya
rarlı olabilir ve onların ut"uklarını genişletebilir. Anlayışları Ache
son'unkiyle aynı ya da bazı bakımlardan aynı olanlar içinse daha da 
yararlı olabilir. 

Aclıeson'un modem Çin tarihi hakkında uydurduğu safsatalar ne
lerdir? Her şeyden önce, Çin devriminin ortaya çıkışını, Çin'deki eko-



nomik ve ideolojik koşullar açısından ele almaktadır. Bu konuyla ilgili 
olarak birçok efsane ortaya atmıştır. 

Acheson şöyle diyor: 

1 8 . ve 1 9. yüzyıllarda. Çin'in nüfusu iki kauna çıktı ve bu nüfus 
artışı ülke üzerinde dayanılmaz bir baskı yarattı. Her Çin hükü
metinin karşı karşıya kaldığı ilk sorun, bu nüt·usun beslenmesi 
olmuştur. Bugüne kadar bunu kimse ba.şaramamıştır. GuOinin
dang bu sorunu, yasalara birçok toprak refoııııu yasası ekleyerek 
çözmeye çalışmışu. Bu yasalardan bazıları başarısızlığa uğra
mış, bazılarına ise aldırış bile edilmemiştir. Bugün Milli Hükü
metin içinde bulunduğu güç durum, hiç de azımsanmayacak bir 
ölçüde, Çin'e yeterince yiyecek sağlayamamış olması yüzünden
dir. Çin komünistlerinin propagandasının büyük bir bölümünü, 
toprak sorununu çözecekleri yolundaki vaatler oluştuııııaktır. 

Yukarıdaki sözler kafası berrak olmayan Çinlilere inandırıcı gele
bilir. Bu kadar yiyecek bu nüt·usu beslemez, öyleyse devrimin nedeni 
budur. Guomindang bu soruna çözüm getirememiştir ve Komünist 
Partisi'nin de getirebileceği şüphelidir. <<Bugüne kadar bunu kimse ba
şaramamışur .>> 

Devrimler, niifus fazlası yüzünden mi meydana gelir? Gerek 
Çin'de, gerekse. başka yerlerde, eski ve yeni birçok devrim olmuştur. 
Bütün bunlar nüfus t"azlalığı yüzünden miydi? Çin'de son birkaç bin 
yıl içinde meydana gelen birçok devrimin nedeni de nüt·usun fazla ol
ması mıydı? 174 yıl önce lngiltere'ye karşı yapılan Amerikan Devri
mi 1 de mi nüfus fazlalığı yüzünden olmuştu? Acheson'un tarih bilgisi 
sıfırdır. Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'ni bile· okumamış olduğu an
laşılıyor. Washington, Jefferson ve diğerleri lngiltere'ye karşı devrimi, 
Amerika'daki herhangi bir nüfus fazlalığı nedeniyle değil, Amerikalı
lar üzerindeki İngiliz baskı ve sömürüsü yüzünden yaptılar. Çin halkı 
feodal bir hanedanı devirdiği her seferinde bunu herhangi bir nüfus 
ı·azlalığı yüzünden değil, o hanedan taraı·ıııdan ezildiği ve sömürüldü-

1 .  Kuzey Amerika halkının lngiliz,sön1ürge yönetinıine karşı çıktığı ve Bağınısızlık Sa
vaşı diye bilinen 1775- 1783 burjuva devrinıi. 
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ğü için yapu. Ruslar Şubat Devrimi'ni ve Ekim Devrimi'ni herhangi 
bir nüfus fazlalığı dolayısıyla değil, Çar ve Rus burjuvazisi tarafından 
ezildikleri için yaptılar. Çünkü bugün bile Rusya'da nüfusa oranla bü
yük bir toprak bolluğu vardır. T0prakların son derece geniş, nüfusun 
ise son derece seyrek olduğu Moğolistan'da, Acheson'un manuğına gö
re bir devrim düşünülemezdi, ı·akal bir süre önce burada da devrim 
gerçekleşmiştir. 2 

