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ON BÜYÜK İLİŞKİ ÜZERİNE 

(25 NİSAN 1 956) 

S iyasi Büro, son iki ay içinde Merkezin ı 34 iktisadi ve mali şu
besinin çal ışma raporlarını tek tek dinledi ve kabul etti . Bu şubeler
le birçok mesele üzerine görüş alışverişinde bulundu ve meseleleri 
daha da tartıştıktan sonra 1 O meseleyi ,  1 O çel işmeyi içeren bir sen
tez yaptı . 

Bu meseleleri ele almanın bir tek amacı vardır: Sosyalizmi daha 
fazla, daha hızlı , daha iyi ve daha iktisadi bir şekilde inşa etmek için 
bütün olumlu unsurları ve mevcut güçleri harekete geçirmek. 

Bütün olumlu unsurları ve mevcut güçleri harekete geçirmek 
daima bizim siyasetimiz olmuştur. Geçmişte bu siyaseti , Demokra
tik Halk Devrimi'ni zafere ulaştırmak, feodal izmin ve bürokrat-ka
pitalizmin iktidarına son vermek için uyguladık. Ş imdi bunu yeni 
bir devrimde, Sosyalist Devrim'de ve sosyalist devletin inşasında 
uyguluyoruz. İster devrim için, isterse inşa için olsun daima bu si
yaset uygulanmalıdır. Bu nokta herkes için açıktır. Fakat, yine de 

1 "Merkez" olarak çevrilen "çung yang" terimi, Çin Komünist Partisi 'nin metinle
rinde yerine· göre değişik anlamlar taşıyabil iyor. Çoğu zaman "Merkez Komite
si"nin bir kısaltması oluyor, ama S iyasi  Büro ya da S iyasi B üro Daimi Komitesi 
veya Başkan gibi, merkezi Parti teşkilatı adına hareket eden bir organı anlatmak 
için de kullanıl ıyor. Bazen de merkezi devlet ve Parti organlarını içine alan Pe
kin'deki bütün karar alma merkezlerini  belirtmek için kullanı lıyor. Bel l i  bir me
tinde ne anlan1da kullanıldığını kestinnek okuyucuya kal ıyor. 
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tartışı lınası gereken bazı meseleler, bunların arasında bazı yeni nok
talar vardır. Çalışmamızda hala hatalar ve eksiklikler vardır. Bu me
seleleri tartışır, düşünür ve bu çelişmeleri doğru olarak ele alırsak, 
bir kısım gereksiz zaman kaybını önleyebiliriz .  

On meseleyi okuyorum: 
1. Sanayi ile tarım ve ağır sanayi ile hafif sanayi arasındaki ilişki .  
2. Kıyı bölgelerindeki sanayi ile iç bölgelerdeki sanayi arasında-

ki i lişki . 
3 .  İktisadi inşa i le savunmanın inşası arasındaki ilişki .  
4 .  Devlet, üretim birimleri ve tek tek üreticiler arasındaki ilişki. 
5. Merkez ile bölgeler arasındaki i l işki . 
6 .  Han milliyeti i le milli azınlıklar arasındaki i lişki . 
7. Parti i le partil i  olmayanlar arasındaki i lişki . 
8. Devrimci ile karşıdevrimci arasındaki ilişki . 
9 .  Doğru ile yanlış arasındaki i lişki . 
1 O. Ç in i le diğer ülkeler arasındaki i lişki . 
Bu ilişkilerin hepsi birer çelişmedir. Dünyada her yerde çelişme 

vardır. Çelişmeler olmasaydı dünya olmazdı . 
Şimdi yukarıdaki 1 O çelişmeyi tartışacağım. 

1. Sanayi ile Tarım ve Ağır Sanayi ile Hafif Sanayi 
Arasındaki ilişki 

Herkes, ağır sanayinin, öncelik verilmesi gereken kilit sektör ol
duğunu kabul ediyor. Ağır sanayi ile hafif sanayi ve sanayi ile tarım 
arasındaki ilişkiyi ele alırken, i lke hataları yapmadık. Ağır sanayi
ye gereğinden fazla ağırlık veren ve hafif sanayi ile tarımı ihmal 
eden bazı sosyalist ülkelerin hataların ı  işlemedik. Bunun sonucu, 
bu ülkelerin pazarlarında yeteri kadar mal yoktur, günlük ihtiyaç 
maddeleri kıttır ve paraları istikrarsız9ır. 
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Biz hafif sanavi ile tannıa niSpeten daha fazla a?!ırlık verdik . Pa-
.,. � 

zarımızda ti.iketinı nıalları nispeten boldur. Bu, devrim�en sonra ba-

zı ülkelerin pazarlarının duruınundan farklıdır. Aşırı bolluk iç inde 
olduğunıuzu söylcnıek doğru deği ldir, fakat halkın her gün kullan
dığı ınaddeler oldukça boldur. Fiyatlatıınız da sabittir ve halkın pa
rası istikrarl ıdır. Bu. artık başka mcselenı iz yok denıek deği ldir. Ha
la ınesclelcr vardır. Ağır sanayi ile hafif sanayi ve hafif sanayi  ile 
tarını yatırını ları oranında uygun düzenlemeler yapmalıyız. Toplaın 
sanayi ve tanın yatın·nı ları iç inde hafif  sanayi ile tanın yatırıınları
nın oranında uygun art ırınalar yapınalıyız . 

Bu ,  ağır sanayinin artık öncü sektör olnıadığı anlamına ını gel ir? 
Hayır, ağır sanayi hala öncü sektördür. Artık sanayiye ağırl ık tanı
ınayacak mıy.ız? Soru bu şekilde sorulursa, cevap, yatırıınlarda 
ağırlığın hala ağır sanayinin üzerinde olduğudur. 

Gelecekte onlara ayrılan yatının oranının yükselınesi için, hafif 
sanayiye ve tarıma daha çok yatının yapınalıyız . Oranı yükselttiği
miz zaınan, bu , ki lit sektörü değiştirdiğimiz anlamına mı gel ir? Ha
yır, kilit sektör değişıncmiştir. Kilit sektör hala ağır sanayidir, ama 
şiıııdi hafif sanayiye ve tarııııa daha çok ağırlık tanınacaktır. 

Ağırlıktaki bu artış ın sonucu ne olacaktır? Sonuç, ağır sanayinin 
ve üretim araçları üretin1inin daha fazla ve daha hızlı gel işmesi ola
caktır. Ağır sanayinin gelişmesi , sermaye birikimi ister. Bu birikim 
nereden sağlanacaktır? B izzat ağır sanayiden sağlanabilir. Ayrıca 
hafif sanayi ve tarımdan da sağlanabilir. Ama hafif sanayi ile tarım 
daha fazla ve daha hızlı birikinı sağlayabil ir. 

Burada bir soru ortaya çıkıyor. Ağır sanayiyi gel iştirıneyi ger
çekten ist iyor musunuz? Ya kuvvetle istiyorsunuz ya da o kadar he
vesli değilsiniz. Eğer ağır sanayiyi gel iştirmeyi hiç istemiyorsanız , 
hafif sanayiye ve tarıma saldırırsınız .  Fazla hevesl i  değilseniz, ha
fif sanayi ile tarınıa bu kadar yatırım yapınazsınız. Ama ağır sana
yiyi gel iştirmeyi kuvvetle istiyorsanız, hafif sanayinin ve tarımın 
gclişıııesine önenı verirsiniz . Böylece daha çok gündelik iht iyaç 
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maddesi yaratılacaktır. Bu da daha fazla birikime yol açar ve birkaç 
yıl sonra ağır sanayiye daha çok sermaye yatırılır. Dolayısıyla me
sele, sizin ağır sanayiyi geliştirıne isteğinizin gerçek mi, yoksa sa
dece bir gösterişten mi ibaret olduğu Q1eselesidir. 

Tabii  ağır sanayiyi geliştirme isteğinin gerçek olup olmadığı 
meselesi bizimle ilgil i  değildir. Kim gerçekten böyle bir şeyi iste
mez? Bizim için  mesele, sadece isteğimizin güçlü mü, yoksa zayıf 
mı olduğu meselesidir. İsteğiniz gerçekten güçlü ise, o zaman hafif 
sanayiye daha çok yatırım yapmalısınız. Aksi halde isteğiniz yüzde 
yüz değil, sadece yüzde doksan gerçektir. Güçlü değildir. Bu,  ağır 
sanayiye bütün kalbinizle önem vermemek demektir. Bütün kalbi
n izle önem verseniz, hafif sanayinin gelişmesine önem verirsiniz; 
çünkü, bu birinci olarak halkın ihtiyaçlarını karşılar, ikinci olarak 
daha fazla ve daha hızlı birikim sağlar. 

Tarım meselesi konusunda bazı sosyalist ü lkelerin tecrübesi ,  ta
rımın kolektifleştirdiği yerlerde bi le ,  kolektifleştirilmenin iyi yöne
tilmediği yerlerde üretimi artırmanın mümkün olmadığını ispat et
miştir. ·Bazı ülkelerde tarım üretimini artırmadaki başarısızlığın te
mel sebebi ,  devletin köylülere karşı izlediği siyasetin doğru olma
masıdır. Köylülerin vergi yükü çok ağır, tarım ürünlerinin fiyatı çok 
düşük ve sanayi mamullerinin fiyatı çok yüksektir. Sanayiyi , özel
l ikle ağır sanayiyi geliştirirken, aynı zamanda tarım vergisi ve sana
yi ile tarım ürünlerinin fiyatları için doğru siyasetler uygulayarak, 
tarıma belli bir statü tanımalıyız . Bütün olarak milli ekonomide ta
rımın önemi, bizim tecrübemizin gösterdiği gibi çok açıktır. Kurtu
luştan it ibaren geçen yılların pratiği, bize iyi mahsul olduğu her za
man, o yıl için ,  her yönüyle hayatın daha iyi olduğunu ispatlamış
tır. Bu  genel bir kanundur. 

Vardığımız sonuç şudur: Ağır sanayiyi geliştirmenin bir yolu ,  ha
fif sanayi ve tarımı biraz daha geliştirmektir. Hafif sanayi ve tarımı 
bir dereceye kadar daha fazla gel iştiren bir yol daha vardır. Birinci 
yolun, yani halkın yaşamına dikkat etmeden ağır sanayiyi tek yanl ı  
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geliştirmenin sonucu, halkın hoşnutsuz olmasıdır. Böylece, ağır sa
nayi bile gerçekten iyi işlemez. Uzun vadede, bu yol ağır sanayinin 
biraz daha yavaş ve daha kötü gel işınesine yol açar. 20-30 yıl sonra 
genel bilanço yapı ldığında, sonuç elverişli olmayacaktır. İkinci yol , 
yani ağır sanayiyi halkın günlük ihtiyaçlarını karşılama temeli üze
rinde geliştirn1ek, ağır sanayinin gel işmesi için daha sağlam bir te
ınel sağlar ve sonuç olarak ağır sanayi daha çok ve daha iyi gel iş ir. 

2. Kıyı Bölgelerdeki Sanayi ile . . 

iç Bölgelerdeki Sanayi Arasındaki ilişki 

İç bölgelerdeki sanayiyi geliştirmek doğrudur. Bu birinci dere
cede öneınlidir, ama kıyı bölgelerini de kollamak gerekir. 

Bu konuda, büyük veya temel hatalar yapmadık, ama bazı zayıf
l ıklarımız vardır. Geçen birkaç yıl içinde, kıyı bölgelerindeki sana
yiye gereken önemi vermedik. Bazı değişiklikler yapmaınız gerek
tiğini düşünüyorum. 

Başlangıçta sahip olduğumuz ağır ve hafif sanayinin ne kadarı , 
Liaoning, Hopey, Pekin , Doğu Honan, Şantung, Anvey, Kiangs i ,  
Şangay, Çekiang, Fukien, K vantung ve K vangsi de dahil olmak 
üzere kıyı bölgelerindeydi? Bütün sanayimizin yüzde 70' i ve ağır 
sanayimizin yüzde 70'i bu kıyı bölgclerindedir. Sadece yüzde 30'u 

içeridedir. Bu faktörü göz önüne almamak, kıyı sanayisine gereken 
ağırlığı vermemek ve onun üretim kapasitesini sonuna kadar kul
lanmamak çok yanlış olur. 

Kıyı bölgeleri sanayisinin gel işmesini sağlamak için ,  el imizden 
geleni yapmalı ve olan vaktimizi kullanmalıyız . Bütün yeni f abri
kalar kıyı bölgelerinde kurulmalıdır demiyorum. Yüzde 90'ından 
fazlası iç bölgelerde kuru lmalıdır. Ama bazıları da kıyı bölgelerin
de kurulabil ir. Mesela, Anşan Çelik Tesisleri ve Fuşun Kömür Ma
denleri kıyı bölgelerindedir; Dairen'de tersane, Tangşan'da demir-
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çelik ve inşaat malzemesi sanayileri, Tangku 'da kimya sanayi ,  Tien
ziı1 'de demir-çelik ve 1nakine sanayi vardır. Şanghay'da makine ve 
gemi yapımı sanayi ,  Nanking'de kimya sanayi ve diğer birçok yer
de sanayi vardır. Petrol yataklarının bulunduğu Kvangtung eyale
t indeki Maoming'de sentetik petrol üretmeyi p lanlıyoruz.  Bu da 
ağır sanayidir. 

Gelecekte bütün ülkede sanayinin daha eşit bir şekilde dağılma
sı ve daha rasyonel bir şekilde yerleşn1esi için ,  ağır sanayinin büyük 
bir kısını -yüzde 90'ı ,  hatta daha fazlası- iç bölgelerde kurulmalıdır. 
Bu konuda herhangi bir şüphe yoktur. Ama ağır sanayinin bir kısmı 
da mutlaka kıyı bölgelerinde kurulmalı ya da genişletilmelidir. 

Eski sanayi teınelimiz, esas olarak kıyı bölgelerindedir. Kıyı 
bölgelerindeki sanayiye önem vermezsek, bu aleyhimize olur. Di
ğer yandan, kıyı bölgelerindeki işletme ve teknoloj i  kapasitesini ta
mamen kullanırsak, doğru bir şeki lde geliştirirsek, iç bölgelerdeki 
sanayiyi sürdürınek ve gel iştirmek için daha fazla güce sahip olu
ruz.  Kıyı sanayisine karşı olumsuz bir tavır takınmak yanlıştır. Bu ,  
hem kıyı sanayisinin tam olarak kul lanılmasını heın de iç  bölgeler
deki sanayinin hızlı gel işmesini engeller. 

Hepimiz iç bölgelerdeki sanayinin gelişmesini istiyoruz.  Mese
le, sadece isteğimizin samimi olup olmadığı meselesidir. İsteğiniz 
samimiyse ve gösterişten ibaret deği lse , o zaman kıyı bölgelerinde
ki sanayiyi daha fazla kullanmalı ve kıyı bölgelerinde daha fazla sa
nayi ,  özel l ikle hafif sanayi kurmalısınız . 

Elimizdeki bilgi lere göre, bazı hafif sanayilerde, sanayi işletme
si çok çabuk inşa edilebilir. Üretime geçtikten ve üretim kapasitesi
ni artırdıktan sonra bir yıl içinde sermaye masraflarını karşılayabi
l irler. Böylece beş yıl içinde i lk kurulana ek olarak, üç dört yen i  
fabrika kurabilirler. Bazı durumlarda iki üç yeni fabrika, diğer bazı 
duruınlarda ise bir yeni fabrika kurabil irler. En azından yarım yeni 
fabrika kurabil irler. Bu da kıyı sanayisinden yararlanmanın önemi
ni ortaya koymaktadır. 
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Uzun vadeli planlar ı ınızda, 400 bin teknik kadro eks ikliğimiz 
var. Bunlar kıyı sanayilerindeki işçi lerin ve teknisyenlerin eğitilme
s iyle sağlanabilir. Teknik kadroların okuryazar ailelerden gelmesi
ne gerek yoktur. Gorki sadece iki yıl ilköğrenim görmüştü . Lu Sün 
üniversite mezunu deği ldi . Eski toplumda profesör deği l ,  sadece bir 
okutman olabil irdi .  S iya Çu-nü Yoldaş h iç okula g itmedi .2 Vasıflı 
işçi lerin pratik tecrübeyle öğrendiklerini ve çok iyi teknik kadro 
olabileceklerin i  anlamalısınız. 

Kıyı sanayisinin teknik düzeyi yüksek, mamul maddelerinin ka
l itesi iyi, maliyeti düşüktür ve birçok yeni  madde üretmektedir. Kı
yı sanayisinin gelişmesi bütün olarak mill i sanayinin teknik düzeyi 
ve kalitesi üzerinde olumlu bir etki yapmaktadır. Bu meselenin öne
mini tam olarak kavraınalıyız. 

Kısacası, hafif sanayiyi geliştirmezsek, ağır sanayiyi gel iştire
meyiz. Kıyı bölgelerindeki sanayiden yararlanmazsak, iç bölgeler
deki sanayiyi kuramayız. Kıyı sanayisini sadece sürdürn:ıekle kal
mamalıyız, aynı zaınanda uygun olan her yerde onu geliştirmeliyiz. 

3. İktisadi İnşa ile Savunmanın İnşası Arasındaki İlişki 

Savunmasız yapamayız. Bütün birl iklerimizi terhis etmek iyi bir 
fikir midir? Hayır değildir, çünkü hala düşmanlarımız var. Bu düş
manlar bizi "sınırlandırıyo.rlar" B izi kuşatmış bulunmuyorlar mı? 

Savunma güçlerimiz daha şimdiden oldukça büyüktür. Ameri
ka'ya Karşı Direnme ve Kore'yi Destekleme savaşından sonra ordu
larımız daha da güçlendi. Savunma sanayimiz kurulma yolundadır. 

2 Siya Çu-nü, daha önce öğrenim görmemiş olmasına rağmen, Yuhan Üniversite
si'ndeki konferanstan takip etmiş, Vuhan'da bir okulda öğretmenlik yapn11ş ve bir 
gazete çıkam1ıştı. l 924- l 927'deki birinci birleşik cephe döneminde Yampoa As
keri Akaden1isi'nde siyasi eğitmenlik yapmış ve 1 926 yazında Mao Zedung'la bir
l ikte Köylü Hareketi Eğitim Enstitüsü'nde çalı�mıştı. 1 927 Nisan'ında Şang
hay'da Guomindang tarafından öldürüldü. 
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Pan Ku yerle göğü birbirinden ayıralı bcri3 ne otomobil ne de uçak 
imal edeınemiştik. Şimdi ikisini de yapmaya başlıyoruz .  Biziın mo
tor sanayimiz otomobil değil , kamyon imal ederek başladı. Onun için 
her gün toplantılarımıza yabancı arabalarla gelmek zorunda kalıyo .. 
ruz. Yurtsever olmak istiyoruz. ama sabırlı olmamız gerekiyor. Top
lantılarımıza kendi arabalarımızla geleceğimiz gün beklesin bakalım.  

Atoın bombalarıınız hala yok, ama geçmişte de uçaklarıınız ve
ya ağır toplarımız yoktu . Japon isti lacılarını ve Çan Kayşek'i tüfek 
ve akdarıyla yendik. Halen oldukça kuvvetl iyiz ve gelecekte daha 
da kuvvetli olacağız. Bunu sağlamanın güveni l ir bir yolu, askeri 
harcamalar için uygun oranlar tespit etmektir :  Askeri harcamalar 
devlet bütçesinin yüzde 20'sini meydana getirecek şekilde adıin 
adıl)l azaltılırken , iktisadi inşa harcamaları ,  iktisadi inşanın daha 
fazla ve daha hızlı gelişmesini sağlayacak şekilde arlırı lınalıdır. 
Böyle bir temel üzerinde savunma inşası daha hızlı gelişebi l ir ve 
yakın bir gelecekte yalnız birçok uçağımız ve topumuz değil ,  ken
di  atom bombamız da olur. 

Atom bombasını gerçekten ist iyor musunuz? Öyleyse askeri har
camaların oranını azaltıp, iktisadi inşayı artırmalısınız. Yoksa sadece 
istiyor gibi mi görünüyorsunuz? O zaman askeri harcamaların oranı
nı düşürmeyin, iktisadi inşayı düşürün. Hangi plan daha iyidir? Her
kes lütfen bu meseleyi incelesin.  Bu  bir stratejik siyaset ıneselesidir. 

1 950'de, 7 .  Merkez Komitesi'nin 3 .  genel toplantısında, devlet 
organlarını basitleştirmek ve askeri harcamaları kısıtlamak ıneselesi 
ortaya atılmıştı . Üstelik, bu mali ve iktisadi durumumuzda köklü bir 
iyiye gidiş sağlamanın üç ön şartından biri olarak nitelendirilmişt i .  
Ama birinci beş yıllık plan döneminde, askeri harcamalar devlet büt
çesinin yüzde 32'sini oluşturuyordu . Yani harcamaların üçte biri 
üretken olmayan amaçlar için kul lanılıyordu . Bu oran çok yüksektir. 
İkinci beş yıllık planda iktisadi ve kültürel inşaya daha fazla fon sağ
layabilmek için bu oranı azaltmanın yollarını bulmalıyız. 

3 Geleneksel Çin inanışına göre, dünyanın başlangıcından beri . 
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4. Devlet, Uretiın Birimleri ve 
Tek Tek Üreticiler .f\rasındaki İlişki 

Çeşitli eyatlerden yoldaşlarla yaptığıınız son tartışn1alarda, bu 
mesele üzerine pek çok şey söylediler. İşçi lerin, eıneklerinin üret
kenliği ve her iş günü için ürettikleri değer de arttı ,  onun için ücret
lerinde de buna göre düzenlemeler yapılmalıdır. Bu noktayı ihmal 
etınek yanlış olur. 

Kurtuluştan bu yana, işçilerin yaşama şartlarında büyük ilerle
meler olmuştur. Bunu herkes biliyor. Geçmişte bazı ailelerin tek bir 
çalışan ferdi bile yoktu, şimdi bu ailelerin çalışan fertleri var. Bazı 
aile lerde sadece tek kişi çalışıyordu, şimdi iki üç kişi çalışıyor. Geç
mişte hiç çalışan kiınseleri olmayan· ailelerle karşı laştım . . .  Ş imdi 
hem karıkoca hem de kızları çalışıyordu . Ücretleri toplanırsa, tabii 
ki yaşam düzeyleri iyi olur. Genel olarak, ücret düzeyimizin yüksek 
olmadığını ,  ama istihdam oranımızın yüksek olduğu söyleyebiliriz. 
Fiyatlar hem düşük hem de istikrarlı ve hayat emin olduğu için ,  ya
şama şartları Kurtuluş öncesiyle karşı laştırılamayacak kadar iyidir. 
İşçi kitlesi büyük bir coşku göstermeye devam etmektedir. 

işçi lerin inisiyatif ve coşkularını artırmaya önem vermemiz ge
rektiğini söylemek istiyorum. Tam bir üretim birin1i olarak, fabrika
nın da inisiyatif ve coşku sorunu vardır. 

Her şey diğer şeylerle hem birlik içindedir hem de kendi bağım
sızlığı vardır. Her şeyin hem diğer şeylerle ortak nitel ikleri hem de 
kendine has ayrı özellikleri vardır. Şeyler bağımsız ve kendine has 
özelliklere sahip olmaksızın sadece birliğe ve ortak n itel iklere sahip 
olamazlar. Mesela, bu toplantı ,  birl iğin bir örneğidir. Toplantı bit
tikten sonra bağımsızlık başlar. Bazılarımız yürüyüşe çıkacağız, ba
zılarımız çalışacağız, bazılarımız da yemek yiyeceğiz.  Herkesin 
kendi bağımsızlığı vardır. Bu toplantıyı ara vermeden devamlı sür
dürmek olmaz. Bu bizim sonumuz olur. Bu nedenle her üretim bi
rimi ,  her birey, inisiyatif ve bir ölçüde bağımsızlık sahibi olmalıdır. 
Herkes, birlikle iç içe olan b ir bağımsızlığa sahip olmalıdır. 
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Tek tek üreticilere hak ettikleri karşılığı ve üretiın birimlerine bir 
ölçüde bağın1sızlık vermek, bütün ülkenin sanayileşmesinin yararı
na mı olur? Bunun bazı ilerlemeler sağlaması gerekir. İşleri kötüle
şirse yapılınamalıdır. Her şey merkezileşirse, fabrikaların amortis
man fonları ellerinden alınırsa, o zaman üretim birimleri inisiyatif 
sahibi olam';}z; bu da iyi olmaz. B u  meselede fazla tecrübemiz yok. 
Burada bulunan yoldaşların da fazla tecrübesi olduğunu sanınıyo
rum. Bu ıneseleyi inceliyoruz. Çok sayıda fabrikamız var ve i leride 
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daha da çok olacak. Eğer şevklerini  sonuna kadar harekete geçirebi-
lirsek, bu, şüphesiz ü lkemizin sanayileşmesine çok yararlı olur. 

Köylü lere gel ince ,  onlarla ilişkimiz her zaman iyi olmuştur. 
Ama tahıl meselesinde bir hata yaptık. 1 954'te, sel ler bütün ü lkede 
üretim kaybına yol açtı ,  ama buna rağmen biz, 3 ,5 milyon ton faz
la tahıl satın aldık. Üretimdeki düşüş ile devlet alımlarındaki artış 
arasındaki bu tezat , köylüler arasında eleştiriye yol açtı .  Hiçbir za
man hata yapn1adığımızı iddia edemeyiz. 3 ,5 ınilyon ton fazla al
dık; çünkü, hiç tecrübemiz ve bu meselede doğru bir anlayışımız 
yoktu . Bu bir hataydı . 1 955 'te, bu hatayı anladığımız için , 3 ,5 mil
yon ton daha az satın aldık ve "3 dengelemeyi "4 yürürlüğe koyduk. 
O yıl çok bol mahsul oldu . Böylece üretimde artışla, satın al ımdaki 
azalma yan yana geldi ve sonuç olarak köylülerin elinde fazladan 
1 O milyon ton tahıl kaldı . Geçmişte bizi eleştiren bütün köylüler, o 
zaman artık bizi eleştirmediler. Hepsi "Komünist Partisi iyidir .. de
diler. Bütün Parti bu dersi hatırlamalıdır. 

Köylülerin kolektif iktisadi örgütleri , t ıpkı fabrikalar gibidir. 
Onlar da üretim birimleridir. Bu kolektif iktisadi birimler içinde, 
kolektifle birey arasındaki ilişki iyi düzenlenmeli ve doğru bir şe
kilde idare edilmelidir. Bu ilişkiyi doğru bir şekilde idare etmezsek 
ve köylülerin refahına önem vermezsek, kolektif ekonomi doğru bir 

4 "Üç dengeleme" kavramını ifade eden Çince terim (san ding) "üç sabit" şeklinde de 
çevri lebilir. Bu tedbir, tahı l  üretimi ,  tahı l  üreticilerinin devlete mecburi satışları ve 
tahılsız köylüye devlet tarafından tahıl sağlanması için kotalar tespitini ve bunların 
üç yı l  boyunca mümkün olduğu kadar değiştiıilmeden muhafaza'\ını içeriyordu. 
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şekilde yürümez. Bazı sosyal ist ülkeler bu yönde hata yapnıış ola
bilirler. Onların kolektif iktisadi örgütlerinin bazıları genellikle iyi 
çal ışır, diğerleri ise o kadar iyi çalışmaz. İyi çalışınayanlarda tanın 
üretimi de fazla gel işmeıniştir. Kolektifin birikime ihtiyacı vardır, 
aına köylülerden çok fazla talepte bulunmamaya dikkat etmeliyiz. 
Onları çok sıkıştırınamalıyız. Kaçınılmaz doğal afetlerin dışında, 
her yıl artan tanın üretimi temelinde, köylülerin gelirinin de yıldan 
yıla artmasını sağlamalıyız. 

İlkbahar ve sonbahar hasatlarının bölüşüınü meselelerini çeşitl i 
eyaletlerden yoldaşlarla tart ıştık. Bölüşüm meseleleriyle ( 1) ne ka
darının devlet, (2) ne kadarının kolektif, (3)  ne kadarının köylüler 
tarafından ve ne şekilde alındığını kastediyoruz. Devlet , vergi ; ko
lektif iktisadi örgütler birikim ve idare masrafları ; tek tek köylü ler 
de para ve tahıl payları olarak al ıyorlar. 

Kolektif ekonomide her şey köylü lerin hizmetindedir. Sadece 
üretim masrafları değil ,  yönetim masrafları da zorunludur. B irikim 
fonu,  üretimi genişletmek için ,  refah fonu ise köylülerin refahı için
dir. Bütün bunlar için ,  köylülerle birlikte uygun oranlar bulmalıyız .  

Devlet de, kolektif de birikime sahip olmalıdır, ama ikisi de çok 
yüksek olmamalıdır. Devlet birikimi, esas olarak fiyat pol itikasıyla 
deği l ,  vergilendirme yoluyla sağlanır. Ülkemizde tarım ve sanayi 
ürünlerinin değişiminde, bu ürünlerin fiyatları arasındaki uçurumu 
kapatmak, eşit veya eşite yakın değerlerin değişimini sağlamak, sa
nayi ürünlerinin karını düşük ve satışını yüksek tutmak ve fiyat is
tikrarını  sağlamak s iyasetlerini izliyoruz. 

Kısacası ,  devlet i le fabrika, devlet i le işçi ,  fabrika i le işçi ,  dev
let i le kolektif iktisadi örgüt, devlet i le köylü , kolektif iktisadi örgüt 
ile köylü arasındaki i l işkilerin tümü,  yalnız tek yönlü deği l ,  her iki 
yönden ele alınmalıdır. Burada bazı yeni noktalar var. Bu 600 mil
yon kişiyi ilgilendiren ve bütün Partinin dikkatini isteyen büyük bir 
meseledir. 
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5. l\ı1erkez ile Bölgeler Arasındaki İlişki 

Merkez ile bölgeler arasındaki il işki de bir çelişmedir. Bu çeliş
meyi çözınek için şi ındi ele almaınız gereken şey, Merkez'in birle
şik planı altında bölgelerin daha fazla projeler iş letmelerine izin ve
rerek, şevklerini nas ıl artıracağım ız ıneselesidir. 

Şu andaki duruma göre, bölgelerin iktidarını genişletınemiz ge
rekl iğin i  düşünüyorum. Ş in1di fazla kısıt lanmış  bulunuyor ve bu 
sosyaliznı in inşas ı  için elverişli değildir. Anayasaın ızda, bölgelerin 
yasan1a yetkisi olınadığı ve bu yetkinin Mill i  Halk Meclisi'nde top
landığı yazıl ıdır. Ama duruın ve işler gerektirdiğinde, bölgeler de, 
Merkez' in siyasetleriyle çatışmaması ve kanunun koyduğu s ınırla
rın dış ına ç ıkmaması şartıyla kural ve yönetmelikler koyabilirler. 
Anayasa bunu yasaklamıyor. 

Eğer ağır ve hafif sanayiler gelişecekse, o zaman pazarlara ve 
haınınaddeye ihtiyaç vardır; bunu sağlamak için de bölgeleri şevke 
getirınelisiniz .  Merkez' in önderliğini pekiştirmek ist iyorsak, bölge
lerin çıkarların ı  korumalıyız .  

Şu anda, bölgesel işlere karışan ve işlerin yürütülmesini güçleş
t iren düzinelerce el var. Her gün çeşitli bakanlıklar, eyalet dairele
rine ve belediye idarelerine çeşitli emirler yolluyorlar. Bu emirlerin 
Merkez'den gelınesi gerekirken ,  ne Merkez'in ne de Devlet Konse
yi 'nin bunlardan hiç haberi yoktur. Bunlar, bölgelere ağır bir yük 
yüklüyorlar. Sel gibi istatistik ve rapor geliyor. Bu değişmel idir. 
Bunu düzeltme yollarını tart ışmalıyız .  

Merkez'dc , mahalli işlerle ilgilenen iki çeşit daire vardır. B irin
cisi , önderliğini işletnıelere kadar uzandırmaktadır. Bölgelerde kur
dukları yönetim organları ve işletmeler, bölgeler tarafından mahal
l i  olarak denetlenir. Diğerinin görevi ise bölgeler tarafından uygu
lamaya konulan ve yürütülmesinden bölgelerin sorumlu olduğu s i 
yasetler ve çal ışma plan ları tespit etmektir. 
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Biz� iş lerin bölgelere danışarak yürütü lınesinden yanayız. Parti 
Merkez Koınitesi ne zaınan herhangi bir şey yapacaksa, daiına bölge
lere danışır. Böyle yapınadan, hiçbir zaman kör emirler yayımlama
n1ıştır. Merkez'deki çeşitl i bakanlıkların buna dikkat edeceğini ve böl
geleri i lg ilendiren her n1eselede onlara danışacağını, danışmadan emir
ler yayıınlan1ayacağını un1uyoıuz. Birlikle kişiliği birlikte istiyoruz. 
Mahalli şevk gerçekten aı1ırılacaksa, her yer, şartlarına uygun bir kişi
liğe sahip olmalıdır. Bu kişilik, bağımsız bir krallık kurmak için çaba
laınaya varan Kao Kang'ınki gibi bir kişilik değildir. Bütün ülkenin ya
rarına ve nlilli birliği güçlendirn1ek için gerekli olan bir kişiliktir. 

Eyaletlerin ve belediyelerin, Merkez' in çeş it l i  daireleri hakkında 
ortaya konması gereken çeşitl i  görüşleri var. Bölgelerin ,  i l lerin, i l
çelerin ve kasabaların da, eyalet ve belediyelikler hakkında birçok 
görüşleri alınası mümkündür. Belediye ve eyaletler onların şevkini 
artırmak iç in bunları dikkatle dinlepıelidir. 

Hem doğru coşku hem doğru bağımsızlık olmalıdır. Eyaletler, 
belediyeler, bölgeler, i l ,  i lçe ve kasabalar, ikisine de sahip olınalıdır. 
Eyalet ve belediyeler, bölgeleri , i l ,  ilçe ve kasabaları demir cendere 
içine sokmamalıdırlar. 

Tabii ki ,  aynı zamanda, daha aşağı kademelerdeki yoldaşlara ba
şı boş davranınamalarını ,  ihtiyatlı olmalarını da söylemeliyiz. Uya
bilecekleri yerde uymalıdırlar, uymaları gereken yerde uymalıdır
lar. Uyamayacakları , uymamaları gereken yerde, ne pahasına olur
sa olsun uyınalarını sağlaınaya çalışılmamalıdır. 

İki coşku bir coşkudan çok daha iyidir. Bölgeler meselesi üzeri
ne mücadelenıizde başlangıç noktası olarak, ne bölgeci l iği ne de tek 
tek birimlerin çıkarlarını deği l ,  aksine bütün devletin çıkarlarını alı
yoruz. Bu m�cadeleyi her fırsatta veriyoruz .  

Merkez tarafından onaylanan bağımsızlık, doğru ölçüde bir ba
ğımsızlık olmal ıdır. Buna "ayrılıkçılık" denemez. 

Kısacası , bölgeler uygun bir ikt idar derecesine sahip olmalıdırlar. 
Bu, güçlü bir sosyalist devlet inşa etmenin yararınadır. Mahalli yetki-
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leri çok dar bir şekilde kısıtlamanın, o kadar yararlı olmadığını düşü
nüyorum. Devletin , Merkez ve bölgeler arasındaki ilişkiyi ele alışı 
hakkında hala çok az tecrübeye ve olgunluğa sahibiz . Herkesin bu 
meseleyi doğru bir şekilde inceleyeceğini ve tartışacağını umuyorum. 

6. Han Milliyeti ve Milli Azınlıklar Arasındaki İlişki5 

Bu meseledeki siyasetimiz istikrarlıdır. Milli azınlıkların onayı
nı ·kazanmıştır. B iz esas Han şovenizmine karşı çıkmaya önem ve
riyoruz. Mahalli milliyetçilik vardır, ama esas mesele bu deği ldir. 
Esas mesele, Han şovenizmine karşı çıkmaktır. Hanlar, nüfusun bü
yük çoğunluğunu meydana getiriyor. Han şovenizmi uygularlarsa 
ve milli azınlıkları dışarda tutarlarsa, çok kötü olur. Onun için Han 
milliyeti arasında proletaryanın milliyetler siyaseti konusunda ge
niş bir eğitim sürdürmeli ve Hanlarla milli azınlıklar arasındaki iliş
ki üzerine bir araştırma yapmalıyız. İki yıl önce böyle bir araştırma 
yaptık. Şimdi bir tane daha yapmanın zamanıdır. İlişkinin anormal 
olduğu yerler varsa, düzeltilmelidir. B ir mesele hakkında sadece 
konuşmak yetmez. Ş imdi Han şovenizmini i stemediğini söyleyen 
bir sürü insan var. Onların sözleri güzel, ama pratikte hiçbir şey 
yapmıyorlar. 

Milli azınlık bölgelerine hangi iktisadi yönetim ve maliye sistem
lerinin uygun olduğunu anlamak için, doğru bir inceleme yapmalıyız. 

Mill i  azınlık bölgeleri geniştir ve zengin kaynaklara sahiptir. 
Han milliyetinin nüfusu kalabalıktır; milli azınlık bölgeleri ise, sos
yalizmin inşası için gerekli yeraltı zenginliklerine sahiptir. Han mil
l iyeti, sosyalist iktisadi ve kültürel inşayı gerçekleştirmede, mil l i  
azınlıklara aktif bir  şekilde yardım etmeli  ve milliyetler arasındaki 
i lişkileri düzelterek sosyalist inşanın yararına olan bütün unsurları , 
hem maddi hem de insan gücünü harekete geçirmelidir. 

5 Kaynaklardan biıinde bu noktayla bundan sonraki nokta yer değiştinniş bulunuyor. 
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7. Parti ile Partili Oln1ayanlar Arasındaki Iliş�i 

Bununla, Çin Komünist Partisi ile demokratik partiler ve partili 
olmayan demokratlar arasındaki i l işkiyi kastediyoruz. Bunda yeni bir 
şey yok, ama sırası gelmişken bu il işkiyi de konuşalım. Bir partinin 
mi, yoksa birkaç partinin mi olınası daha iyidir? Şu anda birçok par
tinin olması daha iyi gözüküyor. Bu sadece geçmişte değil , gelecek
te, bütün partiler ortadan kalkana kadar da pekala böyle olabilir. Ko
ınünist Partisi  ile çeşitl i  demokratik partilerin uzun vadede bir arada 
yaşamasının ve birbirlerini denetlemesinin belli yararları vardır. 

Parti ler, tarihin ürünüdür. Bu dünyada tarihin ürünü olmayan 
hiçbir şey yoktur. Bu birinci noktadır. İkinci nokta, tarih tarafından 
yaratı lan her şeyin yine tarih tarafından ortadan kaldırılacağıdır. 
Komünist Partisi de tarih tarafından yaratıldı ve bu nedenle ortadan 
kaldırılacağı gün kaçınılmaz olarak gelecektir. Demokratik partile
rin kaderi de aynı olacaktır. 

Proletaryanın siyasi parti leri ve proletarya diktatörlüğü gelecek
te ortadan kalkacaktır. Ama şu anda bunlar vazgeçilmezdir. Bunlar 
olınadan ne karşıdevrimi bastırabilir ne de emperyalizme direnebi
lir veya sosyalizmi inşa edebil iriz .  Bu görevleri yerine getirebilmek 
için, proletarya diktatörlüğünün büyük bir baskı gücüne sahip ol
ması gerekir. Ama bürokrasiye karşı çıkmalı ve aşırı derecede şiş
kin bir yönetim örgütüne sahip olmamalıdır. Parti ve hükümet or
ganlarının basitleştirilmesini ve mevcutlarının üçte ikis inin budan
masını öneriyorum.  

Bu bizi önceki konuya getiriyor. Parti ve hükümet organlarını 
basitleştireceksek, bu demokratik parti lerden vazgeçebileceğimiz 
anlamına gelmez mi? Ülkemizde birçok demokratik parti yan yana 
yaşamaktadır. 6 Onların arasında hala bize birçok eleştirisi olan kim-
6 Hem 1 949'da kabul edi len geçici kural lar, hem de l 954 Anayasası , en önemlile-

ri Çin Guomindang' ımn Devrimci Komitesi ve Çin Demokratik Birl iği  olan bir
kaç küçük partinin ÇKP ile yan yana yaşamasına imkan veriyordu. Kesinlikle Çin 
Komünist Partisi 'ne tabi olmalarına rağmen , bu teşkilat lar, komünist olmayan ay
dınlar, 1 949 öncesi siyasi görevl i ler ve askeri kişiler, mi l l i  burjuvazi vs .  gibi 
grupların siyasi sisteme katı lmasına in1kan sağladılar. 
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seler var. Bu kimselere karşı , on ları sosyalizm davası uğruna hare
kete geçirmek için mücadele içinde birlik siyaseti uyguluyoruz. 

Çin 'de resmi muhalefet yoktur. Bütün demokratik partiler Ko
ınünist Partisi'nin önderl iğini kabul ediyorlar. Ama demokratik par
tilerin içinde gerçekten muhalefette olan bazı kimseler vardır. 

Devrimin sonuna kadar sürdürülmesi konusunda, dış siyasette 
bir tarafa dayanmak konusunda, "Amerika'ya Karşı Direnme ve 
Kore'ye Yardım Etme" kampanyası , toprak reformu ve diğer konu
larda, heın bize muhalefet etme hem de etıneme şeklinde kaypak bir 
tavır aldı lar. Karşıdevriıni bastırmamızı da eleştirdiler. 1 949 Ortak 
Programı 'nın iyi olduğunu ve anayasa istemediklerini söylediler. 
Ama Anayasa Taslağı ortaya çıktığında, hepsi ellerini lehte kaldır
dılar. 7 Şeyler çoğu zaman zıddına dönüşür. Demokratik partilere 
mensup bazı kimselerin birçok konudaki tavrı böyle oldu. Hem mu
halefet ediyorlar hem de aynı  zamanda muhalefet etmiyorlar. Yurt
sever ohnak istedikleri için ,  çoğu zaman muhalefet etmekten , mu
halefet etmemeye geçiyorlar. 

Komünist Partisi i le demokratik partiler arasındaki i lişki bazı 
i lerlemeler göstermiştir. Demokratik partilere mensup kimselerin 
e leştirilerini söylemelerine izin  vermek istiyoruz.  Akla yakın gelen 
bir fikri , kim söylerse söylesin kabul ederiz. Bu,  partinin ,  devletin, 
halkın ve sosyalizmin  yararınadır. 

Dolayısıyla, yoldaşlarımızın, birleşik cephe görevine sarı lacak
larını umuyoruın. Eyalet Parti sekreterleri durumu araştırmak için 
zaman ayırmalı ve bu çalışmayı i lerletecek önlemler getirmelidir . 

. 
8. Devrimci ile Karşıdevrimci Arasındaki ilişki 

Karşıdevrimci bir unsur nasıl  bir unsurdur? Olumsuz bir unsur
dur, yıkıcı bir unsurdur. Oluınlu bir unsur değildir. Oluınlu unsurla
ra karşı olan bir güçtür. 

7 20 Eylül l 954'te anayasayı kabul eden Milli Halk Meclisi'nin biıinci oturumunda. 
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Olunısuz bir unsur. olumlu bir unsura dönüsebilir nıi?  Yıkıcı bir . ; 

unsur, faydalı bir unsura dönüşebilir mi? B ir karşıdevriıncinin de-
ğişınesi ınümkün müdür? Bu ,  toplumsal şartlara bağlıdır. Tamamen 
inatçı ,  gerçek karşıdevrinıci l ik ruhlarına işlemiş olanlar h iç şüphe
s iz vardır. Ama biziın toplumsal şartlarımızda çoğunun değişebile
ceği gün gelebilir. Tabii ki, Cehennem Kralı tarafından çağrılınadan 
önce değişnıeye zaman bu lamayacak bazı ları da vardır. Bazılarının 
da ne zaman değişeceğini kiın bi lebilir? 

Halkımızın gücünün ve karşıdevrimcilere karşı uyguladığımız, 
çal ışma yoluyla düzelmelerine ve yeni  insanlar olmalarına imkan 
verme siy.asetimizin sonucu birçok karşıdevrimci, karşıdevrimcil i
ği, bırakmıştır. Bunlar tarım ve sanayi emekçilerine katılmışlar, ba
zıları çok·faal hale gelmiş ve faydalı işler yapmışlardır. 

Karşıdevrinıi bastırına çalışması hakkında, üzerinde ısrarla du
rulması gereken birkaç nokta var. Örneğin,  1 95 1 - 1 952'deki karşı
devriıni bastırma hareket ini yürütmeli  miydik? Bazılarının bu hare
keti yürütmeınizin yanlış olduğunu düşündükleri anlaşıl ıyor. Bu  gö
rüş yanlışt ır. Bu kampanyanın gerekli olduğu kabul edilmelidir. 

Karşıdevrimcilere muamele yolları ,  idam, hapis, gözetiın ve ser
best bırakmadır. İdamın ne olduğu malum. Hapis, insanları kilit al
tına almak ve çalışma yoluyla düzelmelerine imkan vermektir. Gö
zetim, onları toplum içinde denetiın altında tutmak ve kitleler tara
fından yeniden şekillendirmektir. Serbest bırakmak, tutuklanabile
cek veya tutuklanmayabilecek olanları tutuklamamak ya da tutuk
landıktan sonra iyi davrananları serbest bırakmaktır. Değişik karşı
devrimci unsurlara, şartlara göre, değişik muamelede bulunmak ta
mamen doğrudur. Bütün bu yöntemlerin sıradan halka dikkatli bir 
şekilde anlatılması gerekir. 

Kimleri idaın ettik? Ne çeşit insanları? Kitlelerin büyük bir nef
ret duyduğu ve suçları ağır olan unsurları, 600 n1i lyonluk bir halkı 
kapsayan büyük bir ihtilalde, bazı zalimleri öldürm�seypik ya da on
lara yumuşak davransaydık, kitleler bunu kabul etınezdi .  Bu insan-
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lan idam etmen in doğru olduğunda ısrar etmenin bugün hala pratik 
önemi vardır. Bu noktayı belirtmemek kötü olur. B irinci nokta budur. 

Ü zerinde ısrarla durulması gereken ikinci nokta, sayılarının çok 
azalmasına rağmen .bugün hala toplumuınuzda karşıdevrimci un
surların bulunduğudur. Toplumsal disiplinimiz çok iyidir, ama yine 
de uyanıklığımızı  gevşetmemeliyiz .  Tek bir karşıdevrimcinin bile 
kahnadığını  söylemek ve rahatlayarak işlerin kolayına kaçmak yan
lış olur. Hala sabotaj yapan, örneğin davarları öldüren, ekinleri ya
kan, fabrikalara zarar veren, haber sızdıran , karşıdevriınci sloganlar 
atan az sayıda karşıdevrimci vardır. 

Gelecekte, toplumumuzda karşıdevriıni bastırırken daha az in
sanı tutuklamalı ve daha az insanı idam etmeliyiz .  Karşıdevrimcile
rin çoğunu gözetim altında üretim faal iyetinde bulunmaları ve ça
l ışma yoluyla düzelmeleri için tarım kooperatiflerine yollamalıyız. 
Ama artık hiç kimseyi idam etmeyeceğimizi asla i lan etmemeliyiz. 
Ölüm cezasını kaldıramayız. B ir karşıdevriınci c inayet işlerse ya da 
bir fabrikayı havaya uçurursa, idam edi lmesi gerektiğini düşünüyor 
musunuz? Hiç şüphesiz idam edilmelidir. 