' 
Acheson'a göre, Çin için hiçbir çıkar yol yoktur. 475 milyonluk bir 

nüfus <<dayanılmaz bir baskı>>dır ve devrim olsqn olmasın, durum 
ümitsizdir. Acheson buna büyük bir ümit bağlıyor, bu ümidini açıkça • 
belirtmemiş olmasına karşın bu, birtakım Amerikalı gazeteciler tara-
fından ortaya aulan, Çin·Komünist Partisi'nin Çin'in ekonomik sorun
larım çözemeyeceği, Çin'in sürekli bir kargaşa içinde kalmaya devam 
edeceği ve tek çıkar yolun ABD ekmeği ile yaşamak, yani bir ABD 
sömürgesi haline gelmek olduğu yolundaki iddialarla birçok kez açığa 
vurulmuştur. 

1 9 1 1  Devrimi neden başarıya ulaşmadı ve nüfusun beslenmesi so
rununu neden çözemedi? Çünkü yalnız Çing Hanedanını deviııııekle 
yetindi; emperyalist ve feodal baskı ve ·sömürüyü ortadan kaldırmadı . 

1 926-27 Kuzey Seferi neden başarıya ulaşmadı ve neden nüfusun 
beslenmesi sorununa bir çözüm getirmedi ? Çünkü Çan Kayşek devri
me ihanet etti, emperyalizme teslim oldu ve Çinlileri ezen ve sömüren 
karş�devrimin elebaşısı haline geldi. 

<<Bugüne kadar bunu kimsenin başaramadığı>> gerçekten doğru mu
dur? Kuzeybau, Kuzey, Kuzeydoğu ve Doğu Çin'deki toprak sorunu
nun daha şimdiden çözülmüş olduğu eski Kurtarılmış Bölgelerde, Ac
heson'un deyişiyle <<bu nuı·usu beslemek>> diye bir sorun hfila var mı
dır? ABD Çin'de, oldukça çok sayıda casus ya da sözüm ona gözlemci 
bulundurmuştur. Bunlar nasıl olmuş da bu gerçeği bile ortaya çıkara
mamışlardır? Şanghay gibi yerlerde işsizlik ya da nüfusun beslenmesi 
gibi sorunlar sırı· emperyalizm, feodalizm, bürokratkapitalizm ve geri-

• 
2. 1 921-1924 yıllan arasıııdaki kurtuluş nıücadelelerinde Moğolistan Devrinıcı- Halk 

Partisi'nin önderliği altında Moğolistan halkı, her ikisi de Japon en1peryaliznıi tarafın
dan desteklenen Rus Beyaz Muhafızlarının haydut çetelerirıi ve Çin'in Kuzeyli sav� 
ağalaruun silahlı kuvvetlerirıi ülkeden sürdü, Moğolistan'daki feodal yönetinıi devirdi 
ve Moğolistan Halk Cumhuriyeti'rıi kurdu. 

i 
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ci Guamindarıg hükümeti taraı·ından uygulanan zalim ve vicdansız 
baskı ve sömüıii yüzünden ortaya çıkmıştır. Halk Hükümetinin yöneti
mi altında. bu işsizlik ve nüt"usun beslenmesi sorununun kuzeyde, ku
zeydoğuda ve ülkenin diğer yerlerinde olduğu gibi tam olarak çözül
mesi, ancak birkaç yıl alacaktır. 

Çin'in büyük bir nüı·usa sahip olmasi, çok iyi bir şeydir. Nüı·usu 
daha birkaç kat artsa bile Çin, buna çözüm bulacak yetenektedir; çö
züm ise üretimdir. Malthus3 gibi Batılı burjuva ekonomistlerinin, yi
yecek maddelerindeki artışın nüfus artışına ayak uyduramayacağı şek
lindeki saçma iddialan sadece Marksistler tarafından uzun süre önce 
teoride tamamen çüriltülmekle kalmamış, aynı zamanda Sovyetler Bir
liği'ndeki ve Çin'in Kurtarılmış Bölgelerindeki devrimlerden sonra, 
gerçekler tarafından da darmadağın edilmiştir. Nüfusun beslenmesi 
sorununun devrim ve üretimle çözülebileceği gerçeğinden hareket 
eden Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi, ülkenin dört bir yanında
ki Parti örgütlerine ve Halk Kurtuluş Ordusu'na, kendilerini yararlı ki
şeler haline getirebildikleri ve iflah olmaz birer gerici ya da kötülüğü 

' 
ile ün salmış birer namussuz olmadıkları sürece eski Guomindang gö-
revlilerinden hiçbirini kovmayıp yerlerinde bırakmaları yolunda emir 
vermiştir. Durumun çok kötü olduğu yerlerde yiyecek maddeleri ve 
konutlar paylaşılacaktır. İşlerinden atılan ve geçinecek imkanları ol
mayanlara iş verilecek ve geçimleri sağlanacaktır. Aynı ilkeye göre is
yan ederek bize katılan ya da esir alınan bütün Guomindang askerleri
nin geçimini sağlayacağız. Elebaşılar dışında tüm gericilere, pişman
lık gösterdikleri takdirde hayatlarını kazanmaları için bir ı·ırsat tanına
caktır. 

Yeryüzünde en değerli şey insandır. İnsanlar var olduğu sürece, 
Komünist Partisi önderliğinde her türlü mucize yaratılabilir. Bizle{, 
Acheson'un karşıdevrimci teorisinin çürütücüleriyiz. Biz, devrimin her 

3. Bir Anglikan din adanu ve gerici bir iktisatçı olan T.R. Malthus (1766- 1 834), Nüfus 
Üzerine ( 1798) adlı eserinde, «serbest durunıda nüfus . . . . .  geometrik dizi ile artar . . . 
(buna karşılık) yiyecek maddeleri ise� ..  aritmetik diziden daha hızlı bir tarzda artırıla
maz» diyordu. Bu keyfi varsayınıdan hareket ederek, insan toplumundaki sefalet ve 
kötülüklerin doğanın değişmez olguları oldugu sonucuna varıyordu. Malthus'a göre, 
emekçi halkın sefaleti sorunu, ancak onların ömürlerini kısaltarak, nüfusu azaltarak 
ya da artışını durdurarak çözülebilirdi. Kıtlığı, salgın hastalıklan ve savaşı, nüfusu 
aultmanın birer yolu olarak görüyordu. 
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şeyi değiştirebileceğine ve çok geçmeden hayatın bolluk içinde olaca
ğı ve kültürün serpilip gelişeceği, büyük bir nüfusa ve büyük bir ürün 
zenginliğine sahip yeni bir Çin'in doğacağına inanıyoruz. Bütün ka
ramsar görüşler tamamen temelsizdir. 

<<Batı'nın etkisi>> Acheson tarafından, Çin devriminin ortaya çıkışı
nın ikinci nedeni olarak gösteriliyor. Acheson şöyle diyor: 

Üç bin yılı aşkın bir süre boyunca Çinliler, dış etkilerden büyük ' 
ölçüde uzak bir şekilde kendi yüksek kültür ve uygarlıklarını ge-
liştirdiler. Askeri istilalara uğradıklarında bile Çinliler, sonunda 
istilacıyı kendilerine tabi kılmayı ve eritmeyi daima başardılar. 
Bu yüzden kendilerine dünyanın merkezi ve uygar insanlığın en 
yüksek ifadesi gözüyle bakmaları doğaldı. Fakat 19. yüzyılın or
ta.�ında Çin'in o zamana kadar aşılamamış olan tecrit duvarında 
Batı tarafından bir gedik açıldı. Bu yabancılar daha önceki ya
bancı akımlarda görülmeyen bir girişkenliği, Batı teknolojisinin 
eşi görülmemiş gelişmesini ve yüksek bir kültür düzenini bera
berlerinde getirdiler. Kısmen bu nitelikler, kısmen de Mançu yö
netiminin çürümüşlüğü nedeniyle Batılılar, Çinliler tarafından 
eritilecek yerde, kaynaşma ve huzursuzluğun artmasında önemli 
rol oynayan yeni fikirler getirdiler. 

Acheson'un söyledikleri kafası berrak olmayan Çinlilere inandırıcı ' 
gelebilir: Batıdan yeni tikirlerin gelmesi devrime yol açmıştır. 