Ü zerinde ısrarla durulması gereken üçüncü nokta, hükümet da
irelerindeki , okullardaki ve ordudaki karşıdevrimci lerin bastırılması 
çalışmasi.yla i lgilidir. Yenan'da başlattığımız " idam yok, tutuklama
lar ise daha az" siyasetimizi devam ettirmeliyiz. Ölümü hak etme
dikleri için değil ,  sadece bµnları öldürmek faydasız, hayatta bırak
mak ise faydalı olacağı için idam etmediğimiz kiınseler var. İnsan
ları idam etmemenin ne zararı var? Çalışma yoluyla düzelebilecek 
olanlar, gidip çalışma yoluyla düzelmeli ;  öyle ki , süprüntüler fayda
lı bir şeye dönüşebilsin . Ayrıca, insanların kafası pırasaya benzemez. 
B ir kere kesildiği zaman yerine yenisi büyümez. Bir kafayı yanlış
l ıkla keserseniz, isteseniz de hatayı düzeltmenin imkanı yoktur. Hü-

. 

kümet daireleri , karşıdevrimcileri bastırma. çalışmalarında idam et-
meme siyasetini izleseler bile, bu b izim karşıdevrimi ciddiye alma
ınızı önlemez. Üstelik hata yapınaınızı önler ya da hata yapsak bile 
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düzeltebiliriz. Bu,  bir sürü insanı da teskin eder. İnsanları idam et
meyeceksek, onları doyurmalıyız. Onun için bütün karşıdevriıncile
re, içinde bulundukları çıkınazdan bir çıkış yolu göstermeliyiz. Bu,  
hem halkın davasına heın de dışarda iyi tanınınamıza yardımcı olur. 

Karşıdevrimi bastırmak hala uzun süreli zor bir çalışma gerekti
riyor. Hiçbiriıniz çabalarımızı gevşetmemeliyiz. 

9. Doğru ile Yanlış Arasındaki İlişki 

Gerek Parti içinde gerekse Parti dışında doğru i le yanlış arasın
da kesin bir ayrım yapmalıyız. Hata yapmış kişilere nası l  davranı
lacağı önemli bir meseledir. D�ğru tavır, bu kişilerin devrime katı l
masına izin verınektir. Eğer hata yapınış olan kimseler varsa, "gele
ceğe ibret olsun diye geçmişte hata yapanları cezalandırmak ve has
tayı kurtarmak için hastalığı tedavi etmek" s iyasetini uygulayarak 
düzelmelerine yardım etmeliyiz. 

Ah Ku 'nun Gerçek Hikayesi8 güzel bir eserdir. Okumuş olan 
yoldaşlara, tekrar okumalarını ve okumamış olan yoldaşlara dikkat
le okumalarını tavsiye ederim.  Lu Sün, bu hikayede esas olarak ge
ri ve cahil bir köylüyü ve onun e leştirilmekten ne kadar korktuğu
nu anlatmaktadır. B iri si  onu eleştirecek olursa derhal kavgaya giri
şir. Kafasında kendisinin hiç söz etmediği ve başkalarının söz etme
s inden son derece ürktüğü kellik hastalığı izleri vardır. O bu tavra 
girdikçe, diğerleri onu daha çok alaya alırlar. Böylece tamamen sa
vunmaya itilir. Lu Sün, hikayede, "Devrime Katılması  Yasak" baş
lıklı özel bir bölüm yazmıştır. Bu bölümde sahte yabancı şeytanın 
Ah Ku'nun devrime katılmasına nası l  izin vermediğini anlatır. Ger
çekte Ah Ku'nun devrimden anladığı sadece birkaç şey çalmaktır, 
ama bu çeşit devrime bile izin verilmez. 

8 20. yüzyı l ın en büyük Çinli yazarı Lu Sün'ün en tanınmış eseri olan uzun bir hika
ye. İngilizce çev irisi için bkz. Lu Sün'ün Seçme Hikayeleri, Foreing Languages 
Press, Pekin, 1 960, yeni basım l 972, s .65- 112 .  

31 



Geçınişte , Parti 'de bu konuda hatalar yaptık . Bu, başında Vang 
Ming'in bulunduğu dogınatiklerin duruına hakim oldukları dönem
deydi . Hoşlarına gitmeyen kimseleri daima şu veya bu hatayı yap
makla suçluyorlardı .  Onların devrime katı lmalarına izin vern1iyor
lardı. Bir sürü insana saldırarak Parti'ye ağır kayıplar verdirdiler. 
Bu dersi hatırlamalıyız. 

Toplumumuzdaki insanların devrime katılmalarına izin vernıez
sek, bu kötü bir şey olur. Parti'ye katılmış ve hata yapmış kiınselerin 
hatalarını düzeltınelerine izin verilmezse, bu da kötü bir şey olur. 

İnsanların •devrime katılmalarına izin vermeliyiz. Bazıları , hata 
yapan kimselerin durumunun, hatalarını  düzeltip düzeltmemelerine 
bağlı olduğunu söyleyebilirler. Bu doğrudur, aına gerçeğin sadece 
yarısıdır. Bir diğer yarısı daha var: Şöyle ki , hatalarını düzeltınele
rine yardım etmek için onların Üzerlerinde çalışılmalıdır. Hatalarını 
düzeltmeleri için fırsat tanınmalıdır. 

Hata yapan kişileri önce "gözlemeli" ve sonra da "yardım" et
meliyiz. Onlara iş verilmeli ve yardım edilmelidir. Onların hatala
rından zevk almamalıyız ,  yardım etmeyi ve iş vermeyi reddetme
meliyiz . Bu,  işleri sekter bir şekilde ele almak olur. 

Ne kadar çok insan devrime katılırsa, o kadar iyidir. Hata yapan 
kimselerin arasından sadece küçük bir azınlık hatalarına sarılır ve on
ları tekrarlayıp dururlar, ama çoğunluk düzelebilir. Tifo geçiren kiın
seler, sonradan ona karşı bağışıklık kazanırlar. Aynı şekilde, hata ya
pan kimseler hatalarından dersler çıkardıkları takdirde, gelecekte dik
katli olurlarsa daha az hata yaparlar. B iz hata yapan herkesin bu ba
ğışıklığı kazanacağını umuyoruz. Esas tehlikede olan ve dikkatli ol
maları gerekenler hata yapmamış kişilerdir; çünkü, bu bağışıklığa sa
hip değildirler ve kendilerini kolaylıkla aşın güvene kaptırabilirler. 

Hata yapan kimseleri düzeltmede aşırı davranırsak, bunun kaçı
nılmaz olarak geri tepeceğini  anlamalıyız . Bu ,  bir taşı kaldırıp ken
di ayağınıza düşürmek gibidir. Düşeriz ve kalkamayız . Hata yapan 
kimselere iyilikle davranırsak, onların kalplerini kazanabil iriz . Yol-

' 
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daşlar, hata yapmış kişilere karşı düşmanca ını ,  yoksa dostça bir ta
vır mı alıyorlar? Bu,  onların iyiliğini mi, kötülüğünü ınü istediğimi
zi gösteren ölçüdür. 

Doğru, yan lıştan ayırt edilmelidir. Doğru i le yanlış arasındaki 
i l işkide berraklık, insanları eğitmemizi ve bütün Parti 'yi birleştir
meınizi sağlayacaktır . . Parti içinde, ihtilaf, eleştiri ve mücadele var
dır. Bunlar gereklidir. Uygun miktarda eleştiri ve hatta şartlar ge
rektirdiği zaman mücadele etmek, insanlara hatalarını düzeltmede 
yardım etme yollarıdır ve onlar için yararlıdır. 

. . . 
10. Çin ile Diğer Ulkeler Arasındaki ilişki 

Diğer ülkelerden öğrenmek s loganını ortaya attık. Bu sloganın 
doğru olduğunu düşünüyorum. Bu sloganı ortaya atmaya ne cesaret 
eden ne de isteyen bir milli l ider türü vardır. Böyle bir tepeden bak
ma tavrını reddetme cesaretini göstermeliyiz. 

Bütün ülkelerin ve milliyetlerin iyi yanlarını öğrenmeliyiz. Her 
milliyetin  iyi yanları vardır; aksi halde nasıl var olabilir ve nası l ge
lişebil irdi? Her milliyetin iyi yanları olduğunu kabul etmek, zayıf
lıklarının ve eksikliklerinin olduğunu reddetmek değildir. Güçlü ve 
zayıf yanlar, iyi ve kötü noktalar, her ikisi de olacaktır. Parti Kolu 
sekreterlerimizin ve bölük ve takım komutanlarımızın hepsi , tecrü
beleri özetlemede daima iki yan olduğunu,  birinin güçlü noktaları
mız, diğerinin ise zayıf noktalarımız olduğunu bilirler. Bu küçük cep 
defterlerinde yazılıdır. Bugünkü toplantı da buna istisna teşkil et
n1ez. Hepimiz, şeylerin iki. yanı olduğunu biliyoruz. Öyleyse niçin 
sadece bir yanından, güçlü noktalardan bahsedelim de, zayıf nokta
ları atlayalım? Işler sadece bir yanıyla var olaınaz. Bundan 1 O 000 
yıl sonra da daima iki yan olacaktır. Her çağın iki yanı vardır. 1-Ier 
kişinin iki yanı vardır. Kısacası ,  daima bir değil, iki yan vardır. Eğer 
sadece bir yan vardır dersek, bu sadece biz bir yanını biliyoruz ve di
ğer yanını bilmiyoruz demektir. 
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Biz, diğer ülkelerin kötü şeylerini değil, iyi şeylerini öğrenmeyi 

öneriyoruz. Geçmişte bazılarımız bu konuda açık bir düşünceye sahip 

değildi ve kötü şeyleri de öğrendiler. Bu faydasız şeyleri öğrendikle

ri kimseler bunları bir yana atmışken, onlar öğrendiklerinden pek 

memnundular. Dolayısıyla Sun Vu K'ung9 gibi hep nal topladılar. 

Bazı kimseler hiçbir zaman hiçbir şeyi tahlil etmezler. Sadece 

esen yele kapılırlar. Bugün kuzey rüzgarı eserse, kuzey rüzgarı oku

luna katılırlar. Yarın batı rüzgarı eserse, batı rüzgarı okuluna katılır

lar. Yarından sonra yeniden kuzey rüzgarı eserse, o zaman yeniden 

kuzey rüzgarı okuluna geri dönerler. Kendilerine ait bir tek görüş

leri yoktur. Bir aşırı uçtan bir diğerine giden mutlakçılardır. Biz 

böyle olmamalıyız, şeyleri körü körüne kopya etmemeliyiz; tahlil

ci ve eleştirici bir şekilde öğrenmeliyiz. Tek yönlü olmamalı ve dı

şardan gelen her şeyi kopya edip mekanik bir şekilde ileri sürme

meliyiz. 

Geçmişte bu meselede sekter davranmıştık ve bu sekterliğe karşı 

uzun bir mücadele yürüttük. Ama hem akademik alanda hem de ikti

sadi alanda hala sekterlik vardır. Bunu eleştirmeye devam etmeliyiz. 

Meseleyi şu şekilde koyuyoruz: Evrensel gerçeğin incelenmesi 

mutlaka Çin gerçeğiyle kaynaştırılmalıdır. Bizim teorimiz, Mark

sizm-Leninizmin evrensel gerçeğinin, somut Çin gerçeğiyle kaynaş

tırılmasından oluşmuştur. Bağımsız bir şekilde düşünebilmeliyiz. 

Biz, yabancı ülkelerden öğrenmek, onların bütün ileri ve üstün 

şeylerini öğrenmek ve onları sonsuza kadar öğrenmeye devam et

·mek sloganını açıkça ortaya atıyoruz. Kendi ulusumuzun zayıflık

ların'\ ve başkalarının güçlü noktalarını açıkça kabul ediyoruz. 

Eğer yabancı ülkelerden öğreneceksek, ciddi bir şekilde yaban

cı dil, hatta mümkünse birkaç tane yabanc1 dil öğrenmeliyiz. 

Çin'in iki zayıflığı ve aynı zamanda iki güçlü yanı olduğunu dü

şunuyorum. 

Birincisi, geçmişte bir sömürge ve yarısömürgeydik. Emperya

lizmin zulmü altındaydık. Sanayimiz gelişmemişti ve bilimsel-tek-

9 Ünlü Batıya Seyahat romanının kahramanı,  Penguin,  1961. 
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nik düzeyimiz düşüktü . Ge�ı iş toprağımız, zengin kaynaklarımız. 
kalabalık nüfusumuz ve uzun tarihimiz dışında, birçok yönden baş
kalarından geriydik. Onun için kibirli ve azametli deği ldik. Aksine 
çok uzun müddet köle gibi yaşaınıştık ve her yönden kendimizi di
ğerlerinden daha aşağı hissediyorduk; hem de çok fazla. Yabancıla
rın önünde başımızı dik tutamıyorduk.  Fa-Men Tapınağı operasın
daki Çia Kuey gibiydik. Çia Kuey, oturmasını söyledikleri zaman, 
ayakta durmaya alışık olduğunu söyler ve oturmazdı . Halkımızın 
kendine güvenini ge liştirmek için bu konuda gerçekten gayret sarf 
etmek gerekiyor. Mençius'un dediği gibi "Kudretliyle konuşurken, 
ona aşağılamayla bakmal ıyız" "Amerika'ya Karşı Direnme ve Ko
re'ye Yardım" kampanyası sırasındaki , emperyalistlere aşağılamay
la bakma ruhumuzu geliştirmel iyiz .  B izim s iyasetimiz ,  yabancı ü l
kelerin bütün iyi yönlerin i ,  siyasetlerini ,  iktisatlarını ,  bi l im ve tek
noloj i lerini ,  edebiyat ve sanatlarını incelemektir. 

İkincisi ,  bizim devrimimiz geç kaldı . İmparatoru alaşağı eden 
l 9 1  l Devrimi , Rus Dcvrinı i 'nden önce olmasına rağmen, o sırada 
henüz proletarya partimiz yoktu ve devrim yenilgiye uğradı . I-Ialk 
ihti lal i ,  Sovyet Ekim Devrimi'ndcn 30 yıl  sonra, l 949'da zafere 
ulaştı . Onun için "gururlu olmak bize düşmez. Dcvrinıimiz birçok 
sömürge ü lkenin devriminden bir adım ileri olmasına rağmen, bun
dan gururlanma eğil imine de karşı çıkmalıyız. 

Bu iki nokta zayıf yönlerimiz, anıa aynı zamanda güçlü yönleri
mizdir de. Dediğim gibi çok yoksuluz ve faz la bilgi ıniz de yok. B i
rincisi "yoksuluz" ve ikincisi "boşuz" "Yoksuluz" dernekle pek bir 
sanayimiz olmadığını ve tarımımızın da çok fazla i leri olmadığını 
kastediyorum.  "Boşuz" demekle, bilimsel ve kültürel düzeyimiz 
yüksek olmadığından boş bir kağıt gibi  olduğumuzu kastediy�rum.  
Yoksul olanlar deği§mek ister; sadece onlar devrimi isterler, zincir
lerin i  kırmak isterler ve güçlü olmaya çalışırlar. Boş bir kağıt üzeri-

' . .  

ne iyi yazı yazılır. Tabi i  genel olarak söylüyorum.  Ulkemizin emek-
çi halkı akıl l ıdır ve ayn ı  zamanda oldukça iyi bir bilim adamları gru
bumuz da var. Hiçbir bilgimiz olmadığını söylemiyorum.  
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Birincisi "yoksul" ve ikincisi "boş" olmak kibirlenmemizi önlü
yor. Gelecekte sanayi  ve tarımımız hızla gelişse, bilimsel ve kültürel 
düzeyimiz çok yükselse bile, mütevazı ve ihtiyatlı tavrımızı sürdür
meli ve kibirlenmemeliyiz. Hala başkalarından öğrenmeliyiz. 10  000 
yıl boyunca çalışmalıyız. Bunda kötü olan ne var? 

Toplam olarak on noktayı ele aldım. Özetlersek bütün olumlu 
unsurları -dolaylı ve dolaysız unsurları, dolaylı  ve ·dolaysız olumlu 
unsurları- harekete geçirmeli ve büyük bir sosyalist devlet inşa et
ıneye çalışmalıyız . Sosyalist kampın daha güçlenmesi ve pekişme
si için , uluslararası komünist hareketin zafer kazanması için çalış
malıyız ! 
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BAŞKAN MAO'NUN 
MÜZİK İŞÇİLERİNE YAPTIGI KONUŞMA* 

(24 AGUSTOS 1 956) 

Dünyanın bütün milletlerinin sanatı, temel i lkeler açısından birbi
rine benzer, fakat biçim ve üslup açısından farklıdır. Çeşitli sosyalist 
ü lkelerin sanatı içerik olarak sosyalizmi kullanır. Fakat , her biri ken
di milli karakterini taşır. Hem benzerliklere hem de farklılıklara, hem 
ortak hem de özel niteliklere sahiptirler. Bu tabii bir kanundur. İster 
tabiata, ister topluma ya da zihin alanına ait olsunlar, bütün şeyler bu
nun gibidir. B ir ağacın yapraklarını ele alın : İlk bakışta hepsi birbiri
ne benzer. Fakat sonra yakından inceleyince her biri farklıdır. B irbi
rinin tamı tamına aynı olan iki yaprağa rastlamak imkansızdır. 

S ınıf mücadelesinin, sosyal devrimin, kapitalizmden sosyalizme 
geçişin temel ilkeleri büt.ün ü lkelerde aynıdır. Fakat önemli ilkelere 
dayanan bazı küçük ilke ve tezahürlere gelince, her ülke farklıdır. 
Ekim Devrimi ve Çin Devrimi böyledir. Temel ilkeler açısından iki 
devrim benzerdir, fakat bu ilkelerin ortaya çıkış şekilleri açısından 
birçok farklar vardır. Örneğin, Rusya'da devrim, şehirlerden köylük 
bölgelere doğru gelişmiştir. B izim ülkemizde ise, köylük bölgelerden 
şehirlere doğru. Bu,  iki devrim arasındaki birçok farklardan biridir. 

* B u, Başkan Mao'nun Müzik İşçi leri Mi l l i  B irliği 'nin sorumlu  kadrolarına ve di
ğer bazı y�ldaşlara yaptığı konuşmadır. 
Bu parça, Başkan tarafından yeniden gözden geç iri lmemiştir ve incelenmeye ve 
gözden geçiri lmeye ihtiyacı olduğu söylenmektedir. 
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Dünyanın çeşitl i ü lkelerinin sanatı , kendi özel biçiın ve mil l i  üs
lubuna sahiptir. B azı kimseler bu noktayı anlaınıyorlar. Kendi mil
l i  özel liklerini reddediyor ve B atı 'nın her konuda üstün olduğunu 
düşünerek Batı 'ya körü körüne tapıyorlar. Hatta "Tamamıyla Batı
laşma"yı savunacak kadar ileri gidiyorlar. Bu hatalıdır. "Tamamıy
la Batılı laşma" , geçersizdir. Bu ,  Ç in' in sıradan halkı tarafından ka
bul edilmeyecektir. Sanatlar ve doğa bilimleri bu açıdan farkl ıdır. 
Örneğin,  apandisti almanın ya da aspirin içmenin h içbir mill i  şekl i 
yoktur. Sanatlarda durum aynı değildir. Onda mil l i  biç im mese lesi 
ortaya çıkar. Çünkü ,  sanat , halkın hayat , düşünce ve duyguların ın 
ifadesidir ve bir milletin gelenekleri ve dil iyle çok yakından il işki
lidir. Tarihi olarak sanat mirası ,  mil let çerçevesi içinde gel işmiştir. 

Çin sanatı ,  Çin müziği ,  res i ın ,  tiyatro, şarkı, dans ve edebiyatı
nın her biri kendi öz tarihi gel işmelerine sahiptir. Tamaınıyla Batı
l ılaşmayı savunanlar, Çin şeylerini reddederken ,  Çin şeylerinin 
kendi öz kanunlarına sahip olmadığını ,  bu yüzden onları incelemek 
ve geliştirmek konusunda gönülsüz olduklarını söylüyorlar. Bu ,  Çin 
sanatına karşı mill i  nihilizm (inkarcılık) tavrı takınmaktır. 

Dünyadaki her milletin kendi tarihi ,  kendi güçlü ve zayıf yanla
rı vardır. En eski zamanlardan beri müken1mel şeylerle berbat şey
ler birbirine karışmış ve uzun dönemler boyunca birikmişlerdir. On
ları ayıklamak ve tortular içinden özü seçmek çok zor bir görevdir. 
Fakat, bu güçlük yüzünden tarihi reddetmemeliyiz . Kendimizi ta
rihten koparmak ve tarihi mirasımızı bir yana i tmek doğru değildir. 
S ıradan halk bunu kabul etmeyecektir. 

Tabi i  ki , bu bizim yabancı ü lkelerden öğrenmeye ihtiyacımız ol
madığı anlamına gelmiyor. Yabancı ü lkelerden birçok şey öğrenme
li ve onları ustalıkla kul lanmalıyız. Biz özellikle temel teoride usta
laşmalıyız. Bazı kişiler "öz için Çin öğretisi, pratik uygulama için 
Batı öğretisi"ni esas almayı savunuyorlar. Bu fikir doğru mudur, yan
l ış mıdır? Yanlıştır. "Öğreti" kel imesiyle kastedilen aslında temel te
oridir. Temel teori yabancı ülkelerde ne ise Çin'de de öyle olmalıdır. 
Temel teoride Çinli ve Batılı şeyler arasında hiçbir fark olmamalıdır. 
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Marksiznı , Batı 'da yaratı lınış bir temel teoridir. Oyleyse biz bu 
açıdan Batılı o lanla Çinli olan arasında nasıl bir aynın yapabiliriz? 
Marksizmi ret mi edeceğiz? Çin Devrimi'nin tecrübesi, Marksizmi 
kabul etmemenin bizim için çok kötü olacağın ı  göstermiştir. Onu 
kabul etmemek mantıksızlık olacaktır. Geçmişte İkinci Enternasyo
nal , Marksizınin temel teorilerini inkar etmeye ve değiştirmeye kal
kışmıştı ve bunun için bazı tezler i leri sürmüştü . Fakat , on lar Lenin 
tarafından tamamen çürütü ldü . Marksizm, evrensel geçerli l iği olan 
genel bir doğrudur. Bunu kabul etmeliyiz . Fakat , bu genel doğru , 
her ülkenin devrimınin soınut pratiğiyle b irleştirilmelidir. Çin hal
kının Çin Devrimi'nde zafer kazanmasının tek nedeni, onun Mark
sizmi kabul etmesi ve Çin Devrimi'nin pratiğiyle birleştirmesidir. 

Biz Çin şeylerini  incelemek ve geliştirmek istediğimiz için  ya
bancı şeyleri öğreniyoruz. Bu açıdan tabii ve sosyal bil imler ben
zerdir. B iz yabancı ülkelerden bütün iyi şeyleri almalı , onları uygu
lamalı ve bu süreç içinde onları geliştirmeliyiz . Doğa bilimleri ala
nında biz kendi bağımsız yaratıcı çalışmamızı yapmalı ve kendi dü
şünce okullarımızı kuruncaya kadar yabancı modern bilimsel bilgi 
ve yöntemleri Çin'in bilimsel mirasını ayıklamak için kullanmalı
yız. Örneğin ,  B atı tıp i lmini ve fizyoloj i ,  patoloji ,  biyokimya, bak
teriyoloj i  ve anatomi gibi diğer ilgili modern bilimleri ele alın . On
ları incelemek istemediğinizi söyleyebil ir misiniz? Bütün bu mo
dern bilimleri incelemeliyiz. Fakat , Batı tıbbını incelemiş olanların 
bazıları , Çin tıbbını da incemeli ve modern-bil imsel bilgi ve yön
temleri , bizim eski Çin tıp yöntem ve bilgilerini  düzenlemek ve in
celemek için kullanmalıdırlar. Onlar, aynı zamanda, Çin ve Batı tıp 
eczacılığını birleştirerek, yeni bir leşik Çin tıp ve eczacılık bilimle
rini yaratmalıdırlar. 

Bu,  tabii ve sosyal bilimler için geçerli ise, sanatlar için çok da
ha fazla geçerli olmalıdır. Yabancı ülkelerden öğrenmeli ve onlar
dan iyi şeyleri almalıyız. Fakat, onlardan· öğrendiklerimizi Çin'in 
çeşitli halklarının sanatlarını araştırmak ve geliştirmek için kullan-
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ınalıyız. Aksi takdirde çahşmanıız hi°ç kiınscnin iş ine yaramaz . Ya
bancı sanatları , onların temel teori ve tekniklerini araştırmadaki 
amacımız, Çin'in çeşitli halklarının kendi özel milli  biçim ve üslup
larına sahip olacakları yeni sosyal ist sanatlarını yaratmaktır. 

Modern kültür aç ısından , Batı'nın standartlarının bizden yüksek 
olduğunu kabul etıneliyiz. Biz, geride kalmış bulunuyoruz.  Sanal 
açısından da durum bu mudur? Sanatta bizim kendi güçlü ve zayıf 
yanlarımız vardır. B iz kendi kusurlarımızı düzeltmek için,  yabancı 
ülkelerden iyi şeyleri almada ustalaşmalıyız. Eğer biz, kendi eski 
usullerimize yapışıp kalırsak ve yabancı edebiyatı incelemezsek, 
onu Çin'e tanıtmazsak, yabancı müziği dinlemeyi ya da çalmayı bil
mezsek bu iyi değildir. Biz, bütün yabancı şeyleri körü körüne red
deden Ana İnıparatoriçe Zu-si l gibi olmamalıyız . Yabancı şeyleri 
körü körüne reddetmek, onlara körü körüne tapmaya benzer. İkisi 
de yanlış ve zararlıdır. 

Yabancı ülkelerden öğrerıirken ,  tutuculuğa ve dogmatizme kar
şı çıkmal ıyız. B iz zaten siyasette dogmatizmden çok zarar gördük. 
Dışarıdan aldığımız her şey dar bir şekilde taklit edildi ve bu büyük 
bir yenilgiyle sonuçlandı . Beyaz bölgelerdeki Parti teşkilatları , kuv
vetlerinin yüzde yüzünü; devrimci üsler ve Kızıl  Ordu ise kuvvet
lerinin yüzde doksanını kaybetti . Ve devrimin zaferi pek çok yıl ge
ri kaldı .2 Bunun sebebi başlangıç noktaları olarak gerçeği değil  de, 
dogmatizmi alan bazı yoldaşların olmasıdır. Onlar, Marksizm-Leni
nizmin temel teorisiyle, Çin Devrimi'nin somut pratiğini birleştir-

1 Ana İmparatoriçe Zu-S i ( 1 835- 1 908) ,  1 889'da yeğeni İmparator Kuang Sü'ye tes
lim ettiği yönetim yetkilerini l 898'de tekrar elde etti ve "Refom1 Hareketi "ni ez
di . Bokserleri, yabancılara karşı hücunılarında destekledi .  

2 Burada özell ikle Çin komünistlerinin 1 933- l 934'te uğradığı yenilgiler kastedil
mektedir. Bu yenilgiler, onların Kiangsi ve komşu eyaletlerdeki üslerini terk etme
lerine ve Uzun Yürüyüş'e çıkmalarına yol açtı . Mao, bu yenilgilerin nedeninin Çin 
Komünist Partisi'ndeki Moskova'da yetiştirilmiş "Geri Gelmiş Öğrenci ler Hiz
bi"nin ve Komintern'in Askeri Danışmanı Otto Braun (Li Te)'un zorla kabul ettir
diği yanlış taktiklerle Çin ve Sovyet şartları arasındaki farkları göz önünde bulun
durmamaları olduğunu belirtti . Burada Stal in'in kabul ettirdiği siyasetlerin, 
l 927'de yol açtığı kanlı  felaketin anısı da geıi planda hissedi lmektedir. 
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rnediler. Biz, bu çeşit bir dogmatizme karşı çıkmasaydık, Çin Dev
rimi bugünkü zaferini kazanamayacaktı .  

Sanatlar alanında da bu dersi iyi öğrenmeli ve dogmatizmin bizi 
alt etmesine izin vermemeliyiz. Yabancı şeyleri incelemek, her şeyi 
tepeden tırnağa kadar ithal etmek deınek değildir. Her şeyi eleştire
rek kabul etmeliyiz. B iz, bugünün insanlarını yararlandırmak için,  
eskilerden ve Çin halkını yararlandırınak için de yabancılardan öğ
renıyoruz. 

Yabancı ü lkelerden iyi şeyler öğrenmeliyiz. Aynı zaınanda 
Çin'den de iyi şeyler öğrenmeliyiz. Yarım sirke şişeleri bir işe yara
maz . B iz, iki yarını şişeyi iki dolu şişeye dönüştürmeliyiz. 3 Hef!l 
Çinli hem de yabancı şeylerde ustalaşmalı ve onları organik bir bü
tünde birleştirıneliyiz. Lu Sün böyle yaptı .  O hem Çin eserlerini 
hem de yabancı eserleri çok iyi bil iyordu . Fakat ,  onun esas başarı
sı tercümelerinden çok, yaratıcı çalışmasındadır. Onun yaratıcı  ça
l ışması ne yabancı şeylere ne de eski biçimdeki Çin şeylerine ben
ziyordu . Fakat, yine de Çinliydi .  B iz, Lu Sün'ün ruhundan öğren
meli ,  hem Çinli hem de yabancı şeylerde ustalaşmalı, Çin ve yaban
cı sanatının iyi noktalarını  almalı ,  onları kaynaştırmalı ve kendine 
özgü mill i  biç im ve üsluba sahip yeni bir sanat yaratmalıyız. 

Çinli ve yabancı şeyleri başarılı bir şekilde birleştirmek elbette 
kolay değildir. Bu,  zaman alan bir süreçtir. İçine yabancı şeyleri ka
rıştırmanın mümkün olduğu bazı Çinli şeyler vardır. Örneğin, roman 
yazarken, dil, kişiler ve ortam Çinli olmalıdır; fakat Çinli " tefrika" 
biç iminde4 yazılması şart değildir. Ne Çinli ne de B atılı olmayan ba
zı şeyler yaratabilirsiniz. Eğer ortaya ne eşek ne de at değil, bir katır 
3 "Yanm sirke şişesi akmaz, dolu şişe akar" diyen bir Çin atasözü vardır. Burada 

Mao,  bu benzetmeyi ,  Çin'in, farklı fikir ve üslupların yan yana getirilmesine değil ,  
Çin ve Avrupa unsurlarının gerçek bir sentezine ihtiyacı olduğunu belirtmek için 
kul lanıyor. 

4 Suyun Kıy1.\'l , Üç Kralh,�111 Öykiisii veya Kırmızı Odamn Rüyası gibi geleneksel 
Çin romanları , halk hikayecil iğinin uzantısıdır. Dolayısıyla, tan1 olaylan·n yüksek 
bir noktasında anlatıma ara veri l ir ve bölüm "kahramanın bu durumdan nası l  kur
tulduğunu bi lmek istiyorsanız, gelecek sayıyı okuyun veya dinley in" gibi bir 
cümleyle son bu lur. 
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çıkarsa, yaptığınız hiç de kötü oln1ayacaktır. İki şey birleştiğinde, bi
çimleri değişir. Değişn1eden kalmaları inıkansızoır. Çinli şeyler de
ğişecektir. S iyasi , lktisadi ve kültürel bakıından Çin'in çehresi büyük 
değişiklikler geçirmektedir. Fakat , ne kadar değişirlerse değişsinler, 
Çinli şeyler her zaman kendi özelliklerine sahip olacaklardır. Yaban
c ı  şeyler de deği�iyor. Ekiın Devrimi'ndcn sonra dünyanın çehresi te
ınel bir değişiklik geçirdi. İkinci Dünya Savaşı 'ndan sonra bu deği
şiklik yeni bir yönde gelişti . B iz dikkatimizi, yabancı şeylerin eleşti 
rici gözle kabulüne ve özellikle sosyalist dünyadan ve kapital ist dün
yanın ilerici halkından gelen şeylerin tanıtılmasına verıneliyiz. 

Kısacası ,  sanat, bağımsız yaratıcı özelliklere sahip olmalıdır. 
Gerek zamanın özell iklerini ve gerekse milli karakteri belirgin bir 
şekilde taşımalıdır. Çin sanatı , gittikçe daha fazla geçmişe dönük 
olmamal ı ya da gittikçe Batılılaşmamalıdır. Çin sanatı ,  çağımızın 
ve ınilletimizin özell iklerini gitt ikçe daha fazla yansıtmalıdır. Bunu 
sağlamaya çalışırken, deneyden kaçınmamal ıyız.  Özell ikle , Çin gi
bi uzun bir tarihe ve büyük bir nüfusa sahip bir ülkede, çeşitli mil
l iyetlerin ihtiyaçlarına daha iyi hizmet edecek olan böyle deneyleri 
yürütmek büsbütün gereklidir. B iz tamamen tek tip eser yaratılma
sını istemiyoruz. Tek tip eser yaratı lması reçeteye göre yazmaya gö
türür. 5 İster yabancı ister yerli olsun , bütün reçeteler cansızdır. Ve 
Çin'in sıradan halkı tarafından iyi karşılanmaz.  

Burada Batı eğitimi görmüş burjuva aydınlarını  nasıl ele alaca
ğımız meselesi var. Bu  meseleyi doğru bir şekilde ele almazsak, bu,  
sadece sanat üzerinde değil ,  bütün devrim davası üzerinde de ters 
etki yaratacaktır. Çin milli burjuvazisi ve onun aydınları , birkaç 
milyon insanı kapsıyor. Bunlar, sayıları büyük olmamakla birlikte 
modern kültüre sahiptirler. B iz onlarla birleşmeli, onları eğitmeli ve 
5 Burada, asl ında, tek tip eser yaratı lması sek iz ayakl ı  denemelere götürür deniyor. 

İmparatorluk memuriyet imtihan larındak i  adayların 1 5 . yüzyı ldan i t ibaren kom
pozisyonlarını yazma.k zorunda bırakı ldıkları bu son derece sun i ve ağdal ı biçim, 
genel olarak basmakal ıpçı l ık ve şek i lc il iğ i  anlatan bir benzetme hal ine gelmiştir. 
Mao'nun kötülüğe yöne lt t iği  en geniş hücum için 8 Şubat 1 942 tarihl i "Basmaka
l ıp Parti Yazılarına Kar�ı Çıkalım" konuşmasına bkz. Seçme Eserler, c .3 .  
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onlara yeniden biçiın vermeliy iz .  Ko1nprador sın ıfının kendi kü ltü
rü vardır : Esaret kültürü . Toprak ağası sınıfının kendi kültürü var
dır: Feodal kültür. Çinl i  işçi ler ve köylüler uzun zamandır ezildik
leri için ,  onların hala fazla kültürel  bi lgileri yoktur. Kültürel ve tek
nik devrimlerin görevleri tamamlanıncaya kadar, burjuva aydınları 
nispeten daha fazla b ilgiye ve ustalığa sahip olacaklardır. S iyaseti 
miz doğruysa ve onları eğitir ve yeniden biçinılendirirsek, on ların 
sosyalizm davasına hizmet etnıelerini sağlayabi l iriz .  On ları eğitebi
l ir ve yeniden biçimlcndirebiJir miyiz? Evet . B urada hazır bulunan
ların birçoğu,  geçınişte burjuvaziden proletaryaya geçen burjuva 
aydın larıydı .  Öyleyse neden onlar da geçmesinler? Gerçekte şimdi
den birçok geçen var. Biz  onlarla birleşmeyi,  onları eğitmeyi ve ye
niden biçiınlcndinneyi ihmal etmemeliyiz . Ancak, bu şekilde onlar, 
işçi sınıfının devrimci davasına, sosyali st devrime ve sosyalist inşa
ya yararlı olacaklardır. 

S iz burada bulunanlar, hepiniz müzisyensiniz. Batı müziğini in
celeınede birçok öneınl i  sorumluluğunuz var. Nasıl Çin tıbbının dü
zenlenmesi ve gelişmesi Batı türü doktorlara dayanıyorsa, Çin mü
ziğinin düzenlenmesi ve gel işmesi de siz ,  Batı türü müziği incele
yenlere dayannıalıdır. İncelediğiniz Batı l ı  şeyler yararlıdır, fakat siz 
hem Batı l ı  hem de Ç inl i  şeylerde ustalaşmalısınız. Ve " tamamen 
Batıl ı laşma"malısınız .  Dikkatinizi Çinli  şeylere vermel i  ve onları 
inceleyip, geliştirmek için,  bütün gücünüzle çalışmalısınız.  Bunu 
yaparken amacınız, kendine özgü mil l i  biçim ve üsluba sahip, ken
di Çinli şeylerimizi yaratmak olmalıdır. Bu temel siyaseti kavrarsa
nız, çalışmanızın büyük bir geleceği olacaktır. 
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SOVYET ÖNDERLİÔİNE TEŞEKKÜR TELGRAFI 

(2 1 KAS IM 1 957)  

Sevgil i  Yoldaş Kruşçev, Yoldaş Voroşilov, Yoldaş Bulganin ! 
Büyük S ovyetler B irl iği topraklarını terk etmeden hemen önce

ki şu anlarda, Çin heyetinin bütün üyeleri adına s ize ve sizin aracı
l ığınızla Sovyctler Birl iği Komünist Partisi 'ne, Sovyet Hükümeti'ne 
ve Sovyet halkına içten teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. Büyük 
Sosyalist Ekim Devrimi'nin 40. Y ı ldönümü kutlamalarına katı lma
mız ve muhteşem ü lkenizi ziyaret etmemiz için yapmış olduğunuz 
davete teşekkür ederiz . Aynı şekilde, bizim için hazırladığınız ola
ğanüstü içten karşı lamaya ve bize ve bütün Çin halkına gösterdiği
niz derin ve kardeşçe dostluğa da teşekkür ederiz. 

Çin heyeti ve bütün Çin halkı adına ve kendi adıma, Sovyetler 
B irliği  Komünist Partisi 'nin ve S ovyet Hükümeti'nin önder yoldaş
larına sağlık dileklerinde bulunmama ve ayrıca, S ovyet halkının,  
S ovyetler Birliği Komünist Partisi  Merkez Komitesi önderliğinde, 
komünizmin inşası ve dünya barışının korunmasında daha parlak 
başarılar kazanması ve Ç in ve Sovyet halkları arasındaki büyük 
dostluğun istikrarlı bir b içimde sağlamlaşması ve kesintisiz geliş
mesi dileğini ifade etmeme lütfen izin veriniz. 
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YUGOSLAV ULUSAL BAYRAMINA KUTLAMA TELGRAFI 

(27 KASIM 1 957)  

Yugoslavya Federal Halk Cumhuriyeti Devlet ve Hükümet Baş
kanı Yoldaş Josip Broz Tito, Yugoslavya Federal Halk Cumhuriye
ti Ulusal Meclis Başkanı Yoldaş Petar Staınbol iç ve Yugoslavya Fe
deral Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Yoldaş Koja Popoviç'e ! 

Yugoslavya Federal Halk Cuınhuriyeti Ulusal Bayramı nedeniy
le , Çin halkı ve Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti adına, sizi ve sizin 
arac ılığınızla kardeş Yugoslav halkını yürekten kutlamak isteriz .  

Çin ve Yugoslav halkları arasındaki dost luk, birkaç yıldır kesin
tisiz bir gelişme yaşadı .  Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kong
resi 'nin Yoldaş Peng Zhen başkanlığındaki heyetinin bu yılki Yu
goslavya ziyareti gibi , önce Yug<?slavya Federal Hüküınet Başkan 
Yardımcısı Yoldaş Vukmanoviç' in ve daha sonra Yoldaş Stamboliç 
başkan lığındaki Yugoslavya Federal Halk Cuınhuriycti Ulusal 
Meclis heyetinin ülkemize yapt ıkları dost luk ziyaretleri , Çin ve Yu
goslavya arasındaki kardeşçe dostluğu ve dostça işbirliğini daha da 
sağ lamlaştırdı ve güçlendirdi . 

Sosyalizmin inşasında, sosyalist ü lkeler arasındaki dayanışınayı 
güçlendirmede ve Avrupa ve dünyada barışı korumada Yugoslav 
halkına yeni başarılar dileriz .  

Mao Zedung, Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı ;  Liu Şaoşi , Çin 
Halk Cuınhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Daiıni Komitesi Başkanı ;  

Çu Enlay, Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı ve Dışişleri Bakanı 
Pekin 
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ENDONEZYA DEVLET BAŞKANI SUKARNO'YA SUİKAST 
DOLAYISIYLA GEÇMİŞ OLSUN TELGRAFI 

( 4 ARALIK 1 957) 

Endonezya Cumhuriyeti Başkanı Ekselansları S ukarno !  
Ekselanslarının 30  Kasım'da canilerin saldırısına hedef olduğu

nu  öğrenmiş bulunuyoruz. Ekselanslarına yürekten duygularımızı 
ve ayrıca, bu olayın talihsiz ku_rbanı için derinden duyduğumuz 
üzüntüyü bildirmek isteriz. 

Çin halkı , Endonezya'nın Batı İrian ' ı  yeniden fethetmek için yü
rüttüğü haklı mücadeleyi kararlı  bir biçiınde destekler ve ayrıca, 
Endonezya'nın u lusal çıkarlarını tehdit eden bütün komploların bo
şa çıkarılacağı kanısındadır. 
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YÜKSEK DEVLET KONFERANSl'NDA KONUŞMA 

(28 OCAK 1 95 8) 
ALINTILAR 

Bugün daha genel meseleler hakkında konuşacağız. 
Son yedi sekiz yılı gözden geçirince, ulusumuzun büyük bir gele

ceğe sahip olduğunu görüyorum. Özellikle geçtiğimiz yılda, 600 mil
yonluk halkımızın milli ruhunun, daha önceki sekiz yıla oranla nasıl 
yükseldiğini görebilirsiniz. Görüşlerin büyük ölçüde yayılnıasından , 

gelişnıesinden ve tartışmalardan sonra, ıneselelerimiz ve görev lcri
ıniz açıklığa kavuştu : Aşağı yukarı 1 5  yıl içinde İngiltere'nin düzeyi
ne ulaşacağız; tarımsal gelişme için Kırk Maddelik Program'ın ya
yımlanması, kitlelere büyük cesaret verdi . Daha önce yapamadığımız 
birçok şeyi şimdi yapabiliyoruz ve bunları yapabileceğimize güveni
yoruz. Örneğin , dört afetin l kökünün kazınması için, kitlelerde büyük 
bir şevk vardı . Bana gel ince, belki fare yakalamayı beceremem, ama 
sinek ve sivrisinekleri yakalamayı denerim.  

Zaten b ize hücum edenler genel likle sinek ve sivri sinekler değil 
mi? . .  Gerçekten eski zamanlarda b ir adam, farelerin kökünün ka
zınmasını öneren bir yazı yazmıştı .  B iz ise şimdi dört afetin kökü
nü kazıyacağız . Dört bin yıl boyunca -Konfüçyüs de dahi l- hiç 
kimse dört afetin kökünün kazınmasıyla i lgi lenmedi.  Hangçov Be-

l Daha önce olduğu gibi o sırada da bütün halkın, kökünü kazımak için seferber ol
duğu "dört afet",  sıçanlar, karasinekler, s ivrisinekler ve serçelerdi. Ertesi y ı l  serçe
lerin böceklere karşı yararlı bir rolü olduğu anlaşılınca, l istede onların yerini tah
takuruları aldı .  
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lediyesi,  dört afetin kökünü dört yılda kazımayı planlıyor; diğer ba
zı yerler bunu , iki , üç ya da beş yıl içinde yapmayı planlıyor. O hal
de ulusumuzun gelecekteki gelişmesi çok umut vericidir. Karam
sarlığa kapılmak için hiçbir neden yok. Karamsarlık yanlıştır. Ka
ramsarları eleştirirken onlara hücum etmemeli ,  onları ikna etmeye 
çalışmalıyız . Onlara küçük değil ,  gerçekten büyük bir umuda sahip 
olduğumuzu söylemeliyiz . Burada "büyük" kelimesi vurgulanmalı
dır. Ya da Japonların (Çince konuşurken) söyledikleri gibi "büyük, 
büyük umut" taşıyoruz (gülüşmeler) .2 

Tıpkı bir kimsenin gece uykusundan uyanışı gibi , ulusumuz da 
uyanıyor. B inlerce yıllık feodal sistemi yıktık ve uyandık. Mülkiyet 
sistemini değiştirdik; şimdi Sağcılara Karşı Kampanya'da olduğu 
gibi, Düzeltme Hareketi'nde de zaferler kazanmış bulunuyoruz .  Ül
kemiz, hem yoksul hem de cahildir. Yoksul ların kendilerine ait h iç
bir şeyleri yoktur. Cahil olanlar beyaz bir kağıda benzerler. Yoksul 
o lmak iyidir, çünkü sizi devrimci o lmaya yöneltir. Boş· bir kağıtla 
birçok şey yapılabilir. Onun üzerine yazabilir ya da şekil ler çizebi
l irsiniz. Yazmak için en iyisi boş kağıttır. 

Hamle yapmamız, Batı dünyasını geride bırakmamız gerekiyor
sa, kendimizi burjuva ideoloj isinden kurtarmak zorunda değil  mi
yiz? Batı kendisini burjuva ideoloj isinden kurtarmak isteseydi, bu,  
kim bilir ne kadar uzun bir zaman alırdı ; Dulles, burjuva tutumla
rından kurtulmak isteseydi , bizden onun öğretmeni olmamız için ri
cada bulunmak zorunda kalırdı (gülüşmeler) .  

Ülkemizden söz açtığımız zaman , muazzam bir nüfusa, geniş 
topraklara, zengin kaynaklara, çok sayıda insana, dört bin yıllık bir 
tarihe ve kültüre sahip o lduğunu söylüyoruz.  Bunlarla çok övün
dük, ancak yine de Belçika gibi bir ü lkeyle bile kıyaslanamayız. Kı
sacası, çok uzun bir tarihe sahip, önde gelen bir halkız,  fakat çelik 
üretimirniz çok düşüktür. Mu3 başına kuzeyde sadece 1 33 kg. ve 

2 "Ta-ta yu " M ao burada, Japonların Çince konuşmas ında sıfatın  ya da zarfın tek
rarı şek linde ortaya çıkan bel i rgin bir özell iğe değiniyor. 

3 Mu ya da Mou,  geleneksel bir Çin alan ölçüsü bir imidir (0, 1 5  akr civarında) . 
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güneyde 400 kg. tahı l  elde ediyoruz: okuryazar oran ın1ız çok dü
şüktür. Bu saydıklarıının h içbirinde Belçika i le boy ölçüşeıneyiz.  
Fakat , büyük bir hamle içindeyiz .  Ve ınutlaka aynı düzeye ulaşı:na
ınız gereklidir. 15 yıl  içinde İngi ltere i le aynı düzeye geleceğiz .  

Bu 15 yı l ,  i lk beş yı la bağl ıdır. İlk beş yı l ,  iki üç  yıla bağl ıdır. İ lk 
üç yı l ,  birinci yıla bağl ıdır ve birinci yıl da birinci aya bağlıdır. 

Ş i ındi şevkimiz artınıştır. B iz şimdi şevkle yanan ateşl i  bir ulu
suz . Bunun için iyi  bir benzetme var :  Ulusumuz bir atom gibidir. Bu 
atomun çekirdeği parçalandığ ı  zaman , çıkan ıs ı  enerj is inin gerçek
ten ınüthi� bir gücü olacaktır. Daha önce yapamadığımız şeyleri 
yapınayı başarabi leceğiz . Ulusumuz bu büyük enerj iye sahip o ldu
ğu zaman, 15 yıl iç inde İngiltere'ye yetişeceğiz;  yı lda 40 milyon ton 
çel ik üreteceğiz -şimdi sadece beş milyon tonun biraz üstünde üre
t iyoruz-. 45 0 milyar kilovat saat elektrik üretme kapasitesine ula
şacağız -şimdi sadece 40 milyar kilovat saat elektrik üretiyoruz-. 
Bu ,  kapasitemizi on misl ine çıkarmak demektir. Bunun için sadece 
termoelektrik üret imini deği l ,  hidroelektrik üretimini de artırmalı 
yız .  Tanınsa! Gel işme İçin Kırk Maddel ik Program' ı4 gerçekleşt ir
mek üzere daha on yı l ımız var. Fakat on yı la pek iht iyacıınız o lma
yacak gibi görünüyor. Bazıları beş, bazıları ise üç yıl diyorlar. Se
kiz yı lda tamamlanabilecek g ib i  görünüyor. 

Şimdiki durumda bu hedeflere ulaşmak için büyük hamleler yap
malıyız. Şanghay'dayken bir profesör benimle Halkın Günlül�ü'nde 
ç ıkan "Rüzgarla Kanatlan ve Dalgaları Aşarak İlerle" başlıklı başya
zıyı tartıştı . Akıntıya karşı yüzmek için , enerj imizi toplamamız ge
rektiğini söyledi . Şanghay'dan Seçuan 'a kadar yüzmeyi kastediyordu . 
Bu ,  zorlu çal ışmayı gerektirir; akıntıya kapılıp yüzmeye benzemez. 
Çok haklıydı . Bu adamı gerçekten takdir ediyorum, neyin doğru ol
duğunu hisseden iyi bir adam. Baz ı  insanlar5 diğerlerini ,  "Büyüklük 

4 M ao tarafından 1956 yı lında ileri sürüldü.  O zamanki konuşması için bkz. H .  Car
rere d'encausse and S .  Schram, Marxism and Asia, Ailen Lane, 1 969, s .29 1 -293 . 