Devrim kimi hedef almıştı? <<Mançu yönetiminin çürümüşlüğü>> ve 
saldırılacak zayıt· noktanın bu olması nedeniyle, devrimin Çing Hane
danını hedeı· aldığı sanılabilir. Fakat burada Acheson'un söyledikleri 
pek doğru değildir. 1 9 1 1  Devrimi, emperyalizıııi hedef almıştı. Çinli
ler devrimde Çing rejimini hedef aldılar, çünkü Çing rejimi emperya
lizmin uşağıydı. lngiltere'nin atyon saldırısına karşı verilen savaş, İn
giliz-Fransız müttet'ik kuvvetlerinin saldırısına karşı verilen savaş, 
Tayping İlahi Krallığının emperyalizmin uşağı Çing rejimine karşı 

4. Tayping ilahi Krallığı Savaşı, 19. yüzyılın ortalarında Çing Hanedanının feodal yöne
timine ve uyguladığı nıilli baskıya karşı köylülerin bir devrin1ci savaşıydı. Bu devri
nıin önderleri olan Hımg Siuçuan, Yang Siuçing ve diğerleri, Ocak 1 85 l 'de Gııang
si'de bir ayaklannıa düzenleyerek Tayping ilahi Krallığının kurulduğunu ilan ettiler. 
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verdiği savaş4, Fransız saldırısına karşı verilen savaş, Japon saldırısına 
karşı verilen savaş ve sekiz devletin müttefik kuvvetlerinin saldırısına 
karşı verilen savaş yenilgiyle sonuçlandı; bütün bunların sonunda, em
peryalizmin uşağı Çing Hanedanına karşı 1 9 1 1  Devrimi patlak verdi. 
1 9 1 1  yılına kadarki modeı:ıı Çin tarih.i budur. Peki, Acheson'un deyi
miyle <<Batının etkisi>> nedir? Bu, Marks ve Engels'in 1 848 yılında Ko
münist Partisi Manifestosu'nda söyledikleri gibi5, Batı burjuvazisinin 
dünyayı şiddet yoluyla kendi bakış açısına göre yeniden biçimlendir
me çabasıdu'. Bu etki ya da yeniden biçimlendirme süreci içinde, Batı 
geleneklerine aşina kompradorlara ve şakşakçılara ihtiyaç duyan Batı 
burjuvazisi, Çin gibi ülkelerin okullar açmalarına ve dışarıya öğrenci 
göndeııııelerine izin vermek zorunda kıiıdı ve böylece Çin'e <<yeni ti
kirler getirildi.>> Buna koşut olarak Çin gibi ülkelerde milli burjuvazi 
ve proletarya ortaya çıkU. Aynı zamanda köylülük itlasa sürüklendi v� 
dev bir yarıproletarya doğdu. Böylece Batı burjuvazisi Doğu'da iki in
san kategorisi yarattı: Emperyalizmin uşağı olan küçük bir azınlık ve 
emperyalizme karşı olan ve işçi sınıfı, köylülük, şehir küçük burjuva
zisi, milli burjuvazi ve bu sınıflardan gelen aydınlardan oluşan bir ço
ğunluk. Çoğunluk grubunda yer alanların hepsi, emperyalizmin kendi
si tarafından yaratılmıştır, emperyalizmin mezar kazıcılarıdırlar ve 
devrim bunlardan kaynaklanır. Sözüm ona Batı'dan fikirlerin gelmesi
nin <<kaynaşma ve huzursu:a.Iuğa>> yol açtığını söylemek yanlıştır, as
lında emperyalist saldırı direnişe yol açmıştır. 

Bu direnme hareketi boyunca uzun bir süre, yani 1 840'daki Afyon 
Savaşı'ndan 1 9 1 9  yılındaki 4 Mayıs Hareketi'nin arifesine kadar yet-

1852 yılında köylü ordusu Guangsi'den kuzeye ilerledi ve Hunan, Hubey, Ciangsi ve 
Anhuy Eyaletlerinden geçerek l 85�'te aşağı Y angze havvısının başlıca şehri olan 
Nancing'i ele geçirdi. Bundan sonra: köylü 'ordusunun kuvvetlerinden bir kısnu kuze
ye doğru ilerlemeye devam ederek Kuzey Çin'deki önemli bir şehir olan Tiancin'in 
yakınlarına kadar sokuldu. Tayping .Ordusu'nun, işgal ettiği yerlerde istikrarlı üs böl
geleri kurnmnası ve Nancing'i başkent yaptıktan sonra ordudaki yönetici grubun bir
çok siyasi ve askeri hata yapn1ası yüzünden Çing hükümetinin ve saldırgan lngiltere, 
ABD ve Fransa'nın ortak karşıdevrio1ci kuvvetlerinin saldırısı karşısında tutunanıa
yan ordu 1864 yılında yenilgiye uğradı. 

5. Bkz. Komünist Partisi Manifestosu, BirinL-i Bölünl, «Burjuvalar ve Proleterleı·». Bur
juvazi, «bütün nulletleri yok oln1akla; tehdit ederek onları burjuva ü�etim biçinuni ka
bullenn1eye zorluyor; bu nulletleri kendisinin uygarlık diye adlandırdığı şeyi benim
senıek, yllni, burjuvalaşınll zorunda bırakıyor. Burjuvui, tek kelimeyle kendi dan1-
gasını taşıyan bir dünya yaratıyor.» 
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miş yılı aşkın bir süre Çinliler, kendilerini emperyalizme karşı koru
mak için hiçbir ideolojik silaha sahip değildiler. Eski inatçı feodaliz
min ideolojik silahları yenilgiye uğramış, boyun eğmek zorunda kal
mış ve iflas etmişti. B aşka çareleri olmayan Çinliler, kendilerini em
peryalizmin anavatanı olan Batı'dak:i burjuvazinin devrimci dönemin-• 
deki cephaneliğinden ödünç alınan devrim teorisi, doğal haklar ve bur-
juva cumhuriyeti teorisi gibi ideolojik silahlar ve siyasi form,üllerle 
silahlandırmak zorunda kalmışlardı. Çinliler siyasi partiler kurup dev
rimler yaptılar ve bu yoldan yabancı devletlere karşı direnebilecekleri
ni ve bir cumhuriyet kurabileceklerini sandılar. Fakat, bütün bu ideolo
jik silahlar da, feodalizminkiler gibi son derece çürük çıktı, yenilgiye 
uğradı, geri çekildi ve iflas etti. 

1 9 1 7  Rus Devrimi, Çinlileri uyandırdı ve onlara yani bir şey, 
Marksizm-Leninizmi öğretti. Çin'de çığır açan bir olay oldu. Çin Ko
münist Partisi doğdu. Sun Yatsen bile, bu <<İttifakı>> savundu. Kısacası, 
o gün bugündür Çin'in yöneliini değişti. 

1 
Emperyalist bir hükümetin sözcüsü olduğundan Acheson pek tabii • 

olarak emperyalizm sözünü ağzına almak bile istemiyor. Kendisi, em-
peryalist saldırıyı şöyle tarif ediyor: <<Bu yabancılar . . .  girişkenli
ği . . .  beraberlerinde getirdiler.>> <<Girişkenlik>> - Ne de güzel bir isim! 
Bu <<girişkenliği>> öğrenen Çinliler, İngiltere ya da ABD'ye saldırmadı-, 
lar ve sadece Çin'de <<kaynaşma ve huzursuzluk>> yarattılar yani em-
peryalizme ve onun uşaklarına karşı devrimlere giriştiler. Ancak ne 
yazıktır ki, bir keresinde bile başarıya ulaşamadılar; her set.erinde 
<<girişkenliğin>> mucidi emperyalistler tarafından yenilgiye uğratıldılar. 
Bu yüzden Çinliler, başka bir şeyi öğrenmeye başladılar ve ne tuhaftır 
ki, bunun işe yaradığını derhal fark ettiler. 