5 "Çengtu Konferansı 'nda Konuşmalar" n1etninde Mao bunların kim olduğunu açık
l ıyor. B kz. s . 5 2  vd. 

49 



ve başarı kazanmak istedikleri, çabuk sonuçlar elde etmek için sabır
s�zlandıkları, geçmişten nefret edip geleceğe körü körüne inandıkla
rı" için eleştirirler. Ne tür bir büyüklük ve başarı kazanmak isteği? 
Bu ,  devrimcilerin mi, yoksa karşıdevrimcilerin ıni büyüklük ve başa
rı kazanma isteğidir? Bu, büyüklük ve başarı için duyulan subjektif 
ve biçimsel bir özlem mi, yoksa gerçekçi bir özlem midir? Eski za
manlarda insanlar "Doğu Okyanusu kadar engin bir talih ve Güney 
S ıradağları ke).dar uzun bir hayat"tan söz ettikleri zaman, büyüklük ve 
başarıya olan özlemlerini dile getirirlerdi. Bunun neresi kötüdür? Ça
buk sonuçlar için sabırsızlanmak da o kadar kötü bir şey değildir! . .  

Geçmişten nefret etmeye gelince, bu, geçmişte iyi olan hiçbir 
şey yoktu demek değildir. Gerçekten geçmişte iyi şeyler vardı . Fa
kat, her gün Yü, Tang, Ven Vang, Vu, Vang'ı, Çu Dükünü ve Kon
füçyüs'ü düşünerek, sürekli o larak geçmişin üzerinde çok fazla dur
mak iyi değildir. Tarihe bu şekilde bakmaya inanmıyorum. İnsanlık 
tarihi ilerliyor. B ir kuşak, diğeri kadar iyi değil ;  daha önce yaşayan
lar onlardan sonra gelenler kadar iyi deği l  . . .  

Geleceğe körü körüne inanç meselesine gelince, hedeflerimiz 
geleceğe i l işkindir. Geleceğe güvenmenin çok doğru olduğuna ina
n ıyoruz. Ancak, bu güven körü körüne olmamalıdır. 

Önderlik etmenin iki ,yolu vardır: Biri iyidir, diğeri pek iyi de-
_., 

ğildir. Bununla, birinin Dulles'un yolu,  diğerinin bizimki; ya da bi-
rinin sağcı yol, diğerinin ise bizimki olduğunu kastetmek istemiyo
rum. Sosyalizmin inşasında iki önderlik yöntemi, iki çalışma tarzı 
o lduğunu söylemek istiyorum. Kooperatifleşme meselesi hakkında 
bazı kimseler daha hızlı olmayı, d iğerleri .ise daha yavaş bir yakla
şımı öneriyorlar. İlk yöntemin doğru olduğuna inanıyorum. Demiri 
tavında dövmek ve sonuca oyalanmadan bir hamlede u laşmak daha 
iyidir. Örneğin,  bir düzeltme hareketinin olması doğru mudur, yok
sa yanlış mıdır? Doğrudur. Bunun uygun bir şekilde yürütülmesi 
için ,  görüşlerin geniş ölçüde yayılması ve olgunlaşması gerekir. 
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Ben sürekli devrim feorisinden yanayım. Bunu,  Troçki'nin sürek
li devrim teorisiyle karıştırmayın . Devrim yaparken, demiri tavında 
dövmek gerekir; bir devrimi diğeri izlemeli ve devrim sürekli olarak 
ilerlemelidir. Hunanlılar sık sık şöyle derler: "Samandan sandalların 
belli bir biçimi yoktur, yapana göre değişir." Troçki, sosyalist devri
min, demokratik devrim tamamlanmadan başlatılması gerektiğ i  
inancındaydı .  B iz öyle düşünmüyoruz. Örneğin, 1 949'daki Kurtu
luş'u Toprak Reformu izledi ;  bu tamamlanır tamamlanmaz, karşılık
lı yardımlaşma ekipleri kuruldu . Daha sonra da alt düzeydeki koope
ratiflerden üst düzeydeki kooperatiflere geçildi. Kooperatifleşme ye
di yıl içinde tamamlandı ve üretim. ilişkileri değiştirildi. Ondan son
ra Düzeltme Hareketi geldi . Düzeltme Hareketi tamamlandıktan 
sonra, arası soğumadan, Teknik Devrim başladı. Polonya ve Yugos
lavya'nın durumunda demokratik düzen yedi sekiz yılda kurulmuş
tu , ondan sonra bir zengin köylülük ortaya çıktı . Y�ni demokratik bir 
hükümet kurmak gerekli olmayabilir. Fakat, o zaman bile yine de 
birleştirilebilecek bütün güçler birleştirilmelidir. 

1 5  yıl içinde İngiltere'nin düzeyine gelmek mümkündür. Gücü
müzü toplamalı ve şevkle akıntıya karşı yüzmeliyiz. 

Gücümüzü boşuna harcamamalı ,  daha da artırmalıyız. Eksikle
rimiz ve hatalarımız varsa, bunları , görüşlerin geniş ölçüde yayıl
ması ve olgunlaşması yöntemiyle düzeltebil iriz. Bunları örtbas et
memeliyiz. Büyüklük ve başarı istediğimiz için eleştiri liyoruz. O 
halde, küçüklük ve başarısızlık mı isteyelim? Geçmişe değer verip 
gelecekten nefret mi edelim? B üyüklüğü ve başarıyı istemeliyiz .  
Böyle söyleyen insanlar, iyi  insanlardır. Gerçekten de, savaşçı ruhu
muzu korumalıyız . 

"Devrim henüz tamamlanmamıştır. Yoldaşlar bütün güçleriyle 
çalışmaya devam etmelidirler. "6 

6 Bu, Sun Yatsen'in Guomindang'daki arkadaşlarına bıraktığı s iyasi vasiyetname
den bir al ıntıdır. 
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ÇENGTU KONFERANSI'NDA KONUŞMALAR 

(MART 1 95 8) 

a. 10 Mart Konuşması 

Kurallar ve gelenekler bir mesele teşkil ediyor. Bu ıneseleyi ,  
ideolojik yöntem konusunu, i lkelere bağlı  kalırken yaratıcı olmak 
konusunu tartışmak için bir örnek olarak ·kul lanacağıın .  

Uluslararası alanda, Sovyetler B irliği'yle, bütün halk demokrasi
leriyle ve bütün ulusların komünist partileriyle ve işçi sınıflarıyla 
dostça ilişkiler içinde olmalıyız; enternasyonalizme gerekli dikkati 
göstermeli ve Sovyetler B irliği 'nin ve diğer yabancı ü lkelerin iyi 
yanlarından dersler çıkarmalıyız. B u  bir ilkedir. Ancak, iki öğrenme 
yöntemi vardır: B iri sadece taklit etmek, diğeri ise yaratıcı bir ruh 
uygulamak. Öğrenme, yaratıcılıkla birleştirilmelidir. Sovyetler'in 
kural ve geleneklerini katı bir şekilde ithal etmek, yaratıcı ruh eksik
liğidir. 

Kuruluşundan Kuzey Seferi'ne ( 1 92 1  'den 1 927'ye) kadar Parti 
miz, n ispeten canlıydı, hatta Cen Du-siyu'nun Marksizm kılığına 
bürünmüş burjuva ideolojisine bile izin veriyordu . 1  Partimizi, Ekim 
Devrimi'nin zafere u laşmasından üç yıl sonra kurduk. Parti 'yi ku-

l Cen Du-siyu ( 1 879- 1942) 1 92 1  'de kuruluşundan 1 927 Ağustos'una kadar Çin Ko
münist Partisi 'nin genel sekreteriydi. Komünist olmadan önce, Batı demokratik ve 
bilimsel düşüncesinin, Çin'in dertlerine deıman olacağını düşünüyordu ve bunla
rın usta bir savunucuydu. Son 20-30 yıl  içinde,  Çinli komünist yetkil i ler, onun, 4 
M ayıs Aydın Devrimi'ne katkısını kabul ediyorlar, ama herhangi bir zamanda 
M arksizmi gerçekten kabul ettiğini ya da kavradığını reddediyorlar. Onu, 1 920'le-
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ranların hepsi,  Dört Mayıs Hareketi 'ne katılan ve ondan etkilenen 
genç insanlardı . Ekim Devrimi'nden sonra, Lenin henüz hayattay
ken ,  sınıf mücadelesinin çok keskin olduğu ve S talin ' in henüz ikti
dara gelmediği dönemde, onlar da hayat doluydular. Cen Du-siyu
culuğun kökeni ,  yabancı sosyal demokrasi ve bizim yerli burjuva
zide yatar. Bu  dönemde, bazı Cen Du-siyucu hatalar ortaya çıktıy
sa da, genel olarak dogmatizm yoktu . 

İç savaşın başlamasından Zunyi Konferansı 'na kadar ( 1 927 'den 
1 935 'e kadar) Çin Partisi içinde üç ayrı "Solcu" çizgi ortaya ç ıktı , 
1 934- 1 935 arasında ortaya çıkanı ,  bunların en kötüsüydü . 2 O dö
nemde Sovyetler B irliği ,  Troçkistlere karşı bir zafer kazanmış , an
cak teorik alanda sadece Deborin Okulu 'nu yenilgiye uğratmışlar
dı . 3 Çinli "sol" oportünistlerin hemen hepsi Sovyetler B irliği 'ndey
ken bu etkinin altında kalmışlardı . Tabii , bu Moskova'ya gidenlerin 
hepsinin dogmatik olduğu anlamına gelmez . O dönemde Sovyetler 
B irliği'nde olan pek çok kişiden bazıları dogmatikti ,  diğerleri değil
di ; bazıları gerçekle temas halindeydi, diğerlerinin gerçekle hiçbir 
i l işkisi yoktu , sadece dış şartları görüyorlardı . Üstelik, Stalin ' in ha-

rin başlarında Parti'de süregelen ideoloj ik karı şıkl ıktan faydalanarak, Part i'ye sız 
mış bi r buıjuva radikali olarak ni te lendiriyorlar. Mao, l 936'da Edgar Snow i le ko
nuşurken,  onun sadece fikirleri yönünden deği l ,  içgüdüsel tepkileri bakımından da 
bir burjuva olduğunu söylemiştir; "Cen , işçi lerinden ve özellikle si lahl ı  köylüler
den gerçekten korkuyordu. Sonunda s i lah l ı  ayaklanma gerçeğiyle yüz yüze gelin
ce, tamamen akl ı  başından gitti .  Art ık ,  ne olduğunu berrakl ıkla göremiyordu ve 
küçük burjuva içgüdüleri onu paniğe ve yeni lgiye götürdü" Çin Ozerinde Kızıl 
YıldlZ, geniş leti lmiş basım, Penguen, l 972, s . 1 90- 1 9 1 . 

2 M ao'nun rakipleri tarafından 1 927- 1 935 döneminde iş lenen hatalarla i lgi l i  resmi 
görüş, Nisan l 945 'te Çin Kom ünist  Part is i  Merkez Komitesi tarafından l\abul edi
len "Partimizin Tarihindeki Bazı  Meseleler Üzerine Karar"da vardır. Metin,  Seç
me Eserler'in  3. ci ldinin,  206-255 .  sayfalarında yer almaktadır. Kültür Devri
m i'nin başlamasından itibaren l 945 k ararı tam doğru sayılmamaktadır ve art ık 
Seçme Eserler 'de de yer alman1aktadır. B ununla beraber üç "so l "  ç izgi hakkında 
Mao tarafından en son Eylü l  1 97 1  'de ortaya konan görüş , esas olarak aynı  kal
mışt ır (bkz. 409 vd. ) .  Bu  mesele hakkında, "Büyük İ leri Atı l ım" dönemiyle i lg i l i  
diğer cümleler için bkz. s .97 vd.  ve 1 1 6 vd .  

3 Abraham Deborin ( 1 88 1 - 1 963 ) ;  1 930 A ral ık' ında Stal in tarafından " Menşevik 
ideal izmi"  yüzünden mahkum edilen bir Sovyet  fi lozofu . 
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kimiyeti sağlamlaşmaya başlamıştı (karşıdevrimcilerin temizlen
mesiyle iyice sağlamlaştı). O zamanlar Komintern, Buharin ,  Pikov4 
ve Zinovyev tarafından yönetiliyordu . Öte yandan Doğu B üro
su'nun başı Kuusinen'di ve Uzakdoğu Dairesi'nin başı olan Mif. 
XXX, 5 iyi bir yoldaş, insancıl ve yaratıcı ,  ancak biraz fazla iyi bir 
i nsandı . Mif in etkinliği daha fazlaydı. Dogmatizmin gelişmesine 
imkan veren şartlar bunlardı ve bazı Çinli yoldaşlar da bundan et
kilendi . Genç aydınlar arasında " sol sapma" da vardı . O dönemde, 
Vang Ming'ye6 diğerleri kendilerini sözüm ona "28 1 /2 Bolşevikle
ri " olarak gösteriyorlardı . Sovyetler B irliği'nde yüzlerce kişi eğitim 
görürken, nasıl oluyor da sadece 28 1 /2 kişi olabil iyorlardı? Çünkü , 
öylesine berbat bir şekilde " sol"dular ki, kendi kendilerini kısıtla
mış ve tecrit olmuşlar, böylece Parti'nin bağlarını azaltmışlardı . 

4 "Pi ko fu" olarak yazılan bu isim, Rykov'un hatalı yazılan şekli  olabilir. Ama Rykov 
Komintem'de değil Sovyet devlet organında önemli bir yere sahipti . 1930'lann ba
şında Entemasyonal'in Yürütme Komitesi Sekreterliğinin üyeleri olan Pieck ya da 
Piatnitsky de olabilir. Her durumda Komintem önderliği konusunda Mao'nun yap
tığı tanımlama doğrudur. Buharin Entemasyonal'deki bütün görevlerinden 1929 or
talarında alınmıştı . Zinovyev ondan önce ortadan kaybolmuştu. Çin'le doğrudan i l
gil i  kadrolar arasında, Zinovyev daha fazla  bilgiye sahipti . Yürütme Komitesinin 
ve Sekreterliğin bir üyesi olan Kuusinen Çin'le ve genel olarak Avrupalı olmayan 
ülkelerle i lgil i  birçok Komintem kararının alınmasında etkil iydi . Pavel Mif Doğu 
Sekreterliğinin Başkan Yardımcısıydı . Mao bu büroyu Doğu Bürosu olarak adlan
dırıyor (dung-fang bu) ama esas sorumlulul_c alam Çin'di . 

5 Burada değinilen "iyi yoldaşın" k im olduğunu anlamak zordur. Mao, onu şahsen 
tanıyormuş gibi konuşmaktadır, ama Mao 1 949:a kadar yurtdışına gitmemiştir ve 
1 920 ve 1 930'larda Çin'i ziyaret eden Komintem temsilcilerinden çok azıyla doğ
rudan temas etmiştir. XXX'in Mifle karşılaştırılma şekli ,  onun 1964'te Mao ve 
Çin'e çok kaba bir şek ilde saldıran K uusinen olabileceğini gösteriyor. (Bkz. 
Marksizm ve Asya, s .330-335 . )  Herhangi bir Komintem mensubu hatta sadece 
ikinci ya da üçüncü elden tanınan biris i  dahi ,  Mao'ya, 1930'ların sonunda Çin'e 
gelen ve Çin Komünist Partisi 'nin l iderleri olarak, Mao'nun burada şikayet ettiği 
"dogmatikleri" yerleştiren Pavel M iften daha sevimli gözükecekti . 

6 Vang Ming (Çen Şao-yü'nün takma adı) ,  Moskova'da eğitim gören "Geri dönen 
öğrenciler" grubunun önderlerinden biriydi . 1930 ve 1940'larda Mao onunla 
ÇKP'nin önderliği iç in mücadele etmiştir. 1957'den itibaren ölümüne kadar Sov
yetler B irliği'nde oturmuştur. Kültür Devrimi sırasında Mao hakkında iki yıkıcı 
saldın yazısı yayımlamıştır. (Bkz. s .400, 1 .  dipnot . )  
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Çin dogmatizminin kendine has Çinli özellikleri vardı . Bunlar sa
vaşta ve zengin köylüler meselesinde ifadesini buluyordu. Zengin 
köylüler sayıca çok az oldukları için i lke olarak onları kendi halle
rine bırakmayı ve onlara taviz vermeyi kararlaştırdık. Ama "solcu
lar" buna razı olmadı. "Zengin köylülere kötü toprak verilmesini, 
toprak ağalarına ise hiç toprak verilmemesini" savundular. Sonuç 
olarak toprak ağaları aç kaldı, bazıları dağlara çıkarak haydut-gerilla 
çeteleri oluşturdular. Onlar, burjuvazi meselesinde burjuvazinin top
tan alaşağı edilmesini, sadece siyasi olarak değil , ekonomik olarak 
da yıkılmaları gerektiğini savunarak demokratik devrimi sosyalist 
devrimle karıştırdılar. Hiçbir tahlilini yapmaksızın, emperyalizmi, 
Guomindang'ı destekleyen yekpare ve bölünmez bir blok olarak ka
bul ettiler. 

Bütün ü lkenin kurtarılmasından sonraki dönemde ( l  950'den 
1 957 'ye kadar) dogmatizm hem ekonomi, hem de kültür ve eğitim 
alanında kendini gösterdi. Askeri çalışma içine de belli ölçüde dog
matizm girmişti , ama temel i lkelere bağlı kalındığından askeri çalış
mamızın dogmatik olduğu söylenemezdi . Ekonomik çalışmada, 
dogmatizm en başta ağır sanayi, p lanlama, bankacılık, istatistik, ama 
özellikle ağır sanayi ve planlamada kendini gösterdi . Bunlardan an
lamadığımız ve hiçbir tecrübeye sahip olmadığımız için cehaletimiz 
içinde yapabildiğimiz tek şey, yabancı yöntemleri kopya etmekti . İs
tatistik çalışmamız Sovyet çalışmasının gerçek bir kopyasıydı . Eği
tim alanında kopyacılık da oldukça kötüydü, örneğin, beş üzerinden 
not verme sistemi, aynı tip beş yıllık ilkokullar vb.7 Eğitim alanında 
kurtarılmış bölgelerde edindiğimiz tecrübeyi bile incelemedik. Aynı 
şey halk sağlığı çalışmasında da görüldü; sonuç olarak, Sovyetler 
B irliği'nde yayımlanan bir makalede, yenmemesi söylendiği için, üç 
yıl süreyle yumurta ve tavuk çorbası yiyeınedim.  Daha sonra yeni-
7 Mao burada, 1 950'lerde, 5 yıl olması şart olmayan ilköğrenimin kesin süresinden 

çok, Çin'in köylük bölgeler gerçeğine uygun olmayan bir eğitim sisteminin ayn ı  
şeki lde yerleştiri lmesiyle i lgili görünmektedir. Eğitim sisteminin müfredat ve 
eğitim süresi de dahil  olmak üzere, daha ayrıntı l ı  b ir  e leştirisi iç in bkz. bu kitap
ta "Bahar Festival inde Konuşmalar ( 1 3  Şubat 1 964)", s .292 vd . 

.. 
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lebileceğini söylediler. Makalenin  doğru ya da yanlış olması önemli 
değildi, Çinliler hepsine aynı şeki lde kulak verip, saygılı bir şekilde 
itaat ederlerdi . Kısacası Sovyetler B irliği her şeyin üstündeydi . Tica
rette bu daha az geçerliydi , çünkü merkezle daha fazla ilişki ve bel
ge alışverişi vardı . Hafif sanayide de daha az dogmatizm vardı . Sos
yalist devrim ve tarımın kooperatifleştirilmesi ,  dogmatizmin etkisi 
altında kalmamıştı; çünkü , Merkez'in doğrudan kontrolü altındaydı . 
Son birkaç yıl içinde Merkez,  devrimi ve tarımı büyük ölçüde, tica
reti de belli ölçülerde denetimi altında tutmuştur. 

Dogmatizm, değişik şartlarda ortaya çıkmaktadır. Bu  şartlar tah
l i l  edilnıeli ve karşılaştırılmalı, dogmatizmin ortaya ç ıkış nedenleri 
bulunmalıdır. 

1 .  Ağır sanayi fabrikalarının planlanmasını ,  inşasını ve birleşti 
rilmesini beceremedik. I-Iiç tecrübemiz yoktu . Çin ' in hiç uzmanları 
yok tu ,  bizzat bakan yabancıydı . B u  durumda yabancı ülkeleri kop
ya etnıek zorunda kal ıyorduk.  Kopya ettiğimiz için de iyiyi kötüden 
ayıramıyorduk. Aynı zamanda, eski Çin uzmanlarının burjuva ide
olojis ini  kırmak için ,  Sovyet tecrübesinden ve S ovyet uzmanların
dan yararlanmak zorundaydık. Sovyet planlamasının büyük bir bö
lümü, Çin'e doğru bir şeki lde uygulandı , ama bir bölümü hatalı bir 
şekilde uygulandı,  eleştirilmeden ithal edildi . 

2 .  Ekonomik durumun bütününü anlamada yetersizdik ve Sov
yetler B irliği ile Çin arasındaki ekonomik farklılıkları daha da az 
kavrıyorduk. Bütün yapabildiğimiz, körü körüne izlemekti . Artık, 
durum değişmiştir. Genel anlamda, büyük iş letmelerin,  planlama ve 
inşasını yüklenebilecek durumdayız . Beş yıl içinde de makineleri 
imal edebi lecek duruma geleceğiz .  Aynı zamanda Sovyet ve Çin 
şartlarını bell i  ölçüde kavrıyoruz .  

3 .  Körü körüne inançtan kurtulduktan sonra, artık hiçbir manevi 
yükümüz kalmadı.  insanları korkutmak için birkaç adam boyunda 
Buda'lar yapılmıştır. Kahramanlar ve savaşçılar sahneye çıktıkların
da, sıradan insana benzememeleri sağlanrrııştır. S talin de bunlardan 
biriydi . Çin halkı köleliğe öylesine alışmıştı ki, sanki bu yolda devam 
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etınek istiyordu . Çinli ressamlar beniın Stal in ' le birlikte resmimi yap
tıklarında, her defasında beni biraz daha kısa yaparlar, Sovyetler B ir
liği tarafından o döneınde yapılan manevi baskıya körü körüne tes
liın olurlardı. Marksizm-Leninizın herkesi eşit olarak görür, �ütün in
sanlara eşit muamele yapılmalıdır. Kruşçev'in S talin'i bir kalemde si
lip atması da bir çeşit baskıydı ,  aına Çin Partisindeki insanların ço
ğunluğu bunu kabul etmedi . Diğerleri bu baskıya boyun eğınek ve ki
şiye tapmaktan kurtu lmak istedi .  Kişiye tapmanın iki türü vardır: B i
ri doğrudur. Marx , Engels, Lenin ve Stalin' in doğru yanı için olanı 
doğrudur. Bunlara saygı göstenneli ve her zaman saygı göstermeye 
devan1 etmeliyiz .  Onlara saygı göstermemek olmaz. Gerçeği ellerin
de tuttuklarına göre, onlara neden saygı göstermeyelim. Gerçeğe ina
nıyoruz; gerçek objektif varlığın bir yansımasıdır. Manga, manga l i
derine saygı göstermelidir; saygı göstermemek oldukça hatalı olurdu . 
Kişiye tapmanın yanlış türü ise, h iç tahli l  yapmaksızın sadece gözü 
kapalı itaat etmektir. Bu doğru deği ldir. Kişiye tapmaya karşı çıkma
nın da iki amacı olabilir :  biri, doğru olmayan bir putlaştırmaya karşı 
çıkmak; diğeri ise, başkalarına saygı gösteri lmesine karşı çıkarak 
kendine saygı gösterilınesini istemek. Gündemdeki mesele, kişileri 
putlaştırıp putlaştırmama değil ,  daha çok, söz konusu kişinin gerçeği 
temsil edip etmemesidir. Eğer gerçeği temsil  ediyorsa, o zaman say
gı gösteri lmelidir. Ortada gerçek yoksa, kolektif önderlik bile işe ya
raınayacaktır. Tarih boyunca Partimiz bireyin rolüyle kolektif önder
liği b irleştirmeye ağırl ık vermiştir. Stalin karalandığında, bazıları bu
na kendi kişisel amaçları yüzünden alkış tuttular; çünkü, kendileri 
yüceltilsin istiyorlardı .  Bazıları diktatör olduğunu söyleyerek Lenin'e 
karşı çıkmışlardı . Lenin'in cevabı açıktı : "S izin diktatör olmanızdan
sa, benim olmam daha iyidir. " Stalin ,  Kao Kang'ı8 çok severdi . Ken-
8 Kao Kang ( 1 902- 1 954) : Uzun Yürüyüş'ten sonra, Mao Zedung ve yoldaşlarının çe-

k i ldiği Şensi'deki üssü kuran önderlerden biris idir. l 940'ların sonunda Kuzeydoğu 
bölgesinde, yüksek Parti ,  hükümet ve ordu göre�lerini  yapmış, önemli  bir kişi ola
rak oıtaya ç ıkn1ıştı . Çin' in en fazla sanayi leşmiş bölgesinin önderi olarak, Pekin'de 
de öneml i  bir rol oynamıştır. I 952'de Devlet Plan lama Komisyonu'nun birinci baş
kan ı  olmuştur. l 955 'te halk tarafından açıkça mahkum edildi ve o zaman Şubat 
l 954'te intihar ettiği söylendi .  Genel olarak, Sovyetler'e çok yakın olduğu bilinirdi . 
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disine özel bir otomobil yaptırıp hediye etmişti . Kao Kang, Stalin'e 
her yıl 1 5  Ağustos'ta tebrik telgrafı gönderirdi. Her eyalette buna ben
zer örneklere rastlanır. Çiyang Hua ya da Şa Ven-han diktatör mü
dür?9 Böyle problemler K vangtung, İç Moğolistan , S inkiyang, Ç in
hay, Kansu, Anvey ve Şan-tung'da da ortaya çıkmıştır. Dünyanın ba
rış içinde olduğu düşüncesiyle rahatlamayın. Durum istikrarsızdır. 
"Sağlam yere bastığınızı" düşünebilirsiniz, ama bastığınız yer sağlam 
kalmayacaktır. B ir gün kıtalar batacak, Büyük Okyanus kuruyacak 
ve bizler de yer değiştirmek zorunda kalacağız. Küçük zelzeleler de 
sık sık oluyor, Kao-Cao olayı ı O sekizinci dereceden bir zelzeleydi . . .  

4 .  Tarih i  tecrübenin derslerin i  unutmuş bulunuyoruz ve ne karşı
laştırma yöntemini anlıyoruz ne de zıtların düzenini kavrıyoruz. Dün 
de söylediğim gibi, yoldaşlarımızın birçoğu , çok sayıda kural ve ge
leneklerle karşılaştığında, bunların yerine konabilecek başka f or
müller olup olmadığını ,  bunlardan Çin şartlarına en uygun olanını 
seçip, diğerin i  atabileceklerini düşünmüyorlar. Hiç tahli l  yapmıyor
lar, kafalarını da kullanmıyorlar. Karşılaştırma yapmıyorlar. Geç-

9 l 950'lerin ortalarında, Çang Hua, ÇKP'nin Çekiang birinci sekreteriydi ve Şa 
Ven-han da aynı eyaletin  val isiydi. Aralık 1 957'de, o yaz yürütülmeye başlanan 
"Sağcılara Karşı Kan1panya" sırasında yozluk, ahl aksızlık ve Parti'ye karşı yü
rüttüğü faaliyetler ve eyaletçi ve sekter görüş açısı yüzünden de saldırılara uğra
dı ve görevden alındı . Şa ve diğer önde gelen Çekiang yöneticilerini mahkum et
mek için yapılan toplantıda, esas raporu Çang Hua okudu, sanayi ve tanının da
ha hızlı gel işmesi için çağrıda bulundu. Üretimde "atı l ım"a değindi . Dolayısıy
la, siyaset meseleleri karşısındaki tavrı Mao'nun gözünde hiç şüphesiz doğrudur. 
Mao, burada iki  şeyden bahsetmektedir: Önderliğin doğruluğu ve yan lışlığı ve 
bir kimsenin kendi eyaletine ya da bölgesine ya da Sovyetler B irliği'ne değil ,  bü
tün olarak ülkeye bağlıl ığı .  İktisadi gelişmenin hızı, karar alma gücünün hangi 
şekilde ve ölçüde ademi merkezileştirileceği 1 958 i lkbaharında, mayıstaki Seki
zinci  Parti Kongresi'nin İkinci Oturumu'nda, Büyük İ leri Atıl ım'ın resmen i lanı
nın arifesinde siyaset üzerine sürdürülen tartışmaların merkezini  teşki l  ediyordu. 
Mao'nun açıkça ortaya koyduğu gibi , bunlar için her eyalette ve aynı şeki lde ül
ke çapında mücadele edi lmesi gerekiyordu. 

1 0  1 955 'te Kao Kang, ÇKP Doğu Çin B ürosu Birinci Sekreteri Yao Şu-şih ( 1 90 1 - ) 
ve başka 7 kişinin daha, iktidarı e le geçinnek amacıyla Parti'ye karşı bir hizip 
kurmakla suçlanarak tasfiye edilmeleri, gerçekten bir sarsıntı yaratmıştı. Bu ,  
1 942- 1 943'teki Düzeltme Kampanyası'ndan, 1 959'da Peng Dehuay'ın düşüşüne 
kadar ÇKP içindeki en ciddi  kanşıklıktı. 
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mişte dogmatiznıe karşı çıktığımız sırada, onların gazetesi Bolşevik 
övünerek yüzde yüz doğru olduklarını söylüyordu . Onların yöntemi, 
bir ya da birkaç noktaya saldırarak, diğerlerinin sözünü etmemekti .  
Gazeteleri Doğru Sözler, Merkezi Sovyet Bölgesi 'ndeki iyi tek bir 
noktanın sözünü etmeksizin beş büyük hataya saldırıyordu . 1 1 

1 956 Nisan'ında, ü lkenin i nşasında kendi çizgimizin ortaya kon
masında bir başlangıç olarak "On Büyük İl işki"yi  öne sürdüm. 1 2  
Bu ,  i lke bakımından Sovyetler B irliği 'ndekine benziyordu, ama içe
riği bize aittir. "On Büyük İlişki "den beşi önde gelir: Sanayi ve ta
rım; kıyılar ve iç kısımlar; merkez ve bölgeler; devlet, kolektif ve 
birey; savunmanın inşası ve ekonominin inşası .  Mil l i  savunma mas
rafları barış döneminde az. tutulmalıdır. İdari masraflar her zaman 
az olmalıdır. 

1 956'da, Stalin eleştiri ldiğinde bir yandan memnun olmuştuk, 
diğer yandan da endişelenmiştik. Kapağı kaldırmak, körü körüne 
inancı  kırmak, baskıyı kaldırmak ve düşünceyi serbest bırakmak ta
mamen gerekliydi . Ama onun bir kalemde silinip atılmasına katıl
mıyorduk. Onlar Stal in ' in resmini asmıyorlar, ama biz asıyoruz. 
1 950'de, Moskova'da Stalin'le iki ay tartıştım. Karşılıklı Yardım 
Anlaşması ,  Çin Doğu Demiryolu ve sınır meselelerinde 1 3 iki tavır 
aldık: B iri katılmadığımız teklifleri karşı tarafla tartışmak, diğeri de 

l l Bolşevik ve Do�ru Sözler (Şih-Hua), s ık  sık Mao'nun geri l la  taktiklerini eleşti
ren ve ÇKP'nin Moskova'da eğitim görmüş önderleri tarafından, l 930' ların ba
şında yayımlanan teorik yayın organları .  Şih- Hua'nın tamamı elde bulunmadığı 
için, burada hangi "beş büyük hatadan" bahsedi ldiğini  söylemek imkansızdır. 

1 2  1 962'dc Mao, Çin Halk Cumhuriyeti 'nin tarihinin dönemlerin i  ortaya koydu ve 
sosyal izmin inşası için bağımsız ve yaratıcı bir ç izginin ortaya konması  tarihini 
1 958 ,  yani B üyük İ leri Atı l ım' ın baş langıcı olarak tespit etti . 
Bu,  buradaki cümleyle çelişki l i  deği l ,  onun tamamlayıcısıdır; M ao, 1 956'da ye
ni siyasetin taslağını çizmeye başlamış ve 1 958 yı l ında bunun sonucu alınmıştır. 

1 3  Mao burada, 1 4  Şubat l 950'de imzalanan Dostluk, İ ttifak ve Karş ı l ık l ı  Yardım
laŞma Anlaşması 'nın şartların ın  ve Çin-Sovyet sınırı mese lesinin dışında, kendi 
durumuyla Stal in ' inkinin çatıştığ ı  iki ana konunun; Çin Doğu Demiryolu'nun 
denetimi ve bazı kilit sanayi lerde ortak Çin-Sovyet şirketleri olduğuna değini
yor. Bunların her ikisi  de Moskova'ya, eski sömürgel ik günlerinin kalıntısı  ola
rak Çin'de iktisadi ve siyasi etkinl ik imkanı vermekteydi .  
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kesinl ikle ısrar ettikleri teklifleri kabul etınek. Sosyalizmin çıkai·la
rı açısından böyle bir şey düşünülemezdi . Sonradan üçüncü bir ül
ke halkına yerleşme izni verilmeyen iki "koloni"  Kuzeydoğu ve 
S inkiyang meselesi ç ıkt ı .  1 4 Bu uygulama artık kaldırılmıştır. S ta
lin'in eleştiri l ınesinden sonra körü körüne inanç kurbanlarının göz
leri bir parça açı lmıştır. Yoldaşlarımızın eski atalarının 1 5  da hatala
rı olduğ_unu anlamaları için , onu da tahli l  etmeli  ve körü körüne 
inanmamalıyız. Sovyet tecrübesinde iyi olan her şeyi kabul etmeli ,  
kötü olanı ise reddetnıeliyiz . Ş imdi bunu yapmada biraz ustalaştık. 
Sovyetler B irliği 'ni ve kendimizi biraz daha iyi anl ıyoruz. 

1 957 'de, "Halk İçindeki Çel işmelerin Doğru Ele Alınması Üze
rine" de sanayi ve tarınıın aynı anda gelişmesi meselesini, sanayileş
me, kooperatifleşme ve doğum kontrolü vb. yolu meselesini ortaya 
-attım. O yıl  büyük bir şey oldu . Bu ,  ulus çapında Düzeltme Hare
keti , Sağcı lara Karşı Kampanya, çalışmamızın kitleler tarafından 
eleştirilmesiydi . Bu ,  halkın düşünmesini büyük ölçüde teşvik etti . 

1 958 'de Hangçov, Nanning ve Çengtu'da üç toplantı yaptık. 1 6  
Herkes bu toplantı larda pek çok görüş i leri sürdü, biraz kafamızı 
zorladık ve geçmiş 8 yılın tecrübesini özetledik. Bu da düşünce için 
teşv ik edici oldu. Nanning Konferansı 'nda ortaya çıkan bir mesele 
de Devlet Konseyi'nin çeşiti dairelerindeki kural ve geleneklerdi .  
Bunlar değiştirilebilir ve esastan değiştirilmelidir. Bir yolu kitlelerle 
ilişki kurnıak olabi l ir. Diğeri, büyük duvar afişlerini geliştirmektir. 
İktidarın bölgelere devredilmesi de, diğer bir meseleydi . Bunu ger
çekleştirmeye başlamış bulunuyoruz.  Art ık Merkezi iktidar ve böl-

ı 4 27 M art 1 950'de Çin ve Sovyetler B irl iğ i  aras ında yapı lan ek anlaşma, ortak ş ir
ket lerin S inkiyang'da petrol ve demir  dışındak i metal lerin geliştiri lmesini sağ l ı 
yordu.  

1 5  Burada Mao, bi lerek kendi gençl iğinde dul imparatoriçe Zu-si 'yi bel irtmek için 
kul lan ı lan "eski Ata" ( lao zu-sung) terimini Stal in için ku l lanıyor. 

1 6  Ocak 1 958  başındaki H angçov Konferansı 'na ve Ocak sonundaki Nanning Kon
f eransı 'na, M ao'nun bu konuşmay ı yaptığı Çengtu Kon feransı 'na olduğu gibi ,  
eyalet parti sekreterleri ve bazı siyasi büro üyeleri kat ı lmışt ı ; bu iki  Ocak top
lantısında, Büyük İ leri Atı l ım' ın esaslar ın ı  meydana getiren Çal ışma Yöntemle
ri Üzerine Altmış Madde Taslağı  hazırlandı .  
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gelere devredilen iktidar bir arada yaşıyor. Geçen yıl Üçüncü Geniş
letilmiş Toplantı'da merkezi iktidarla, devredilen iktidarın bir arada 
yaşaması gerektiğine,  iktidarın gerektiği yerde merkezileştirilmesi
ne, gerektiği yerde de devredilmesine karar verilmişti .  İktidarın dev
redilmesi elbette burjuva demokrasisi biçimini izlememelidir. Sos
yalizmin ortaya çıkmasından önce, burjuva deınokrasisi i lericidir. 
Ama bir kere sosyalizm geldikten sonra artık gericidir. Sovyetler 
B irliği'nde Rus milliyeti nüfusun yüzde 50'sini , azınlık mil liyetler 
diğer yüzde 50'sini meydana getirir. Çin'de ise, Han milliyeti nüfu
.sun yüzde 94'ünü , azınlık milliyetler yüzde 6'sını meydana getirir. 
Bu durumda cumhuriyetler birliği bizim için söz konusu değildir. 
Çin Devrimi ,  Stalin'in iradesine karşı gelerek zafer kazandı. Lu 
Sün'ün Ah Ku 'nun Gerçek Hikayesi'nde anlatı lan sahte yabancı şey
tan, halkın devrim yapmasına izin vermiyordu . Ama Yedinci  Kong
remiz kitleleri seferber etmek için bütün olarak harekete geçmeyi ve 
Yeni Çin'i  kurmak için kazanabilecek bütün devrimci güçleri bir ara
ya getirmeyi savundu . ı 7 Vang Ming ile 1 937'den 1 938 Ağustos'una 
kadar süren tartışma sırasında, biz on büyük siyaseti ortaya koyduk .  
Buna karşılık Vang Ming altmış s iyaset ortaya koydu . 1 8  Eğer Vang 
Ming'in ya da başka bir deyişle Stalin ' in yöntemlerini izleseydik, 
Çin Devrimi başarıya ulaşamazdı . Devrimimiz başarıya ulaştığında, 

1 7  Nisan l 945 'te ÇKP'nin Yedinci Kongresi ,  gerçekte, bu vesileyle verilen M ao Ze
dung'un kendi raporunun başl ığının da gösterdiği gibi , Guomindang' la bir ko
alisyon hükümetin in  kurulmasını sav unuyordu. ( "Koal isyon H ükümeti Üzeri 
ne" ,  Seçme Eserler, c . 3 ,  s .259-332 . )  Bununla beraber, Yedinci Kongre komü
nistlerin kendileıini ,  Japonya'n ın mağlubiyetinden sonra doğacak yeni durumda 
hesaba katı lmas ı  gereken bir siyasi ( aynı zamanda askeri) güç olarak ortaya 
koymaların ın temel lerini  att ı . Özel olarak da M ao Zedung Düşüncesi 'nin bütün 
Parti çal ışmal arında rehber kabul  edi lmesiyle, ÇKP'nin ideolojik bağımsızl ığı
nın ve olgunluğunun resmen tan ınmas ını  bel irledi .  

l 8 ÇKP'nin l 5 Ağustos l 937 'de Japonya'ya Karşı Direnme ve Mi l l i  Kurtuluş için 
i leri sürdüğü On Maddelik Program veya On B üyük Siyaset, aşı rı sekreterl ik ve 
Guomi ndang'a alçakça teslimiyet olan aşın uçların ortasında bir  siyasi ç izgiyi  
ortaya koyuyordu. 1 930'l arın başlarında sol eğil imler gösteren Vang M ing, 
1 945 'ten i tibaren, 1 937 'de Moskova'dan Çin'e dönüşünden sonra sağcı ve tes l i 
miyetçi hatalar işlemekle suçlanmaktadır. 
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S talin bunun sahte bir şey olduğunu söylemişti . Onunla tartışmaya 
girmedik; Amerika'ya karşı direnme ve Kore'ye yardım etme savaşı
nı verdiğimizde, devrimimiz (onun gözünde) gerçeklik kazandı. Ne 
var ki, "Halk İçindeki Çelişmelerin Doğru Ele Alınması Ü zerine "yi 
ortaya koyduğumuzda biz meselenin üzerine gittik, ama onlar bunun 
sözünü bile etmediler, üstelik bizim l iberalizme yöneldiğimizi söy
lediler. Anlayacağınız, gene devrimimizin gerçek olmadığı düşünü
lüyordu . Bu raporumuz yayımlandığında New York Times tamamına 
yer verdi ve bir de Çin'in " liberalleştiğini" iddia eden bir makale ya
yımladı . Burjuvazinin boğulurken saman çöplerine sarılması çok 
doğaldır. Ancak, burjuva politikacıları tamamen akılsız deği llerdir. 
Örneğin, Dulles, bizim raporu duyar duymaz görmek istediğini söy
lemişti . Birkaç hafta içinde şu sonuca vardı: Çin tepeden tırnağa kö
tüydü ; Sovyetler Birliği ise biraz daha iyiydi. 19 Ama Sovyetler B ir
liği bunu göremedi ve sağa kaymamızdan korktukları için bize bir 
muhtıra gönderdiler. Sağcılara Karşı Kampanya başladığında, doğal 
olarak " liberalleşmemiz" de ortadan kalktı. 

Özetlersek, temel ç izgimiz evrensel gerçektir, ama ayrıntılarda 
farklılık gösterir. Bu,  her ülke ve her eyalet için geçerlidir. Hem bir
lik vardır hem de çelişmeler vardır. Sovyetler B irliği, birliğe ağırlık 
veriyor ve çelişmelerden söz etmiyor; özel l ikle l iderlerle, onları iz
leyenler arasındaki çelişmelerden söz etmiyor. 

b. 20 Mart Konuşması 

Dört mesele hakkında konuşacağım. 
1 .  Tarım uygulamalarının gelişmesi için  kitle hareketi tek tek her 

bölgeye yayılmalıdır. 20 Bunun önemi çok büyüktür. Teknik devrimin 

1 9 Mao'nun Şubat Konuşması hakkında Ne»' York Times 'in 1 3  Haziran tarihli  rapo
rundan iki hafta sonra, 28 Haziran l 957'de, Dulles'in konuşmasına atıf yapmak
tadır. 

20 Mao'nun bu paragrafta yaptığı bazı açıklamalar için bkz. Jack Grey, Çin 'de Oto
rite, Katılma ve Kültürel Değişim, s . 1 39- 1 43 .  
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bir filizidir, büyük bir devrimci harekettir. Yüz milyonlarca köylü, 
omuzda sırıkla eşya taşımanın olumsuz görüntüsünü güçlü bir şekil
de ortadan kaldırmaya çalışıyor.2 1 Bunu başardıklarında daha önce 
gerekli olan işgücünü bell i  oranda azaltıyorlar; sırıkla omuzda eşya 

' . 

taşımanın yerini makineleşmenin alması, emeğin üretkenliğini büyük 
ölçüde artırıyor. Bu da makineleşmede daha ileri adımlar atılmasına 
imkan veriyor. Büyük bir ülke olan Çin tamamen makineleştirilemez; 
makineleşmenin kullanışlı olmayacağı alanlar her zaman olacaktır. 
Önümüzdeki 1 000 yıl, 500 yıl, 100 yıl, 50 yıl boyunca daima ancak 
kısmen makineleşmiş şeyler olacaktır. Örneğin, ahşap gemi yapmak 
gibi. Yemek hazırlamak: gibi bazı el işleri sonsuza kadar el zanaatı 
olarak kalacaktır. Bu faaliyetler, makineleşmeyle bir zıtlar birliği 
oluştururlar: Doğaları farklıdır, ama birleştirilmelidirler. 

2.  Honan (Tahıl üretim hedeflerini) dört (yüz) beş (yüz) ve sekiz 
(yüz) katti 'ye22 çıkarmayı, sulama, dört af eti yok etmeyi ve cehalete 
son vermeyi hedef olarak tespit etmiş ve bu işler için bir yıllık süre 
kabul etmiştir. Bunlardan bazılarının başarılması mümkündür, ancak 
bunların hepsi bir yıl içinde gerçekleştirilebilse bile, yayımladığımız 

2 1 "Çien tiayo" ,  yani "sırtta sırık taşımak" deyimi burada hem kelime anlamında yo
ğun işgücü kullanarak barajlar inşa etmeyi göstermek için, hem de genel olarak 
işleri geleneksel Çin usulü yapmanın bir sembolü olarak kullanılmıştır. Paragra
fın geri kalan kısmında Mao, Büyük İ leri Atılım'ın ve kendi iktisadi düşüncesi
nin özelliği olan " iki ayak üzerinde yürümek" , yani modem ve geleneksel yön
temleri kaynaştırmak şeklindeki yaklaşımının ana hatlarını  çiziyor. 

22 Mao'nun, 1 3  Ekim l 957 konuşmasına göre (Van-suyi l 969, s .  1 4 1  ), "Dört, beş 
ve sekiz", 1 2  Yıl lık Tarım Gelişmesi Programı'nın aslen 6. maddesinde ortaya 
konan tarım üretimi hedeflerinin kısa bir şekilde ifade edi lmesidir. Bu, l 967'nin 
sonuna kadar San Nehir' in kuzeyindeki bölgelerde her mu için 400 katti , San 
Nehir ve Huay Nehri arasındaki bölgelerde her mu için 500 katti ve H uay Neh
ri'nin güneyinde her mu için 800 katti tahıl elde edilmesi için çağrıda bulundu. 
Ekim 1 957'de Mao, hala bu hedef tarihini kabul ediyordu. Burada ise Honan ön
derliğinin aşırı iyimserliğini göstermiyorsa da, "Büyük Atılım"ın bu amaçlan 
önceden kararlaştınlan dönen1in üçte birinden yarısına kadar bir zaman süresi 
içinde elde edilebilmesinin mümkün olabileceğini gösterecek şekilde ilerleme
si ,  ona çok büyük coşku veriyor. Bununla beraber esas programa uyulsa bile ,  yi
ne Çin'in Sovyetler B irliği'nden çok daha başarıl ı  olacağını ekliyor. l 956'da ko
nulan hedefler o günkü mahsulün iki, üç katına varıyordu. 
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raporlarda bunu söylememeliyiz. Bu  hedeflerin iki yıl içinde başarı
labileceğini söyleyen raporlar bile yayımlamamalıyız. Ama böyle ra
porlar aramızda kullanılmak üzere elden ele dolaştırılabilir. B u  da 
toprak reformu gibidir: Başlangıçta rapor yayımlamadık. Raporları, 
ancak reformun kısmen uygulandığını açıklayabileceğimiz zaman 
yayımladık. Eğer herkes birbirini geçmeye çalışırsa ülke bunun sonu
cunda bir kargaşalığın -kao-te Tien-hsio ta luan- içine düşebi lir. Me
selemiz ileri gitınek ve bunu enerj ik bir şekilde yapmaktır. Her eya
let aynı rüzgarın peşine takılmamalı , yani Honan' da bir yılda yapıldı
ğı söyleniyorsa, herkes de bir yıl içinde yapacak veya Honan'ın baş
ta geldiği söyleniyorsa, diğer bütün eyaletler de birinci olmaya çalı
şacak diye bir şey olman1alı .  Bu  iyi bir şey olınaz. Her zaman bir bi
rinci olmalıdır: Her üç yılda bir, bir çuang yüan vardır; bir güzellik 
bin yılda bir bulunur. "23 B ırakalım Honan bir yıl denesin ve eğer Ho
nan mucizeler elde ederse, gelecek yıl her eyalet ileriye doğru büyük 
atılım için yeni bir hamle yapabilir, bu daha iyi olmaz mı? 