Çin Komünist Partisi, << l 920'lerin başında, Rus Devrimi'nin ideolo
jik etkisiyle örgütlenmişti>>. Acheson bunda haklıdır. Bu ideoloji, 
Marksizm-Leninizmden başka bir şey değildi. Bu ideoloji, Acheson'un 
<<daha önceki akımlarda görülmeyen yüksek kültür düzeni>> dediği Batı 
burjuvazisinin ideolojisinden ölçülemeyecek derece üst!indür. Bu ide
olojinin güçlülüğünün su götürmez kanıtı, Çin'in eski feodal kültürü 
ile kıyaslandığında Acheson'lann <<yüksek bir kültür düzeni�> diye öğü
nebilecekleri Batı burjuva kültürünün, Çin halkının edindiği yeni 
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Marksist-Leninist kültürle, bilimsel dünya görüşü ile ve sosyal devtim 
teorisi ile karşı karşıya gelir gelmez yenilgiye uğramasıdır. Çin halkı
nın edindiği bu bilimsel ve devrimci yeni kültür, daha ilk savaşında 
emperyalizmin uşakları kuzeyli savaş ağalarını; ikincisinde emperya
lizmin başka bir uşağı olan Çan Kayşek'in, 25 bin li süren Uzun Yürü
yüşü6 sırasında Çin Kızıl Ordusu'nu durduııııa çabalarını; üçüncüsün
de Japon emperyalizmini ve onun uşağı Vang Cinvey'i yenilgiye uğ
rattı; dördüncüsünde de Çin üzerinde ABD'nin ve bütün diğer emper
yalist devletlerin boyunduruğu ile birlikte onların uşakları olan Çan 
Kayşek ve bütün diğer gericilerin yönetimine son verdi. 

Çin'e girişiyle birlikte Marksizm-Leninizıııin, bu ülkede böylesine 
büyük bir rol oynamasının nedeni, Çin'in toplumsal koşullarının, bunu 
gerektirmiş olması, Çin halkının devriminin somut pratiği ile birleşti
rilmiş olması ve Çin halkı tarafından kavranmış olmasıdır. Nesnel 
gerçeklerle birleştirilmediği, nesnel olarak var olan ihtiyaçları karşıla
madığı ve halk kitleleri tılraı·ından kavranmadığı sürece hiçbir ideoloji 
-en iyisi, hatta Marksizm-Leninizm bile- etkili olamaz. Biz tarihi ma
teryalistleriz, tarihi idealizme karşıyız. 

Ne tuhat"tır ki, <<Sovyet doktrini ve pratiğinin, özellikle ekonomi ve 
Parti örgütü bakımından Dr. Sun Yatsen'in düşünceleri ve ilkeleri üze
rinde gözle görülür bir etkisi olmuştur>> . Pekfila, Dr. Sun üzerinde, Ac
heson ve benzerlerinin onca övündükleri Batı'nın <<yüksek kültür dijze
ni>>nin ne gibi bir etkisi olmuştur? Acheson bundan söz etmiyor. Ha
yatının en büyük kısmını ülkeyi kurtaracak gerçeği Batı burjuva kültü
ründe aramaya hasreden Dr. Sun'un sonunda hayal kırıklığına uğraya
rak <<Rusya'dan öğrenme>>ye dönmesi bir rastlantı mıdır? Kuşkusuz 
değildir. Dr. Sun'un ve onun temsil ettiği çilekeş Çin halkının, 
<<Batı'nın etkisi>> karşısında öfkeye kapılarak emperyalizm ve uşakları-

6. 1934 Ekin1'inde Çin işçi ve Köylü Kızıl Ordusu'nun Birinci, Üçüncü ve Beşinci Grup 
Orduları (yani Merkezi Kızıl Ordu diye de bilinen Kızıl Ordunun Birinci Cephe Or
dusu) bau Fucien'deki Çangdung ve Ninghua'dan ve güney Ciangsi'deki Ruyçin
Yutu ve diğer yerlerden hareket ederek büyük bir stratejik hareket başlatular. Kızıl 
Ordu, bu yürüyüşte Fucien, Ciangsi, Gııangdung, Hunan, Guangsi, Guyçov, Sicuan, 
Yunnan, Sikang, Gansu ve Şensi gibi on bir eyaletten geçerek, karlı dağları ve ıssız 
bozkırları aşarak, sayısız güçlüklere göğüs gererek ve düşmanın peş peşe giriştiği ku
şatnıa, takip ve engellenıe ve durdurma harekatlarını boşa çıkararak 25 bin /i (12 500 
kilon1etre) yol kat etti ve sonunda, 1935 Ekin1'inde muzaffer bir şekilde kuzey Şan
si'deki devrimci Us bölgesine ulaşu. 
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na karşı bir ölüm kalım mücadelesi vermek üzere <<Rusya ve Komünist 
Partisi ile ittifak>> kararı almaları hiç kuşkusuz bir rastlantı değildir. 
Acheson burada, Sovyet halkının emperyalist saldırganlar olduğunu ve 
Sun Yatsen'in de saldırganlardan öğrendiğini söylemeye cesaret ede
miyor. Peki öyleyse, eğer Sun Yatsen, Sovyet halkından öğrenebildiy
se ve Sovyet halkı da emperyalist saldırganlar değilse, Sun Yatsen'in 
haletleri olan, kendisinden sonra gelen Çinliler neden Sovyet halkın
dan öğrenmesin? Marksizm-Leninizm sayesinde bilimsel dünya görü
şünü ve sosyal devrim teorisini öğrendikleri, bunları Çin'in somut 
özellikleri ile birleştirdikleri, Çin Halk Kurtuluş Savaşı'nı ve büyük 
halk devrimini başlattıkları bir demokratik halk diktatörlüğü cumhuri
yeti kurdukları için, Sun Yatsen dışındaki Çinlilerden niçin <<Sovyetler 
Birliği'niıı boyunduruğu alunda>>, <<Komintern'in beşinci kolu>> ve 
<<Kızıl emperyalizmin uşakları>> diye söz ediliyor? Dünyada bundan 
daha müthiş bir mantık olabilir mi? 

Marksizııı-Leninizmi öğrendiğinden bu yana Çin halkı ruhundaki 
pasifliği atmış ve ·inisiyatif sahibi olmuştur. Çağdaş dünya tarihinin 
Çinlilere ve Çin kültürüne tepeden bakıldığı döneminin, o andan itiba
ren kapanmış olması gerekir. Büyük, muzat·fer Çin Halk Kurtuluş Sa
vaşı ve büyük halk devrimi, Çin halkının büyük kültürünü canlandır
mıştır ve canlandırmaktadır. Manevi bakımdan Çin halkının bu kültü
rij daha şimdiden kapitalist dünyadakilerin hepsinden üstündür. örne
ğin ABD Dışişleri Bakanı Acheson ve benzerlerini alalım. Bunların 
modern Çin'i ve modem dünyayı kavrayış düzeyleri, Çin Halk Kurtu
luş Ordusu'nun sıradan bir erinin kavrayışından daha geridir. 

Bu noktaya kadar Acheson, güç bir metin üzerinde ders veren bir 
burjuva protesörü gibi, Çin'deki olayların neden ve sonuçlarını araştı
rıyormuş pozuna bürünmüştür. Çin'de devrim, birinci olarak nüt·us faz
lalığı yüzünden, ikinci olarak da Batı ı·ikirlerinin itici gücüyle olmuş. 
Bakıyorsunuz kendileri nedensellik teorisinin bir savunucusu olarak 
görünüyor. Fakat bundan sonrasına baktığınızda bu sıkıcı ve sahte ne
densellik teorisinin bu kadarcığından bile eser kalmıyor ve insan ken
disini anlaşılmaz bir olaylar yığınıyla karşı karşıya buluyor. Her nasıl
sa, birbirlerine karşı kuşku ve net.ret duyan Çinliler iktidar ve para için 
kendi aralarında dövüşüyorlar. İki rakip parti olan Guomindang ile Çin 
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Komünist P&ı I isi 'nin göreli moral güçlerinde, izah edilemez bir deği
şiklik oluyor ve birinin morali birden sıfırın altına düşerken ötekininki 
kor ateş kesiliyor. Sebep nedir? Kirrıse bilmiyor. Dean Acheson tarııfı
dan temsil edilen ABD'nin «yüksek kültür düzeni>>nin özündeki man
tık işte budur. 
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