Eğer bir yıl içinde dört , beş ye sekizi ve cehaleti yok etme hare
ketini yürütmeye kalkarlarsa doğal olarak pek çok eksikleri olabilir. 
En azından yaptıkları iş üstünkörü olacak ve kitleler aşırı gergin 
olacaktır. İşimizi cesaretle ve şevkle yapmalıyız, tereddütle ve ka
yıtsızlıkla değil .  

Gerekli olan, çizginin doğru o lmasıdır. Hep birlikte ve daha bü
yük, daha hızlı, daha iyi ve daha ekonomik sonuçlara varmayı amaç-
1ıyoruz24 (bu cümlecikler herkesçe daha iyi anlaşılacak bir şekilde 

23 Çuang-yüan ya da "bir  numaral ı saray mezunu" ,  (çin-şi derecesi iç in bkz. s . 30 1 , 
1 8 . dipnot) üç senelik imtihanların en başarıl ı  adayıydı . Bu  atasözüne göre ger
çek güzel l iğe daha da az rastlanır. 

24 To, Kuay, hao ve şeng (daha büyük, daha hız l ı ,  daha iyi ,  daha ekonomik) harf
leriyle sembol leştiren sosyalizmi inşa etmek için "Genel Çizgi " ,  1 956'da M ao 
tarafından ortaya atı lmıştır ve o zamandan beri gerek M ao ve gerekse de muha
l ifleri tarafından, onun iktisadi gel işmeye yak laşımının özünün özetlenmesi ola
rak nitelendiri lmişti r. Açıkça reddedi lmemekte birl ikte,  1 956 ortasından 1 957  
ortalarına kadar bundan çok seyrek bahsedilmişti r. Mao'nun bu  yüzden duydu
ğu hoşnutsuzluk iç in 22 M art 1 95 8  konuşmasına bakınız . 1 95 8'de tekrar gel iş
miş ve B üyük Atı l ım' ın "Üç Kız ı l  Bayrağından" biri haline gelmiştir. 
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de ifade edilebil ir) . Ve o zaınan önümüzdeki yıl , iki yıl ya da üç beş 
yıl içinde Kırk Madde'yi gerçekleştireceğiz. O zaman yüzsüz olarak 
nitelendiri leıneyiz, yaptıklarıınız şerefsizlik olarak kabul edilemez. 
Belki de bundan b iraz daha iyi olabi lirdi den ilebil ir. Karşılaştırınalar 
yı lda dört defa yapı lnıalıdır. Kooperatifleşnıe Çu Siao-çu'yu aşırı bir 
şekilde gergin leşt irnıişt ir. 25 Seçuan'da bir üst düzeydeki kooperatif
leşmeye geçişte26 rahat davrandı , işleri aceleye gctirınedi ,  işi ancak 
l 957'de bitirdi  ve oradaki şartlar hiç de fena değildi . B ir yıl daha 
uzun sürse ne ziyan ı var? Hatta daha iyi bile olabil ir. Öte yandan bu 
işleri tanıaınlaınak nıut laka dört beş yıl alır deınek de doğru değildir. 
Mesele, şartları incelemek ve kitlelerin bilinç düzeyinin yükselip 
yükselmediğin i görmektir. Kaç yı la ihtiyaç olduğu objektif olarak 
mevcut  şartlara bağlı olacaktır. Sosyalizıni inşa etmek için iki çizgi 
vardır: Soğuk ve ölçülü bir şekilde mi, yoksa cesaret ve şevkle mi 
ilerlemek daha iyidir? Kırk Madde'yi sekiz ya da on yı l  içinde ger
çekleştirirsek, sosyalizmin inşası ,  kimsenin Parti 'nin dışında bırakı l
masını gerektirıneyecektir. Sovyetler Birliği, kırk yıl içinde çok az 
miktarda yiyecek ve başka maddeler üretebilmiştir. Şayet önümüz-
25 Çu Siao-çu ( 1 9 l 2- ): O sırada ÇKP Hunan Eyaleti B irinci Sekreteri ve aynı za-

manda Hunan Askeri Bölgesi S iyasi  Komiseriydi .  Eylül l 956'da Sekizinci Part i 
Kongresi 'nde tarım kooperatiflerinin güçlendirilmesi için yazı l ı  bir konuşma ver
mişti . 1 958  y ı l ı  iç inde Parti faaliyet lerinde aktif bir rol oynamıştır, ama Aral ık  
1 958'de Sek izinci Genişlet i lmiş Oturumdan sonra gözden düşmüş ve  1 959'da 
eyalet sekreteri görevinden al ınmıştır. Peng De-huay'ın (bkz. 23 Temmuz 1 959 
ve 1 1  Eylül  l 959 tarih l i  metinler, s.  1 1 7  vd . ,  1 36 vd. ) yönet t iğ i  Paı1i düşmanı hiz
bin bir üyesi olmakla suç lanmıştı . Bu onun da Peng gibi komünler hakk ında şüp
he beslediğini  göstermektedir. 

26 Bu,  büyük bir ihtimal le ,  1 952'den l 965'e kadar Seçuan eyalet inin (Çengtu şehri 
buradadır) Paı1i Sekreteri ve l 958'de de bütün Güneybat ı Çin'dek i Parti teşk i la
tının en öneml i  k işisi olan Li Çing-çüan'dır ( 1 905- ) .  Mao, bu konuşmayı  yaptı
ğı sırada onun y ıldızı parlamaya başlamaktaydı ve gerçekten de iki  gün sonra 
Mao'nun eyaletlerden Merkez'e gelen (22 Mart Konuşması ,  s .  I 1 4) canl ı  unsurla
rın bir örneği  olarak Kruşçev'den söz etmesi ,  rahatl ıkla Mayıs  1 958'de Sekizinci 
Paı1i Kongresi  İ kinci Oturumunda S iyasi Büro'ya seçi len Li için bir kompliman 
anlamına gelebi l ir. Li Çing-çüan'ın adı -kastedi lenin o olduğunu farz edersek-
1 969 basımından yayıncı lar tarafından çıkarıliı1 ış  olabi l i r. Çünkü, Kültür Devri
mi s ırasında saldırıya uğramış ve görevden alınmıştır. l 973'teki Onuncu Kong
re 'de yeniden ortaya ç ıkmıştır. 
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deki 1 8  yıl içinde onların son 40 yılda gerçekleştirdiklerine ulaşabi
lirsek, doğal olarak her şey yolunda demektir. İşte tam da bunu yap
malıyız. Çünkü, biz sayıca daha çoğuz, siyasi şartlar da farkl ıdır. 
Bizler daha canlıyız, ülkemizde daha fazla Leninizm var. Diğer yan
da, onlar, Leninizmin kısmen yok olmasına izin vermişlerdir. Donuk 
ve cansızdırlar. Lenin'in ihtilalci dönemle ilgil i  yazıları kişilere sert 
bir şekilde saldırır, ama onun saldırıları haklı ç ıkınıştır. Lenin'in nab
zı kitlelerle birlikte atardı, kalbini kitlelere vermiştir. 

İnşa hızı, objektif olarak var olan bir şeydir. Tamamen seferber 
olarak, daha da yükseğe yönelerek, daha ekonomik sonuçlarla, daha 
büyük, daha hızlı, daha iyi üretimde bulunarak objektif ya da sub
jektif olarak başarıya ulaşabilecek her şeyi gerçekleştirmeye çalış
malıyız . Ama başarılamayacak bir şey için de kendimizi zorlaınama
lıyız . Şu anda on tayfun gücünde şiddetli bir rüzgar var. Bunu kamu
oyunda engellemeye çalışmamalı, ama kendi aramızda (nei-pu) açık 
konuşmalı ve havayı biraz yumuşatmalıyız. Boş raporlardan ve ap
talca böbürlenmelerden kurtulmalıyız. Şöhret kazanmak için yarış
mamalı, tersine gerçeğe hizmet etmeliyiz. Bazı hedefler yüksektir ve 
bunlara ulaşmak için hiçbir tedbir alınmamıştır; bu iyi değildir. Kı
sacası somut tedbirlerimiz olmalı, gerçekle uğraşmalıyız.  Soyut şey
lerle de uğraşmalıyız -devrimci romantizm iyi bir şeydir-, ama bu
na pratik geçerlilik kazandıracak tedbirler yoksa bu iyi olmaz. 

3. Her eyalet , şehir ve özerk bölge, iki ayda bir soruşturma yap
mak ve sonuçları özetlemek için toplanmalı , beş on kişinin katıldı
ğı küçük toplantılar yapılmalıdır. Bağlantılı bölgeler27 de iki üç ay
da bir toplantı yapmalıdır. Hareketin gidişindeki değişiklikler çok 
büyük olduğundan, bilgi alışverişi  yapılmalıdır. Toplantıların ama
cı, üretimin hızında eşitlik sağlamaktır. Dalganın biri çekilmeden 
diğeri yükselir; bu, hızlı ve yavaş, zıtların birliğidir. Vargücümüzle 

27 Parti 'nin ve devlet idaresinin bölgesel bir temel üzerine teşki latlanması 1 954'te 
kaldırılmıştır. Bölge Parti büroları yeniden, ancak 1 960 başlarında kurulmuştur. 
Ama Mao burada, "Büyük Atı l ım'ın" ademi  merkezi leştirme siyasetlerinin an
layışı içinde daha 1 958'de kurulmuş olduklarını onaylamaktadır. 
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yüksek hedeflere yönelerek daha büyük, daha hızlı, daha iyi ve da
ha ekonomik sonuçlar elde etmek genel çizgisi altında dalgalar ha
linde ilerleme zıtların birliğidir; temkinlilik ve acelecilik, çalışma 
ve hayal, zıtların birliğini oluşturur. Eğer sadece hızlı ve çalışkan 
olursak tek yanlı olur, sadece emeğin yoğunluğuyla ilgileniyorsak, 
bu yeterli olmaz değil mi? Bütün çalışmamızda hem temkinli  hem 
de aceleci olmalıyız (örneğin,  Wucang Siyen'deki Parti sekreteri 
köylülerin duygularını hesaba katmadı ve onlardan her zaman 1 2 . 
ayın 29 . günü de su depolarında çalışmaya devam etmelerini istedi, 
sonuç olarak sivil işçilerden yarısı işi bırakıp gitti) .  Bu,. sıkı müca
delenin dinlenme ve toparlanma i le birleştiri lmesi demektir. Geç
mişte, savaşımız sırasında, iki kampanya arasında dinlenme ve to
parlanma molası verilmesi şarttı . B unun amacı, kuvvetlerimize güç 
kazandırmak ve askerlerimizi eğitmekti .  Art arda savaş veremez
dik; savaşın da bir düzeni vardır. Merkezi Sovyet bölgesinde orta
ya çıkan yüzde yüz "Bolşevikleşme" akımı, dinlenme ve toparlan
maya karşı çıkarak şunu tavsiye ediyordu : "Cüretli ve kararlı olun, 
zaferden zafere koşun ve düşmanın derhal peşine düşün .  Nançang'ı 
yerle bir edin . "  Bunu gerçekleştirmeye imkan var mıydı?28 Zıtların 
birliği, yani sıkı savaşma, dinlenme ve toparlanma bir kanundur; 
üstelik, bunlar birbirine dönüşür. Böyle dönüşüme uğramayan hiç
bir şey mevcut değildir. "Acelecilik" "temkinlil iğe" ,  "temkinlilik" 
de "aceleciliğe" dönüşür. "Çalışma" "hayallere" dönüşür, "hayaller" 
de "çalışmaya" Dinlenme ve toparlanma ile sıkı savaşma arasında 
da aynı i lişki vardır. Çalışma ve hayaller, temkinlilik ve acelecilik 
özdeş bir unsura sahiptir; dinlenme ve toparlanma ile sıkı savaşma 
da özdeş bir unsura sahiptir. Yatmak ve kalkmak da zıtların birliği
dir. Örneğin, size soruyorum, kim yatağından kalktıktan sonra ye
niden yatmayacağını garanti edebilir? Tam tersine, "uzun süre ya-

28 Burada gösteri ldiği gibi,  Mao, l 930 başlarında ÇKP'nin Moskova'da eğitim gör
müş önderleriyle sadece siyasi konularda değil , askeri taktikler konusunda da 
çatışmıştır. Bu  alandaki önceki hatalara yaptığı e leştiri ler için bkz. "Çin Dev
rimci Savaşında Stratej i Meseleleri " ,  Seçme Eserler, c.  l .  
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tan �  kalknıay1 düşünür" Yatnıak kalk1naya dönüşür, kalkmak da 
yatmaya. Toplant ı  düzenleınek zıddına yönelir ve toP'lantıyı sona 
erdirnıeyc dönüşür. Bir toplantı için çağrı yapılır yapılmaz, bu , ken
di iç inde toplantının dağıtı lmasına yönelen unsurları da taşır. Çeng
tu'da 1 0  bin yıl toplantıya devam edecek halimiz yok. Vang Si-feng 
şöyle der: "Ziyafet ne kadar muhteşeın olursa olsun ,  mutlaka sona 
erecektir. "29 Gerçek budur. B ir söze, onu söyleyen yüzünden karşr 
çıkı laınaz; sözün doğru ya da yanlış oluşuna bakarak karar verıne
l iyiz .  B ir toplantı dağı ldıktan sonra yeni bir toplantı düzenlenene 
kadar sorunlar yeniden birikir. B irleşiriz, bir süre çalıştıktan sonra 
fikirler ayrı l ır ve bu mücadeleye dönüşür, ayrı lıklar ortaya çıkar, bir 
kere daha bölünmeler olur. Her geçen gün ve her geçen yı l  birleş
meye devam edemeyiz. Birlikten söz ettiğimiz anda ayrı lık da mev
cuttur; ayrılık mutlaktır. B irlikten söz ettiğimiz anda ayrıl ık de,,am 
etınektedir; yapacak işinıiz olmasının nedeni işte budur. Durmadan 
bölünmez birlikten söz etmek ve mücadeleyi ağzımıza almamak, 
Marksist-Leninist bir tutum değildir. B irlik, mücadeleden geçer ve 
sadece bu yolla sağlanabilir. Parti içinde, sınıflar konusunda ve halk 
içinde de bu geçerlidir. Birlik mücadeleye dönüşür ve yeniden bir
lik sağlanır. Sadece bölünmez birl ikten söz edip mücadeleden ve 
çelişmelerden söz etmeden olmaz. Sovyetler Birliği, yönetenler ve 
yönetilenler arasındaki çelişmeden söz etmiyor. Çel işmeler ve mü
cadele olmasaydı , dünya olmazdı , ilerleme olmazdı, hayat olmazdı, 
hiçbir şey olmazdı . Durmadan birlikten söz etmek "durgun bir göl "e 
benzer; cansızlığa yol açabilir. B irliğin eski temelini yıkmalı ,  bir 
mücadeleden geçmeli ve yeni bir temel üzerinde birleşmeliyiz. 
Hangisi daha iyidir, durgun bir göl mü, yoksa coşup kükreyerek 
akan bitme4 tükenmez Yangze mi?30 Parti için de aynı şey geçerli
dir, sınıflar ve halk için de. B irlik-mücadele-birlik :  Bu, görevimizi 

29 Bu cüm le esas olarak K1rm121 Odanın Rüyası 'n ın 26. bölümünde küçük bir kah
raman tarafından söylenmiştir. Vang Si-feng, 1 3 . bölümde aynı şeyi başka cüm
lelerle söylemiştir. Bkz. Taşın Hikayesi, s.257-509 .  

30 Bu sözün kaynağı bulunamadı . 
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verine 2ct irnı i s o lduihnnuzu 2östcri r. Ü rct i ın tükct i ınc , tü kctinı üre-
_, .__... .:> � -

t i nıc dönüşnıektedir. Ürclinı .  tüket inı için yap ı lnıaktaclır: üret inı sa-
dece d iğer çal ışanlar iç in  yapı lnıanıaktadır. Üret ic i lerin kendi leri de 
tüketic idirler. Ycnıek yeıncyen kinısen in  hiç enerj i s i ol111az ve üre
t inıde bulunanıaz. Aına s ıcak yeınek yerse, daha çok i ş  yapabil ir. 
Marx şöyle der : Üretinı tüke.t i ın i  de içerir. Üreti ın ve tüket inı ,  yapı
c ı l ık  ve y ıkıc ı l ık� z ı t ları n birl iğidir ve birbirine dönüşür. Anşan De
ın ir ve Çel ik İ şletnıes i 'nde üret i nı tükct i ın i ç i n  yapı l ır. 20-30 yıl 
iç inde bu tesis lerin yer in i  yeni leri alacaktı r. Ekin ekınck ekin biç
nıcyc dönüşür, ekin  biç ınck ekin  cknıeye dönüşür. Ekin  ekınek to
hunı tüket i ın ini iç inde taşır� tohuınlar ekildikten sonra z ıtlarına dö
nüşürler ve art ı k  on lara tohuın den i lnıez, pirinç bitkisi ya da ürün 
den ir; ürün lerin  hasat ından sonra, bir kere daha yen i tohuınlar elde 
edilmişt ir. 

Zıtların birl iği kavraının ı  ve zıtların birbirine dönüştüğünü anlat
ınak için sayısız örnek verınel i ,  onlarca, yüzlerce örnek vermeliyiz. 
Ancak, böylece ideoloj imizdcki hataları düzeltebi l ir, kavrayış düze
yiın izi yükseltebil iriz. İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış da birbirine dö
nüşür. İlkbahar ve yazın unsurları , sonbahar ve kışın içinde mevcut
tur. Doğum ve ölüın de birbirine dönüşmektedir. Yaşamak ölüme, 
cansız madde yaşayan varlıklara dönüşmektedir. Elli yaşının üstün
deki insanlar ö ldüklerinde, bu olayı  kutlamak için bir toplantı düzen
lenmesini öneriyorum; çünkü , insanlar için  ölüm kaçınılmazdır, bu 
doğal bir kanundur. 3 1  Tahıl �  yı llık bir bitkidir. Her yıl bir kere doğar 
ve bir kere ölür; üstelik ne kadar fazla tahıl ölürse, o kadar çok tahıl 
yeşerir. B ir başka örnek alırsak, donıuzlar kesilmeseydi , sürekli ola
rak sayıları azalırdı; işe yaramayan domuzları kim beslerdi? 

Kısa Felsefe Sözli(�ü bana karşı çıkmada uzmanlaşmıştır. Bu söz
lük, doğumun ölüme dönüşmesine metafizik der, savaşın barışa dö-

3 1  Yaşh insanların öl ümünün neden bir sevinç vesi les i olduğu konusunda daha faz
la açıklama için bkz. s .328-329 ve 37 . dipnot . 

32 Bu .sözlük (Çien-m ing Ce-süel zu-t ien), gerçekten Çin tercümesidir. İ lk kez 
l 940'ta basılm ı�tır. 
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nüşmesinin ise yanlış olduğunu söyler. 32 Son tahlilde kim haklıdır? 
Şöyle sorayım: Yaşayan varlıklar, cansız maddenin dönüşümünden 
ortaya çıkmıyorlarsa, nereden geliyorlar? Başlangıçta dünya üzerinde 
sadece organik olmayan madde vardı; organik madde daha sonra or
taya çıktı. Yaşayan bütün maddeler nitrojen ,  hidrojen gibi 1 2  eleman
dan meydana gelen değişiklikler sonucu ortaya çıktılar. 33 Büd.in yaşa
yan varlıklar cansız maddenin dönüşümü sonucunda ortaya çıkarlar. 

Oğullar babalara dönüşür, babalar oğullara dönüşür; kadınlar er
keklere, erkekler kadınlara dönüşür. Böylesi dönüşümler doğrudan 
gerçekleşmez, ama evlilikten sonra oğullar ve kızlar doğar; bu dö
nüşüm değil midir? 

Burjuvazi ve toprak ağaları ile işçilerle köylülerin ilişkilerinde 
görüldüğü gibi, ezenler ve ezilenler de birbirine dönüşür. Tabii ,  
ezenlerden söz ederken eski hakim sınıfları kastediyoruz. Bu tek 
tek ezenler değil, bir sınıf diktatörlüğü meselesidir. 

Savaş barışa dönüşür, barış savaşın zıddıdır. Savaş olmadığı za
manlarda barış vardır; 38 .  Paralel aşıldığında, savaş başladı, ateşkes 
yapfldığında gene barış geldi . Askeri faaliyet, özel şartların siyase
ti, siyasetin bir devamıdır; siyaset de bir çeşit savaştır. 

Özetlersek, nicel değişiklikler nitel değişikliklere dönüşür ve ni
tel değişiklikler nicel değişikliklere dönüşür. Avrupa'da dogmatizm 
büyük ölçüde varlığını sürdürmektedir; Sovyetler Birliği'nin de ba
zı eksikleri vardır, ama bütün bunlar d�ğişmek zorundadır. İşimizi 
iyi yapmazsak yeniden katı bir hal alırız. Böyle bir durumdayken,  
sanayimiz dünyada birinci de olsa biz kibirli kişiler haline gelebili
riz, düşüncemiz de kemikleşebilir. 

Sonu olan sonsuza, sonsuz ise sonu olana dönüşür. Antikçağın di
yalektiği ortaçağların metafiziğine ve ortaçağlann metafiziği de mo
dem zamanın diyalektiğine dönüşmüştür. Evren de dönüşüme uğrar, 
ebedi değildir. Kapitalizm sosyalizme yol açar, sosyalizm komüniz-
33 Çin dilinde rakamların yazılması şekli yüzünden bu cümledeki " 1 2" rakamı "92" 

de olabilir. 
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me yol açar ve koınünist toplum da dönüşecek, başlangıcı ve sonu 
olacak, mutlaka aşamalara bölünecektir34 ya da başka bir isim ala
caktır, olduğu gibi kalaınaz. Sadece nicel değişiklikler olsaydı ve ni
telik değişiklikleri olmasaydı, bu , diyalektiğe aykırı olurdu . Dünya
da, doğup gelişmeyen ve yok olmayan hiçbir şey yoktur. Maymunlar 
insana dönüştü ve insanlık ortaya çıktı; sonuçta bütün insanlık yok 
olacak ya da başka bir şeye dönüşecektir, dünya da yok olacaktır. 
Dünya mutlaka sönecektir, güneş de soğuyacaktır, eski zamanlara 
oranla bugün zaten daha soğuktur. Buzullar çağında iki milyon yıl 
boyunca bir tek değişiklik meydana geldi. Dünyayı buzlar kapladı
ğında yaşayan varlıkların büyük bir kısmı öldü . Güney Kutbu'nda bol 
miktarda kömür vardır. Eskiden o bölgenin sıcak olduğunu bundan 
da anlayabilirsiniz. Yeng-çang Sien'de kömürleşıniş bambu bulundu . 
(Sung Hanedanı'nın bir yazarı, eski zamanlarda Yeng-çang'da bambu 
yetiştirildiğini söylüyor, ama şimdi yetiştirilemiyor.) 

Her şeyin bir başı ve sonu olmalıdır. Sonsuz olan sadece iki şey 
vardır: Zaman ve mekan . Sonsuz, sonu olanlardan oluşmuştur. Tü
rü ne olursa olsun,  her şey adım adım gelişir ve değişir. 

Bunları, düşüncemizin ufkunu genişletmek ve canlandırmak için 
anlattım. Düşünce katılaşırsa, bu çok tehlikeli olur. Kadrolarımızı 
eğitmeliyiz. Merkez, eyalet, bölge ve Sien düzeyindeki kadrolar çok 
önemlidir. Değişik sistemleri de35 sayarsak yüz binlerce kadro var. 

Kısacası , daha fazla düşünmeliyiz, sürekli olarak klasik cserler
den36 hareket etmemeliyiz, aksine kafamızı çalıştırmalı ve düşün
cemizi canlandırmalıyız . 
34 Van suyi'de burada "dönemler" (creh-duan) yerine "sınırlar" (einen-ci)  vardır, 

ama bu daktilo hatası gibi gözüküyor. Çünkü, Ven-süan'da da "dönemler" şekl in
dedir. Bu daha akla yakındır. M ao'nun bazı başka yayınlarındaki aynı çeşit cüm
lelere de daha fazla uymaktadır. Örneğin bkz. s. 329. 

35 Burada "sistem" (si-tung) olarak çevri len terim, Çin komünist tenninolojisinde 
birçoğunun içinde bir teşki latı ya da bir organı belirtmek için kullanılmaktadır; 
"bütün çeşitli sistemler" derken Mao, Parti 'yi,  devlet bürokrasisini ,  Halk Kurtu
luş Ordusu'nu vb. kastetmektedir. 

36 Burada tabii ki Marksist-Leninist klasiklerden söz etmektedir. Konfüçyüs'ün ki
taplarından değil . 

7 1  



4. Sosyal izıni  inşa çizgisi şu anda yaratı ima sürec inde, fakat 
şiındiden temel fikirlere sahip bulunuyoruz. Ülkenin 600 nıilyon 
halkından ve 1 2  nıi lyon Parti üyesinden sadece bir azınlık -korka
rını ki, sadece birkaç ınilyon kişi- bu çizginin doğru olduğunun far
kında. Çok sayıda kinısenin halen şüpheleri olabil ir ya da farkında 
olınayabilirler. Örneğin,  köylüler sulama işini yürütürken bundan 
şüpheli oldukları söyleneınez, ama iş Parti çizgisine geldiğinde, bu
nun farkında olnıuyorlar. Ya da başka bir örnek alırsak, dört afetten 
kurtulma kaınpanyasına gerçekten inananların sayısı yavaş yavaş 
artmıştır. Beniın de bu konuda şüphelerinı vardı. Rastladıklarıma 
şöyle sorardım: "Dört afetten gerçekten kurtu labilecek miyiz?" Ko
operatifleşmede de ayn ı  şey oldu ; uygulanabilirl iği ortaya çıkına
dıkça şüpheler olması kaçınılmazdır. Buna teınelden güvenıneyen
lcr de vardı . Bu,  30-40 nıilyon kişinin arasında toprak ağaları , zen
gin köylüler, burjuvazi, aydınlar, demokratik kişiler, hatta bir kısını 
emekçi halk ve bazı kadrolar da vardır. Bugün iç in, azınlığı bu çiz
ginin doğruluğuna ikna etmiş bulunuyoruz. Kendimize gelince, te
oride olduğu ve pratikte çalışmalarıınızın bir kısmında ortaya çıktı
ğı gibi , bu çizginin doğruluğunu görüyoruz. Örneğin , üretimde 
önemli bir artış olmuştur; çalışınalarımızda da bazı başarılar elde 
etıniş ·bulunuyoruz, halkın çoğunluğu rahiitlamış durumda. Ne var 
ki, Kırk Madde ve İngiltere'yi 1 5  yılda geçme, halen teoride kalmış
tır. Dört, beş ve sekiz büyük kısmıyla henüz gerçekleştirilmemiştir. 
İngiltere'yi 1 5  yılda geçme halen bir slogandır ve 1 56 ana proje37 
henüz inşa edilnıeıniştir. Üretimle ilgili olarak, İkinci Beş Y ıUık 
Plan döneminde, 20 milyon ton çelik üretimi kafamda bir soru ol
maya devam ediyor. Bu iyi bir şey midir, yoksa her şeyi karışıklığa 
mı sürükleyecek? Bundan şu -anda emin olmadığımdan, toplantılar 
düzenlemek istiyorum. Yılda dört kere toplanacağız, sorunlar çıkar
sa düzenlemeler yapacağız. İnşanın gerçekleştiri lmeye başlanma
sından sonraki durum aşağıdakilerden biri olmalı: fevkalade, olduk-

37 1 953- 1 957 Birinci Beş Yı l l ık Plan süresinde Sovyet yardımıyla kurulması plan-
lamm 1 56 kilit sanayi projesi. 
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ça iy i . pek i y i  değ i l . köt ü ya da bü y ü k  d ü ze ns iz l ik ( laluan ) .  Düzen
s iz l i k. ortaya ç ıkarsa da pek büyük çapta . olnıayacağa benziyor, bir 
dü zens iz l i k döncnı i ndcn son ra her şey pekala "düzenl i l iğe " (c ih) 
doğru gcl i�ccckı.ir. Düzcns i ı l.iğ in  ortaya ç ıkışı ,  içinde bazı olunılu 
u n s ur ları da ta� ıc dü zens i z l i kte n korkınanıa lıyız. Macaristan 'da sa
nay i n in i n·şas ı sürec i nde düzen s i z l ikler ortaya ç ı kt ı .  anıa şiındi iş ler 

2e nc vol u na 2 i rdi .  
� .) .... 

Çizg i �ck i l len ınc yc haş lanı ış t ır. K it leler in nıücade leler i . iç indek i 
yarat ıc ı l ı k ları n ı  ya n s ı t ınaktad ı r. B u  bir  kan u ndur. Yönet ici organlar 
bu yarat ıc ı l ı k ları yansI Lan bazı ta l i ınat lar öne sünnü�lcrdir. Bunların 
pek çoğu n u  önceden gönncnı iştik. Kanun lar objektif olarak ıncvcut
turlar, insan iradcs ivlc dc t! ist ir i lcnıczlcr. Örnee:. in, l 955 'te kooı1cra-., .... ., .... 

t ifleş ıne h ı z  kazan nı ı�kcn . Stalin nıcselesinin. Macaristan durunıu-

nun ve "nıacerac ıl ığa karşı çıkın" sloganının38 ortaya ç ıkacağını ön
ceden görınemiştik. Önünıüzdcki yıl nası l  o lac�k? Başka neler ola
cak? l-Iang i  " izm"e kars ı cıkacaklar? Bunu kiın önceden görebi lir? 

'-· .> > � 

Sonıut ıncseleler önceden b i l inemez.39 
1--Ialen insanlar arasındak i i l işki ler, üç büyük sınıf arasındaki i l iş

ki ler tarafından tayin edi lınektedir :  
İ lki, enıperyalizm, feodalizm ve bürokrat kapital izmden oluşan 

• 

sağc ılar ve on ların ajanlarıdır. Bunları hedef alan bir devriın yürüt-
mezsek, üretic i  güç ler!ın izin e lini ayağını bağlaınış oluruz. Sağcı 
lar, burjuvazinin yüzde 2'sini oluşturur. Büyük çoğunluğu gelecek
te değiştirilebil ir ve dönüştürülebil ir, ancak bu başka bir meseledir. 

İkincisi ,  milli burjuvazidir; milli burjuvazi derken, bu sınıfın sağ
c ılar dışındaki bütün mensuplarını kastediyorum. Yeni Çin hakkında 
kaf alan karışıktır. Kendilerine rağmen bize yaklaşmaktadırlar, aynı 

38 Mao, "Sta l in  meselesinin ortaya ç ıkmas ı "  derken, tabi i k i ,  Kruşçev' in Şubat 
l 956'da yaptığı gizli konu�maya atıf yapmaktadır. "Macerac ı l ığa karşı ç ık ın"  
s loganı . Sovyet lerin mi l l i  ku11uluş savaşlanmn kesin bir  �eki lde destek lenmesi
ne kar�ı ç ıkmasmı  ve Çin ' in H indistan ve Tayvan i le olan i l işki lerinde Çin ' i  des
tek lememesini sembolize etmektedir. 

39 Bunun anlamı sudur: r..1arksizm kesin olavlan de�!t l .  {!enci tarihi cf ü l imleri oı1a-• il .,, � . ...... '-' 
ya koyar. 
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zamanda da kapitalizme geçnıek istemektedirler. Düzeltmeden geç
tikleri için, bazı değişiklikler meydana gelmiştir; üçte ikisinin deste
ğine sahip olabiliriz. sanıyorum. Kısa süre önce, Pekin'deki demokra
tik parti ler ve gruplar, özeleştiri, reform ve ant içmek40 için büyük bir 
toplantı düzenlediler; böylesi toplantılar bütün ülkeye yayılmalıdır. 

Üçüncüsü soldur, yani emekçi halk, işçiler ve köylülerdir. (As
lında dört sınıf vardır. Köylü ler ayrı bir sınıftır. ) 

Çizgi şekillenmeye başlamış bulunuyor, ancak mükemmelleş
mesi ve pratik içinde doğrulanması gerekiyor. B u  yüzden de nihai 
olarak tamamlandığını söyleyemeyiz. İşçiler köylü lere karşı k ibirli 
bir hava takınıyor ve bazı kadrolar şöhret ve mevki peşinde koşu
yorlar; bütün bunlar burjuva düşüncesidir. Bu meseleleri çözmez
sek, üretimde başarılı olamayız; bu karşılıkl ı ilişkileri çözınezsck, 
işimizi nasıl başarıyla yürütebiliriz? Geçmişte, inşa üzerinde çok az 
kafa yorduk; enerjimizin çoğunu devrim yapmaya adadık. Kaçınıl
maz olarak hatalar yapılacaktır. Hata yapmamak imkansızdır. Hata 
yapmak, doğru bir çizginin oluşmasında gerekli bir şarttır. Doğru 
çizgi , hatalı çizgiyle mukayese içinde oluşturulur. İkisi zıtların bir
liğini meydana getirir. Doğru çizgi, hatalı çizgiyle mücadele içinde 
oluşur. Hatalardan tamamen kaçınılabilir demek, sadece doğru şey
ler olduğunu, hataların olmadığını söylemektir ki , bu da Marksist 
olınayan bir önermedir. Mesele, daha az hata yapmak ve önemsiz 
hatalar yapmaktır. Doğru ve yanlış, zıtların birliğidir; kaç ınılmazlık 
teorisi doğrudur. Sadece doğru şeylerin olmasını, hiç hatalı bir şe
yin olmamasını istemek, zıtların birliği kanununu reddetmeye götü
rür ve bunun tarihte bir örneği yoktur. Metafizik bir şeydir. Yalnız 
erkekler olsa ve kadınlar olmasaydı, kadınlar reddedilseydi, o za
man ne yapacaktık? Çok az hatanın yapıldığı bir durumu sağlamak 
için çabalamak mümkündür. Yapılan hataların sayısı , devle cüce 
arasındaki ilişki kadar olmalıdır. Az hata yapmak mümkündür. Biz 
de bunu başarmalıyız . Marx ve Lenin bunu başardı . 

40 1 957 sonbaharında, sağcılara karşı yürütülen kampanya sırasında, okullarda ve 
her yerde, katı lanların Parti'ye bağlı l ık andı içtikleri tören ler düzenleniyordu . 
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c. 22 Mart Konuşması 

"Kimse sebepsiz yere Buda tapınağına gitmez. "4 1 Benim de siz
lerle görüşnıek istediğim pek çok mesele var. 

"Batı Odasının Hikayesi"42 adlı oyunda, Çang Şeng ve Huy Ming 
adlı iki kişi arasında bir olay geçer. Kaplan Sung, Pu ciu Tapınağı'nı 
kuşatmıştır. Bilgin Çang Şeng, arkadaşı Beyaz Atlı General'e yardı
mına koşması için haber yollamak ister. Haperi götürecek kimse yok
tur. Bunun üzerine bir kitle toplantısı yaparlar. Huy Ming, gönüllü 
olarak öne çıkar. Huy Ming, cesur, kendinden emin, kararlı bir kişi 
olarak tanıtılır. Çin'de il (sien) komitesi ya da daha yukarı düzeydeki 
yüz binlerce insan arasında, önderliği eleştirmek amacıyla, büyük bir 
"görüşlerin geniş ölçüde yayılması , olgunlaşması ve duvar afişleri"43 
hareketini geliştirecek daha çok Huy Ming'ler çıkmasını dilerim. Bu 
proleter bir ortam, komünist bir ortam yarata,caktır. Kitleler içlerini 

1 

dökerek sizi iyice azarlarlarsa, bu kafanızı kesecekler ya da sizi gö-
revden azledecekler anlamına gelmez. Sadece, canlı militan bir ruh 
içinde olduklarını, çok iyi bir komünist tutuma sahip olduklarını gös
terir. Kitlelerin şimdi bu mücadelelerde izledikleri yol mükemmeldir. 
Biz de yoldaşlar arasında bu yolu teşvik etmeliyiz. ' 

Cen Bo-da'dan44 yeni haber aldım. Bundan önce kimse onu gaze
te çıkarmaya ikna edemezdi. Şimdi 1 80 derecelik bir dönüş yaptı ve 
bu yıl bir tane çıkarmaya karar verdi. Bu iyi bir şey. Partimizin çok 
4 1  Yani bir kimsenin alışkanlıkla her pazar sabahı gittiği bazı başka ibadet yerleri 

gibi değil .  

42 Meşhur bir 1 3 . yüzyıl piyesi .  
43 Ta ming . ta fang, ta-zu-pao. İlk iki cümle (bazen büyük çiçek açma ve mücadele 

olarak çevriliyor) 1 956- 1 957'deki "Yüz çiçek" kampanyasının sloganını özetliyor; 
" 1 00 düşünce okulu yarışsın, yüz çiçek açsın." Kültür Devrimi sırasında çok bü
yük yaygınlık kazanan büyük afişler ya da duvar gazeteleri, Çin'de, eskiden beri 
alışılmış bir şeydi. 1 9 1 1 Devrimi sırasında öğrenciyken Mao da bir tane yazmıştır. 

44 Cen Bo-da ( 1 904- ): Bir zamanlar Mao Zedung Düşüncesi'nin önde gelen yorum
cusu ve Mao'nun eski siyasi sekreteri olan Cen, 1 966'da Merkez Komitesi'ne 
bağlı,  "Kültür Devrimi Grubu'nun" yöneticisi olduğu zaman çok yüksek bir mev
kiye geldi. 1 970'te "aşın solcuların" mahkum edi lmeleri sırasında siyaset sahne
sinden silindi.  

75 



sayıda gazetesi olnıuşt ur. Ktla \ 'u: . Miicadele . Gerçek vh. Şinıd i Hal
kliı Gazetesi olnıasına rağıncn. teorik bir dergiıniz yok. Başlangıçta 
karşıt görüşlerin açık olarak tartış111asını sağlaın_ak amacıyla, Mer
kez'de ve Şanghay'da birer tane yayınılannıasına karar venniştik, aına 
şimdi her eyaletin ayrı bir tane yayımlaınası tekl if edi l iyor. Bu çok 
iyi; böylece teorik düzeyinıiz yükselt i lebi lir ve düşünüşünıüz canlan
dırı labil ir. Her eyalet gazetesinin kendine özgü nite likleri ohnası ge
rekir; her biri tartışmalarını kendi bölgelerin in soınut şart larına da
yandırnıanın yanı sıra, bütün olarak Çin'den, bütün dünyadan, hatta 
isterlerse evrenden, güneşten ve sanıanyolundan bile bahsedebilirler. 

Eyalet lerde çalışan yoldaşlar er ya da geç Merkez'e gelecekler
dir. Merkez'deki yoldaşlar er ya da geç ö lecekler veya sahneden çe
ki leceklerdir. Kruşçev, bir taşra bölgeden geldi .  Taşrada sınıf müca
delesi daha keskin, doğal mücadeleye, yığın lara daha yakındır. Bu,  
taşradaki yoldaşları , Merkez'deki lere oranla daha avantaj l ı  kı lar. 
Ch'in , imparatorluk olmadan önce bir krallıktı . 

Çalışma tarzımızı düzeltmeli , samimiyetle konuşmalı ,  kendimi
ze çekidüzen vermeli ,  önümüzdeki her engeli yıkma ve en yükseğe 
tırmanma ruhuna sahip olmalıyız. Bunu yapabilmek için, Marksist 
teoriyi ve çalışmalarıınızdaki temel çelişmeleri derin bir şekilde kav
ramalıyız. Faka4 şu anda yoldaşlarımızın yenilmez olma yolunda 
hiçbir gayretleri yok, tersine hepsi de çok gevşek bir hava içindeler. 
Bu kötüdür. Ayakta durmaya çok alıştığı için oturmaya korkan .Çia 
Kuey'in)s:i gibi bir köle zihniyetini temsil eder. Klasiklere saygı gös
termeliyiz , ama onları körü körüne izlemeıneliyiz. Bizzat Marksizın 
yaratıhnıştır, ne kopya çekilmiş ne de kitaplardan doğrudan aktarıl
mıştır. S.talin bu noktada nispeten iyiydi. SBKP Tarihi sonunda şöy
le der: "Sosyalizmin bir tek ü lkede zafere ulaşamayacağı gibi, Mark
sist ilkelerin mantıkla bağdaşmayan belli  b�zı noktaları45 değiştiri
lebil ir. "  Konfüçyüsçü bilginler Konfüçyüs'e öyle körü körüne tapı-

45 Bu pasaj "eskim iş" ya da artık "tarihi şartlara uymayan" sonuçlarm terk edi lme
sinden söz etmektedir. Bkz. Sovyet/er Birliği Komüni.\'t Partisi (Bolşerik) Tari
hi, Kaynak Yay ınlan, Mayıs 1 997, s .39 1 -392. 
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vorlard ı  k i .  as ı l ad ı olan KunQ' Ciu 'vu  dah i ku l tan ınava cesaret ede-
. "- -� •. .. 

nı iyorlardı . Oysa� T'ang Hanedanı 'ndan Li Ho oldukça fark l ıyd ı . 
Han İnıparatoru Vu'ya k üçük adı L i u  Şe i le  h itap ediyor ya da i ınpa
ratora c fend inıiz Liu . inıparatoriçeye de Vey Han ım46 d iyordu . 

B ir kere körü körüne inan ınaya ba�ladık nıı beyn inı iz sıkış ır  ka
lır. Düşünce ler im i z  de hapso lduğu yerden çıkamaz. Engin leri fet

he tnıe ruhu na sah i p deği l seniz .  Marksizın -Len i niznı i  öğrenıneye 

kalknıak cok tehl i kel idir. Zanıaıı la  k ısnıen körcl ınckle heraber. Sta-, . 
l i n ' i n  bu rlılha sah i p o lduğu söy leneb i l ir. D i l bi l i nı i  ve ekonoın i üze
ri ne yazcl ıklannın  Lcn i n i st te ıne l i  n i speten doğrudur -esas o larak 

doğrudur-; ancak,  araşt ı rı l nıası gereken bazı noktalar vardır. Ornc
ğ i n .  sosya l ist dönemde değer teori s in in  ro l'ü gib i .  Ücret ler in  tespi
ti nde , bir i nsanı çal ış ın aya haz ı r lanıada sarf ed i len zaınan ı ın ı ölçü 

a l ına l ıy ız? Sosya l i znıdc öze l nıü lkiyet h a la vard ı r, küçük grup hala 
vardır, a i le ha la vardır. İlkel koınün izın i n  son döneminde ortaya çı
kan a i le ,  i leride ortadan kalkacakt ı r. B ir baslan gıc ı  vard ı  ve bir so-

_., � 

nu da o lacak . Kang Yuy-vey, Erre11scl Uyunı47 ki tabında bu nu kav-

raınış t ı . Tar ih i  o larak a i le bir  ü ret im bir imi ,  tüket im birimi ,  ge lecek 

nes l i n  işg ücü nü n üret il nıcsi birimi ,  çocuk ların eğ i t i lmes i b irim i ydi . 

Ş imdi ise, işç i ler a i leyi bir  üret i ın birimi o larak görmüyor. Koope
rat i flerdek i  köy l ü ler de büyük ölçüde değ işt i ler ve köy l ü ai le leri ge
nel l ik le üret im birim leri değ i ldir ler. Ancak, bir ölçüde ek ü retim 

yapmaktad ı rlar. Dev let mem uru ve asker a ile lerine ge l i nce . onlar 

dah a da az üret im yapıyorlar. Art ık  sadece tüket im birimleri ve iş
gücü yedek lerin in ycn i len ınes i bir inı lcrid irler. Tenıc l  eği t i m  biri m i  

i se ,  oku ldur. Kısacası a i le ,  ge lecekte ürct inı in ge l iş ınes inc zararlı 
bir hale ge leb i l ir. "Herkese emeğine göre" esas ı na  dayanan bölü-

( 
46 Esk i Ç i n 'de im paratorl ardan hanedan is im leriy le söz ed i l i rd i .  Onları n  i s imle ri 

b irer  t ab uydu .  H atl a o is im leri ol u�turan h arllcr, başka  h içbir met i nde k ul lan ı l a
manl ı .  

47 Ta tung veya "büy ük uyum" bugüne k ad ar birçok Çin l i  düşünüre i l ham venııc
ye devam etmiş çok esk i bir hayalc i  görüştü (bkz.  M ao Zcdung, ' 'Demokrat ik  
Ha lk  Dik tatörl ü ğ ü  Ü ze rine" , Secme Eserler. c .4 , s .387 . )  � � 
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şüm sisteminin geçerli olduğu günümüzde, aile hala işlerliğini ko
rumaktadır. "Herkese ihtiyacına göre" i lkesinin geçerli olduğu ko
münist bölüşüm ilişkileri dönemine ulaştığımızda, kavramlarımızın 
pek çoğu değişecektir. Belki birkaç bin yıl ya da en azından birkaç 
yüz yıl sonra aile yok olacaktır. Pek çok yoldaşımız bunları düşün
meye cesaret edemiyor. Bunlar, çok dar kafalıdır. Oysa, sınıfların 
ve partilerin ortadan kalkması gibi sorunlar klasiklerde tartışılınış
tır bile . Bu da Marx ve Lenin'in konuya yaklaşımının yüceliğini, bi
zimkinin ise basitliğini gösterir. 

Profesörler ki , şehirlere geldiğiınizden beri onlardan korkar ol
duk. Onları küçümsemiyorduk, onlardan ürküyorduk .  Yığınlarla 
bilgiye sahip olan insanlarla karşilaştığımızda bir işe yaramadığı
mız h issine kapıldık. Marksistlerin burjuva aydınlarından korkma
ları , emperyalizmden korkmazken profesörlerden korkmaları ger
çekten çok garip. Bu tutumun da köle zihniye�inin bir başka örneği 
"majestelerine minnettar olma" döneminin bir kalıntısı olduğuna 
inanıyorum. Bunu artık hoş görmemel iyiz. Elbette, yarın gidip on
ları dövelim demiyorum. Onlarla i l işki kurmamız, onları eğitmemiz 
ve onlarla arkadaş olmamız gerekir. Tabi i ,  bizden daha fazla doğa 
bilimi öğrenmiş olabilirler, ama bu sosyal bilimleri de mutlaka da
ha fazla bi liyorlar demek değildir. Marksist-Leninist eserleri daha 
fazla okumuş olabilirler, ama onun ruhuna nüfuz etmeleri, gerçek
ten kavramaları mümkün değildir. Vu Çing çao48 çok okurdu , ama 
her fırsatta Marksizme karşı ç ıkardı . 

Kendimizden utanmayalım. Bernstein, Kautsky, son dönemle
rinde Plehanov Marksizm-Leninizmi bizden daha fazla incelemiş
lerdi , ama yine de pek işe yaramıyorlardı . II. Enternasyonal'i burju
vazinin hizmetine soktular. 

Çen Bo-da yoldaşın "Düne Değil  Bugüne Önem Verin" adlı ko
nuşmasında, "Başkan'a" başlıklı mektubunda ve "Aşağı Kademelere 
Kavratmaya Hazırlıklı Olmak" adlı  yazısında belirttiği gibi, durum 

48 Hu Şih'in takipçisi ve onun dergisi Tu-li ping-lun'un destekleyicisi olan Vu 
Çing-çao, 1 930 ve l 940'1arda Guomindang'ın bir men1uruydu. 
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değişıniştir. Yazı ve konuşmaların hepsi de çok güçlüdür. B una rağ
men pek çok yoldaş ideolojik cephedeki mücadeleye, örneğin, Hu 
Feng'in, Liang Şu-ming'in; "Vu Sün'ün Hayatı"nın, Kırmızı Odanın 
Riiyası 'nın ve Ting Ling49 vb. eleştirilmesine karşı �ayıtsız kalıyor. 
Burjuvazinin tasfiyesi konusunda temel görüşlerimiz Yedinci Mer
kez Koınitesi 2 .  genel toplantısı kararında belirtilmişti . Demokratik 
devrim sırasında devrimin iki aşaması olduğunu ve birinci aşamanın 
ikincisi için hazırlık olduğunu söylüyorduk.50 B iz kesintisiz devri
me inanıyoruz, oysa pek çok yoldaş sosyalist devrimin zamanı ya da 
toprak reformundan sonra ne yapılması gerektiği konusunda hiç dü
şünmediler. Sosyalizmin filizleri5 ı ortaya çıktıktan sonra bile bunla
ra gözlerini kapadılar. Cuy-çin 'deki52 ve Japon aJeyhtarı üslerdeki 
karşılıklı yardımlaşma ekipleri bu tür filizlenmelere örnektir. 

Vang Ming ve Çen Du-Siu aynı soydandır. Çen Du-Siu,  burjuva 
devrimi başarıya ulaştıktan sonra, burjuvazinin siyasi iktidara sahip 
olması gerektiğini , proletarya gelişip güçlenene kadar sosyalist 
devrimin başlatılmaması gerektiğini savunuyordu . Bu  nedenle Çen 
Du-siu Marksist-Leninist değil ,  burjuva-demokrat bir devrimci ra
dikaldi . 30 yıl sonra da hala onun gibi insanlar var. Ting Ling ve 
Feng Süeh-feng gibi kötü insanlar ve XXX gibi iyi insanlar burju-

49 Edebiyat eleştinneni Hu Feng, filozof Liang Şu-ming, Kırmızı Odanm Rüyası 'mn 
Yü Ping tarafından yorumlanması ve yazar Ding Ling hepsi ,  1 953- 1 955 döne
minde saldırıya uğradılar. Mao bu kampanyaların çoğuna, özellikle H u  Feng'e 
karşı yürütülene bizzat katılmıştır; aynca 1 95 l 'de "Vu Sün'ün Hayatı" adl ı  fi lmi 
eleştiren imzasız bir yazı da yazmıştır. 1 967'de Kültür Devrimi sırasında, 
Mao'nun bu konularla i lgil i  iki görüşü,  Pekin Review'de çevrilen ( 1 967 , sayı  23, 
s .5-8) .  "Sanat ve Edebiyat Üzerine Beş Militan Belge" içinde yay ımlanmıştır. 

50 Bkz. Mao'nun 7 Mayıs 1 937 tarihi konuşmasından alıntı . S .  Schram, Mao Ze
dung 'un Siyasi Düşüncesi, Penguen, l 969, s .226-228.  

5 1 "Filiz verme" (meng-ya) teriminin burada kullanılması , l 950'lerde ortaya çıkan 
"Ming Hanedanı sırasında kapital izmin fil izlenmesi" hakkındaki tartışmayı ha
tırlatmaktadır. Tartışma batı Çin'e nüfuz etmeden önce, Çin'in "feodal" toplu
munda yeni bir sosyal s istemin unsurlarının gel işip gelişmediği hakkındaydı .  

52 l 93 1 - 1 934 yı llarında Çin Sovyet Cuınhuriyeti 'nin ba�kenti. Hem o sırada, hem 
Yenan döneminde ve aynı zamanda l 950'lerin başlarında kurulan "karşılıklı yar
dımlaşma ekipleri" tarım kooperatiflerinin gelişmesinde en geri dönemi temsil 
ediyordu. 
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va deınokrat larından başk� bir şey değildir. "Dört Büyük Özgür
lük' 'ü53 öne sürüp, köylü lerin gösterişten korktuğunu iddia ederek 
bize kesinlikle karşı çıkarlar. Hunan'daki zengin orta halli köylüler 
kadroların ,  değerli eşyalarını görmelerini  ve yoksul luklarının sahte 
olduğunu anlamalarını istenıezlerdi: Tüccarlardan kimseye göster
nıeden kumaş satın al ırlardı .  Bu çok iyi bir şeydi . Yoksu l  ve aşağı
orta halli köylülerin gücü karşısında� zengin-orta hal l i  köylülerin 
gösteriş yapmaya cesaret edemediğini gösteriyordu . Sosyal izmin 
büyük bir geleceği olduğunu gösteriyordu . Fakat , bazı ları bundan 
pek ıneınnun kalmadı lar ve bu tür korkuların yok edilmesi gerekti 
ğ i  düşüncesine kapıldılar. Talimat beklemeden , hatta hiç kimseye 
danışmadan " Dört Büyük özgürlüğü" i lan eden duyurular yayımla
dılar. Bu ,  ikinc i genel toplantıda koyu lan i lkelere açıkça karşı çık
nıaktı . Manen sosyal izme hazır deği l lerdi , aına şimdi ikna oldular 
ve aktif olarak çalışıyorlar. 

Eski çağlardan beri , yeni bir düşünce akımı yaratanlar fazla bil
g i leri olmayan genç insanlardır. Konfüçyüs, 23 yaşında işe koyul
du; İsa'nın bilgisi ne kadardı? Sakıyamuni 1 9  yaşındayken Budizmi 
yarattı ,  bilgisi ancak zamanla gelişt i . Sun Yatsen gençliğinde ne bi
l iyordu? Sadece l iseye g itmişti . Marx da i lk defa diyalektik mater
yalizmi  ortaya attığında çok gençti .  O da bi lgilerini zamanla geliş
t irdi .  Komünist Manif esto'yu yazdığında 30 yaşlarındaydı ve o sıra
larda kurduğu düşünce okulu artık yerleşmişti .  Kitap yazmaya baş
ladığında ise sadece 20 yaşlarındaydı . Eleştirdiği i nsanların hepsi 
de Ricardo, Adam Smith , Hegel gibi zamanın çok bilgil i  burjuva 
bilgin leriydi . Tarihte , her zaman az okumuşlar çok okumuşları ala
şağı etmiştir. Çang Tay-yen'in54 gençl iğ inde yazdıkları çok canl ı  ve 
deınokrat ik devrim ruhuyla doluydu . Amacı Mançuları devirmekti .  

53 Mao bunları s .3  l 6'da tarif ediyor. Metinden anlaş ı lacağı  gibi ,  bunlar kolektif 
ekonominin zararına, k i şi se l  ekonomik ç ıkarlar peşinde koşulmasın ı  teşvik eden 
siyasetlerle i lg i lidir. 

54 Çang Tay-yen (Çang Ping-lin olarak da bil inir) 20. yüzyıl ın başlarında siyasi ko
nularda radikal ,  ama kültürel ve edebi konularda tutucu olan etki l i  bir aydındı . 
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.Kang Yu -v�y de öy le yd i . L i u  Ş ih -pcy' i n:'5 ad ı d uyu ld uğu nd a sade
ce v i rn1 i vasındavdı .  ot uzu nda da öld ü .  Van 2  Pi .56 Lao Zu'vu vo-• .,, , .1 '-" ,,; ., 
runı ladı i! ı nda v i rnı i s i nde voktu  ve ot u z  \'as ına varmadı . Zihin vor-

.... � . ,; :, ., 
g u n l u !! u ndan ö ld ü .  İk inci  dereceden h ir bi l e: in o lan Yen Yuan57 öl-
� � � 

düğü nde heni.iz ot uz ik i  yaş ındaydı .  L i  Ş i h -n1 i n58 i syan ed ip  başko-
nı utan oklHğu nda henüz y irn1 i s i ndc yokt u .  24 yaşı ndayken i nıpara
torl u k  taht ı na ç ıkt ı .  Ne fazla oku nıuş luğu v ard ı ne de yaşl ı ydı . Me
sele iz led iğ i n  yönü n  doğru o l u p  ol ınaınasıd ı r. Ç i n  S u-pao'da59 çok 
gençt i .  (]c nç lcr gerçeğ i b i r  kere kavradı lar ın ı art ık yen i l ıncz ol ur
lar ve vas f ı  t ar on l arla has cdcnıez .  Lo Çen g ve Vang Po-tan c:60 sa-

* !> .> � "" 

dece y i rın i yaş ları ndayd ı l ar. Liang Ç i  çao da6 1 çok genç ve ycn i l -
nıezd i .  B öy leyke n bi zler profesörlerle karşı la�t ığımızda, onları n 
hi lg is i  b iz i  n1at edecek d iye korkuyoruz, d izlerimiz t itriyor. 

Gazclc lcri ın i z  yay ı ııı l andığ ında , iz ledikleri yön doğru olduğu 
sürece , çok yararl ı olacaklar. Ley Hay-zung Marksizm-Lcnin izmi 
oku n1 uş tu . Fakat, bizim kadar usta değ i l d i .  Çünkü,  b izim Mark
s izm-Lcnin iznıc inanmaın ıza kar� ın ,  o okudukça sağa yönel iyordu.  
Şi ındi gazete ç ıkarmak ve burjuva aydı n l arına üsli.in ge l mek ist iyo-

55 Liu Şih-pey ( 1 884- 1 9 1 9) 1 9 1 1 'den öncek i  devrimc i h"rckclte akt if rol oynam ı�  
bir b i lg ind i . Ondan sonrn tutucu olmuş ve geri dönüşü savunmuştur. 

56 Vang Pi ( MS 226-249) gerçekten Lao-Zu ve "Değ işme ler Hakk ındak i K itap" 
üzerine yorum larım yazdıktan sonrn, erken ölmüştür. 

5 7  Yen Ymm ( Yen S i -ça) 1 7. yüzy ı l ın  ha� ın(fa Mançu lar Çin' i  ist i la ett ik leri zaman 
onhıra bo)'Un e2mey i reddctmis olan tv1 i n1!'e sadık fi lozoflardan birisi .  Mao'nun ... � "" 

nes l i  ve özel l ik le Mao üzerinde büyük cık i  yapmı�t ır. Mao'nun 1 9 1 7'dc bas ı lan 
i lk nrnkalesindc Yen'dcn b"hscdi hnck lcd ir. Mao Zt•dwıg 'ım Siya...;i Diişii11n•Ji, 
s.24- 1 5 5 .  

5 8  Li  Ş ih-m in ( 597-649) :  Suy H ltne<l;.mı 'nı  dev im1 iş v e  6 l 8'de biri nc i Tang impara
toru ohm.ık babasını  tahta gcç im1 i�t ir. Gerçek te 626'da kendisi Tay-zung H aneda
n a  ad ıy la imparntor olduğu zaman. t\-1ao'nun be l irtt iğ inden biraz daha ya�hyd ı .  

59 Çin  Çung. Ç i n  Şu-pao adıy l a  d�t bi l in i r  ( M S  6. ve  7 .  yüzyı l ) .  Gerek Suy v e  ge
rekse Tane H llnedam sırasında tanmm ıs bir askeri komutandı . � . 

60 Lo Çeng v e  Vang Pa- lang, �on Suy H anedan ı s ı rt.asında ( 7 .  y üzy ı l ba�ları ) çok 
genç ya�ta "e tk in l ik gösteren" siyas i macerac ı lard ı . 

6 1  K ang Yu- ,·cy ' in  tak ipçis i ,  be lk i de 1 898 Reformcuları arns mda en etk i l i pole
m ik ç i vdi . l\1ao. onu veni \.'Ct is i rkcn ok umusr u .  J � J • > 
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ruz; bunun iç in de bir düzine kadar ki tap okuınak yeter. Gazete leri
mizi yayını laınaya başlayınca, klasikleri incelenıek, sorunlar üze
rinde düşünnıek ve yazı yazmaya başlamak zorunda kalacağız. Bü
tün bunlar ideoloj ik düzeyimizi yükseltecek. Şiındi bir yığın yayın 
önümüze gehniş bulunuyor. Eğer biz yayın çıkarmazsak, kitnse ki
tap okumayacaktır: sadece soyut meseleleri tartışacak ve nasıl kızıl 
olunabileceğini söz konusu etıneyeceklerdir. 

Her eyalet bir gazete çıkarabilir ve böylece çatışmaları ortaya dö
kebil ir. Merkezi yayına yazı göndermekten de sorumlu olabilirler. 
Her eyaletten yılda 6 makale yeter. Her halde, l O' dan az olmalıdır. 
S izler gidip bunu örgütleyin. Kahramanlar yct işt irnıenin yolu budur. 

Eski çağlardan beri, yeni düşünce oku l ları yaratanlar, fazla bil
gisi olmayan genç insanlardı . Onların bir bakışta yeni l ikleri fark et
ıne yetenekleri vardı ve bir kere kavradılar ın ı eski kafal ılara hücu
nıa geçiyorlardı .  Bu okumuş eski kafalı lar her zaınan onlara karşı 
çıktılar. Martin Luther, reforınasyon hareketini  başlattığında, Dar
win ' in teori leri ortaya çıktığında pek çok kişi bunlara karşı çıkt ı .  
Uyku ilaçlarının ınucidi, tanınınış bir doktor olınak bir yana, dok
tor bile değil ,  sadece· eczacıydı . Önceleri Almanlar onu ciddiye al
madılar, fakat Fransızlar ona kucaklarını açtı lar. Böylece uyku hap
ları ortaya çıkınış oldu. Penisilin bir kuru temizleyic ide çamaşırcı
lık yapan biri tarafından icat edilmiş .  Elektriği bulan Amerikalı 
Franklin , önceleri gazete satıcı l ığı yapıyordu . Daha sonra yazar, po
lit ikacı ve bilim adamı oldu . Gorki, sadece 2 yıl i lkokula gitti .  El
bette bazı şeyler oku lda öğrenilebilir, bütün okulların kapatı lınas ını 
önermiyorum. Demek istediğim, okula gitmen-in mutlaka zorun lu 
olmadığıdır. Temel mesele, yönünüzün doğru olup olmaması ve ça
l ışmalarınıza dört el le sarılıp sarı lmamaktır. Öğrenmeye sıkı sıkıya 
sarı lmak gerekir. Yeni  okulların genç kurucuları gerçeği kavrar kav
ramaz, eski kafalıları hiçe sayarak, yeni keşiflerde bu lundular. Bu
nun üzerine de okumuşlar bunları ezıneye kalktılar. Tarih böyle de-
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ği l  ınidir'> B izler devrim yapmaya başladığını ızda 20 yaşlarında ço
cuklardık. Oysa Yüan Şih-kay ve Tuan Çi-cuy62 gibi zaınanın yö
netici leri yaşlı ve tecrübeliydiler. Onların bilgisi fazlaydı , aına ger
çek bizden yanaydı . 

Son zamanlarda duvar afişlerinin bu kadar canlı olmasından çok 
memnunuın .  Sert eleşt iri leri ve canlı üslupları bayat havayı dağıt
nııştır. Aına bizler hala ölçü lü adıınlarla ağır ağır yürüyoruz. "Ta
nıştığımız insanlara söylenıek istediklerimizin onda üçünü söylü· 
yor, tam olarak açılmaktan çekiniyoruz. " Saınimi davranmıyoruz .  

# 

Vang He-şu'nun ikinci makalesi ,  dogmatizmi eleştirmeye cesa-
ret ediyor. Peng Tao'nun makalesi de iyi ;63 yeteri kadar keskin ol
ınadığı halde ikna gücü var. "Başkalarına saldırıp, kendini yücelt
me" yöntemini uyguluyor, ama bireyci bir şekilde değil .  Yanlış fi
kirlere saldırarak doğru fikirleri yüceltiyor ki ,  bu mutlaka �orunlu
dur. (Elbette kendi hatalarını da ele alıyor. ) Teng Tay-yüan'ın maka
lesi de iyi, ama ikna gücü eksik. O kadar çok demiryolu yapılması
nın nedenlerini açıklaması gerekir. Yoksa herkesi ürkütecektir. 
Çang S i-co,64 bizi, "büyüklük ve başarı peşinde koşınak, çabuk so
nuçlar elde etmek için sabırsızlanmak, geçmişi hor görmek ve ge
leceğe körü körüne inanmakla" eleştirdi . 

62 Yüan Şih-kay, Zu-si'ye 1 898 Refoı111 Hareketi'ni ba�t.ınnasında yardım etmiş yük
sek bir görev li .  1 9  l 2'de Cumhuriyet' in ba}kanı olmak için, imparator efendilerine 
ihanet etmiştir. l 9 16'da kendisinin imparator olduğu bir monarşiyi geri getimıek 
için giriştiği boş bir çabadan sonra ölmüştür. Tuan Çi -cuy onun sadık adamların
dan biridir. Yüan' in ölümüyle başlayan "savaş ağaları dönemi"nin ilk yıllarında 
önemli  bir rol oynamıştır. 

63 Vang He-şu ( 1 908- ) ve Peng Tao ( 1 9 1 3- 1 96 1 )  o s ı rnda Metalurj i  Sanayi Baka
nı ve K imya Sanayi bakanıydılar. Mao'nun hangi makale lerden söz ettiği belli 
değildir. 

64 Çang S i-co ( 1 889- ) .  New York' ta Kolombia Ünivers ites ' inde ve Londra İktisat 
Okulu'nda Harold Laski tarafından cği L i lmiş s iyaset bil imcis i .  l 958'e kadar Eği
tim Bakanıydı, o sırada Dış Ülkelerle Kültürel İ l işkiler Komisyonu Başkanı ol
du. Komünist değildi .  Birleşik Cephe Dairesi tarafından toplanan forumda, 1 5  
Mayıs l 957'de Mao'nun sözünü ettiği eleştirileri yaptı .  
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İ ste ı)ro letarva t aın da höv led i r. Her s ı n ı f ' 'büvükl ük ve hasarı " 
, .,, .1 .,, .> 

peş inde ko�ar. K üçüklük ve başarısız l ık peşinde nı i ko�saydık yani? 
Kral Yü. zanıanının her anın ı dc Q:crle ndird i .  B iz de her dakikamızın . � . 

kıyme t i n i  b i lmel iyiz.  Konfüçyüs , " Efcndinı i görmeden geçen üç 

gün beni çok huzursuz eder" derd i .  Yine o� ' 'h içbir  zaınan nıinderi
nı i ıs ıtacak kadar uzun süre otunnanı"  derd i .  Mozu'nun ' ' sobası is

lcnccek kadar uzun süre ku l lanı l mazd ı "  1-Icr ik is i  de başarı ve ça

buk sonuç peş inde koşan insanlardı .  B i z  de bu kura l ı iz l iyoruz . Su

lanıa, hata ları n düzcl t i hncsi , sağcı l ığa karş ı nıücadc le , 600 nı i lyon 
insan ın biiyü k bir harekete kat ı l ması . . .  Bu .  büyük l ük ve başarı pe

ş inde koşınak i stcnıck değ i l  de ned ir? "İşç i ler için ort a l ama üretim 
normlarını yüksek tutal ını . "  "Çabu k sonuçlar iç in sabırs ızlanınakta" 

de ğ i l  m iy iz? Eski sistcındcn ve eski l!crici ü ret iın i l i ski lcrindcn nef-
� � � 

ret etmezsek, ne yapt ığını ız ı sanıyoruz? Sosyal izm ve komüniznıe 
inanmıyorsak, ne yaptığıınızı sanıyoruz? 

Hatalar yaptık ve subjekt i f  davrand ık , fakat , "büyüklük ve başa
rı peşinde koşınak, çabuk sonuçlar için sabırsızlanmak, geçmişten 
nefret etmek ve geleceğe körü körüne inanmak" doğrudu r. Bana 
karşı çıkmalarına rağmen, Tienzin ve Nanking'den gelen mektupla
rın havası övgüye değerdi .  Kanımca bunlar iyidir. Tienzin'den ge
len iyi. Nanking'den gelen silik ve zayıf. Sağcı olan Çen-yi dışında 
Çen Çi-tung ve öteki üçüne gclince,65 bunların konuşmadaki cesa
retleri övgüye değer. İnsanların arkasından dedikodu yapınak ve 
yüzüne karşı konuşmamak çok kötü bir şeydir. En azından ilkede, 
genel bir anlaşmaya varmamız gerekir. Ya daha sert ya da daha usu

lüne uygun konuşmalıyız, ama mutlaka konuşmalıyız. Bazen sert 
ve kesin olmalıyız. Fakat, her halükarda eğer birleşme isteğini baş-

65 Çen Çi-tung. Halk Kurtuluş Ordusu Genel Siyasi  Şubesinin Kü ltür Bölümü Mü
dür  Yard ımc ıs ı .  Üç diğer yüksek ordu s iyasi görev l i si i le birlikte, 7 Ocak 
l 957'de /Ja/J..:111 Gii11/i(�ii 'ndc bir mak ale yay 11nlan1 1�lar<lır. O sırada " Y üz Çi
çek" kampanyasının amacı önderl ik  içinde tanışma konusuydu: bazı üyeler 
Mao'nun, Pani dışından e leştiri lere kapı lan ' 'sonuna kadar açm4l" s iyaseti ne kar
şı çıkıyorlard ı .  (Çen-y i esk i Dı�işlcri Bakanının adamıyd ı . )  
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l ang ıç noktası kabu l eder. yapıcı  hir tavrı be n i mse rsek� sert e leşt iri

ler partiyi hölenıcz, sadece partiyi b irleşt i rir. Söy lcnıek isted iklcri
ın iz i söylcnıcden bı rakınak çok teh l ikelidir. Elbette konuşnıak iç in  
zaınan ımızı i y i  seçnıeliyiz. S t ratej iy i  hiçe sayn1ak oltnaz. Örneğ in , 

Ming Hanedan ı 'n ın üç büyük olayını e le alalıın .  Vey Çung-sien'e 
karş ı ç ıkan lar stratej iyi önenısemcdi ler ve kendileri tasfiye oldu
lar.66 O zaınan inıparalorun gözünden düşenler arasında Yünan'a 
sürgün edilen Seçuan l ı Şen67 v ard ı .  Pi Kan,68 Çü Yüan,69 Çu 
Yün 70 ve Çiya Yi7 l gibi tarihte doğru ları savunanlar aınaç larında 
başarı l ı  olanıadılar, ama hepsi de bir i lke uğruna mücadele ett i ler. 
Konuşınaktan korkanlar oportün ist olarak damgalanınaktan , işle
rinden atı lnıaktan , Part i 'dcn ihraç edihnekten ,  karı larından boşan 
ınaktan ve böylece küçük düşnıektcn ,  hücreye atılnıaktan , kel le leri
nin kesi l ınes indcn korkan lardır. Bü tün bunlara hazır olduğunuz ve 
bu dünyanın boş değerlerine a ldırmad ığ ın ız sürece, hiçbir şeyden 
korkmanıza gerek olmadığın ı  düşünüyorum . Kend in izi ruhen hazır
lamazsan ız, konuşınaya cesaret edcınezsiniz .  Şehit olına korkusu 

ınu ağzım ıza kili t v u racak? Herkes i n cesaretle ve rahatça konuşab i-

66 Vey-Çung-sicn ( 1 627 ) :  İmparator Si Zung'un gözde harem ağasıydı :  koruyucu
sunun ölümüne kadar Çin' in  gerçek hak imiydi .  M uhal iflerin i  ortadan kaldı rır
ken yaptığı zulümle meşhurdu .  

6 7 Yang Şen ( 1 48 8- 1 529) :  1 5  l l 'de saray imtihan ında biri nc i gelmişti . Han- l i n  Aka
demisi 'ne öneri len iki alamaya karşı ç ıkt ığ ını  be l irtmek için,  bütün saraydan du
yulacak şeki lde ağ ladığından dolay ı 1 5 24 yı l ında sürgüne gönderi lm işti .  

68 Pi Kan ( MÖ 1 2 . yüzyı l ) :  Şang Hanedan ı 'nın son zal im kral ın ın yaptığı aşırıhk
lan protesto etmiştir; bunun sonucu imparatorun önünde bağırsak ları sökü lerek 
öldürülmüştür. 

69 Çü Yüan (MÖ 340-278 ) :  Çin ' in  en büyük şairlerinden biridir. Sadece edebi ye
tenekleri yüzünden deği l ,  tavsiyesi reddedi l ip ,  esk iden önde ge len bakanların
dan biri olduğu Çu devleti  mahvolunca, ümitsizl ikten kendini  boğduğu iç in  de 
ünlüdür. 

70 Çu Yün'ün (MS 1 .  yüzyı l )  hem iy i  hem de kötü günler gönııüş bir hayatı vardır. 
Nitekim en meşhur maceras ında hayatı imparator tarafından kurtarı lmıştır. 

7 1  Çiya Yi ( MÖ 2. yüzy ı l )  çok genç yaşta imparatorluk akademisinin bi r üyesi o l 
du.  B u  yüzden kıskan ı ldı ve sonunda sürgüne gönderi ldi .  Mao, l 9 l 7'de beden 
eğitimi üzeıine yazdığı bir makalede, genç yaşta çok çalı!?manın sağl ığa zararl ı 
olduğunu gösteımek için onun örneğin i  vernı iştir. 
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leceği bir ortanı yaratmalıyız. SBKP 1 9 . Kongresi raporunda böyle 
bir ortam yaratılması gerektiği belirtiliyor. Kitleler açısından bu 
doğrudur ve ileri unsurlar böyle şeylerden korkmamalıdırlar. "Bin 
bıçak darbesiyle ölmekten korkmayan, imparatoru tahtından alaşa
ğı eder" diyen Vang S i-feng'in ruhuna sahip olmalıdırlar. 

B iz kitlelere önderlik ediyor olmalıyız. Oysa şimdilerde kitleler 
bizden daha ileride . B izi eleştiren duvar afişleri asma cesaretini 
gösteriyorlar. Elbette bu , Çu An-ping' den 72 farklıdır. O durumda 
düşman bize lanet okuyordu, bugün ise yoldaşlar arasında eleştiri 
söz konusudur. Bazı yoldaşlarımızın çalışma tarzı iyi değil .  Söyle
meye cesaret edemedikleri bazı şeyler var. Söylemek istediklerinin 
ancak onda üçünü söylüyorlar. Bunun birinci nedeni sevilmeyen in
san haline gelme korkusu , ikincisi de oy kaybetme korkusudur. Bu 
mutlaka değiştiri lmesi gereken kaba bir çalışma tarzıdır ve şimdi 
bunu değiştirme imkanına sahibiz. 

l 956'da şu üç şey uçup gitt i :  Daha büyük, daha hızlı ,  daha iyi ve 
daha ekonomik sonuçlar elde etmek şeklindeki genel çizgi, ilerici
l iğin savunucuları ve Kırk Madde . Üç çeşit insan üç çeşit tepki gös
terdi : Kaygı, kayıtsızlık ve memnuniyet. Sanki sırtlarından bir yük 
kalkmıştı ve dünyada barış olacaktı. Bu tepkileri gösterenlerden ka
yıtsızlar çok sayıdaydı . İki uçtakiler azdı . 1 956'da da birçok mese
leye karşı aynı üç tavır takınılıyordu . Japonya'ya ve Çan Kayşek'e 
karşı çıkma ve toprak devrimi konusunda herkes nispeten birleşi
yordu. Fakat, kooperatifleşme konusunda bu üç tavır vardı .  Bu de
ğerlendirme doğru mudurr 

.. 

Bu toplantı birçok sorunu çözmüş, görüş birliğine varmış ve Si-
yasi Büro için bazı belgeler hazırlamıştır. Zayıf yanı ,  çok az ideolo
jik tartışma yapılmış olınasındadır. İki üç günü ideoloji  hakkında 
konuşmaya ayırıp kafamızdakileri söylesek mi dersiniz? 

72 Çu An-ping, Çin Demokratik B irliği 'nin organı olan Kuang-ming cih-pao'nun 
yayıncısı . Nisan l 957'de "Çiçek açma ve şıücadele"nin en geliştiği zamanlarda 
Parti'ye yönel ti len eleştirilerde başı çekiyordu. Haziran 1 957'de ciddi bir şeki l 
de ele�t;rlıdi . 
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Yoldaşlar hu toplantının bir düzeltme toplantısı olduğunu söylü
yorlar. Fakat , ideoloj ik tartışma yapmıyor veya sözümüzü yerine 
get irıniyoruz.  Burada çelişki yok ınu? Ne mücadele yürütüyoruz ne 
de sağcı ları açığa çıkarıyoruz; herkes aklındakin i söyleyebilsin di
ye hafif ınel teın ya da ilkbahar yağmuru gibi yumuşak tonlarda ko
nuşuyoruz .  Benim anıacıın, canlı l ık ve yeni lınez bir güçle herkesin 
Marx ya da Lu Sün gibi kendilerini her türlü kısıtlamadan kurtara
rak konuşmaya cesaret edebilınelerin i sağlaınaktır. 

Mahall i  Part i sekreterliğini düzeyinde ortalama üç kişil ik grup
lar iç inde haınle yapmalıyız. Bu yeni bir hava yaratacakt ır. Zua
Çung 1 8  ya da l 9 yaşındayken imparatoru açıkça ithaın eden Dev
rinıci Ordu adlı bir kitap yazdı .73 Çang Tay-Yen de , Kang Yu-vey'i 
çürüten ınakalesini yazdığında hala şevk doluydu.  Yaşlandıkça işe 
yaramaz olursunuz. Kendinizi küçük görmeyin,  fakat olanca ener
j inizi harekete geçirin .  Elbette , hala yaşlı insanlara ih tiyacımız var, 
onlar da dümene geçmeli .  Üç Krallar döneminde Liu Bey işe yara
mıyordu ; bu da yaşl ı  bir adamın yönetimi elde tuttuğu başka bir du
run1dur. Parti 'deki durgun havayı dağıtmalıyız. 

Yayıınlanan bütün şiirler geçmişten kalmadır. Niçin halk şiirleri 
yaratı lmıyor? Her yoldaş dönüşünde halk ş iirleri toplama sorumlu
luğunu yüklensin, lütfen .  Gençler ve çocuklar da dahil ,  her toplum 
kesiminde pek çok halk şi iri vardır. Bunu bir denememiz gerekir. 
Herkese üzerine halk şiirleri yazacakları birkaç sayfa kağıt verile
bilir. Emekçi lerden yazı yazamayanlar başkalarından yazınalarını 
isteyebilirler. 1 O günlük bir süre koyabil iriz. Çok sayıda eski halk 
şarkıları toplayabilir ve bunları yayımlayabil iriz .  

Çin şiirinin geleceğinde halk şarkıları birinc i ,  klasik şarkılar 
ikinci gelir. Bu  temel üzerinde yeni bir ş i ir yaratabil iriz. Şekil ola
rak halk şarkıları üslubunda olmalı ,  içerik olarak da iki zıddı re
alizm ve romantizmi birleştirmel idir. Eğer aşırı gerçekçiyseniz ,  şi ir 

73 Bkz . Johıı Lust'un çevirisi : Zu Yung: DelTİmci Ordu : 1 903 Çin Milliyet{·i Yolu, 
Paris, Moıton 1 968. Bu broşür zamanında çok etki l iydi . Mao da şüphes iz yeni 
yetişirken onu okumuştu. 
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vazan1azs ı n ı ı  G ü nü nı li zün  ven i  s i i r i sek i ls izdir. B u n u  k i nısc oku-
.. " _) � 

nı uyor. B ana da ancak 100 do lar verirseniz  okuru nı .  Ş i i r  toplanı a  

a lan ında Peki n Ü n ivcrs i tcsi epey çal ışt ı .  Eğer b iz b u  i � i  yaparsak. 

ın i lyon larca halk ş i ir i  bu lınanH z nı ü nıkündür. B u  büy ük b i r  çaba 

ccrckt irnıevecekt i r  ve bulu nan si irler. Tu fu ve Li  Po 74 s i i r lerindcn 
� rıl > .> 

çok daha kolay oku nacakt ı r. 

74 Tang H anedanı s ı ras ı nda Ç i n  edebiyat ı n ın a l tı n ç ağın ı n  en meşhur i k i  şairi . Eser
leri n i n  son zaman l ardaki değerlend i ri l mesi iç in  bkz.  Ko �1 0-Co'n un Çin Edchi
yafl adl ı  k i tab ı ndan al ın t ı lar. No.4, 1 97 2 ,  s .6 1 -94 .  
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ASKERİ İŞLER KOMİTESİ GENİŞLETİLMİŞ 
TOPLANTISININ GRUP BAŞKANLARI 

AÇIK OTURUMUNDA KONUŞMA 

(28 HAZIRAN 1958) 
ALINTILAR 

Bu iyi bir toplantı oldu .  Bazı yoldaşların konuşmaları çok iyiy
di . *  Çang Zung-Sün ı yoldaşın konuşması çok iyiydi . Tamaınen ka
t ı l ıyorum. Kendisi  bu konuşınayı , Askeri Eğitim Karargahı 4.  sınıf 
Kadroları Konferansı'nın ısrarı üzerine yazdı. Bu, insan ları zorlar
sanız, iyi şeyler yazabileceklerin i  gösterir. Ancak, konuşınada katıl
madığım bir husus var: Çang Zung-Sün yaptığı hataların nedeni 
olarak, Mao Zedung'un yazı larını yeterince incelememiş olınasını 
gösterdi .  Bu doğ(u deği ldir. Halbuki , hatasının başl ıca nedeni ola
rak, Marksist-Leninist düzeyinin yeterince yüksek olmadığını  gös
termesi gerekirdi .  Ya-lu Yoldaş ' ın konuşması da oldukça iyiydi . Bu 
da asker yoldaşların düzeylerinin yüksek olduğunu ve yazı yazabil
diklerini gösteriyor. Yapı lacak en iyi şey ordu ve tümen düzeyinde
ki yoldaşlardan bazılarını ,  konuşmalar yapmak ve yazılar yazmak 
üzere örgütlemektir. Çünkü, pratik çalışma yapanlar onlardır ve alt 
kademelerle onların teması vardır. Yazacakları şeyler, teori i le pra-
* X X ,  Başkan'dan özell ikle dokuz yoldaşın konuşmalarını okumasını istedi .  Başkan, 

Çan{! Zunu-sün ve Liu Ya-lu yoldasları n konusmalarım okudu. ........ � > , 

1 Çang Zung-sün ( l 898- ) : l 927'de Mao Zedung tarafından örgütlenen Güz Hasatı 
Ayaklanması 'na katı ldı ve onunla birl ikte Çinkangşan'daki i lk üsse gitti . 1 958 'de 
Halk Kuıtulu� Ordusu'nun Genelkurmay Başkan yardımcılarındandı .  Liu Ya-lu 
( 1 9  l 0- 1 965 ) ,  o sı rada Halk Kuıtuluş Ordusu'nun Hava Kuvvetleri Komutanıydı .  
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tiğin birliğini  gerçekleştirebil ir. Konferansların içeriği zengin ve çe
şitli olmalı ve çalışmalardan edini len ileri tecrübeler ortaya konma
lıdır. Yazı ve konuşmalarımızda Sovyetler B irliği'nden aktarmalar 
yapmamalıyız. B izim incelememizde dogmatizm vardır; mesele 
yalnızca Sovyetler B irliği'nin i leri olup olmaması deği ldir. 

Başından beri ordun1uzda askeri inşa konusunda, iki çizgi ara
sında bir ınücadele var olagelmiştir. Kutyen Konferansı'nda2 bir 
mücadele vermiş, fakat yanlış fikirler taşıyan yoldaşları ikna etme
yi başaramamıştık. Bazı yoldaşlar yanlış çizgiye bağlılıklarını bu
gün dahi sürdürüyorlar. S iao Ke Yoldaş'ın3 suçu yalnız dogmatizm 
değil ,  aynı zamanda burjuva ideoloj isi , dogmatizm ve feodal ide
oloj iyle bel irlenen bir savaş ağası zihniyetine sahip olmasıydı . 

Savaş sırasında emirleri � Sovyet ordu kurallarına göre uygula
mak bir yarar sağlamaz. Kendi kurallarımızın olması daha iyidir. 
Askeri Akademi'de ve Askeri Eğitim Komutanlığı 'nda Marksizm
Leninizm ne ölçüde uygulanıyor, biliyorum. Marksizm-Leninizm 
bir eylem kılavuzu olması gerekirken , onlar, bunu ezberlenecek bir 
dogma olarak kullanıyorlar. Eğer Marx ve Lenin sağ olsalardı, h iç 
şüphesiz bu yoldaşları dogmatik olmakla eleştirirlerdi . Bugün dog
matikler, Sovyetler B irliği 'nin takli t  edilmesini savunuyorlar. Bana 
söyler misiniz, geçmişte Sovyetler Birliği kimi taklit etmişti? Seki
zinci Kongre'nin kararları arasında teknoloj ik ref arın sorunuyla i l
gili bir bölüm de vardır. Günümüz şartları açısından bu uygun de
ğildir, çünkü Sovyet yardımına gereğinden fazla önem vermektedir. 
Sovyet yardımını alabilmek gereklidir, fakat en önemli şey, kendi 

2 Aralık l 929'da Fukien eyaletinde bulunan Kutyen'de yapı lan, Kızıl Ordu Komü
nist Parti örgütlerinin konferansında, Mao, ordudaki siyasi ve örgütsel meseleler 
üzerine, bir karar sundu. Bu,  o gün bugündür bu konulardaki  görüşlerinin klasik 
ifadesi sayılageln1 iştir. Bkz .  "Parti İçindeki Yanlış Fikirlerin Düzelti lmesi Üzeri
ne" ,  Seçme Eserler, c .  1 .  s. 1 36- l 5 1 .  

3 Nançang Ayaklanması'nda ve Çinkangşan'da çarp1şmış eski bir asker olan Siao 
Ke ( 1 909- ),  1 95 8  başlarında Halk  Kurtuluş Ordusu Genel Tal im Dairesi 'nin yö
neticisiydi . Bundan kısa bir süre sonra, Devlet Çiftl ikleri ve Toprak Islahı B aş
kanlığı 'nda bakan yardımcısı olarak önemsiz bir göreve getirildi ve 30 yı ll ık as
keri hayatı sona erdi .  
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gücüınüze güvennıektir. Sovyet yardunına gereğinden fazla önem 
vereceksek şunu sormak isterinı :  Sovyetler Birl iği geçmişte yardım 
için kime güvenmişti? 

Sanayi ve tarımda Büyük İleri At ı lım, körü körüne in.anç felse-
fes ini yıktı .  ( . . .  ) yıl içinde İngiltere , . . .  , ila . . .  yıl içinde Amerika'ya 
yetişebiliriz. Gelecek yıl çelik üretimiıniz ( . . .  ) tondan ( . . .  ) tona ula-
şacaktır. Kuzey Bölgesi 'nde 1962'ye kadar ( . . .  ) ton üreti leceği bil-
diril iyor. Bütün bunlar düzeltme hareketinin sonuçlarıdır. Nanning 
ve Çengtu konferansları körü körüne inancı kırdı, düşünüşümüzü 
kısıtlaınalardan kurtardı ve sanayide Büyük İleri Atı l ıın'a yol açtı .  
Buna karşılık 8 küsur yıldır ordular yetiştirmemize rağınen ,  savaş 
kuralları üzerine bir tek kitap bile ortaya koyabilmiş değiliz. Artık, 
zengin çalışma ve savaş tecrübeleri olan bazı yoldaşları bir araya 
getirerek, kendimize ait bir savaş kuralları kitabı meydana getirınc
l iyiz. Bazı kimseler, Sovyet danışmanı yoldaşların ,  kendi usullerini  
taklit etmediğimizi gördüklerinde kızdıklarından ve ters sözler söy
lediklerinden bahsediyorlar. Bu Sovyet yoldaşlara şunu sorabil iriz: 
Sizler Çin kurallarını taklit ediyor musunuz? Etmediklerini söyler
lerse biz de o zaman şöyle deriz : Mademki,  siz bizimkileri taklit et
miyorsunuz, biz de sizinkileri taklit etmeyiz. 

Devrimin zafere u laşmasından beri XX'in başarı l ı  olamaınasın ın 
nedeni nedir? Önceki döneme ait tecrübelerini yeterince derin bir 
şeki lde değerlendirememesinin ve tarihi dersleri kavraınamasının 
yanı s ıra, birinci olarak eski şeyleri ve eskimiş dogmaları körü kö
rüne kabul  etmesi; ikinci olarak, yabancı dogmalara ve Sovyetler 
Birliği 'ne körü körüne bir inanç beslemesi ;  üçüncü olarak da, ken
disine körü körüne güvenmesidir. Çok aktif, çalışkan ve düşünceli 
olmasına karşı l ık, yönü belirsizdi ve siyasi kavrayışı yeterince güç
lü değildi . Bu konferansın başlıca amacı ,  kölel ik zihniyetini yıkmak 
ve dogmatizmi gömmektir; aynı zamanda düzeltme yönteınlerini 
ku l lanınak, görüş lerin geniş çapta ortaya dökü lmesi ve yeşermesi 
yoluyla körü körüne inanç felsefesini yıkmak, ideolojik düzeyimizi 
yükseltmek, tecrübelerden çıkan dersleri özümlemek ve hepsinin 
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üzer i nde Pa rt i ' n in ve ()rdu ' nun l ünıünü c?! i t nıck ve hir lesl i rn1ckt ir. 
u ; 

l)olayıs ıy la �  kon ferans sırası nda kiş i leri is inı lcriy le eleşt i rebi l ir iz.  
Fakat . kararl arı kalcnıc al ı rken ya ln ız doğruyu ve yanl ış ı  ayırt ct
nıc nı iz v e  soru n l ara ac ıkhk get inncnı iz gerektiğini düsünüyoru ın . 

.> '- '-' '- ; 

I-latal ar yapnıı� yoldaş ların is iın lerini zikret ınek zorunda değ i l iz . 

Ni tekiın .  Kutyen Konferansı karar ları nda da is inı z ikrcdi lnıcınişt i .  
X'e ge l ince . onun ıncselcsL esas olarak yabancılara körü körüne 

güven bcs lenıesidir. Onda aşağı l ık konıp leski var. Kendisini bu kör 
inanc ı ı)dan kurtarınayı ba�aramanıışt ır. Esas öneınli olanın kendi 
tecri.i benı iz o lduğuna inannı ıyor. Bugün lerde,. artık bir kooperatifin 

bile geride kalınaınak için tecrübelerini özct lenıcs i gerekiyor. Hu
pey eya le t inde S inçu'daki beş kooperat if oldukça iyi sonuç lar aldı 

lar. Maçeng ise , o kadar parlak deği ldi .  Aına S inçu ,  tecrübelerin i 
özct lcnıeye gerek duynıad ı . Maçeng ise kendi çal ışnıasın ı özetle
mek ve gc liştirnıek amacıy la Sinçu ' nun tecrübesini inceleınck iç in 

adaın yol ladı . Sonunda da Maçeng ça l ışmada öne geçti .  Eskiden or
du savaşa girdiğinde çeşitli birl iklerinin tecrübelerini gözden geçi
rip, onları yen iden eğitir ve yen iden sava,şa sokınaz m ıyd ı ? Bütün 
çal ışınaın ızda , her yana yay ı l ması için değerli tecrübclcrinıizi özet
leıneye önem vermel iy iz . 

Sovyetler B irl iği, 1 4  emperyal i st ülkenin müdahalesini yen ilg iye 

uğrattı .  Bu oldukça uzun bir süre önce oldu . Sovyetler B irl iğ i , İkin
ci  Dünya Savaş ı tecrübesini kazandı . B iz ise Çan Kayşek' i ,  Japon 
cnıperyalizınin i  ve Amerikan e ınperyal izm ini yendik. Biz zeng in bir 
tecrübeye sahibiz, belki de Sovyetler Birl iğ i 'ndcn daha zengin bir 
tecrübeye . Kendi tecrübemizi değers iz görmemel iy iz . B u  yan l ıştır. 
(Komutan Lin4 söze karış t ı : "Tecrübemiz çok zengindir. Alt ın ı  sarı 
kummuş gibi çöpe atmamalıy ız . " )  Diğer halkların değerl i tecrübele-

4 B urada L i n  B i ao'ya veri len " komutan "  unvan ı  ( zung),  başkomutanı n  ( zung su
l ing' i n) k ısaltı lmasıdır. Lin B i ao, 1 959 Ey lü l 'üne k adar Savunma Bakanı olarak 
Peng De-huay ' ın yer ine geçmed iğine güre, bu kom utan un v an ı  bel l i  b ir  görev i n  
karş ı l ığ ı  değ i ld ir. B u  terim ,  Çin  y az ı l a rında y üksek rütbe l i  s ubayl arı göstcm1ek 
i ç i n  sık s ık k u l lan ı l m ı�t ı r: bu konu� m ada bu u n v an l a  anı l an Lin B iao ve Cen 
Yi ' n i n  i k i s i  de , l 9S4'tcn önce 4.  ve 3. Sahra Ordul arı 'nı n kom utan l arı y d ı l ar. 
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ri n i  i ncc lcnıek l e  beraber. kendi  lccrübenı i zc en büyük öncnı i vcrnıc

l iviz.  A)'ll t zanıanda düsman ve dost ü lke ler in sarı ları n ı  da incclcnıe-
" � :ı. 

l iy iz . Gcçnı i�le kendi ü lkcın izdeki lcrin yan ı  sıra, düş ınan ve dosl ül-
ke lerdeki  şart lan da inceledik. ı\nıcrikan ve Japon nıct i n lcri n i  tercü

ıne ett ik.  Ge lece kle .  Doğu 'da c ı kacak savas larda Aıncrika . Japon)'a 
....... .> � 

olınadan bir  şey yapanıayacağ ına göre, Japonya'nın �art ların ı tepe .. 

den t ırnağa incc lcnıc l iyiz.  SovycL. Ordusu'n u n  tecrübes i n i i nce lcnıe
l iyiz.  S i lah tekno loj i s i durnıadan ge l işiyor ve i lerl iyor. Dolayıs ıyla ,  

Sovvct Ordusu 'nun tekn ik tecrübesin i i nce lerke n .  bunu 2:c l isnıc acı-
" ' ....... .> .> 

sından yapnıa l ıy ız .  Gcçnı iştc Ruslar. ordusunu Moskova'ya get i rdi-

ği için Napolyon'dan çok korkuyorlard ı .  S onunda Ruslar onu yen il
aiye u 0rat t ı l ar ve bundan sonra sık sık Napolvon'dan aüç l ü o lmala-� b J � 

rıyla övünnıeye başladı lar. Ş imdi lerde Sovycı askeri danışnıanları-

nın ortaya koyduğu şeylerin (savaş planları nın ve düşünce biçimle

rinin) tüın ü ,  taarruz üzerine kurulmuştur ve sadece zaferi öngörnıck
tcdir. Savunma gerekleri ve yeni lgi ihtimal i  bun larda yer alnı ıyor. 
B u  ise gerçek duruınlarla bağda�ınamaktadır. Bazı  kiınsclcr, Amcri
ka'ya Karşı Direnıne ve Korc'ye Yardım Savaşı 'nın tecrübesinin 
özetle"nmesinin dar deneyci l ik olduğunu söylüyorlar. Oysa biz bil i
yoruz ki,  Kore Savaşı ,  Amerika'yı yendiğimiz ve değerli tecrübeler 
kazandığımız büyük bir savaşl ı .  B u  tecrübe özetlenmelidir. Bize dar 
deneyci demelerine gel ince, eh biz de onlara şöyle diyebil iriz, sizin 
de S ovyetler B irl iği 'nin İkinci Dünya Savaşı 'ndaki tecrübeleri için 
söyledikleriniz dar deneyci liktir. 

S iao Ke Yoldaş'ın işlediğ i hatalar, ciddi hatalardır. Geçmişte 
böyle büyük bir konferans loplaına imkanımız olmadı . Ş imdi bu 
imkanı bu lduğun1uza göre dogmatizm in kö�ünü kazıyabil iriz . 

Sovyetler B irliği 'nden öğrenme meselesine gel ince, kendi ara
mızda buna "eleştirici gözle inceleme" diyoruz. Kanıu önünde ko
nuşurken ise, yan l ış an lamalara meydan vermemek üzere, bunu 
" Sovyetler B irl iği'n i n  i leri tecrübelerin i  tahl ilci bir  şeki lde ve seçe .. 
rek ince lemek" şekl inde koymamız daha doğru olur. Sovyetler B ir .. 
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l iği 'nin i leri tecrübelerini incelerken, bunu kendi bağın1sız ve yara
tıc ı  başarı larımızla birleşt irmemiz son derece önemlidir. Marksiz
nı in evrensel gerçeği Çin'in pratiğiyle kaynaştırılmalıdır. Hazır ye
memeliy iz. Öyle yaparsak yenilgiye uğrarız. Bu  noktayı ,  Sovyet 
yoldaşlarımızla açıklığa kavuşturmalıyız. Sovyetler Birliği'nden 
geçmişte birçok şey öğrendik� bugün hala öğreniyoruz ve i leride de 
öğreneceklerimiz olacak. Yine de incelemelerimiz bizim kendi so
ınut şartl�rımızla birleşt iri lınclidir. Onlara şöyle deme.l iyiz. Biz s iz
den öğreniyoruz. Peki siz kinıden öğrenmiştiniz? Neden biz de ken
diınize ait bir şey yaratınayalı ın? Üstelik son zamanlarda Sovyçt 
uzmanları arasında değişiklikler oldu . Bu değişiklikler, 20. Kong
re 'den ve Jukov olayından sonra yapıldı . [Komutan Çen (Başbakan 
yardımcısı Çin Yi) söze karıştı : " Memleketlerine dönen Sovyet yol
daşlar geldiklerinde kendi tecrübelerini birlikte getirdiklerini ,  şim
di ise memleketlerine dönerken bizim tecrübelerimizi götürdükleri
ni söylediler. " ]  Bu, Büyük İleri Atılım'ın yarattığı durumun sadece 
biz Çinli lere değil ,  aynı zamanda Sovyet yoldaşlarımıza da i lham 
verdiğini gösteriyor. (Komutan Lin şöyle dedi : "Parti önderliği gibi 
siyasi meselelerde ve siyasi çalışmada ordumuzun kendine özgü 
güzel bir geleneği vardır. Başkanınki bir yana, Partimizin Marksi st
Leninist düzeyi çok yüksektir. Başkan , bizim makalelerimizin 
Pravda'dakinden daha yüksek bir düzeyde olduğunu bel irtti . Üst ya
pıya gel ince, askerlik biliminde, stratej i  meselelerinde kendimize 
ait tamamen gelişmiş bir sistemimiz var. Lenin çok erken öldü . Bu  
meseleye eğilecek zaman bulamadı. Stalin'in ise gelişmiş bir siste
mi yoktu . Sovyetler Birliği'nden öğrenmek zorunda değil iz .  Taktik
ler bakımından ise, yarıs ını öğrenebilir, diğer yarısını atabil iriz. On
ların taktikleri , gerek ideolojik bakımdan ve gerekse kitlelere karşı 
tavırları bakımından şüphe götürür niteliktedir. Öğrenebileceğimiz 
yarısı . hava ve deniz kuvvetlerin in kul lanı lması ve askeri hizmet sı
nıflarının koordinasyonundan ibarettir. Öğrenemeyeceğimiz yarısı
na, örneğin, taktik düşünceye gelince, bu konuda Başkan Mao'nun 
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düşünceleri vardır ve dolayısıyla, on larınkileri öğrenmeınizc gerek 
yoktur. Teknoloj i  ve bi limin ve ayrıca çağdaş savaşın örgütlenınesi
ni incelenıel iyiz . Aına bunu yaparken kitle çizgisi yöntemlerin i uy
gu lamal ıyız. Kendi kuşağıınızın hala sağ olmasından yararlanıp, 
kendi sisteminıizi doğru bir şekilde toparlayıp, onu gelecek kuşak
lara aktaracak bir kadro grubu örgütlemeliyiz . " )  Hah işte yapılması 
gereken budur. 

Li  Şih-ınin,  Zao Zao5 ve diğerlerinin hepsi savaşınayı biliyorlar
dı . Çin ' in geçmişi çok zengindir. Kay Feng yoldaş,6 Sun-Zu Ping
fa'da 7 Marksizm olmadığını söyledi; fakat kendisine bu kitabı oku
yup okumadığın ı sorduğuınuzda cevap veremedi. Onu okumadan 
böyle kesin yargılarda bulunınanın yanlışlığı açıktır. (Komutan Lin 
söze karışt ı :  "Sun-Zu Ping-fa 'da heın materyalizın , hem de diyalek
t ik vardır. Bu kitap kolektif bir eserdir. Yazan lar arasında Sun-Zu , 
Sun Pin, Zao Zao, Tu-yü vb. vardı. " )  

Körü körüne inançtan kurtulmak meselesi , Çengtu Konferan
sı 'nda ortaya atıldı .  Bu mücadele son dört ayda hızlı bir gel işme 
Q:Östcrdi .  Sekizinci Kongre'nin ikinci oturumundan beri ü lkenin her ....., '-" 

yerinde, her alanda daha da gelişt i .  Örneğin, önceleri bin ton çelik 
üretıneyi plan layan Anşan , şiındi hedefini  yeniden gözden geç ir
ıniştir ve gelecek yıl ( . . .  ) i la ( . . .  ) ton arasında bir üretime u laşacak
tır. Yine, burada büyük, orta ve küçük fabrikaların ve yerl i ve ya
bancı yöntemlerin birleşt iri lmesine başlandı. Kuzeydoğu 'da bulu
nan yoldaş XXX'ten aldığıınız bir mektuba göre, İkinci Beş Yı l l ık 

5 Ölümünden sonra Vey Hanedanı'nın İmparatoru Vu olarak tanınan Zao Zao ( 1 1 5 -
220), Üç Krallık Döneminin öneml i  bir dev let adamı ve askeri önderiydi .  

6 H o  Kay-feng olarak da bil inen Kay Feng ( 1 907- l 955) ,  l 930'1ardaki "Geri Dönen 
Öğrenci ler H izbinin" bir üyesiydi .  Bu nedenle, Mao'nun onu Çin kül türü hakkın
da bi lg i ve Çinl i  şeylere karş ı saygı eksikliğiyle suçlaması doğald ır. 

7 MÖ 500 civarında ya�ayan Sun Zu, Clausewitz i le birl ikte şüphesiz dünya tarihi
nin en ünlü iki alikeri yazarından biridir. Onun Savaş Sanall adlı k i tabı , son za
manlarda General Samuel Griffith tarafından çevri lmiştir. Bütün diğer klasik Çin 
yazı ları gibi bu metin de, Zao Zao, Tu-yü vb. gibi diğer yazarların yorumlarının 
ek lcnmesiyle zeng inleşm iş ve genişlem iştir. Lin Biao, bu kitaba "kolektif" bir 
eser derken bunları kastediyor. 
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Plan döncnı i nde K u zcvdo�u ( . . .  ) h i n  lon ii rc t c h i·lcceknı i s .  E!!er cc · 
., '- � ""-- J. 

l i i! i nı iz ve ınadcn sanavi ın iz o lursa. nıodcrn b ir  savu nına sanav i i n i  
� J � 

ko lay l ık la  ge l i ş t i rebi l iri z .  B i r  k i t l e  ın i l is i n i  s i lah landırah i l mck 

anıac ıyla.  daha fazla  hafif s i lah ü rct i l nıcsindcn vanavı ın .  ( Koınutan ., ., 
L i n  söze karışl ı :  " M i l is ör�ütü çok öncın l id ir. " )  Gccınistc baska l arı  

.,. '- � > � 

hizi  hor görürlerdi . B u n un başl ıca nedeni ,  yeteri nce yiyecek � çe l i k  

v e  ıııakincnı iz i n  olnıanıasıyd ı .  Ş i nıdi  i se ,  herkes in  görebi leceği  baz ı 
�ey ler  yaratnı ı ş  bu l u n u yoruz. 
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SSCB 'DE SOSYALİZMİN İKTİSADİ SORUNLARI ÜZERİNE 
(KASIM/1958) 1 

Eyalet ve bölgelerdeki komiteler bu kitabı incelemelidir. Geç
mişte herkes bu kitabı derin bir i zlenim edinmeden okudu . Kitap, 
Çin'deki gerçek koşullar bağlamında incelenmelidir. İlk üç bölüm
de, belki S talin'in kendisinin yeterince açık bir şekilde ortaya koy
madığı yerler olmasına rağmen, doğru ve önem verilmeye değer 
birçok şey var. Örneğin ; birinci bölümde, nesnel yasalar ve ekono
minin nasıl planlanacağı hakkında Stalin çok az şey söylüyor; veya 
belki de ona göre Sovyet ekonomisinin planlaınası nesnel egemen 
i lkeleri gerçekten yansıtıyordu . Ağır sanayi ,  hafif sanayi ve tarım 
sorununa gelince, Sovyetler B irliği son ikisine yeterince önem ver
medi ve sonuç olarak kayıplara uğradı . Bundan başka, halkın kısa 
ve uzun vadeli çıkarlarını birleştirmede başarılı olamadılar. Esas 
olarak, tek ayak üstünde yürüdüler. Planlamayı karşı laştıralım: So
nunda "planlı  oranlı gelişme"yi hangimiz daha iyi uyguladı? Bir 
başka nokta daha: S talin sadece teknoloj i  ve teknik kadroyu vurgu
ladı . Teknoloj i  ve kadrodan başka bir şey istemedi; siyaset yok, kit
leler yok. Bu  da tek ayak üstünde yürümektir ! Ayrıca sanayide, ha
fif sanayiye değil de, ağır sanayiye önem verirken de tek ayak üs
tünde yürüyorlar. Bundan da öte, ağır sanayi kesimleri arasındaki 
çelişkilerin esas yönlerini de belirlemediler. Çeliğin temel, makine
nin de yürek ve ruh olduğunu iddia ederek, ağır sanayinin önemini 

1 Bu belgenin 1 967 basımındaki tarih " 1 959"dur. l 969 basımındaki ise " 1 958 "dir. 
1 959 Kasım'ında Çengçov Konferansı olmamıştır, fakat l 958'de bir tane vardır. 
Belge büyük bir ihtimal le bu önceki tarihe aittir. 
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büyüttü ler. B izim tavrımız ise şöyledir: Tanının  ki lit sektörü tahıl ,  
sanayininki ise çeliktir� ve eğer çelik kilit sektör olarak kabul edi
l irse, o zaman hammadde bir kez elde edilince, makine sanayisi de 
ardından gelecektir. S talin ,  birinci bölümde sorular soruyor; nesnel 
egemen i lkeleri öneriyor, ancak yeterli cevaplar bulamıyor. 

Stalin , 2 .  bölümde metaları, 3 .  bölüınde ise değer yasasını tartı
şıyor. İfade edilen görüşlerin birçoğuna nispeten katılıyorum. Üre
timi iki esas kesime bölmek ve üretim araçlarının meta olmadığını 
söylemek incelemeye değer noktalardır. Çin tarımında henüz meta 
olması gereken birçok üretim aracı var. Ekteki üç mektuptan sonun
cusunun* tümüyle yanlış olduğu görüşündeyiın . Tarımsal makine
leri köylülüğe vermede bunlara güvenilemeyeceği, bunların maki
neleri geri vermeyeceği inancı ifade ediliyor. S talin, bir yandan üre
tim araçlarının devletin mülkiyetinde olduğunu söylüyor. Diğer 
yandan ise, köylülerin onu satın alacak güçleri olmadığını söylüyor. 
Aslında, S talin kendisini aldatmaktadır. Devlet, köylülüğü çok s ıkı, 
h iç esnek olmayan bir şekilde kontrol etti . Stalin iki geçiş için uy
gun olan yol ve araçları bulamadı, bu onu s ıkan bir mesele . 

Kapitalizmden kalan meta biçimini hala korumamız gerekir. De
ğeri yöneten meta değişimi yasalarının , üretimimizde düzenleyici 
b ir rolü yoktur. Bu rol ,  planlama, planlamanın izindeki büyük i leri 
atılım ve siyasetin önceliğiyle yerine getirilir. Stalin sadece üretim 
i lişkilerinden söz ediyor; üstyapıdan ve üstyapı i le iktisadi temel ara
sındaki i l işkiden söz etmiyor. Çin'de kadrolar üretime katılır; işçiler 
yönetime katılır. Eski kanun ve düzenlemeleri bir yana bırakarak, 
kadroları ıslah olmaları için  daha aşağı düzeylere göndermek; tüm 
bunlar üstyapı ve ideoloj iyle ilgilidir. Stalin siyasete değil , sadece 
ekonomiye değiniyor. Çıkar gözetmeyen emekten söz edilebilir, fa
kat aslında bir saatlik fazla emek bile çok görülmektedir. Kendi çı
karını düşünmemek yoktur. Halkın rolü ,  emekçinin rolü ;  bunlara de
ğinilmiyor. Komünist hareket olmasaydı, komünizme geçişi düşle-

* İktisadi Sorunlar içinde "A .V. Sanina ve V.G. Venzher Yoldaşlara Cevap" 

98 



mek zor olurdu. "Herkes beninı için! ben herkes için . "  Bu oln1az·. So
nuçta her şey bireye bağlanıyor. Kimileri ,  bunu Marx'ın söylediğini 
söylüyor. Eğer söyleıniş ise ,  bunun propagandasını yapınayalıın .  
"Herkes benin1 için" ,  her bir kinıse benim iç in , birey için anlaınına 
gelir. "Ben herkes için . "  İyi, an1a kaç kişi için olabilirsin ki? 

Burjuva hukuku, kendini burjuva yasası ve eğitimi şekl inde gös
terir. B iz ,  burj uva hukuku ideolojisinin bir parçasını , Lordvari poz
ları , üç tarzı (bürokratik, sekter ve öznel) ve beş havayı ( işgüzar, ki
birl i .  soğuk, nıüsrif ve aşırı)  yok etınek istiyoruz .  Fakat ıneta dola
şımı ve meta biçimi, değer yasası ,  burjuva kategori leri olmalarına 
rağnıen , aceleyle yıkılamazlar. Unutmayın, burjuva hukuku ideolo
j isini tümden yok ctınek için propaganda yürütseydik, bu,  akılcı bir 
tavır olınazdı . 

Sosyalist toplumda, kapitalizmin tarafını tutan ve bunu savunan 
bir azınlık -toprak ağaları , zengin köylüler ve sağcılar- vardır. An
cak büyük çoğunluk koınünizme geçmeyi düşünmektedir. Aına bu 
adım adım yapılmalıdır. Cennete bir adımda varamazsınız . Halk ko
münlerini ele alalım; bunlar, bir taraftan kendine yeterli üretimi, di
ğer taraftan meta değişimini geliştirınel idirler. Meta değişimini ve 
değer yasasını, üretimi gel iştirmenin ve geçişi kolaylaştırmanın ya
rarına araçlar olarak kullanıyoruz . Meta üretiın inin çok az gel işmiş 
olduğu bir ülkeyiz. Geçen yıl 3 ,7 trilyon katti l ik besin tahılı ürettik. 
Bu sayının yaklaşık 800 veya 900 milyar kattisi meta şeklinde tahıl
dı. Tahıldan başka, pamuk ve kenevir gibi sınai ürünler de azgeliş
miştir. Bu yüzden, gelişme sürecinin bir (meta) aşaması olmalıdır. 
Bu durumda, hala yemek için para alınmayan birçok i l  vardır, ama 
bunlar ücretleri ödeyemeınektedirler. Hopey'de böyle üç i l  vardır; bir 
tane de ücre� ödeyebilen i l  vardır, ama fazla değil; üç ya da beş Yu
an. Yani besin tahılından başka satılabilecek şeyleri geliştirmek için 
üretimi hala geliştirmemiz gerekmektedir. S ian Tarım Konferan
sı'nda bu konuyla yeterince i lgilenilmemiştir. Toparlarsak, ticaretin 
azgelişmiş olduğu bir ulusuz, fakat birçok yönden de sosyalizme gir-
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ın iş bulunuyoruz.  Burjuva hukukunun bir kısmını yok etmeliyiz, fa
kat meta üretiıni ve değişim henüz kalmalıdır. Ş imdi "komünizm ne 
kadar çabuk gelirse o kadar iyi olur" �eklinde bir duyguya eğilim var. 
Geçişi sadece üç veya beş yıl içinde yapabileceğimizi önerenler var. 
Fan'ın il i Şangtung'da, dört yılın biraz yavaş olacağı söylenmişti. 

Bugün iktisattan hoşlanmayan bazı iktisatçı lar vardır; biri Yaro
şenko. * Ş imdi ve gelecekte bir zamana kadar komünler için tahsi
sat ve taşımayı genişletınemiz gerekecektir. Meta üretimini de ge
nişletınemiz gerekecektir. Yoksa ne ücretleri ödeyebileceğiz� ne de 
yaşamı üstün bir düzeye ulaştırabileceğiz. Kimi yoldaşlarımız, ıne
ta ve meta üretiıniyle karşılaştıkları zaman, her gün burjuva kural
larını yıkmak ist iyorlac örneğin ücretlerin , derecelerin vb.nin hür 
arz sistemine zararlı olduğunu söylüyorlar. Bunlar bir yanlış anla
yış içindedirler. 1 953 'te hür arz sisteınini ,  bir ücret sistemine dönüş
türdük.2 Bu yaklaşım temelde doğruydu . Geriye bir adım atmamız 
gerekiyurdu . Ancak bir sorun vardı : Derecelendirme sorununda da 
geriye bir adını attık. Sonunda, bu mesele hakkında bir öfke doğdu . 
B ir düzeltme döneıninden sonra, dereceler arasındaki farklar azal
t ıldı . Derece sistemi, bir baba-oğul ,  bir kedi-fare il işkisidir. Buna 
günbegün saldırılmal ıdır. Kadroları daha aşağı düzeylere gönder
mek, deneysel alanları yürütmek; 3 derece sistemini değiştirmek 
için yollar bunlardır; yoksa büyük atı l ımlar ol ınaz ! 

* İktisadi Sorunlar içinde, Stalin' in ikinci mektubunu yazdığı k imse. 
2 1 953'te kurulan ücret sistemi , özell ikle kısa vadeli bireysel teşvik leri vurguladı . 

Aylık ücret l 39'dan 390'a kadar değişen sekiz derecede ücret baremi sistemi 
kuruldu. (Değişik bölgelerde yapı lan benzer iş, eşit sayıda iş baremi elde edecek 
ti, fakat i ş  haremlerinin değeri , bölgese l yaşam mal iyetlerine göre değişecekti . )  
1 956'da, ücret baremi sistemi kaldırı ldı ,  yerine ücret s istemi getiri ldi ,  fakat sekiz 
derece yapısı değiştiri lmedi .  

3 Deneysel alanlarda, aç ık tohumlama, erken tohumlaına, derin saban sürümü vb. 
gibi yeni ve i leri teknik lerin geliştiri lmesine çal ışı ldı . Eğer üretimi artırmada 
başarıl ı  olurlarsa, bu teknikler tüm Çin 'de yaygınlaştırı lacaktı . Üretim i  ve böy
lece toplam ücret fonunu artırarak , deneysel alan kavramı ,  uzm(l,nların köv J i iler
den öğrenebileceklerini göstererek , dereceli ücret sisteminin laeoloj ik  temelinm 
zayıflamasına yardım edebi lecekti . 

100 



Kapitalistler, kentsel halk koınün lerine gırıp, personel olarak 
hizınet edebi l irler. Fakat kapital ist et iketi üstlerinde kalmalıdır. 
Sosyalizın ve koınünizm açısından , sosyalizınin inşası ne demektir? 
İki noktayı ortaya koyuyoruz: 

1 .  Sosyalizmin inşasının yoğun bel irtis i ,  sosyalist ,  tam kapsamlı  
kaınu ınülkiyetin i* gerçekleştirmektir. 

2 .  Sosyal izıni inşa etınek, kolekt if koınün mülkiyetini kamu 
mül-kiyetine çevirınek demekt ir. 

Kimi yolda�lar� sanki komünler tüınüyle kaınu mülkiyetindey
miş gibi ,  iki mülkiyet tarzı arasında çizgi çekmeyi kabul etmiyor. 
Bu  tarzlardan biri , Anşen Demir ve Çelik İşleri'nde olduğu gibi, ka
mu mülkiyet idir; diğeri ise ,  büyük kolektif komün mülkiyetidir. 
Bunu dönüştürmezsek sosyalist i nşanın yararı ne olurdu? Stalin üç 
şarttan bahsederek, aradaki ç izgiyi ç izdi . Bu  üç temel şart akla uy
gundur ve şöyle özetlenebil ir :  Toplumsal · üretimi art ırmak; metala
rın değişiminden ürünlerin değişimine,  değişim değerinden kulla
nım değerine geçmek. 

Yukarıda değinilen bu iki nokta hakkında biz Çinliler :  
1 .  Üret imi genişlet ip art ırmaya çalışıyoruz; bunun iç in ağır sana

yinin gelişmesine öncel ik tanıyarak, sanayi ve tarımı birlikte des
tekliyoruz. 

2.  Küçük kolektif mülkiyeti kamu mü lkiyetine, bunu da tam kap
samlı kamu mülkiyetine dönüştürüyoruz. 

Mülkiyet tarzları arasındaki bu farkları görmeyenler, kamu mül
kiyet ine şimdiden u laşt ığımızı savunacaklardır. Bu yanlıştır. S talin 
bu üç şartı önerdiğinde, kültürden söz ediyordu ; tüm halkın beden
sel gelişimi ve eğitimi. B unun için dört şart önerdi : 

a. Gün başına altı saat iş ;  
b. Teknik eğitimi iş i le birleştirmek; 
c. Konut şartlarını düzeltmek; 
d. Ücretleri yükseltmek. 

* Bu,  Çin'deki tüm halkın mülkiyetiyle özdeştir. 
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Özell ikle, ücretleri yükseltmek ve fiyatları düşürınek, burada 
yardımcı olur; fakat siyasi şartlar önerilmemiş. 

Tüm bu şartlar, temelde, üretimi artırınak içindir. Üretim bir kez 
bollaşınca, kolektif mülkiyeti kamu ınülkiyetine dönüştürmek soru
nunu çözmek daha kolay olacaktır. Üretimi artırmak için, "Daha faz
la ! Daha hızl ı !  Da.ha iyi ! Daha ekonomik ! "e ihtiyacıınız var. Ve bu
nun için, siyasetin önceliğine, dört birlikte teşviğe, düzeltme kam
paııyalarına yönelnıemiz ve burjuva hukuku ideoloj isini yıkmamız 
gerekir. Bunlara halk kom ünlerini  eklediğinizde "Daha fazla! Daha 
hızlı ! Daha iyi ! Daha ekonomik ! "e ulaşmak daha da kolaylaşacaktır. 

Taın kapsamlı kamu mülkiyetinin sonuçları nelerdir? İki tane : 
1 .  Topluınun üretim araçları tüm halka ait olur; 
2. Toplumun ürettikleri tüın halka ait olur. 
Halk komününün özelliği; sanayi ,  tarım, ordu , eğitim ve ticare

tin toplumsal yapımızla bütünleşeceği temel düzey oluşudur. Şu  an
da komünler, temel düzeydeki yönetim örgüt.leridir. Ordu, özellikle 
emperyalistlerden gelecek yabancı tehlikelerle uğraşır. Komün, 
sosyalist mülkiyetten (şimdiki) tam kapsamlı kamu mülkiyetine ve 
tam kapsamlı kamu mülkiyetinden komünist mülkiyete geçişler 
için en iyi örgütsel biçimdir. Gelecekte, geçişler tamamlandığı za
man, komün, komünist toplumun temel mekanizması olacaktır. 
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STALİN'İN "SSCB 'DE SOSYALİZMİN 
. . . . . . 

IKTISADI SORUNLARI"N/N ELEŞTiR/Si 

Stalin'in kitabı, başından sonuna kadar, üstyapı hakkında hiçbir 
şey söylemiyor. Kitap inşanlarla i lgili değil ;  insanları değil ,  eşyala
rı göz önünde bulunduruyor. Tüketiın mallar� için önerilen arz sis
temi, iktisadi gelişmeyi hızlandırır mı? En azından buna değinmiş 
olmalıydı . Meta üretiminin var olması mı daha iyi, yoksa olmama
sı mı? Herkes bunu incelemel i .  Stal in'in son mektubundaki* görüş 
açısı hemen hemen tümüyle yanlıştır. Temel yanlış , köylü lüğe kar
şı duyulan güvensizliktir. 

Birinci , ikinci  ve üçüncü bölümlerin bazı kısımları doğru ; diğer 
kısımları ise daha açık olabil irdi .  Örneğin,  planl ı  ekonomi hakkın
daki tartışma eksik. Sovyet ekonomisinin gelişme haddi ,  kapitalist
lerinkinden daha yüksek değildir. Ne hafif sanayi ve ağır sanayi ,  ne 
de tarım ile sanayi arasındaki i lişkiler yeterince açıklanmış. 

Ciddi kayıplara uğramışa benziyorlar. Uzun ve kısa vadel i  çıkar
lar arasındaki i lişki , üstün bir gel işme göstermedi . Onlar tek ayak, 
biz ise iki ayak üstünde yürüyoruz. Onlar, teknoloj inin, kadroların , 
her şeyi bel irlediğine inanıyorlar; her zaman "kızı l ' 'dan değil  "uz
ınanlar"dan, kitlelerden deği l ,  kadrolardan söz ediyorlar. Ağır en
düstri konusunda, çeliği temel ,  makineyi kalp ve iç organlar, kömü
rü de besin şeklinde nite leyerek, başçelişkiyi göremedi ler . . .  B izim 
için , çelik kilit sektördür, başçelişkidir. Tarımdaki kilit sektör ise, 
besin  tahıl larıdır. Diğerleri orantıl ı  olarak gelişir. 

* "A.V. Sanina ve Y.G .  Venzher Yoldaşlara Cevap . "  
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Birinci bölümde yasaları kavramaktan söz ediliyor, fakat bir 
yöntem önerilmiyor. Meta üretimi ve değer yasası üzerine, bizim de 
katıldığımız birkaç görüş var. Fakat aynı zamanda birkaç sorun da 
var. Meta üretimini sadece geçim araçlarıyla sınırlandırmak biraz 
şüphe uyandırıyor. Üçüncü mektubun temel bakış açısı köylüye du
yulan güvensizlik. Aslında, Stalin kolektif mülkiyetten kamu mül
kiyetine geçiş için bir yol bulmamıştır. Biz meta üretimi ve değişim 
biçimlerini sürdürüyoruz; bu arada değer yasasının yanında planla
ma ve siyasetin önceliğinden de söz etmeliyiz . Üstyapıdan, siyaset
ten, halkın rolünden değil de, sadece üretim ilişkilerinden bahsedi
yorlar! Komünist bir hareket olmadan komünizme ulaşılamaz. *  

1 .  "Bu yoldaşlar . . .  doğada, ya da toplumdaki süreçleri yansı
tan ve insan iradesinden bağımsız olarak oluşan bilimsel yasa
larla; hükümetler tarafından yapılan, insan iradesinin ürünü 
olan ve yalnızca hukuksal bir güce sahip bulunan yasaları göz
le görülür bir biçimde karıştırıyorlar. Ancak, bunları karıştır
maya hakkımız yoktur. " (s .62.)  

1 .  Bu ilke temelde doğru, fakat iki tane hata var: Birincisi, parti
nin ve kitlelerin bilinçli faaliyeti yeterince açığa çıkarılmamış; ikin
cisi, hükümetin kararlarının doğru olmalarının nedeninin, sadece 
bunların işçi sınıfının iradesinden çıkmış olmaları değil, aynı zaman
da nesnel iktisadi yasaların zorunluluklarını bağlılıkla yansıtmaları 
olduğunu açıklayamamış. Bu yüzden, metin yeterince anlaşılır değil. 

2. "Eğer gelişme yasalarını bilseler bile, insanların üzerinde 
etkide bul un makta gerçekten güçsüz oldukları astronomik, je
olojik ve bunlara benzer daha bazı dallardaki süreçler bir ya
na bırakılırsa . . .  " (s .62.)  

* Bu i lk  dört paragraf eleştirel bir şeki lde yazının tümü hakkında yorum yapıyor. 
Şimdi i se belirl i  kısımları eleştiren bir yorum dizisi gelmekte . Her yorumdan ön
ce, Stal in'in özgün metni verilmekte . Metinler, J .  Stalin, Son Yazılar, Sol Yayın
ları'ndan alınmıştır. 
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2 .  Bu tart ışına yanlışt ır. İnsan bilgisinin ve doğayı dönüştürme 
yeteneğinin sınırı yoktur. Stalin bu sorunları bir gelişim sürec i  için
de düşünenıedi .  Bugün yapılaınayan, gelecekte yapılabilecektir. 

3 .  "Ekonoınik gelişmenin yasaları , ekonomi politik yasaları 
için -ister kapitalist dönem, ister sosyalist dönem söz konusu 
olsun- aynı şeyi söyleınek gerekir. Burada da, doğa bi l imle
rinde olduğu gibi, ekonoınik gelişmenin yasaları, insan irade
s inden bağımsız olarak etkilerini sürdüren ve ekonomik geliş
ıne sürec in i  yansıtan nesnel yasalardır. " (s .64 . )  

3 .  Ekonomiyi nası l  planlayacağız? Hafif sanayi ve tanına gere
ğinden az öneın veril iyor. 

4.  "Engels bunun iç in diyor ki : 'Kendi öz topluınsal pratikleri
nin şimdiye değin, karşı larında doğal , yabancı ve egemenlik 
altına alıcı yasaları olarak dikilen yasaları, bundan böyle in
sanlar tarafından ama bir bilinçle uygulanan ve bu yoldan ege
menlik alına alınmış yasalardır. ' "  (s .64-65 . )  

4 .  Özgürlük, halk tarafından kavranan gerekli bir nesnel yasadır. 
Böyle bir yasa halka karşı durur, ondan özgürdür. Fakat , halk onu 
kavradığı andan itibaren , onu kontrol edebilir. 

5 .  "Sovyet ikt idarının özel rolü iki olguyla açıklanabil ir :  B i
rincisi ,  Sovyet iktidarı , eski devrimlerde olduğu gibi, b ir sö
mürü biçimi yerine bir başka sömürü biçimini koyınak değil , 
her sömürüyü tasfiye etmek görevindeydi; ikinci olarak da, ül
kede sosyalist ekonominin hazır fil izleri olmadığı için ,  ekono
minin yeni sosyalist biç imlerini ,  denebilir ki , 'çıplak bir alan' 
üzerinde yaratmak zorundaydı. "  (s .65 . )  

5 .  Sosyalizmin iktisadi yasalarının kaçınılmazlığı ;  bunun ince
lenmesi gerekir. Çengtu Konferansı'nda genel programımızın (Daha 
fazla! Daha hızlı ! Daha iyi ! Daha ekonomik! Üç birlikte teşvik ve 
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kitle çizgisi) başarı l ı  olup olamayacağını görmemiz gerekt iğini söy
lemiştim. 1 Bu ,  birkaç , hatta on yıl geçmeden görülemez. B ir zaman
lar kiınilerinin kuşkuyla baktığı devrim yasalarının doğruluğu artık 
kanıtlanmıştır, çünkü düşınan yen ilmiştir. Sosyalist inşa başarı l ı  ola
b ilir mi? Halkın hala bu konuda kuşkuları vardır. B iziın pratiğimiz 
Çin' in iktisadi yasalarına uygun mudur? Bu incelenmeli .  Benim gö
rüşüme göre , pratiğiıniz uygun ise, iyi sonuçlar alacağız .  

6 .  "Bu (yeni sosyalist ekononıik biçimlerin 'çıplak bir alan' 
üzerinde yaratı lnıası) güç ve karmaşık bir görevdi . ( s .65 . )  

6 .  Sosyali st ekonomik biçimlerini  yaratınayla ilgil i  olarak eli
mizde Sovyetler B irl iği örneği var. Ve bu onlardan biraz daha başa
rılı olınamız için bir neden olmalıdır. Eğer her şey yıkılırsa, bu Çin 
Marksiznıinin yürümeyeceğini gösterecekt ir. Görevlerin güçlüğüne 
ve karmaşıklığına gel ine�, durum Sovyetler B irl iği 'nin karşılaştığı 
durumlardan farkl ı  değildir. 

7 .  "Deniyor ki ,  u lusal ekonomimizin uyumlu (orantı l ı )  gel iş
ınes i  zorunluluğu, Sovyet iktidarına, var olan ekonomik yasa
ları kaldırıp yerine yeni lerin i  koyma yetkisini  vermektedir. Bu 
tamamen yanl ışt ır. B izim yı l lık plan larımızı ve beş yıl l ık plan
larımızı , ulusal ekonoıninin uyumlu (orantı l ı )  gel iş ınesi nesnel 
ekonomik yasasıyla karıştırnıamalıdır. " 

7 .  Meselenin  özü burada yatıyor. 

8 .  "Bu demektir ki , u lusal ekonominin uyumlu gelişmesi ya
sası ,  bizim planlama kurumlarımıza toplumsal üretimi doğru 
bir biçimde planlama o'lanaklann ı  sağlamaktadır. Ancak ola
nak ile gerçeklik birbirine karıştırılmamalıdır. Bunlar birbirin-

i Mao, burada, 1 954 sonundaki aşın tah ı l  a l ım ından ve bunun sonucu, tah ı l  açık
larından söz ediyor. Daha sonraları , devlet satın al ımlan için konulan kotada, 7 
mi lyon kattilik bir azaltma yapı ldı  ve kırsal kesimin geri l imi hafiflet i ld i .  Tüm 
bunlar, 1 955 i lkbaharında oldu, Çin'in kırsal kesimindeki kolektifleşme derecesi
nin sürekl i yükseldiği 1 955 sonunda değ i l .  
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den ayrı şeylerdir. Bu olanağı gerçeklik hal ine dönüştürn1ek 
için,  bu ekononıi yasasını incelemek, ona egen1en olınak ge
rekmektedir; onu tümüyle bilerek uygulamayı öğrenmek ge
rekmektedir; bu yasanın gereksinmelerin i  tam olarak yansıtan 
planlar düzenlemek gerekınektedir. Bizim yıllık planlarımızın 
ve beş yıl lık planlarımızın bu ekonoınik yasanın gereklerini  
tam olarak yansıttığını söyleyemeyiz .  (s .67 . )  

8 .  Bu bölüınün en önenıli  noktası ,  nesnel planlı oranlı gel işim 
yasası i le planlanıayı birbirine karışl ırmanıaınız gerektiğidir. Geç
mişte biz de planlar uygu ladık, fakat bunlar sık sık fırt ı nalara sebep 
oldu . Çok fazla ! Çok az ! En iyi yolun hangisi olduğuna emin olma
dan , körler g ibi bir sürü yere çarptık. Ancak dolambaçlı derslerden ,  
eğri büğrü yollardan geçtikten, herkesin cevaplar bu lmak iç in kafa
sııu patlatmasından sonradır ki , ş imdi yürürlüğe koyacağı ınız kırk 
maddelik tanın prograınımıza ulaşabildik. Ş imdi de yen i bir kırk 
ınaddelik program daha hazırlaınaya çalışıyoruz. Üç yı l l ık çetin 
mücadeleden sonra daha da gelişeceğiz; derinlemesine ve yeterince 
tartıştıktan sonra tekrar devaın edeceğiz. Sanay i  i le sekiz yıl  uğraş
mamıza rağmen, çel iğin ki l it sektör olınası gerektiğin i  kavrayama
dık. Bu ,  sanayideki çelişkin in esas yönüydü . B ir birc i l ik (monizm) 
idi . Büyük, orta ve küçük arasında temel dayanak olarak kabul etti
ğimiz büyük, merkez ve bölgeler arasında ise merkezdir. B ir çeliş
kinin iki yönünün bir tanesi esastır. Sekiz yılda önemli şeyler başar
dık. Bununla beraber, üretim planlamamızın tümüyle doğru olduğu,  
nesnel yasaları tam olarak yansıttığı söylenemez. Planlama, parti 
nin tümü tarafından sadece planlama komitesi veya iktisat komite
si tarafından değil ,  tüm düzeyler tarafından yapılmaktadır; herkes 
kat ılmaktadır. B u  bölümde, S tal in teorik olarak haklıdır. Fakat he
nüz ne iyice ayrıntılı bir analiz var, ne de net bir açıklanıanın baş
langıcı . Sovyetler ne büyük, orta ve küçük veya merkez ve bölgeler 
arasında ])ir ayrım yaptılar; ne de tarını ve sanayiyi birl ikte destek
lediler. Onlar h içbir zaman iki ayak üstünde yürüınediler. Onların 

1 07 



kural ve yönetmel ikleri halkı topallaşt ırdı . Fakat biz de kendi duru
nıuı11uzu yeterince inceleyip kavramadık, dolayısıyla bizi111 planla
rın1ız da nesnel yasaları tüınüyle yansıtınadı .  

9 .  "Engcls ' in fon11ülünü tahl il edelim. Bu formül ,  toplum tara
fından bütün üretim araçlarının mı, ya da yalnızca bir kısnıı
nın mı ele geçirilıniş olduğunu; yani bütün üretim araçlarının 
ını ,  ya da yalnızca bir kısmının 111 1 halkın ınülkiyeti altına g ir
diğini belirtmediğinden, onu tüınüyle açık ve belirgin sayına
yız. Dcnıek ki, Engcls'in hu fornıülünü iki biçimde anlanıak 
ınünıkündür. "  (s . 70.) 

9. Bu anal iz önemli noktalara değinmekte ! Sorun ,  üretim araç
larını  ikiye bölmektir. Üretiın araçlarının meta olmadığı söylen iyor, 
bu incelemeye değer. 

1 0. "Sosyalist Rej i ı11de Meta Üretimi Üzerine" adlı bölümde, 
Stal in metaların varlığının şartlarını anlaşılır bir biçimde sergi
lememiştir. İki tür mülkiyetin varlığı ,  meta üretiminin öncülü
dür. Fakat , meta üretimi önünde sonunda üreti ın güçleriyle de 
ilgilidir. B u  yüzden meta üretiminin, tümüyle toplumsal laştırıl
mış kamu 111ülkiyetinde bile, bazı bölgelerde işlerliği olacaktır. 

1 1 .  "Sonuç olarak, Engels, kapitalizmin ve üretimin yoğunlaş
masının yalnızca sanayide değil ,  aynı zamanda tarımda da, ül
kenin bütün üretim araçlarının kamulaştırılmasına ve bunların 
halkın mülkiyetine geçmesine olanak sağlayacak ölçüde gel iş
miş bulunduğu ülkelerden söz etmektedir. Böylece Engels, bu 
ü lkelerde bütün üretim araçların ın toplumsallaştırılmasına pa
ralel olarak meta üretiminin de kaldırılması gerektiği kanısın
dadır. Bu, kuşkusuz, tamamen doğrudur. " (s .70 . )  

1 1 .  Stalin, Engels'in formülünü doğru bir şeki lde tahli l  etıniştir. 
Ş iındiki halde meta üretimini tasfiye etme yönünde güçlü bir eği lim 
var. İnsanlar meta üretimini gördükleri an -bunu kapitalizmle özdeş-
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lcştirerek- endişelennıektedirlcr. Ancak görülüyor ki, yüzlerce nıi l
yon köylünün dayanışmasını sağlamak için, hem nıeta üret iminin 
�üyük bir ölçüde gel işmesi ,  hem de para arzının artırı lması gerek
mektedir. Bu ,  yüzlerce ınilyon köylünün dayanışınası iç in olduğu 
kadar, yüz binlerce kadronun ideolojisi için de bir sorun doğurınak
tadır. Ş iındi ,  üretiın araçların ın sadece bir kısınına sahibiz. Fakat öy
le görünüyor ki , küçük ve orta üretic ileri tecrit ederek tüm halkın 
ınülkiyetiıı i  henıen i lan etınek isteyenler var. Fakat bu mülkiyetin 
kategoris in i  bel irtıneyi ihmal ediyorlar ! Koınün ınülkiyeti ın i, yoksa 
il ınü lkİyeti mi olacak? Metayı ve ıneta üretimin i bu şekilde, sadece 
kamu mülkiyeti ilan ederek yok etmek, köylülüğü soymak demektir, 
l 955 'in sonunda, istihsal ve satın alnıa ile 90 milyar kattilik tahı lı
mız oldu, bize de az dert çıkmadı . Herkes besinden, aileler hep bir
leşik satın almadan söz ediyordu. Fakat önünde sonunda bu , bir sa
tın almaydı ;  tahsisat deği l .  Ancak bunu 83 milyar katti l ik tahıla in
dirmeye karar verdikten sonradır ki, bunal ını azaldı .  İnsanların tüm 
bunları neden bu kadar çabuk unuttuklarını anlayamıyorum. 

1 2 . "Burada, Büyük Britanya'nın u lusal ekonomisinde dış tica
retin dev payının İngiltere için önemini bir yana bırakıyorum. 
Bence bu , ancak dış ticaret konusunu inceledikten sonradır ki, 
proletaryanın ikt idara gelmesinin ve bütün üretim araçlarının 
ulusal laşt ırılınasının ertesi gününde, Büyük Britanya'nın meta 
üretimin in yazgısı konusunda karara varı labil ir. " (s .70-7 1 . ) 

1 2  .. Yazgı ,  meta üretiın in in tasfiye edil ip edilmemesine bağlıdır. 

1 3 . "Ama karşımıza şu soru ç ıknıaktadır: Şu ya da bu ülkede 
ve özel l ikle bizim ülkemizde, koşul lar proletaryanın iktidara 
geçmesine ve kapital izmin devri lnıcsinc elverişli i se; eğer ka
pitalizın, sanayide, üret im araçların ı ,  bun lara el konulmasının 
ve topluma devredi lmesinin ınümkün olduğu noktaya kadar 
yoğunlaştırn1ışsa, ancak�  kapitalizmin h ız l ı  gel işmesine kar
şın, tarım, hala tarım üretici lerinin mülkten tecridin in müm-
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kün görünınediği ölçüde küçük ve orta ınülk sah ibi üret ici ler 
arasında parçalanmış durumdaysa, proletarya ve onun partisi 
ne yapmalıdır? . .  (Bu) köylü lüğü uzun bir süre proletaryanın 
düşnıanları safına iter. " (s .7 1 -72 . )  

1 3 .  Özetle, meta üretimini yöneten i lke kavranmamıştır. Çinli 
iktisatç ı lar ancak kitap okuyacak kadar Marksist-Lenin ist't irler. İk
t isadi pratikle karşı laştıklarında, Marksizm-Lenin izm tekl iyor. Dü
şünceleri karışıyor. Eğer hatalar yaparsak köylü lüğü düşınan safla
rına iteceğiz. 

1 1 0 

14 .  "Lenin ' in yanıt ı  kısaca şöyle özetlenebilir: 

"a) İktidarı ele geçirmeye elverişl i  koşullar kaçırı lmamalı ,  pro
letarya, kapitalizınin ınilyonlarca küçük ve orta bireyse l üreti
c iyi iflasa sürükleyeceği günü beklemeden iktidarı almalıdır; 

1 5 . "b) Sanayide üretim araçların ı  kamulaştırnıalı ve onları 
bütün halka vermeli ;  

1 6 . "c) Küçük ve orta bireysel üreticilere gel ince, onları tedri 
cen üretim kooperatiflerinde, yani büyük tarımsal işletmeler 
olan kolhozlarda toplamalı ;  

1 7 . "d) Bütün olanaklarla sanayi  geliştirilmeli ve kolhozlara 
modern bir teknik temel,  bütün üretimin teknik temel i  sağlan
mal ı ,  yani onları bol sayıda traktör ve birinc i s ınıf makineler
le donatmalı ;  

1 8 . "e) Kent i le kırın ,  sanayi i le tarımın ekonoınik itt ifakını 
sağlamak amacıyla, bir süre için meta üret imini (satın alma ve 
satış yoluyla değişimi) sürdürmeli , bunu, -köylüler içi n- kent 
i le ekonomik i l işkilerin tek kabul edilebilir biçimi olarak say
malı ve Sovyet ticaretini ,  devlet ticaretini ve kooperatif ve 
kolhozcu ticareti sonuna kadar geliştirn1el i ,  ticari dolaşı ından 
her türden kapital isti tasfiye etmel i .  



' 'Sosyal ist kuruluşuınuzun tarih i. Lenin'in çizdiği bu geli�nıe 
yolunun taınan1en doğru olduğunu ortaya çıkarnıışt ır. " (s .72-
73 . )  

1 9. "Kuşkusuz, az çok kalabalık küçük ve orta üreticilerden olu
şan bir sınıfı olan bütün kapitalist ülkeler için bu gel işme yolu, 
sosyaliznlin zaferi için tek olabilir ve akla uygun yoldur. " (s.73 . )  

14 .  Bu bölümdeki anal iz doğru . Çin'deki şart ları e le alalı ın .  Ge
l i ş nıc var. Buradaki beş nokta da doğru . 

1 5 .  Ulusal burjuvaziye karşı pol it ikaınız; mü lklerini ,  bedelini 
ödeyerek geri alınak oldu . 

1 6 . Halk koınünlerini hep daha büyük ölçekte gel işt iriyoruz . 

1 7  Biziın şimdi yaptığıınız da laınaınıyla bu. 
1 8 . Meta üret i ınini  hiç istemeyenler var, fakat bunlar yanlış dü

şünüyorlar. Meta üretiınini ,  kendisi Len in'den öğrenrniş olan Sta
l in 'den öğrenınel iyiz .  Len in, en yoğun faaliyetin ,  ticaretin gelişme
sine ayrıl nıasın ı söyleınişti . Biz, en yoğun faal iyetin sanayi ,  tarım 
ve ticarete ayrı lmasını söyleıneyi tercih ediyoruz .  Sorunun özü köy
lü lük meselesinde yatınaktadır. Köylü lüğü işçi lerden daha bil inçli 
gören kişiler var. B iz, bu beş maddey i ya gerçekleştirdik, ya da ger
çekleşt irıne sürec indeyiz. Komünler tarafından işletilen sanayi ve
ya sanayi ve tarımın birl ikte desteklenmesi gibi alanların daha da 
gel işt irilmeleri gerekir. 

1 9 . Lenin de ayn ı  şeyi söyled i .  

20. "Meta üretimini kendi kendine yeterl i ,  ekonomik çevreden 
bağımsız sayaınayız. Meta üretimi, kapitalist üretimden daha 
eskidir. Kölel ik düzeninde de vardı ve ona hizmet ediyordu; 
kapitalist üretiınin gcl işiıninin bazı koşul larını hazırlamakla 
birl ikte, kapitalizıne götürınedi .  

2 1 .  "Eğer meta üret iıninin bizde , kapital ist koşul lar altında sa
hip olduğu sınırsız ve dünya ölçüsündeki gel işmesi yoksa; 
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22 .  "B izde , üretiın araçlarının toplumsal nıülkiyeti , ücret l i l i
ğin ve söınürü s istenı inin tasfiyesi kadar kesin ekonomik ko
şul lar sayesinde sıkı bir çerçeve içine al ınmışsa; 

2 3 .  "Neden ıneta üretinı i ,  aynı şeki lde, bir süre için  bizim sos
yal ist toplumumuza, kapital izme götürmeksizin hizmet ede
ınesin?" (s .  7 4 . )  

20. Bu cüınle biraz abartı l ınış .  Fakat meta üretiıninin yalnızca 
kapital ist b ir kurunı olmadığı doğru . 

2 1 .  Merkez Komitesi 'n in ikinci oturumu, meta üretiminin ku l la
nıını ,  sınırlandırılması ve dönüşümü hakkında polit ikalar önerdi . 

22 .  Bu koşul Çin 'de tam anlamıyla yürürlüktedir. 
2 3 .  Bu nokta tamamıyla doğrudur. B izde artık böyle durum ve 

şartlar yok. Metalardan korkanlar var. İstisnasız olarak hepsi ,  kapi
tal istlerin tasfiyesinden sonra meta üretimini büyük ölçüde geniş
letmenin meşru olduğunu anlamadan, kapitalizmden korkuyorlar. 
Meta üretiıninde hala geriyiz; Brezilya ve Hindistan 'ın arkasından 
geliyoruz .  Meta üretimi tek başına bir o lgu değildir. Meta üretimi
nin yer aldığı şartlara bakın :  Kapitalizm veya sosyalizm. Meta üre
timi kapitalist şartlar içinde kapitalist ,  sosyal ist şart lar içinde ise 
sosyalisttir. Meta üretimi eski çağlardan beri vardır. Alım ve satıın ,  
tarihin Şang (" t icaret" )  diye adlandırdığı hanedanın zamanında baş
ladı . Şang hanedanının  son kral ı  olan Ço sivi l  ve askeri konularda 
çok yetenekliydi; Çin' in2 i lk imparatoru ve Zao Zao3 ile birl ikte b ir 
alçağa dönüştü .  Bu  yanl ıştır. "Kitaba körü körüne inanacağımıza, 
h iç kitabımız olmasın . "  Kapitalist toplumda, toplumsal kurum sayı-

2 İ lk  imparator Çin Şih Huangti, MÖ 230 ve 23 1 arasında komşu devletleri zapt 
eden ve Çin'i birleştiren Çiıır dev letinin kral ıyd ı .  Onun başkanl ığı altında, feodal 
s istem k uruldu, ağırl ık ,  ölçü ve madeni para standartlaştırı ld ı .  Legal ist felsefe 
Çin'in felsefi temeliydi .  İlk imparator MÖ 2 l 3 'te , tüm faydac ı  olmayan, "y ık ıc ı"  
edebiyat ı  yakmasıyla hatırlanır. 

3 Zao Zao ünlü bir general ve Han h anedanhğın ın son e lçis iydi ( M S  25 -220) , 

Han' ın düşmesiyle sonuçlanan ve üç kral l ık diye adl andırı lan bölünmüş im
paratorluk dönemini  açan savaşlarda önemli rol oynadı .  
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labilecek hiçbir kurun1 yoktur; yine de kapital i st toplumda i şç i  sını
fı ve sosyal ist ideoloj i  vardır. Sorun,  meta üretiminin sosyalist üre
timin i lerleınesi için faydal ı bir araç olup olmadığıdır. Bu ,  kadrolar 
arasında tartışı labil ir. 

24. "Diyorlar ki , ülkenıizde üretim araçlarının topluınsal mül
kiyeti kurulduktan sonra ve ücretli l ik i le sömürünün tasfiye 
olunmasından sonra, meta üret imin artık anlaını yoktur ve bu 
yüzden tasfiye edilınesi gerekınektcdir. " (s .74 .)  

24. "Ülkemiz" yerine "Çin" dersek, daha da ınerak uyandırıc ı 
oluyor. 

25 . "Bugünkü durumda, bizde, sosyalist üret imin başlıca iki bi
ç imi bulunınaktadır; devletin (yani tüm halkın) ve kolhozların;  
ki kolhozlara bütün halkın ortak olduğu söylenemez. "  (s .74 . )  

25 . "Bugünkü" kel imesi  1 952 yılını ima ediyor, yani devrimden 
otuz yı l sonrası .  B izim devrimimizden sonra ise yalnız dokuz yıl 
geçti . 

Başlıca iki biçimden söz edi liyor. Komünlerde yalnızca toprak ve 
makineler değil ;  aynı zamanda emek, tohumlar ve diğer üretim araç
ları da komünün mülkiyetindedir; ürün de öyle. Fakat Çinli köylüle
rin öyle harikulade ilerlemiş olduğunu sanmayınız. Honan'daki Hsi
uvu i linde parti sekreteri , kamu mülkiyetinin ilan edi lmesinden ve 
özgür arz sisteminin kurumlaşmasından sonra, sel veya kıtlık dönem
lerinde devletin ücret ödeyip ödemeyeceğiyle i lgileniyordu . Ayrıca, 
zengin hasat zamanlarında devletin hem ücret ödememesi ,  hem de 
kamuya ait tahıla el koymasını da istiyordu . Böylece hasat ister başa
rıl ı  olsun, i ster başarısız, köylüler zararlı çıkacaktı . Bu,  köylülere du
yulan i lgiy i  gösteriyor. Marksistler bu sorunlara eğilmelidir. Meta 
üretimi tam olarak geliştiri lmeli ,  fakat bu en azından on beş yıl ve sa
bır gerektirecek. Onlarca yıl savaştık. Ş imdi, Tayvan'ın kurtuluşunu 
ve sosyalist düzenin iyi gitmesini bekleınek için yine sabırlı olınamız 
gerekiyor. Erken zaferler beklemeyiniz ! 
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26. " (İki tenıel mülkiyet biç iminin sonunda bir biç iınde nası l  
dönüşeceği) başka bir sorundur ve ayrı olarak incelennıesi ge
rekir. " (s.76 . )  

26. Stalin (kolektif mülkiyetten kaınu mülkiyetine nasıl geçi le
ceği hakkında) bir yöntem veya uygun bir formülasyon bulamadı
ğından sorundan kaçınıyor. 

27 . "Sonuç olarak, biziın ıneta üretiınimiz gel işigüzel bir me
ta üret imi değildir: kapital ist i bulunınayan , esasta (devlet, kol
hoz, kooperatifler gibi) ortak sosyalist üret ici lerin malı olan 
metalarla ilgilenen ve etki alanı kişisel tüketim maddeleriyle 
sınırlı bulunan, kuşkusuz hiçbir şekilde kapitalist bir üretiıne 
dönüşeıneyecek olan ve kredi 'para ekonomisi '  i le birl ikte sos
yalist üretimin gelişmesine ve pekişınesine yardımcı olnıak 
için kurulan özel türden bir ıneta üretimidir. " (s.76 . )  

27 . Bu "etki alanı" kişisel tüketimle sınırlı değildir. Baz ı  üretim 
araçları da meta şeklinde sınıflandırılmalıdır. Eğer tarım ürünleri 
metalardan oluşmuşken, sanayi ürünleri de metalardan oluşmazsa 
değişim nasıl yapılacak? "Ülkemiz" kel imesinin yerini "Çin" aldı
ğında, paragrafı okumak daha da i lginç oluyor. Çin'de sadece tüke
tim malları değil ,  aynı  zamanda tarımsal üretim araçları da arz edil
meli .  S talin köylülere hiçbir zaman üretim araçları satmadı .  Kruş
çev bunu değiştirdi . 

28 .  (Başkan Mao, kitabın  orij inalin in 1 3 .  sayfasını şöyle yorum
ladı) :  Sosyalizm ve komünizm arasındaki çizgi i le kolektif ve kamu 
mülkiyeti arasındaki çizgiyi belirleme işlerini  birbirlerine karıştır
mayalım. Kolektif mülkiyet, hedefleri işçi-köylü ittifakını pekiştir
mek ve üretimi geliştirmek olan meta üretiın i  sorununu ortaya çı
karmaktadır. Bugün köylülerin komünizminin şanlı  olduğunu söy
leyenler var. Kırlara yaptıkları bir geziden sonra, köylülüğün muh
teşeın, işç ilerden daha i leride ve cennete girmek üzere olduklarını  
düşünüyorlar. Bu , yüzeydeki olgudur. Köylü lerin gerçekten 
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konıünist bir ruha sahip olup ohnadıklarını görnıemiz gerekecek; 
ayrıca �onıün ınülkiyel ini ve bununla birl ikte tüketin1 ve geçim 
araçlarının ne dereceye kadar komünal-kolektif mülkiyete ait ol
duğunu incelenıemiz 2erekecek. 

'-' '-" 

29 . "Dahası var; Marx' ın kapitalizmin tahl i l in i  yaptığı 
Kapital'den aktarı lan -ve yapay olarak bizim sosyalist iş
çilerimize yakıştırılan- başka bazı kavramlardan da vazgeç
ınek gerektiği kanısındayım . . .  Marx'ın burada taınaınen kapi
talist ilişkilere uygun gelen kavraınlar (kategoriler) kullan
ması doğaldır. " *  (s .76-77 . )  

30. "Ancak, işçi sınıfının iktidardan ve üretim araçlarından 
yoksun olması şöyle kalsın, tersine, iktidarı elinde bulundur
duğu ve üretiın araçlarına sahip olduğu günümüzde bu kav
ramları kullanmak gariplikten de fazla olur. "  (s .77 . )  

3 1 .  "Meta olarak emek-gücü ve işçilerin 'ücretliliği' üzerine söz
ler, bizim rej imimizde epeyce anlamsız görülmektedir; sanki 
üretim araçlarına sahip olan işçi sınıfı , kendi kendini güçlen
diriyor ve kendi kendine emek-gücünü satıyormuş gibi . " (s.77 .)  

29 . Özellikle ,  sanayi sektöründeki üretim araçları; 
30. Meta üretimi -karlı l ık için değil ,  köylülük, tarım-sanayi it

tifakı ve üretimin gelişmesi için- büyük ölçüde gel iştirilmel idir. 
3 1 . Özellikle düzeltme (ıslah) hareketinden sonra. Düzeltme ve 

antisağcı kampanyalardan sonra emek gücü artık meta olmaktan çık
mıştır. Artık doların değil , halkın h izmetindedir. Emek gücü sorunu, 
emek gücünün meta olması sona ermedikçe çözülemeyecektir. 

32 .  "Değer yasasının bizde, sosyalist rej imde var olup olmadığı 
ve etkide bulunup bulunmadığı bazen sorulmaktadır. " (s .78 . )  

* Bu  cümle, Stalin' in eserinin "Sol Yayınlan"ndan çıkan çevirisinde . . .  (kategori l 
er) kul landığı anlaşı l ı r" şekl inde Türkçeye çevıi lmiştir. Metnin İngil izcesiyle kar
ş ı la�tırdığımızda bu çevirinin yanl ış  olduğunu gördük. (Ç.N.) 
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32 .  Değer yasasının düzenleyici bir rolü yoktur. Bu  rolü ,  plan
lama ve siyasetin önceliği yerine getirir. 

33 .  "Değer yasasının sosyalist üretimimizde düzenleyici bir 
rol oynamadığı doğrudur. " (s .78 . )  

3 3 .  Toplumumuzda, değer yasasının düzenleyici yani belirleyici 
bir rolü yoktur. Üretimi plan belirler; örneğin, domuzculuk ve çe
likte değer kanununu kullanmayız, planlamaya güveniriz .  
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LUŞAN TOPLANTISI'NDAKİ KONUŞMA 

(23 TEMMUZ 1 959) 

Madem siz bu kadar konuştunuz, bırakın ben de bir şeyler söyle
yeyim, olmaz ını? Üç defa uyku hapı aldım, yine de uyuyamıyorum. 

Sözünü etmek istediğiın konular şunlar: Yoldaşların raporlarını ,  
konuşmaların ı  ve belgelerin i  okudum, bir kısmıyla da konuştum. 
Anladığım kadarıyla iki eğil im var ve burada bunlar hakkında bir
kaç söz söylemek istiyorum. Bir eğil im alınganlık; bu insanlar "do
kununca yerlerinden hoplayan" c insten. Vu Çih-huy, Sun Fo'nun 
dokunulunca yerinden hopladığın ı  söylerdi . l 

Bazı insanlar Üzerlerinde baskı olduğunu hissederler, yani  başka
larının kendileri hakkında kötü sQı söylemesini istemezler. Kötü 
şeyler değil , yalnızca iyi şeyler duymak isterler. Bu yoldaşlara din
lemelerini tavsiye ederim .  Üç çeşi t  laf vardır ve ağzın iki görevi var
dır. B ir insanın yalnızça bir ağzı vardır ve bunun birinci görevi ye
mek, ikinci görevi de konuşmaktır. Kulaklar da dinlemek içindir. 
Eğer birisi konuşmak isterse ne yaparsınız? Bazı yoldaşların mese
lesi ,  kötü şeyleri dinlemekten hoşlanmamalarıdır. Ama iyi sözlerin 
de, kötü sözlerin de hepsi sözdür ve yoldaşlar her ikisini de dinleme
lidirler. Üç çeşit söz vardır; biris i  doğru , ikincisi  esas olarak doğru 
veya pek doğru değil ve üçüncüsü esas olarak hatalı veya tamamen 
hatalı. İki aşırı uç birbirine zıttır; doğru ve yanlış birbirine zıttır. 

1 Vu Çih-huy ( 1 864- 1 954) bu yüzyı l ın baş ındaki anarşist hareketin önde gelen bir 
kişisiydi .  Sun Fo, Sun Ko olarak da bil inir. Su Yatsen'in  oğlu ve önemsiz bir poli
tikacıydı. 
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Parti içinden ve dışından birleşik bir saldırı karşısındayız. Sağ
cılar şöyle diyor:  "Çin Şih Huang neden devrildi? Çünkü, o Çin 
Seddi 'ni inşa etmişti . Şimdi biz Tien An Men'i2 inşa ettik, biz de çö
keceğiz. 1 1  Parti içinden gelen eleştirileri okumayı tamaınen bitirmiş 
değilim. Bu eleştiriler Kiangsi Parti Okulu tarafından en yoğun bi
çimde ifade edi lmişti, fakat bunlara her yerde rastlanmaktadır. Sağ
cıların bütün konuşmaları yayımlanmıştır ve Kiangsi Parti Okulu 
sağcıların Parti içindeki temsilcisidir. Bazıları sağcı, bazıları da yal-

. . 

palayan unsurlardır. Bütünü görememektedirler, ama eğer biz onlar 
üzerinde biraz çalışırsak, yola gelirler. Bazılarının geçmişte de me
seleleri olmuştu ve eleştirilmişlerdi. Dahası, onlar bizim batak için
de olduğumuzu düşünüyorlar. Buna örnek, Kvangtung Askeri Böl
gesi'nden gelen bilgilerdir. Bütün bunlar toplantı dışında dile geti
rilmişti .  Şimdi biz toplantı içi ve dışı eleştirileri birleştireceğiz. Ne 
yazık ki, Luşan Zirvesi çok küçük, Kiangsi Parti Okulu'nu , Lo 
Ling-çi 'yi , Çen Mingşu'yu vb.3 davet edemiyoruz.  Bu, Kiangsilile
rin sorumluluğudur. Bina çok küçük! 

Ne zaman ağızlarını açsalar, bizim batak içinde olduğumuzu 
söylüyorlar. Bu  iyidir. Batak içinde olduğumuzu ne kadar fazla söy
lerlerse o kadar iyidir ve biz de daha fazla dinleriz. Düzeltme Hare
keti sırasında bir deyiş yarattık: 11 Sıkı duralım ve dayanalım 11 Bazı 
yoldaşlara da bunu söylüyorum: "S ıkı durun ve dayanın ."  Ama ne 
kadar dayanmak zorundayız? Bir ay, üç ay, altı ay, bir yıl, üç yıl, beş 
yıl, sekiz yıl, on yıl? Bazı yoldaşlar "uzun süreli savaş"tan söz edi
yorlar. Hak veriyorum. Bu yoldaşlar çoğunluktadır. 
2 Mao burada, Ming zamanından kalan ve 1 65 l 'de şimdi i lk şeklinde yeniden inşa 

edi len Tien An Men'in (Kutsal Huzur Kapısı'nın) kendisini deği l ,  kapının önün
deki meydanın yan tarafındaki "Büyük Halk Sarayı"m ve aüyük İ leri Atılım ha
reketi  sırasında inşa edi len diğer binaları kastediyor. 

3 Londra Ekonomi Okulu'nda ve Kolombia Üniversitesi'nde öğrenim .görmüş bir si
yasi bi limci olan Lo Lung-çi ( 1 896- 1 965), Çin Den1okratik Birl iği'nin önde gelen 
bir üyesiydi. 1 956'dan 1 95 8'e kadar.  Orman Bakanı'ydı. 1 957 Yüz Çiçek hareketi 
sırasında Parti'ye yönelttiği aşın gayretkeş eleştiriler yüzünden mahkum edilip, 
görevden uzaklaştırıldı . Çen Ming-şu ( 1 890- 1 965) 1 949'dan sonra komünistlerle 

1 

işbirliğini seçen Guomindang hizbinin bir üyesiydi; 1 957'de de eleştiri ldi . 
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Baylar, hepinizin ku lağı var, dinleyin.  Herkes bizim batak için
de olduğuınuzu söylüyor. Bunu dinlemek zor olsa bile, dinleıneli ve 
hoş karşı lamalıyız. Bu şeki lde düşündüğümüz takdirde, bu sözler 
artık kulağa kötü gelmeyecektir. Başkalarının konuşmalarına neden 
izin verıneliyiz? Çünkü, konuşurlarsa ne Çin batar, ne de gökyüzü 
çöker. İyi şeyler yaptık, belkemiğimiz de sağlamdır. Yoldaşların ço
ğunluğu belkenıiklerini sağlamlaştırmak ihtiyacındadırlar. Heps i  
neden güçlü değil ler? S ırf bir süre sebze ve saç tokası az bulundu . 
Sabun yoktu !  ekonoınide dengesizl ik ve piyasada gerginlik vardı 
diye, herkes huzursuz oldu . İnsanlar psikoloj ik olarak huzursuz ol
du . Gergin olmak için hiçbir neden göremiyordum, fakat ben de hu
zursuzdum. Huzursuz olmadığımı söylemek doğru olınaz. Gecenin 
bir kısmında huzursuz olabil irsiniz, ancak, uyku hapı alınca, gece
nin geri kalan kısmında huzursuzluk kaybolur. 

Bazıları kitlelerden tecrit olduğumuzu söylüyorlar, buna rağmen 
kitleler hala bizi destekliyor. Bunun, Bahar Bayramı 'ndan sadece iki 
üç ay öncesi ve sonrası için var olan geçici bir durum olduğunu dü
şünüyoruın . Şimdi kitlelerle iyi kaynaştığımızı düşünüyorum. Çok 
fazla olmamakla birlikte , bir miktar küçük burjuva fanat izmi var. 
Meselenin Komün hareketiyle i lgili olduğunu söyleyen yoldaşların 
görüşlerine katı lıyorum. Suyping'e gittim ve meseleyi iki saatten 
fazla ayrıntılarıyla tart ışt ım. Ça-ya-şan Komünü'ndeki Parti Komite
si Sekreteri , temmuz, ağustos ve eylül ayları boyunca, her gün orta
lama 3 000 kişinin ziyarete geldiğini söyledi . Bu 1 O günde 30 bin ve 
üç ayda 300 bin kişi demektir. Sü-şuy ve Çi-li-ying'de4 de aynı şe
kilde, çok sayıda ziyaretçilerin olduğunu duydum. Tibet dışında her 

4 Honan eyaletinde Suyping Sien 'indek i Ça-ya-şan Komünü (Vey-sing veya "Sput
nik" Kom ünü olarak da bi l inir). ı 958 yazı başlarında deneme mahiyetinde kuru
lan ilk kom ünlerden biriydi .  7 Ağustos l 958'de kabul edilen yönetmelik taslağı ,  
29 Ağustos l 958'de Peytayho'daki bir  toplantıda alman Merkez Komitesi kararın
dan sonra bütün ülkede ince lenen bir belge oldu . Honan'ın S insiang sien'ideki Çi
l i-ying Komünü ve Hopey'in S ü-şuy sien'indeki komünler de, 1 958 yaz ında ku
rulan en esk i örneklerdendi. 
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yerden görmeye geliyorlar. Bu Tang Hanedanı keşişlerinin kutsal 
yazıları5 aramaya gitmelerine benziyordu. Bunların hepsi, S ien, Ko
n1ün ve Üretim tugayı kadrolarıydı .  Aynı zamanda eyalet kadroları 
ve mahalli kadrolar da vardı . Şöyle diyorlardı : "Hunan ve Hopey 
halkı gerçeğe deney yoluyla u laştılar; Roosevelt'in 'mahrumiyetten 
kurtuluşu'nu yerle bir ettiler. "Kon1ünizme karşı duyulan bu coşku
yu nası l  karşılamalıyız? Küçük burjuva fanatizıni olarak nıı nitele
yeceğiz?" Meseleyi böyle koyınanın yanlış olduğu kanısındayım . 
Bu biraz daha fazla şey yapmayı isteınek meselescdir, biraz daha 
fazla ve hızlı yapma isteğinden başka bir şey değildir. Bu tahlil uy
gun mudur? Bu üç ay içinde 300 binin üç katı insan dağlara günlük6 
yakmaya gitti . Bu tür büyük kitle hareketlerinin üzerine soğuk su 
dökmemeliyiz. Yalnızca ikna yolunu kullanabil ir ve şöyle diyebili
riz ! Yoldaşlar, yürekleriniz doğru yolda . .İşler güçleşince sabırsız ol
mayın . İşleri adım adım yapın .  Et yerken lokma lokma yemek zo
rundasınız, bir lokma sizi şişmanlatmaz. Lin X her gün yarım kilo et 
yiyor, ama 1 O yıl sonra bile şişman değil .  Benim ve Başkomutan' ın 7 
kocaman gövdelerimiz de bir günde meydana gelmedi .  

Bu kadrolar birkaç yüz milyonluk bir kit leye önderlik etmekte
dirler. En az yüzde 30'u eylemci ;  toprak ağalarını ,  zengin köylü le
ri , gericileri iyi olmayan unsurları , bürokratları , orta köylüleri ve bi
raz da yoksul köylüleri kapsayan yüzde 30'u da pasif unsurlardır. 
Yüzde 40' ı da cereyana kapılmaktadır. Yüzde 30 kaç kişi etmekte
dir? 1 50 milyon kiş i .  Bunlar, komünleri , komün kantinlerini ,  büyük 
kooperatif işletmelerini yürütmeye hevesl idirler. Bu iş leri yürüt
mekte çok akt if, çok heveslidirler. Bunun küçük burjuva fanatizmi 
mi olduğunu düşünüyorsunuz? Onlar küçük burjuva değildirler, 

5 7 .  yüzyılda, H indistan'dan Budist kutsal yazı larım getiren Çinl i  rahip .  
6 Mao biraz i leride, 1 958 yazında kendisinin de, Ça-ya-Şan Komünü'nün yönetme

l iğinde, "bir hazine bulduğunu" h issettiğini söylüyor. Burada, ziyaretçi lerin üç ör
nek komüne, şafakta dağlarda günlük yakan Budistler gibi aynı iman ruhu içinde 
geldiklerini anlatıyor. 

7 I 928'de kuvvetlerinin_ Mao'nunk i lerle birleşmesinden sonra 1 954'e kadar bu mev
k ide kalan Çu Teh kastedil iyor. 
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yoksul köylü, aşağ ı -orta köylü.  proleter ve yarıproleterlerdir. Cere
yana kapılan lar da bu işleri yapmaya hazırdırlar. Yapmak isteıneyen 
yaln ızca yüzde 30'udur. Yüzde 30 ve yüzde 40, yüzde 70 eder, böy
lece helli bir anda 350 ıni lyon fanatik vardı deınektir. B u  işi yap
nıak isteyen bu kadar adaın vardı . 

Fakat , Bahar Bayramı'ndan iki ay önceki ve sonraki döneınde 
durumdan ıneınnun olınamaya başladı lar ve değiştiler. Kadrolar 
köylük bölgelere g ittiğinde, artık onlarla konuşınuyorlardı �  onlara 
yalnı zca tall ı patates lapası verdiler ve yüzleri de gü lınüyordu . 
(Kadroların buna yol açan tulumuna-Ç.N. ) "Koınünist havası att ır
mak" adı veri ldi . Bunu tahl il etmeliyiz. Bu  insanlar arasında küçük 
burjuva fanatizınine yakalananlar vardır. Kimdir bunlar? "Komü
nist havası attıranlar" öncelikle sien ve komün kadeınesindeki� 
özell ikle komün kadenıesindeki kadrolardı ;  bunlar üretim tugayla
rının ve takımlarının mal larına zorla el koyuyorlardı .  B u  kötüdür. 
Kitleler bundan hoşlanmadı . Bu  kadrolar azimle düzeltildi ve ikna 
edildi .  B u  rüzgarın duru lması mart ve nisan aylar ı  boyunca bir ay 
sürdü . Kaldırı lması gereken tedbirler kaldırıldı ve komünler ve tu
gaylar arasındaki hesaplar temizlendi . 

Bu  bir ayl ık hesapların temizlenmesinin ve eğitim döneminin 
olumlu etkileri oldu . Kısa zamanda eşit likçi liğin doğru olmadığını 
anlamaya başladılar. "Önce eşitlemek, ikinci olarak düzeltmek, üçün
cü olarak da fonları geri çekmek"8 geçerli olmayacaktı . Duyduğuma 
göre çoğunluk doğru yola gelmiştir ve yalnızca bir azınlık hala "ko
münizmi" özlemekte ve bundan vazgeçmemektedir. B irkaç milyon 
kadroyu olduğu kadar birkaç yüz milyonluk bir nüfusu eğitecek böy
le bir okul veya yoğun bir eğitim kursu başka nerede bulunabilir? 

Eşyalar geri verilmelidir. Senin neyin varsa benimdir deyip, eş
yaları toplayıp çekip g idemezsiniz. Eski zamanlardan beri böyle bir 
kural var olmamıştır. Daha on bin yıl sonra da insanlar hala eşyala-

1 

8 1 958 yazında köylüler arasında hakifn olan ve onların komünizmi üretimin ko-
lektif örgütlenmesi olarak deği l ,  zenginl iğin paylaş ı lması olarak anladık ların ı  
yansıtan bir  slogan. 
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n istedikleri gibi alıp, çekip gidemeyeceklerdir. Kırmızı ve Yeşil 
Çeteler9 böyle davranırlardı : güpegündüz çalıp çırparak. başkaları
nın emeğinin ürünlerinin karşı l ığını vermeden gasp ederler ve eşit 
değerlerin değişimi ilkesini çiğnerlerdi . Sung Çiang'ın hükümeti 
"sadakat ve doğruluk sarayı "  diye anılırdı . Yoksula yardım etmek 
için zengini soyardı ve adalet onun yanında olduğu sürece her iste
ğini alırdı . Aldıkları , mahall i  zorbalara ve zalim eşrafa aitti ve bu 
nedenle onun davranışı makul karşı lanabil ir. Sung Ç iang'ın aldığı 
"doğum günü vergisiydi "  Onun hareketleri biziın mahalli zorbala
ra saldırımıza benziyordu . Onların gayrimeşru mülklerine el koyu
yordu. l O "Gayrimeşru kazançlara el  konması cezayı gerektirmez . "  
Köylülerden gasp edilen her şey köylülere iade edilmelidir. Mahal
l i  zorbalara saldırdığımızdan bu yana çok zaman geçti . Onlara sal
dırdığımızda, onların topraklarını  bölmek ve halka iade etmek doğ
ruydu . Çünkü , o topraklar da gayrimeşru mülkiyetti . Eğer "komü
nist havası atarsak" ve üretim tugaylarının ve çalışma takımlarının 
şişman domuzlarını ve beyaz lahanalarını yiyerek mülklerine el ko
yarsak, bu oldukça yanlış olur. Emperyalist ü lkelerin servetleri söz 
konusu olduğunda da yöntemlerimiz bu deği ldir; resmen el koyma, 
kullanma hakkı talep etme ve ekonomik baskı gibi başka yöntemle
rimiz vardır. Öyleyse, nasıl olur da emekçi halkın mülkünü gasp 
edebiliriz? Bu rüzgarı bir ay içinde bastırmayı nasıl başardık? Bu ,  
Partimizin büyük, haklı ve doğru olduğunu kanıtlar. Eğer inanmı
yorsanız, bunu kanıtlayacak tarih i  malzemem var. Mart , nisan ve 
mayıs aylarında birkaç milyon kadro ve birkaç yüz milyon köylü 
bir eğitim gördü . Durum onlara açıklandı ve bunun üzerinde düşün
düler. Burada esas mesele, bu tür servetin haksız olmadığını 1 1  anla-

9 l 920'1erde Şanghay yeraltı dünyasına, bu gibi isimler taşıyan gizli cemiyetler
den meydana gelen çeteler hakimdi . 

10  Sung Çiang, Suyun Kıyısı adlı romanın kanundışı kahramanlarının önderiydi .  
Doğum günü hediyesi olayı 1 4- 1 6. bölümlerde yer alır. Komünist Partisi'nin 
ideal leri i le ezilenlerin geleneksel koruyucularının ideal leri arasında yine buna 
benzer bir diğer karşılaştırma, Mao'nun · l 936'da Ko Lao Huy adlı gizli cemiyete 
yaptığı çağrıda mevcuttur. 
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mayan kadrolardt . İki tür arasında ayrım yapamıyorlardı. Doğru dü
rüst ekonoıni politik öğrenmemişlerdi . Değer, eşit değerlerin değişi
mi ve yapılan işe göre ücret kanunlarını tam olarak kavramamışlardı . 
Birkaç ay içinde ikna oldular ve hatalarını sürdürmediler. 

Bunu tam olarak anlayan hiç kiınse olmayabil ir. Bazıları bir kıs
mını, belki yüzde 70'ini veya 80'ini kavramışlardır. Ders kitaplarını 
anlamadı larsa daha fazla çalışmaları gerekir. Komünlerde üst düzey
deki kadrolar bir parça ekonomi politik bilmiyorlarsa, bu iş olmaz. 
Eğer halk okuyanııyorsa, onlara anlatabilirsiniz ve bel irli bir oranda 
kavrayacaklardır. Kitap okumaları gerekmez; gerçeklerle eğitilebilir
ler. Liang İmparatoru Vu-ti'nin Çen Fa-çih adında bir başveziri vardı . 
Tek kelime okuyamazdı. Ş iir yazması gerektiğinde, şiirleri ezberler
di ve "S iz bilginler kulaktan öğrenen benim kadar bi le bilıniyorsu
nuz" diyerek başkalarına yazdırırdı . Tabii ki, okuma yazma öğrenme 
kampanyasına karşı değilim . İhtiyar Ko l 2 herkesin üniversiteye git
mesini savunuyor. Katılıyorum. Fakat, bu , eğitim süresini 1 5  yıla çı
karacaktır. 

Kuzey ve Güney Sülaleleri zamanında Zao ı 3 adlı bir general bir 
savaştan sonra şu şiiri yazmıştı . 

Savaşa gittiğimde, 
Çocuklarım üzüldü. 
Dönüşümde, 
Davul zurnayla karşılandım. 
Oeçen birine sordum. 
"Huo Çü-ping'i bilir misin?" 

l l Asl ında Çince metni , burada, "bir tür servetin haksız olduğu" şekl indedir. Mao 
el konulmaması gereken şeylere elkoyma sol hatalarını eleştirdiği ve kadroları 
bu aşırı l ıklardan sorumlu tuttuğuna göre bu bir baskı hatası olmalıdır. 

1 2  Ko Çing-şih ( 1 902- l 965) Siyasi Büro üyesi, o sırada Şanghay Belediye Başkanı , 
Şanghay Parti teşkilatı başı ve aynı zamanda Doğu Bürosu Birinci Sekreteriydi . 

1 3  Güney Liang Sülalesi 'nden Zao Çingsung. Aslında usta bir avcı olarak kendini 
gösteren Zao (457-508) 502'de Liang hanedanın kurulmasına yardım etti .  Şi ir
de, kendisini Han Vu Ti 'nin Hunlara karşı kendini gösteren general i Huo Çü
ping'le bir tutuyor. 
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Yine Kuzey sülalelcrinden Hu-lü-çin tarafından yaz ı l an Ç i-lo'nun 
şarkısı vardı :  

Çi- lo Irınağı  yanında, Yin Dağları 'nın eteğinde 
Büyük bir kubbeye benzer 
Ovaları kucaklayan gök.  
Gök mavi ,  kır engindir. 

'-

Rüzgar estiğ inde , 
Otlar eğilir ve koyunlar, sürü ler görünür. 

Bu şairlerden hiçbiri okuma yazma bi lmezdi . 
Eğer okuma yazma bilmeyen birisi başvezir olabil iyorsa, neden 

bizim komün kadroları ve köylülerimiz biraz ekonomi politik öğ
renınesinler? Öğrenebileceklerin i  düşünüyorum.  Okuyamasalar bi
le, eğer anlatıl ırsa biraz ekonomi politik öğrenebi l irler. Anlatın ,  
ınutlaka kavrayacaklardır. Gerçekte meseleleri aydınlardan daha iyi 
kavrarlar. Ben kendim, ders kitaplarını  okumuş değil im ve okuyana 
kadar tartışmaya hiçbir hakkım yok. Zaman ayırmalıyız; bütün Par
t i  b ir çalışma kampanyası başlatmalıdır. 

Kaç teftiş yaptıklarını Allah bi l ir. Geçen yılki Çengçov Toplan
t ıs ı 'ndan bu yana, bu işe adamakı l l ı  sarıldı lar. Altıncı dereceden bir 
toplantı , beşinci dereceden bir toplantıyı etkilediğ i  zaman dahi bir 
rapor hazırlanmalıydı . Pekin 'den gelenler onlarla konuştular. Ko
nuştu lar, ama onları etkileyemediler. B irçok rapor hazırladık, ama 
bun ların hiçbirinden haberdar olmadınız. Yoldaşlara bir tavs iyem 
var; insanların ağızları olduğuna göre, bırakın konuşsunlar, başka 
insanların görüşlerin i  dinlemelis in iz .  Bu toplantıda çözümleneme
yecek bazı meseleler olduğunu düşünüyorum ve bazı insanlar gö
rüşlerinden vazgeçmeyeceklerdir. Böylece bir yıl ,  iki yıl ,  üç yıl , beş 
yı l  oyalayacaklardır. Acayip fikirleri din lemezseniz, bu iş olmaz .  
İnsan dinleme alışkanlığı edinmelidir. S ıkı durmalı ve dinlemeliyiz 
deriın .  En kötü ihtimalle yedi sülalenize söveceklerdir. B il iyorum 
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bu kolay değ il .  Çocukken ,  ortaoku la gitt iğin1de .  hakk ı nıda hoş ol
mayan şeyler iş i tince hiddetlcnirdiııı . Eğer insanlar bana saldırnıaz
larsa. ben de on lara saldırnıan1 . Ei!cr saldırırlarsa. elbette ben de on-. � . 

lara saldırının .  İlk olarak onlar saldırırlar, ben daha sonra.  B u�üne 
...... 

kadar bu i lkey i  terk ctıniş değiliın .  Ş imdi din lcıneyi .  s ıkı  durn1ayı 
ve bir-iki hafta dinleıneyi , daha sonra karşısaldırıya geçnıcyi öğren
dim. Yoldaşlara dinlcınelcrini tavsiye ederinı .  Kabu l edip etmemek 
sizin bileceğiniz şeydir. Katı lmazsanız ve eğer ben hatalıysanı o za
nıan özc leşt iri yapanın . 

İkinci olarak, bazı başka yoldaşlara da böyle hayati bir zaman
da bocalanıamalarını tavsiye ederi nı . B ir kısım yoldaşların bocala
dığını gözlüyorum. Onlar da Büyük İleri Atıl ım'ın, Genel Çizgi'nin 
ve halk koınünlcrinin doğru olduğunu söylüyorlar. Ancak, konuş
tuklarında, ideoloj ik cğiliınleri aç ıs ından kinıin safında yer aldıkla
rın ı  ve sözlerinin yönelimini tespit ct ıncliyiz. Bu grup ikinci kate
goridedir; esas olarak doğru, fakat kısınen hatalı ve bir ıniktar yal 
palayaıılardır. Bazı insanlar buhran dönemlerinde bocalarlar ve ta
rihin büyük fırtınalarında cesaretsizlik gösterirler. Tarihimizde dört 
çizgi vardır: Li Li-san Çizgisi , Vang Ming Çizgisi ,  Kao-lao Çizgisi 
ve şimdi Genel Çizgi. 1 4 Bu insan lar istikrarsızdırlar. Yan-ko dansı 
yapmaktadırlar. 1 5  (Guomindang bizim Yang-ko 1-lanedanı olduğu
muzu söylerdi . )  Ülkelerin durumunu iyi leştirmek arzu larında çok 
samimidirler. Bu iyidir. Bunun sınıf temeli  nedir? Burjuvazi mi ,  kü
çük burjuvazi mi? Bunu burada tartışnıayacağım. Bu konu üzerine 
Nanning Toplantısı'nda, Çengtu Toplantısı 'nda ve Parti Kongre-

1 4 Bu konuşmanın yapı ldığı sırada, 1 930'lardak i çeşitli çizgilere il işkin resmi görüş 
20 Nisan 1 945'te kabul edilen "Partimizin Tarihindeki Bazı Meseleler Üzerine 
Karar"da anlatı lan görüştü. (Se<s·me Eserler, c . 11 1 ,  s.206-255 .) l 930'daki Li Li-san 
çizgisi ve l 93 1 - 1 935 yıl larında Vang Ming ve "Geri Dönen Öğrenci ler Hizbi "nin 
diğer temsilci leri tarafından geliştiri len "Sol" Opoıtünist Çizgi burada etraflı ola
rak anlatı lmaktadır. Kao-lao çizgisi ise Mao'nun 1 O Mart 1 958 tarihl i konuşma
sında an latı lmaktadır. (Bkz. Çengtu Konferansı'ndaki konuşmalar. ) 

1 5  Siyasi bir mesaj taşıyacak şekilde adapte edi len halk şarkıları ve d,ansları . Bun
lar 1 942 başlarında Yenan üs bölgesinde geniş bir şekilde gel iştirildi . 
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si 'nde konuştum. l 956- 1 957'de bocalayan unsurlara gelince , onlara 
ceza külahı giydirınedik, ı 6 bir ideoloj ik yönteın mes�lesi olarak de
ğerlendirdik. Küçük burjuva fanatizminden söz edeceksek, bunun 
zıddı -o döneınin maceracıl ık aleyhtarlığı- burjuvazinin hazin ve 
kasvetli yavanlığı ,  karamsarl ığıdır. Bu yoldaşlara ceza kü lahı giy
dirmeyeceğiz. Onlar sağcılardan farkl ıdırlar, çünkü hepsi sosyaliz
min inşasına katı lınaktadırlar. Aına tecrübe eksiklikleri vardır. Rüz
gar esmeye ve otlar dalgalanınaya başlar başlamaz, yerlerinde sal
lanınaya ve n1accracıl ık alcyhtari kesi l ıneye başlarlar. Aına o dö
nemde maceracı l ığa karşı olanlardan bazıları ,  şimdi sağlam dur
maktadırlar. Buna örnek En- lay yoldaştır. Enerj iyle doludur. Bu 
dersten sonra Çen Yün yoldaşın da sağlaın duracağına inanıyorunı .  
Gariptir ki, o dönemde En- lay'ı e leştiren insanlar, bu defa kendile
rini onun yerinde bulmaktadırlar. Artık maceracı değil lerdir; hatta 
maceracı lığa karşı oldukları izlenimini verınektedirler. Örneğin, 
"kayıplar olınakla birlikte , kazanç da vardır" diyorlar. "Kazanç"tan 
ikinci olarak söz etmeleri , hesaplı  bir düşüncenin ürünüdür. Örne
ğin, ceza külahları dağıtacaksak, bu burjuvazinin bocalaınası ,  hatta 
bir adım daha aşağısı , küçük burjuvazinin bocalamasıdır. Çünkü, 
sağcılar sürekli olarak burjuvaziden etkilenmektedirler. Emperya
listlerin ve burjuvazinin baskıları altında sağa kaymışlardır. 

Aşağı yukarı 700 bin üretim tugayı vardır; eğer her tugay bir ha
ta yaparsa ve 700 bin hatanın tümünü bir yıl içinde yayımlamak is
terseniz, bu nasıl yapılır? Dahası ,  bazı makaleler uzun ,  bazısı kısa
dır; hepsini yayımlamak en az bir yıl alır. Hepsini yayımlasaydık 
sonuç ne olurdu? Devletimiz çöker ve emperyalistler gelmese bile, 
halk isyan edip, bizi devirirdi. Eğer yayımladığımız gazete her gün 
kötü haber verirse, halkta çalışma şevki kalmaz . Y ıkılmamız bir yıl 

1 6  insanları aşağılamak için başlarına eşek külah ı  geçirerek dolaştınna ge leneğinin 
Çin'dc uzun bir tarihi vardır. Bunun çağdaş örnekleri l 927'de Mao tarafından 
nakledi len Hunan köylülerinin hareketlerinden, Kültür Devrimi'ne kadar uzan
maktadır. 
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bile sürmez; bir hafta içinde yok oluruz. Hepsi de kötü şeyler hak
kında olan 700 bin haber basmak proleterce bir davranış değildir. 
Daha çok, bir burjuva ülkesi  ve partisine veya Çang Po-çün'ün 1 7  si
yasi planlama dairesine yakışır. Tabii burada kimse bunu savunınu
yor. Abartıyorum. Fakat, eğer yaptığımız on işten dokqzu kötü olur 
ve bütün bunları basında yayımlarsak, mutlaka yok oluruz ve yok 
olınayı da hak ederiz. Bu durun1da, hükün1eti devirmek için köylük 
bölgelere gidip köylülere önderlik ederim. Kurtuluş Ordusu'nda bu
lunan lar benimle birlikte gelmezlerse, bir Kızıl Ordu buluruın ve 

'-' 

başka bir Kurtu luş Ordusu örgütlerim. Fakat, Kurtuluş Ordusu'nun 
beni izleyeceğini sanıyorum. 

Bazı yoldaşlara, sözlerindeki eğiliıne dikkat etmelerini tavsiye 
ederim. Konuşmanızın içeriği esas olarak doğru olabilir, ancak par
çalar uygun olmayabilir. 

Başkalarının sağlam durmalarını istiyorsanız, her şeyden önce 
kendiniz sağlam durmalısınız . Başkaların ın bocalamasını istemiyor
sanız, siz kendiniz bocalamamalısınız. Diğer bir ders de budur. Gör
düğüm kadarıyla bu yoldaşlar sağcı değil, orta yolculardır. Solcu de
ğillerdir. Eğilimlerden söz ediyorum, çünkü zorluklarla karşılaşanlar 
var. Kafalarını kırdılar ve endişelidirler. Sağlam duramadılar ve sal
lana sallana yolun ortasına düştüler. Mesele onların ortanın soluna 
mı, yoksa sağına mı daha eğilimli olduklarıdır. Bunu tahlil etmeli
yiz. 1 956'nın ikinci yarısında l 957'nin ilk yarısında hata yapan yol
daşların yolundan gitmişlerdir. Sağcı değillerdir, ancak sağcı olma
nın eşiğindedirler. Sağcılardan hala 30 km. uzaktadırlar. Sağcılar on
ların söylediklerinden çok hoşlandılar, hoşlanmasalar şaşırtıcı olur
du . Bu yoldaşların cambazlıkları hayli tehlikelidir. Eğer bana inan
mıyorsanız, bekleyin ve görün .  Bunları büyük bir topluluk önünde 
söylüyoruın.  Bazı sözlerim insanları incitebilir. Fakat, eğer şimdi 
sussaydım, bu yoldaşların yararına olmayacaktı .  
17  Çang Po-çün, Ulaştınna Bakanı ve Çin Demokratik Birl iği 'nin önderiydi . 1 957 

baharında Çin Komünist Partisi 'ni şiddetle eleştirdi ve sonra Temmuz'da geri al
dı .  1 958  başında bakanl ıktan uzaklaştırı ldı . 
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Ortaya attığım konulara bir yenisi daha eklenebilir; birlik mese
lesi. Ama bu mesele üzerine ayrı bir yazı yazacağım ! "Birlik; halkın, 
ulusun ve Parti'nin ·Birlik Bayrağını yükseltin ! "  Bunun bu yoldaşlar 
için iyi mi, yoksa kötü mü olduğundan söz etıniyorum. Zararlı olsa 
bile üzerinde .durmak zorundayım. Partiıniz, Marksist bir siyasi par
tidir. Bir tarafta olanlar dinlemelidirler, diğer tarafta olanlar da. Her 
iki taraf da dinlemelidir. Konuşmak istediğimi söylemedim mi? İn
san yalnızca konuşmamalı ,  başkalarını da dinlemelidir. Konuşmak 
için acele etmedim; tahammül etmek için sıkı durdum.  Böyle yapnıa
ya neden devam etmeyeyim? Daha şimdiden yirmi gündür beklemiş 
bulunuyorum ve toplantının bitmesine az kaldı . Ay sonuna kadar da 
sürdürebiliriz. Marshal l ,  Luşan'a sekiz kere geldi . 1 8  Çu En-lay üç ke
re geldi . Biz neden bir kere gelmeyelim? Buna hakkımız vardır. 

Ş imdi kantin meselesine gelelim. Kantinler iyi şeylerdir ve çok 
sert eleştiri lmemel idirler. Gönüllü üyelik temelinde canlı ve başarı
lı gelişmelerin i  destekliyorum. Tahıl  tek tek evlere verilmelidir ve 
tasarruf edilen miktar bireylerce al ıkonmalıdır. Bütün ülkede eğer 
kantinlerin üçte biri muhafaza edil irse, çok memnun olurum. Bunu 
söyler söylemez, Vu Çih-pu 19  hayli sinirlendi . Korkmayın . Honan 
eyaletinde kantinlerin yüzde 90'ı hala işlemektedir. Onları ortadan 
kaldırmamalı ,  denemeli , nası l  çalıştıklarını görmeliyiz. Ülke çapın
da konuşuyorum. Dansta dört aşama yok mudur? "Bir tarafta dur, 
dene, dans edebildiğin kadar et, dans et veya öl ! "  Böyle bir d�yiş 
gerçekten var mı? Eğer köylülerin 1 50 milyona varan üçte biri se
bat .ederse bu harikulade bir şey o lur. Bundan sonraki ümidim, 250 
milyona varan yarısının da sebat etmesidir. Honan, Seçuan ,  Hunan ,  

1 8  General George C .  M arshall l 946- 1 947 yı l larında Çin'de ABD arabulucusuyken 
Luşan'da birtakım toplantı lar düzenlemişti. 

1 9  Vu Çih-pu ( 1 906- ) o sırada Çin Komünist Partisi'nin Honan eyaleti B irinci Sek
reteriydi . 1 958  yazında komünlerin kurulmasında öncülük etti. M ao'nun burada
ki sözlerinin geçmişi için, 20 Mart 1 958  tarihli konuşmasında toplumsal değiş
menin başını çekmede Honan'ın oynadığı rol konusunda söylediklerine bakınız. 
(Çengtu Konferansı'ndaki konuşmalar) Vu Çih-pu l 96 l 'de maceracılık yüzünden 
görevden al ındı . 
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Yünnan , Şanghay gibi örneklerin tecrübelerinden yararlanırsak, ba
şarabiliriz ve dağıtılan kantinlerin bazıları yeniden kurulabilir. Kan
tinleri biz icat etmedik, kitleler yarattı .  Komünlerin kurulmasından 
önce, 1 956'da Hopey eyaletinde kantinler vardı . 1 958'de çok hızlı 
bir şekilde kuruldular. 

Zeng S i-şeng20 �antinlerin , işgücünü serbest bıraktığını söyle�i .  
Başka bir noktayı daha düşünüyorum. O da kantinlerin malzeme
den tasarruf etmeleridir. Bunun yararı olmasaydı uzun süre devam 
edemezlerdi .  Yapabilir miyiz? Yapabiliriz . Benim önerim, Honanlı 
yoldaşların biraz makineleşme sağlamaları . Örneğin,  suyun taşın
masını ortadan kaldırmak için  su tesisatı yapmalarıdır. Bu şekilde 
hem emekten hem de malzemeden tasarruf edilebilir. Kantin lerin 
yarısının dağılması iyi olmuştur. Başkomutan , senin meseleyi ko
yuşuna katılıyorum, ama aynı zamanda senden ayrılıyorum. Ne 
kantinleri dağıtmaktan toptan vazgeçelim ne de çok fazlasını kapa
talım. Ben bir orta yolcuyum.  Honan , Seçuan, liupey hepsi solcu
durlar. Fakat, bir sağ kanat ortaya ç ıkmıştır. Çin Bil imler Akademi
si 'nin Çangli araştırma komitesi diğer noktaları zikretmeden, bel ir
li bir noktadan saldırıp, kantinlerin hiçbir değeri olmadığını söylü
yor. Teng Tu-zu'nun "Seks Düşkünlüğü Üzerine Methiye"sini taklit 
etmektedirler. Teng Tu-zu , Sung Yü'ye üç noktada saldırmıştı; ya
kışıklılık, seks düşkünlüğü ve belagat.2 l Karısını da sevmezdi ve 
çok tehlikel iydi . Sun Yü şöyle cevap verdi :  " İyi görünüşümü ana
ma babama borçluyum, güzel konuşmamı da öğretmenlerime, seks 
delisi  olduğum da doğru değildir. Çu devletindeki kadar güzel ka
dın hiçbir yerde yoktur. Çu'nun güzel kadınları arasında en güzelle-

20 Zeng Si -şeng ( 1 905- ) Yampoa Akademisi mezunudur. Uzun Yürüyüş'e katıldı 
ve l 956'<la Merkez Komitesi 'ne seçi Jdi . Aynı zamanda 1 952'den l 960'a kadar 
ÇKP'nin Anvey Eyaleti B irinci Sekreteriydi ve bu görevdeyken Büyük İ leri Atı
l ım' ın güç lü  bir destekleyicisi olarak kendini gösterdi .  1 960' ların başında siya
set sahnesinden s i l indi . 

2 1 Teng Tu-zu , Çu devletinin yüksek bir görevl isiydi .  Meşhur Şair Çü Yuan'ın ye
ğeni Sung-yü'ye bu şekilde saldırdı . O da karşı l ık olarak ona saldırdı (MÖ 4. 
yüzyı l ) .  
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ri de benim bölgemde bulunur. Benim bölgemin en güzel kadını da 
Doğu yakasındaki komşumun kızıdır. Boyunu l santim uzatırsan 
çok uzun, l santim kısaltırsan da çok kısa olur . . . " Teng Tu-zu bu
günün bakanına karşılık olan bir tay-fu idi . "Bakanlığı" ,  Metalurji 
Bakanlığı, Kömür Sanayi Bakanlığı veya Tarım Bakanlığı gibi bü
yük bir bakanlıktı .  B ilim Akademisi'nin araştırma grubu bir nokta
ya hücum etti ve gerisini görmezlikten geldi. Hücum tarzları, do-
muz eü, saç tokası vb. şeyler üzerinde yoğunlaşmaktı. . 

Herkes hata yapar. Konfüçyüs'ün kendisi de hata yaptı .  Lenin'in 
birçok defa değiştirildikten sonra karmakarışık gözüken el yazma
larını da gördüm. Eğer hatalar yapmamış olsaydı, neden düzeltme 
gereğini duydu? Daha fazla kantinimiz olabilir; kantinleri bir veya 
iki yıl denedikten sonra onları sürdürebileceğimizi düşünüyorum. 

Halk komünleri çökebilir mi? Bugüne kadar hiçbiri çökmedi. 
Yarısının çökmesine karşı hazırlıklıydık ve yüzde 70'i bile çöksey
di ,  yine de yüzde 30'u kalacaktı .  Çökeceklerse çöksünler. Eğer iyi 
yönetilmezlerse mutlaka çökeceklerdir. Komünist Partisi komünle
ri , bütün işletmeleri, tarımı, sanayii ,  ticareti ,  haberleşmeleri , ulaşı
mı, kültür ve eğitimi, her şeyi iyi yönetmeyi amaçlar. 

Önceden görmemiz mUmkün olmayan birçok şey oldu . Parti 'nin 
Parti işleriyle i lgilenmediği söylenmemiş midir? Şimdi planlama 
organları planlamayla ilgilenmiyorlar; bir süredir bununla ilgilen
memektedirler. Planlama organları , Planlama Komisyonu'ndan iba
ret değildir; mahalli  hükümetleri olduğu kadar başka bakanlıkları 
da içeriyorlar. Mahalli organların bir süre ekonominin genel denge
siyle ilgilenmemesi hoş görülebilir. Ama Planlama Komisyonu ve 
merkezi bakanlıklar on yıldır mevcuttur ve Peytayho'da birdenbire 
planlamayla i lgilenmemeye karar verdiler. Bunu, planlama konu
sunda bir talimat olarak nitelediler, ancak bu, planlamadan tama
mıyla vazgeçmek anlamına geliyordu . Planlamadan vazgeçtiler 
derken, bütünü dengelemekten vazgeçtiler ve ne kadar kömür, de
mir ve ulaşıma ihtiyaç duyulduğunu hiç, ama hiç hesaplan1adılar 
demek istiyorum. Kömür ve demir kendi baş larına yürüyemezler; 
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onları taşıyacak araca ihtiyaç duyarlar. İşte bunu önceden göreme
dim. Ben XX ve Başbakan bu noktayla i lgilenmiyorduk. B izim 
bundan taınamen habersiz olduğumuz söylenebilir. Mazeret göster
meınem gerekir, ama ben de göstereceğim. Çünkü, ben Planlama 
Komisyonu başkanı değilim. Geçen yılın Ağustos'undan önce bü
tün enerj iın devriın üzerinde yoğunlaşmıştı .  Ekonomik inşa mese
lesine gel ince, buna taınamen yabancıyım ve sanayi planlamasın
dan hiçbir şey anlamam. Batı Kulesi'nde* şöyle dedim:  "Benim 
akıllı önderl iğiınden dem vurmayın.  Ben hiçbir şeyi denetlemiyo
rum,  öyleyse nasıl olur da benim akı llılığımdan söz edersiniz?" Fa
kat yoldaşlar, 1 958 ve 1 959'da esas sorumluluk bana aitti ve ben i  
suçlayabilirsiniz .  Geçmişte sorumluluk başkalarınındı; En-lay'ın,  
XX'indi , ama şimdi beni  suç lamalısınız; çünkü ,  üzerinde durmadı
ğım bir yığın şey var. Mezara kukla gömmeyi icat eden kişinin ha
leflerden mahrum bırakılması mı gerekir?22 Bende mi halefsiz bı
rakılacağım? (Bir oğlum öldü , birisi del irdi . )23 Çelik üretimini yay
gınlaştırma hareketinden kim sorumluydu? Ko Çing-sih mi,  yoksa 
ben mi? Ben sorumluyum. Ko Çing-sih'le bir konuştum ve altı mil-

,,. 

yon tondan söz ettim. Daha sonra başkalarını da bulup konuştum. 
XXX de bunun mümkün olduğunu söyledi .  Haziran'da 1 0  700 000 
tondan söz ettim. Sonra karar verdik ve açıkladık. Peytayho tebli
ğinde yayımlan�ı; XX, birtakım düşünceler önerdi ve her şeyin  iyi 
gideceğini  düşündü . Böylece büyük bir felakete sürüklendik ve 90 
milyon kişi savaşa girdi .  Daha önce de söylediğim gibi , mezara 
kukla gömmeyi icat edenler, ne çocuk ne de torun sahibi olmalıdır
lar. Küçük, basit izabe fırınları inşa edildi . . .  B irçok tartışma raporu 
okudum; herkes yapılabileceğini söylüyordu . Meseleyi s ıkı bir şe
kilde kavradığımızda ve gerçekten çok çalıştığımızda, kaliteyi yük-

* Pekin'de Çung-han-hay. 
22 "Mezara kukla gömmeyi icat etmek" şeklindeki Çin deyimi ,  şeytani bir şey icat 

eden ya da daha genel olarak felaket getiren bir kimseyi anlatmak için kullanı l ır. 
23 Burada işaret edi len iki kişi ,  Mao'nun birinci karıs ı ,  Yang Kay-huy'dan olan iki 

oğludur. l 922'de doğan büyüğü Mao An-ying, 1 950'de Kore'de öldürüldü . Küçü
ğü Mao An-çin l 930'da annesinin idamından sonra, bir "burjuva" ailenin yanın
da b1rakı ldı ve o kadar kötü muamele gördü ki, akl i  dengesini kaybetti . 
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scltebil ir, nıal iyeti düşürebil ir, kükürt miktarını düşürebi l ir ve ger
çekten iyi demir üretebil irdik. Koınünist Partisi 'nin bir şeyi "sıkı sı
kıya kavranıak" adını verdiği bir yöntenıi  vardır. Komünist Parti
si 'nin de, Çan Kayşek' in de iki eli vardır. Koınünist Partisi 'nin elle
ri komünist el leridir. Tuttuklarını koparırlar. Temel tarım ürünleri , 
paınuk, petrol ,  kenevir, ipek, çay, şeker, sebzeler kadar demir ve çe
lik meselesini  aynı  zaınanda tütün ,  meyve ve baharatı da ele alma
lıyız . Tarım, ormancılık, hayvancıl ık, yan ürünler ve balıkçıl ık alan
larında ele alınması ve genel dengeyi sağlaması gereken 1 2  kalenı 
var. Şart lar çeşitli yerlere göre değişir. Her il için geçerli tek bir mo
del olamaz. Hupey'de, Çiyukungşan'da dağlarda bambu yetiştirirler. 
Sadece tahıl  yetiştirmeleri ve bambuyu ihmal etmeleri çok yanlış 
olurdu . Çay ve şekerin yetişmediği yerler vardır. Ürünler mahalli 
şartlara göre yetiştiri hneli .  Sovyetler B irliği ,  Müslümanların yaşa
dığı bölgelerde domuz yetiştirmedi nıi? Gülünç ! 

Sanayi planlaması hakkında çok iyi yazılmış bir makale var. Par
ti 'nin parti işleriyle ilgilenmeyişi ve Planlama Komisyonu'nun da 
planlama ve genel dengenin sağlanmasıyla ilgilenmeyişine gelince, 
ne yapıyorlar? Gidişattan hiç, ama hiç endişelenmediler bile .  Başba
kan endişelendi, fakat onlar endişelenmediler. Eğer bir kimse endi
şelenmiyorsa ve enerj i  ya da coşkusu yoksa hiçbir şeyi doğru biçim
de yapamaz . Bazı kimseler, Planlama Komisyonu'nun başı Li Fu
çun yoldaşı "ayakları hareket etmek ister, fakat o tereddüt eder; ağ
zı konuşmak ister, ama o kekeler" diye eleştiriyorlar. Fakat, Li Ku
ey24 gibi de olmayın. Acelecilik de işe yaramaz. Lenin, coşkuyla do
luydu ve kitleler bunu beğeniyordu . Eğer bir kimse konuşmak isti
yor, ama sadece kekel iyorsa bu onun birtakım sıkıntıları yüzünden
dir. Ayın ilk yarısında insanların birçok sıkıntısı vardı . Şimdi bu sı
kıntıların hepsi açığa çıkmış bulunuyor. Eğer bir şey söyleyecekse
niz hemen söyleyin, hepsi tutanaklara yazılacaktır. Sözlü kanıtlar ya
zılmalıdır. Eğer söyleyecek şeylerin iz varsa, söyleyin . Eğer'Ôende 

24 Suyun Kıyısı romanında, kişiliği, "Kara Ka.;;ırga" takma adıyla ortaya konan, iyi 
kalpli ama çok s in irli bir kişi. 
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hatalar bu luyorsanız, beni düzetnıelisiniz. Papuçlarınız vurursa kork
ınayın . Çengtu Toplantısı'nda kimsenin ceza görınekten korkmaına
sı gerektiğini söylemiştim. Hatta kinıse idanıdan veya Parti'den atı l
ınaktan korkınaınalıdır. Eğer bir konıünist, kıdeınli bir kadro bu ka
dar tutukluk çekiyorsa, bu onun yanlış şeyler söylemekten ve düzel
tihnekten korkınasındandır. "Akı l l ı  adanı en baştakini kollar" denilen 
şey budur. Hastalık ağız yoluyla girer ve bela da ağız yoluyla çıkar. 
Bugün bela ç ıkarırsaın iki tür insan bundan hoşlanmayacakt ır; birisi 
alıngan olanlar. diğeri de hangi yönde oldukları tartışına konusu 
olan lardır. Eğer bana katı lnııyorsanız bcniınle tart ış ın .  Başkana kar
şı ç ıkıl ınayacağı düşüncesine kat ı l ınıyoruın .  Zaten, isınen olınasa bi
le, gerçekte arka arkaya bana karşı çıkınaktasınız .  Heın Kiangsi Par
ti Okulu'nun ve henı de Orta Derecel i  Parti Okulu'nun görüşleri be
niınki lere karşıdır. Mezara kukla göınnıeyi icat edenin halefsiz kal
ınası gerektiğini söylediğimde, ilk olarak 1 0  700 000 ton çelik ürct
nıc hedefini kastediyorduın.  Bu ,  90 ınilyon kişinin sava�a girınesiy
lc ve ( . . .  ) dolar halk parası harcanınasıyla sonuçlandı . "Kazanç , kay
bı karşılaınadı .  Bu  ben iııı öneriın ve karar tasarıındı .  İkinci olarak 
halk koınünlcrini kastediyordum.  Halk komünlerini yarattığımı iddia 
ctıniyorunı , yalnızca önerdiğiıni söylüyorum. Pcytayho kararı beniın 
önerim üzerine al ındı . O zaman, Ça-ya-şan Komünü'nün tüzüğünde 
hazine bulınuş gibiydim . Şang-tung'dayken bir gazeteci bana "Halk 
Koınünleri iyi mi?"  diye sordu . Ben " iyidir" dedim ve o bunu bir ga
zetede yayımladı . Orada da biraz küçük burjuva fanatizmi vardı. Ge
lecekte gazetec ilcr uzak dunnal ıdırlar. 

Ben iki suç işlcdinı .  Bun lardan biri 1 0  700 00 ton çelik üretil ınc
sini ve çeliğin yaygın olarak üreti lmesini  isteınckt i .  Bunu onayla
dıysanız suçun bir kısmını paylaşınalısınız. Aına mezara kukla 
gömmeyi icat eden ben olduğuma göre,  suçu başkalarının sırt ına yı
kamam. Esas sorumluluk benimdir. Halk komünlerine gel ince, on
lara bütün dünya karşıydı ;  Sovyetler B irl iği karşıydı .  B ir de Genel 
Çizgi var. Aslı olsun olınasın ,  bu meselede sorumlu luğun bir kısmı
nı paylaşabi l irsiniz. Kanıtı ,  sanayide ve tarımda görülen uygulanıa-
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dır. Diğer ağır toplara gelince, onlar da biraz sorumluluk almalıdır
lar. Tan Reis,25 birçok büyük atış yaptın, ama atışın hatalıydı. Bey
nine kan hücum etti ve yeteri kadar dikkat göstermedin .  Çok hızlı 
komünleştirdin. İlkönce Honan'da konuşulmuştu , sonra bunun hi
kayesi Kiangsi ve Çekyang'da hızla yayıldı . Eğer konuşmanda dik
katsizsen, hiçbir şeyi kontrol edemezsin. Daha ihtiyatlı  olmalısın .  
Gücün,  enerjik olmandan ve sorumluluk yüklenmeye istekli olman
dan geliyor; bu şevksiz ve kayıtsız olmaktan çok daha iyidir. Ama 
önemli meseleler üzerine büyük atışlar yaptığında dikkatl i  olmasın.  
Ben de üç büyük atış yapmış bulunuyorum; halk komünleri, çelik 
üretimi ve Genel Çizgi.  Penk De-huay incelikten uzak, kaba bir in
san olduğunu söyledi . Ben Çang-fey gibi, kaba olmasına rağmen 
belirli bir inceliği olan bir insanım. 26 Halk komünleri hakkında 
bunların bir kolektif mülkiyet sistemi olduğunu söyledim. Bütün 
halk için kolektif mülkiyetten komünist mülkiyete geçişin tamam
lanması için iki beş yıllık plan döneminin çok kısa olduğunu söyle
dim. Belki 25 yıllık plan gerekecektir. 

Aceleciliğe gelince, Marx bile birçok hata yaptı . Her gün bir Av
rupa devriminin olacağını ümit etti , ama olmadı . Birçok inişler ve 
çıkışlar oldu ve Marx öldüğünde devrim hala gerçekleşmemişti . 
Yalnızca Lenin döneminde gerçekleşti . Bu da bir sabırsızlık değil 
miydi? Bu küçük burjuva fanatizmi değil miydi? (XX şöyle dedi : 
"Lenin şartların dünya devrimi için olgun olduğunu söylüyordu, fa
kat gerçekleşmedi . " )  Marx, başlangıçta Paris Komünü'ne karşı çık
tı .  Zinovyev ise Ekim Devrimi'ne karşı çıktı. Zinovyev daha sonra 

25 Tan Çen-lin ( 1 902- ), l 958'deki Siyasi Büro üyesi ve Partinin en yüksek tarım 
sözcüsüydü. Büyük İ leri Atılım sırasında köylük bölgelerdeki radikal siyasetle
ri savunmuştu. Nisan 1 959'da Devlet Konseyinde Başbakan yardımcılarından 
biri oldu ve Mao Zedung'un sözcüsü sayılıyordu. Büyük Kültür Devrimi sıra
sında e leştiri ldi . 1 O. Kongre'de tekrar göreve döndü. 

26 Peng De-huay ( 1 898- ) Luşan Toplantısı 'nda Büyük Atılım siyasetlerine şiddet
l i  saldırılarda bulunan Savunma Bakanıydı . 14  Temmuz 1959 tarihli "Görüş 
Mektubunda" Peng sert konuşmasına mazeret olarak , Üç Kralllğm Romansı 'nın 
kahramanlarından biri olan Çang Fey gibi basit bir kişi olduğunu, ama Çang'ın 
inceliğini değil sadece sertliğini  paylaştığını ileri sürüyordu. 
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idam edi ldi . Marx da öldürülmeli miydi? Paris Komünü ayaklanın
ca, başarısızlıkla sonuçlanacağını gördüğü halde destekledi . İlk 
proletarya diktatörlüğü olduğunu anladığı zaman üç ay dayansa bi
le çok iyi olacağını düşündü. Ekonomist bir bakış açısıyla değerlen
dirirsek değmezdi. B izim de Kanton Komünümüz27 vardı , ama Bü
yük Devrim başarısızlığa uğradı. Şimdiki çalışmanıız da 1 927'deki 
gibi başarısız nıı olacak? Veya üslerimizin birçoğunun kaybedildiği 
ve Sovyet topraklarının daha önceki genişliğinin onda birine düştü
ğü, 25 bin Li' lik Uzun Yürüyüş gibi mi olacak? Hayır, onlar gibi ol
nıayacak ! Bu sefer başarısızl ığa mı uğradık? Burada bulunan bütün 
yoldaşlar kazançlar olduğunu , tam bir başarısızlık olmadığını söy
lüyorlar. Esas olarak bir başarısızlık mıdır? Hayır, sadece kısmi bir 
başarısızlıktır. Yüksek bir bedel ödedik. Çok fazla "komünist rüz
garı " est i ,  ama bütün ülke halkı bir ders aldı . 

Çengçov'da Stalin ' in "Sosyalizmin Ekonomik Meseleleri " üzeri
ne iki kez konuştum. Ama bunlar yalnızca konuşmaydı . Şimdi onu 
derinlemesine incelemeliyiz. Aksi takdirde davamızı gelişt iremez 
ve sağlamlaştıramayız. 28 

Sorumlulukt.an söz ederken, Tarım Bakanlığı 'ndan XXX'in so
rumluluğu olduğu gibi ,  30 ve 30'un da sorumlulukları vardır. Ama 
en fazla sorumlu olan benim. İhtiyar Ko, senin kendi icadından ötü
rü sorumluluğun var mı? (İhtiyar Ko "Evet" dedi . )  Benimkinden 
daha mı hafifti? Seninki ideoloj ik bir mesele, benimki 1 0  700 000 
ton ve 90 mi lyon insanın savaşa girmesi meselesiydi . Yaratı lan kar
gaşa büyük çaptaydı ve ben sorumluluğu üstleniyorum. Yoldaşlar, 
hepiniz kendi sorumluluğunuzu tahli l  etmelisiniz. Sıçacaksanız sı
çın ! Osuracaksanız osurun ! Kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. 

27 Stalin' in emrettiğ i ve derhal büyük can kaybıyla bastırı lan Aralık 1 927'deki ba
şarısız Kanton ayaklanması. 

28 Mao, kendisi ,  bu konuşmadan az sonra, Stalin'in bu son eseri hakkında bir yo
rum yazdı. Aynı zamanda StaJin'in ölümünden sonra yayımlanan So,·yet Ekono
mi Politik El Kitahı'nın da çok daha etrafl ı bir tahl i l ini kaleme aldı. 
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ASKERİ İŞLER KOMİTESİ'NİN VE DIŞİŞLERİ 
KONFERANSI'NIN GENİŞLETİLMİŞ 

OTURUMUNDA KONUŞMA 

( 1 1 EYLUL 1 959) 

Yoldaşlar !  Bu çok iyi bir toplantı oldu . Yüreklerinde fesat besle
yenlerin kendi zıtlarına dönüşeceğine inanıyorum. Dünya işç i sın ıfı
na, dünyadaki partilere, Parti 'nin davasına, işç i  sın ıfın ın davasına ve 
halkın davasına karşı yüreklerinde fesat besleyenler, kendi zıtlarına 
doğru ilerleyeceklerdir. Yani  amaçları gerçekleşemeyecektir. Örne
ğin ,  bir kimse bir amaca erişınek isteyip de sonunda amaç gerçekleş
mezse, manevi bir yenilgiye uğrar ve kitlelerden tecrit olur. Örneğin, 
benim gözümde Marksist olınayan ve hiçbir zaman da Marksist ol
mamış olan yoldaşlar vardır. Peki bunlar nedir? Bunlar Marksizmin 
yol arkadaşlarıdır. Bu noktayı daha etraflı bir şekilde tartışmak ister
sek, elimizde hayli malzeme vardır. Örneğin , son zamanlarda hayli 
malzeme yayımlandı . Bunlar arasında Japonya'ya karşı savaş zama
n ında, Uzun Yürüyüş sırasında ayrı l ık tohumları ckıne faaliyet leriy
le i lgil i malzeıne de vardır. Japonya'ya karşı savaş döneıninin ınal
zemesinde "hürriyet ,  eşitlik, kardeşl ik" ; "Japonya'ya karşı cephe sol, 
merkez ve sağ olarak bölünemez" ;  "sol , merkez ve sağ halinde bö
lünmeler yanlıştır" ; "kendine yapılmasını isteınediğin şeyleri, sen de 
başkasına yapma" gibisinden şeyler bulunuyordu. S ın ıf il işki ierinin 
hakim olduğu , proletaryayla burjuvazinin, ezenle ezilenlerin bulun
duğu yerlerde bu gibi ilkeler öne sürmeye, "Hüküındarın suçu halka 
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da bu laşır" kabil inden sözler sarf etmeye Marksist bir bakış açısı 
dcneınez. Buna h içbir şek i lde Marks ist bir görüş deneıncz. Böyle 
bir görüş, halkı aldatan , Marksizn1e aykırı bir burjuva görüşüdür. 
Daha sonraları Kao. Lao. Peng ve Huang' ın  1 "Ordu-Parti "  teorileri � ' ı&..,.; � 

gibi Parti aleyhtarı görüş Jeri ,  Parti içinde ayrı ayrı alanlar varmış g i
bi göstererek, Part i iç indeki doğru il işki leri baltaladı .  Bunların gö
rüş ve tav ırları Marks i st değildi .  Bunların yalnız Luşan Progran11 
hakkında dcğiL  Luşan Konfcransı 'ndan yı l larca önceki bölücü faali
yetleri  h akk ındak i birçok belge bu kez aydınlığa çıkn1ış bu lunuyor. 
Ayrıca Li Li-san çizgisi döneniine ait de birçok malzeme mevcut-

. 

tur. Bunların çoğu yazJya dökülınüş bulunuyor. Burada sözünü etti-
ğinı ,  herkesin açığa çıkarnıakta olduğu şeylerdir. Bu neden le ,  bun
ların hiçbir zanıan Marksist olanıadıkların ı ,  ancak yol arkadaş ları 
olduklarını ve gene bunların sadece Parti nıize s ızınayı başarabilıniş 
burjuva ve oportünist unsurlar olduklarını tart ışmak istiyorsak, bu 
noktayı ispat etn1ek ve bir sonuca bağlaınak ist iyorsak, elimizde 
çok bol ınalzcnıe vardır. Şu sırada böyle bir şey yapınaya şahsen ni
yetl i  değili ın.  Çünkü ,  bu b irçok makale yazı lnıasını gerekt irecek, 
birçok yolda�ın başına iş çıkaracaktır. Onun iç in bu konuyu ortaya 
at !11akla yet in iyorum. B urjuva devrimcilerinin Komünist Partisi 'ne 
girıncleri ve bunların buıjuva dünya görü� lerinin ve tulumlarının 
dcğişıncıniş alınası pekala an laşılabi l ir bir şeydir. Bunlar hala yap
nıaklan kaçınaınazlar. Krit ik zamanlarda böyle yol arkadaşlarının 
hata yapmaınaları inıkansızdır. 

Luşan Konferansı , bu toplantı ve bütün ülkedeki Parti örgütünün 
çeşitli kademeleri , hep Sekizinci Genel Töplantı 'n ın kararlarını tar
tışt ı lar ve bu olaydan , geniş kitleleri cğitınck ve onların düzeylerini 

1 H uang Ko-çcng ( 1 902 - ) Ek im l 95 8 'den Ey l ül l 959'a kadar H a l k  K u rtu luş Ordu
su Gcnelkuıı11ay B a�kamydı ;  Peng De- huay' ın  ha� �uç oı1ağı say ı ldı ve görevden 
onunla ayn ı  zamanda azledi ld i . "Peng- Huang" ( veya " Peng H uang-çang " ) ,  " ( Ven
t ıe n ) -Çu" ( S iao-çu )  grubu i le K ao-cao grubu aras ındaki bağ, Kültür De vrimi 
s ırasında daha da açığa ç ıkarı ld ı .  
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yükseltebilmelerine ve daha bil inçli olma)arına yardımcı olmak için 
yararlandık. Bu ,  halkın büyük bir çoğunluğunun,  Parti kadrolarının 
büyük çoğunluğunun, diyelim yüzde 95'inin, bunlarla aynı görüŞte 
olmadığını tamamen ispatlamıştır. Bu aynı zamanda, bunların tutu
muna karşı yoldaşların tepkisinin de gösterdiğ i  gibi ,  Parti 'nin olgun 
olduğunu ispatlamaktadır. 

Komünist Partimize burjuva unsurlar sızmıştır. Parti üyeleriıniz 
arasında birçok burjuva ve küçük burjuva unsur vardır. Bunlar tah
li l  edilip iki gruba ayrılınalıdır. Büyük çoğunluk iyi insan lardır. 
Bunlar Marksizmi kabul etmeye istekli olduğundan, komünizme 
kazanılabi l irler. Azınlık ise muhtemelen yüzde 1 ,  2, 3 ,  4 veya 5 'tir; 

. 

belki yüzde 3 'tür, belki yüzde 4'tür, belki de yüzde 5 ' tir. Sonra bir-
kaç hafta boyunca eyalet seviyesindeki toplantılarda, birçok yüksek 
kadro, tek endişeleri dünyada kargaşalık olmaınası olan sağ oportü
n ist unsurlar ve fesatçılar olarak teşhir edi ldi . Ne zaman bir karga
şalık çıksa bunlar sevinir. Bunların ilkeleri şudur: B ir yanda süku
net hüküm sürüyorsa ve işler iyi gidiyorsa bunlar rahatsız olur. Fa
kat , rüzgar çıkıp da otlar dalgalanmaya başlar başlamaz mutlu olur
lar. Örneğin, yeterince et, yeterince sebze, yeterince sabun, yeterin
ce saç tokası yoksa bunu "işleri berbat ettiniz ! "  demek için fırsat bi
l irler. Bunun , kendilerini değil ,  sizi ilgilendirdiğini söylerler. Örgüt
ler toplanıp kararlar alınırken çıt çıkarmazlar. Örneğin,  Peytayho 
Konf eransı 'nda çıt yok, Çengçor Konferansı'nda çıt yok, Vuçang 
Konferansı 'nda gene çıt yok. Şanghay Konferansı 'nda gerçi bir şey
ler gevelediler, aına kendilerini pek işitemedik. Sonra işler aksadı
ğı zaman (daha doğrusu işlerin aksadığını sandıklarında) , o zaman 
gördüğünüz gibi , sebze, ·et , bazı bölgelerde tahıl ,  sabun ve hatta 
şemsiye kel imeleri dillerinden düşmez oldu . Örneğin,  Çekyang'da 
bir şemsiye sıkıntısı olduğu zaman, buna tutup, "oranların yanlış 
ayarlanması" ,  "küçük burjuva fanatizmi" vb. dediler. Bu küçük 
azınlığı oluşturan insanların komünizme girmeleri, gerçek birer 
Marksist olmaları son derece güç olacaktır. Güç olacaktır derken, 
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iınkansızdır demek istemiyorum. Liu Po-çeng' in dediği gibi, " tanıa
men yeniden doğmak gerekir. " Eskiden savaş ağası olanlar, nihayet 
savaş ağalarıydı . Fakat, yoldaş XXX gibi eskiden savaş ağası olma
yanlara ne demeli? Kendisi nasıl olur da bir savaş ağası sayılabil ir? 
O edebi bir ağa, akademik bir ağaydı .  Eğer tamaınen yeniden doğ
mazsanız, komµnizmin kapısından giremezsiniz. 

Beş çizgi hatası olmuştur. Li Li-San çizgisi , birinci ve ikinci 
Vang Ming çizgileri , 2 Kao-Cao çizgisi ve şimdi maluın Peng-Hu
ang-Çang-Çu çizgisi .  Bazı kimseler beş seferinde de hata yapnıışlar, 
bazıları ise yapmamıştır. Örneğin, Yoldaş XXX, Li Li-San çizgisi sı
rasında henüz bize katı lmamıştı .  Peng ve Huang'a gelince, onlar Li 
Li-San çizgisi döneminde de saldırıya uğradılar. Bu tesadüf değildir. 
Beş hatalı çizginin ciddiyetini gösterınesi bakımuıdan , son iki se fe
rinde, yani Kao-Cao ve Peng Huang çizgileri döneminde Parti 'yi 
bölmek için komploların tezgahlandığını belirtmel iyiz. Bu, parti di
siplinine aykırıdır. Marksist bir parti disipl inli olmalıdır. Bunlar, Le
nin' in,  "proletarya partisi disipline, demir disipl ine sahip olmalıdır" 
dediğini bilmiyorlar. Bu yoldaşlara gelince, nasıl bir disipline sahip
tirler? Demir disiplin n:ıi, çelik disiplin mi, yoksa maden, ağaç, su , 
ateş ve toprak disiplin mi? Ya da tahtadan bir disiplin mi, yoksa fa
sulye lapasından disiplin mi? Sudan disiplin deınek, hiç disiplin yok 
demektir. O halde nasıl demir disiplinden söz edebiliriz? Bölücü fa
aliyetleri sürdürmek, disiplini bozmak demektir ki , bunun amacı ve 
sonucu da zorunlu olarak proletarya diktatörlüğünün yıkılması ve 
yerine başka türden bir diktatörlüğün kurulmasıdır. 

B irlik bayrağı ,  son derece önemlidir. Marksist birlik sloganı ,  
' 'dünya proletaryası ,  birleşin"dir. Fakat bu onlara göre değil !  Onla
ra bakı lırsa, ne kadar az olursak o kadar iyidir ! Onlar kendi klikle
ri olmasını ve geniş kitlelerin i steklerinin aksine kendi bi ldiklerini 

2 Rusya'dan geri dönen öğrenci ler hizbinin "sol" çizgisi ve Vang Ming'in Yenan 
dönemindeki ,  Guomindang'a karşı Çin Komünist Partisi'nin bağımsızlığına yeteri 
kadar önem vermeyen, sağ oportünist, tesl imiyetçi ç izgisi burada 1 .  ve 2 .  Yang 
Ming çizgileri olarak anılıyor. 
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okumayı isterler. Luşan Konferansı 'nda, bunların birl ik slogan ını 
ağızlarına alınadıkların ı ,  çünkü bu slogan ortaya atılacak olursa, fa
aliyet lerini sürdüreıneyeceklerini gözlediın .  Bu slogan çıkarlarına 
uygun olmadığından , ağızlarına alınaya cesaret edemiyorlar. Söz 
konusu edilen birl ik, hata yapınayanlar şöyle dursun , hatta hata ya
panları , kendileriyle bir kez daha birleşebilınek iç in hatalarını dü
zeltıncde onlara yardııncı olacağımız kinıse leri de kapsamaktadır. 
Fakat , bu kiınseler, on ları yıkmak isl iyor. S iyasetleri birlik s iyaseti 
değil .  yıkıc ı bir s iyasettir. Sal ladık ları bayrak yıkıc ı l ık bayrağıdır. 
kendi görüşlerine aykırı görüşler taşıyanların yıkı lınası bayrağıdır. 
Böyle kiınseleri kötü gösteriyorlar. Halbuki bu sözüın ona kötü 
kimseler, aslında yüzde 95' in üzerindeki büyük çoğunluktur. 

Eğer birl ik ist iyorsanız, dis ipl inl i  ol ınalısınız ki , ulusuınuzun tü
ınü birkaç beş yıl lık  plan süresi iç inde kudret li bir ülke kurabils in .  
Önünıüzdeki görev bütün ülke halkının, bütün partiyle birl ikte bir-

• 

kaç beş yı l l ık p lan süresi içinde güçlü bir ülke kurmasıdır. Bunun 
için dcın irden bir disiplin gerekl idir. Bunsuz yapılaınaz; öyleyse 
birleşınel iyiz .  Sorarını s izlere, bu hedefe başka türlü nasıl ulaşabi
l iriz? B irkaç beş yıllık plan süresinde büyük bir sosyalist ü lke kur
ınak ınümkün müdür? Geçmişte devriın yapmamız gerekiyordu . 
Ş iındi inşayı sürdürmeıniz gerekiyor. Bu  mümkün ınüdür, değil ıni
dir? Disiplin olmadan hiçbir şey mümkün değild ir. B irlik, disiplin 
gerektirir. Pcng De-huay'ın Tayhang Dağları'ndaki3 tutuınuyla ilgi
l i  birçok belgeye gelince , yoldaşlar lütfen Sun Yatsen ' in hazırladığı 
Guomingdang l .  Mill i  Kongresi B i ldiris i  i le Peng De-huay' ın ,  Ja
ponya'ya Karşı Direnme Savaşı s ırasında Tayhang Dağları 'nda i leri 
sürdüğü görüşleri karşı laştırsınlar. Bun ların biri Guon1 ingdang üye
si ,  öteki ise Koınünist Partisi üyesiydi .  Zaman bakımından ise, biri 
l 924'te � öteki 1 938- 1 939 ve l 940'ta yazı lmıştı . Komünist ,  Gu
oıningdang üyesinden daha geri bir noktaya gitmişt i .  Guomingdang 
3 Pcng' in l 940' 1 ardak i ç izgis ine karşı Mao'nun e lc�t ir is i  için "Peng De-huay"ın De

mokrat ik Eği t im Ü zerine Konuşm ası n ı  Eleşt i ren Mektup'una bak ı n ız, 6 H aziran 
1 943,  Çin Hukuku \ 't' llii/..:ii111eti 'nde, c . I , no: 4, K ış,  1 968- 1 969, s . 7-9. 
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üyesin in adı Sun Yalsen 'di ve i lerlemek istiyordu . Sun Yatsen ,  Ko
ınüıı ist Partisi'nden etkileniyordu . O parçayı neden yazdı? Geçen
lerde ınetni bulduın ve bir göz att ıın .  Sun Yatsen' in Guoıningdang 
Milli Kongresi B i ldirisi , sınıf tahl i l i  fikrini içeriyordu . Komünistle
rin demir disiplinine nasıl sahip olabil i rdi? Proletarya disiplinin i 
beniınsemesi nasıl nıüınkün olabil irdi? Koınünistlerin di lini konuş
ınadan , ortak bir bakış açısı ve ortak görüşlere sahip olınadan disip
lin kurulamaz. Ben, Peng De-huay'ın, Sun Yatsen kadar olanıadığı
nı söylüyoru ın .  Çan Ven-tien'e4 gel ince , o da Sun Yatscn kadar ola
manııştır. Sun Yatsen o sıralar devrimc iydi, bu yol.daşlar ise geril i 
yorlardı . Kurulmuş olan örgütü yok etınek istiyorlardı .  Ortaya attık
ları sloganlar, düşmana yaradı ,  işçi sınıfına ve halka zararlıydı . Bu 
türden daha başka görüşler de vardı . Örneğin . . .  

Anavatanımızın sırtından yabancı bir ülkeyle i şbirliği yapılına
sına asla izin ver�lemez. Yoldaşlar bu olayı eleşıirnıek aınacıyla 
toplantılar düzenlediler. Çünkü,  hepsi Koınünist Part isi 'nin örgütle
rindedirler; hepsi Marksistt irler. B ir grubun diğerini sabote etmesi
ne izin veremeyiz. Çin Komün ist Partisi üyelerin in ,  yabancı ülkele
rin parti örgütlerini sabote etmesine ve bir grup insanı diğer bir gru
ba karşı kışkırtınasına göz yumamayız. Aynı zamanda bazı kimse
lerin Merkez'in arkasından yabancı kışkırtınasına alet olmasına da 

. ızın veremeyız. 
Şimdi hata yapmış olan bazı yoldaşlara nasihat edeceğim. Ken

dinizi bazı dobra sözler dinlemeye hazırlayın.  Geçmişte de başka
larına, örneğin o dönemde hatalar işlemiş olan Lo Ping-huy Yol
daş'a nasihat etmişt im. 5 Kendisi çok sinirlenınişt i ve bunun üzerine 
onu yeniden uyarmış ve şöyle demişt im: "Kızma. Hatalar yaptın ;  o 

4 Çang Ven-tien ( 1 898- ) takma adı Lo Fu, "Geri Dönen Öğrenciler Hizbinin" bir 
üyesi . Ocak l 935'deki Zunyi Konferansı 'nda Genel Sekreter olarak Çen Pang-si 
en'in yerine geçti . l 95 l 'den l 955 'e kadar Çin'in Moskova elçisiydi ve ondan son
ra da Eylül l 959'daki düşüşüne kadar Dışişleri Bakan yardımcı larından biriydi . 

5 Lo Ping-huy ( 1 897- 1 946) Çin Komünist Partisi 'ne katı ldığı 1 929 yı l ından ölümü
ne kadar önemli bir askeri önderdi . Mao'nun kendisini hangi nedenle eleştirdiği 
bi l inm iyor. 
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halde bırak herkes konuşsun , bırak söyleyecekleri bir şey kalnıaya
na dek konuşsunlar. Söyleyecekleri bir şey kalmamasının sebebi ,  
senin hatalarını düzeltmiş olacağındır. Sen insanlara karşı dostça bir 
tutum takınır ve kendi hatalarına karşı bir özeleştiri tavrını benim
sersen, başkaları senin hakkında konuşmaya neden devam etsin? O 
zaman artık konuşmayacaklardır. " Bugün de hatalar yapmış olan 
yoldaşlar, bazı dobra sözler dinlemeye hazırlanmanızı tavsiye ede
rim. Hatalarınızdan söz edilir edilmez, sanki herkes yı llar boyu s iz
den söz edecekmiş gibi ödünüz kopmasın .  O kadar uzun süremez . 
Ben bile o kadar uzun konuşamam. Bu,  hatalarınızı nasıl düzeltece
ğinize bağlıdır. Onları çabucak düzeltirseniz birkaç ay sonra artık 
sizden söz edilmeyecektir. Eğer onları daha yavaş düzeltirseniz, o 
zaman birkaç yıl sonra sizden söz edilmeyecektir. Önemli olan , er 
veya geç, hatalarımızı düzeltmemizdir. İnsanlara karşı samimi ol
malı ve kıvırtmamalısınız. Dürüst o lmalı ve dürüst konuşmalısınız . 
Hata yapmış yoldaşlara sesleniyorum; ezici çoğunluğun safında yer 
almalısınız, ezici çoğunlukla işbirliği yapmalısınız. Yalnızca kendi 
görüşünüzde olan azınl ıkla işbirliği yapmamalısınız. Şu iki noktayı 
bir uygulayabilseniz ! B irincisi ,  hakkınızda edilecek sözleri dinleye
bilmeli, kendinizi dinlemeye hazırlamalı ,  sinirlerin ize hakim olma
l ısınız. S iz konuşurken ben dinledim; söylediklerinizin doğru oldu
ğunu kabul ettim ! O hatayı gerçekten de işlemiştim ! Ah Ku adl ı  bi
rinin bazı fiziki kusurları vardı; kafası pek de bakılacak gibi değil
di, yer yer yaralarla kaplıydı .  Kendisi hastalığından söz etmeye da
yanamadığından , başkaları inadına bundan bahsederler ve o da çi
leden çıkardı .  Öyle ki , yaralari kıpkırmızı kes ildiğinde bile bundan 
söz etmez, başkaları kırmızı kel imesini ağzına aldığında da küplere 
binerdi. Burada yazar, henüz bilinçlenmemiş saf bir köylüyü anlat
maktadır. Ah Ku iyi bir adamdır, kesinlikle bir hizip örgütlemeye 
kalkmamıştır. Bununla beraber bilinçsiz bir kimsedir. Hatalardan 
söz etmeyi kendisine yedirememektedir. Kendisi inisiyatifi ele al
maz ve kendisi inisiyatifi ele almadığı için  de başkaları bundan söz 
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etmek ister, konu açılır açılmaz c inleri tepesine çıkar, cin leri tepe
sine çıkar çıkmaz kavgaya girişir. Girdiği her kavgada dayak yer ve 
sonra da tutup bunu babanın oğlu tarafından dövülmesine benzetir. 
Kavga ettiği kimseler ona şöyle derler: "Ah Ku, seni dövmeıni iste
miyorsan, bunun bir babanın evladını dövmesi olduğunu söyle, ar
tık dövıneyeyim."  "Pekala" der. "Babanın evladını dövmesi olsun . "  
Ama kendisine dayak atan kimse uzaklaşır uzaklaşmaz, bunun oğu
lun babasını dövmesi olduğunu söyler ve bir kere daha kendinden 
hoşnut olur. 

Hata işleyen yoldaşlar, birkaç söz dinlemeye hazırlanmalıdırlar. 
Pek çok şey dinlemeye hazırlanmalıdırlar. İnsanlara karşı açık yü
rekli ve dürüst olmalı ,  insanlara yalan söylememelidirler. Diğer bir 
nokta da, çoğunluğun yanında yer almalarıdır. Sadece bu birkaç 
noktaya uymaları halinde kesinlikle düzeleceklerine inanıyorum. 
Aksi takdirde kendilerini düzeltemezler. Laf işitmeye kendilerini 
hazırlamazlar, insanlara karşı samimi davranmazlar, yalan söyler
ler, üstelik çoğunluğun safında da yer almazlarsa, o zaman işler çok 
güçleşir. "B ilgelerden başka kim hatalardan kaçınabilir ki?"  Aslın
da bu atasözü de doğru değildir, çünkü bilgeler bile hata yapmışlar
dır. "Üstün insanın hataları , güneş ve ay tutulmasına benzer. Hata 
yaptığında bunu herkes fark eder. Hatalarını düzelttiğinde ise her
kes yine ona hürmet eder. "6 Biz Konfüçyüs değiliz . Fakat , Konfüç
yüs'ün de hata yaptığını gördüğümüze göre, istisnasız her kimsenin, 
ama az ama çok, ama büyük ama küçük bazı hataları olabileceği so
nucuna varmalıyız. Hata yapmamız önemli değildir. Ancak, hatala
rın bize yük olmasına izin vermemeli, onları olağanüstü şeyler ola
rak görınemeli, Üzerlerine gidip düzeltmeliyiz. "Üstün insanın ku
surları güneş ve ay tutulmaları gibidir. " Göklerin köpeğinin , güneşi 
ve ayı yuttuğu 7 zaman gibi, bir hata yaptığı zaman bunu herkes gö
rür, hatasını düzelttiğinde, "herkes ona saygı gösterir. " 

6 Alınt a l ar. XIX .  Kitap, bölüm 2 1 . 
7 Çin mitolojis ine göre güneş ve ay tutulmaları kutsal köpeğin güneşi veya ay ı 

yemesi yüzünden olur. 
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Bazı şeyleri öğrenmeli ,  Marksizm-Lenin izmi incelemeliyiz. 
XXX' in inceleme alanındaki görevlerinıizle ilgili önerilerini tama
IJlen destekl iyorum. İstisnasız hepiıniz çalışmalıyız. Peki zaman 
yetmiyorsa ne yapmal ıyız? Zaınan yetıniyorsa zaman yaratmalıyız. 
Mesele, çalışma al ışkanlığını kazanınaktır; bir kere bunu başardık
tan sonra çalışnıaya devaın edebil iriz. Bun ları öncelikle hata yap
mış yoldaşlara söylüyorunı ;  ancak sözlerim, kendim de dahil bütün 
yoldaşlara yönelmektedir. Benim de incelemediğiın birçok şey var. 
Benim de birçok eksiklerim var. Hiçbir şeki lde mükemmel bir in
san değil i ın .  Kendinıden hoşnut o lmadığım çok olur. Marksist öğ
retinin çeşit l i  alan larının tümünde ustalaşınış  deği l im. Ve örneğin 
yabancı dil leri de iyi bihniyorum.  İktisadi konuları incelemeye an
cak yeni yen i başladım. Ama yoldaşlar, aziınle çalışıyorum ve ölün
ceye kadar çal ışacağım; çalışınamı ancak ölüın sona erdirecek !  Kı
sacası , hayatta olduğum süre her gün çalışacağım. Hep beraber bir 
çal ışma ortaını yaratalıın .  Benim de öğrcnmeın gereken bazı şeyler 
var, aksi halde Marx' la buluşına vakti geldiğinde durumum pek iç 
açıc ı  olmaz. Bana birkaç soru sorar da, ben cevaplayamazsam ha
lim nice olur? Hiç şüphe yok ki, kendisi Çin Devrimi 'nin her yö
nüyle yakından ilgilen iyordur. Doğa bilimleri ve mühendislik gibi 
alanlarda da duruınum pek parlak deği l .  

Incelenınesi gereken bunca şey olduğuna göre bunu nasıl başa
rabileceğiz? Bir parça öğrenme, sebat etme ve biraz daha derine in
nıc yolunda yürümeye devam etmek yeter. Azıncderseniz ister 
genç , ister yaşl ı  olun ınu tlaka öğrenirsiniz diyorum. S ize bir örnek 
vercyinı .  Ben doğru dürüst yüzmeyi ancak l 954'te öğrendim. Daha 
önceleri ustası değildim. 1 954 yı l ında Zinghua Üniversitesi 'nde ka
palı bir yüzme havuzu vardı . Her akşam el in1de çantamla oraya git
tim, üstümü değiştim ve kesintisiz üç ay boyunca suyun tabiatını in
celedim. Su  insanı boğmaz ! İnsan sudan değil ,  su insandan korkar. 
Tabi i istisnalar vardır, ama her çeşit suda yi.izn1ek mümkündür. Te
mel önerıne budur. Örneğin,  Vuhan'daki Yangze Irmağı sudur. O 
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halde orada, Yagnzc'de vüznıek nıümkündür. Yangze'dc yüzıneınc 
� J � 

karşı ç ıkan yo ldaşların ınantığını böyle çürüttün1. "Fornıel ınantığı 
bilın iyorsunuz" dcdiın . Eğer suysa, içinde yüzebilirsiniz. Bazı ' hal
ler hariç tabi i :  Örneğin, su ancak bir iki santim derin liğindeysc yü
zenıezsiniz. Eğer don ınuş duruındaysa , gene yüzemezsiniz. Köpek
balıklarının kaynaşt ığı veya Yangzc'nin üç boğazında olduğu gibi 
anaforlu yerlerde de yüzeınezsi n iz. Bel irli durumlar hariç , su olan 
her yerele yüzebil irsin iz. Ten1c l öncrıne, pratikten ç ıkan temel öner
nıe budur. Böylece örneğin ,  Vuhan 'daki Yangzc sudur. O halde bun
dan orada. Yangze'de yüznıenin nıünıkün olduğu sonucu çıkar. Mi
lo ve İnci ırmakları sudur, yüzebi l irsiniz. Pcytayho'da denizde yü
zebil irsiniz. O da su deği l  nı idir? Su olan her yerde yüzülebil ir. Te
mel önerıne budur; bir iki sant iın derin l iğinde bir suda yüzüleıneye
ceği,  1 00 derecenin üzerinde ya da soğuktan donnıuş bir suda, kö
pekbal ıkların ın bu lunduğu veya anaforlu  sularda yüzü lemeycceği 
b ir  yana, bu gibi şart lar bir yana, bütün su larda yüzülebil ir. B u  bir 
gerçekt ir. B una inan ıyor ınusunuz? Kararl ıysan ız azınederseniz, her 
şeyin başarıyla üstesinden gelinebi leceğine inanıyorum. Yoldaşlar 
s ize çal ışmanızı öğütlerim . 

Geçenlerde Tien An Men'deki büyük tören salonunu gördük. 
Gerçekten muhteşem bir şey. Hepiniz gidip bir görnıek ister misi
niz? (Herkes bir ağızdan "evet ! " diye bağırdı . )  Van Li Yoldaş ' ı  bu
lun. S ize anlatsın .  Bu çocuğun adı Van 'dı deği l  mi? Günde 1 O bin li 
koşabiliyordur sanırım. 8 Topu topu 1 O ay oldu ; bir yığın insan (ya
pı labileceğine) inanmadıklarını söylemişt i ;  çağırdığıınız Sovyet uz
manları inanmadıkların ı  söylemişlerdi . Bu  yı l ın Haziran ayından 
itibaren Sovyet uzmanları mümkün olabileceğini söy lüyorlardı ve 
Eylül  ayı geldiğinde Çin'in gerçekten de B üyük B ir İleri Atı l ım 
içinde olduğunu söyleyerek hayranlıklarını belirtt i ler. Ülkenin her 

8 Van Li , Mayıs 1 956'dan Şubat 1 958'e kadar Şehir İmar Bakan ıydı ve böyle pro
jelerden o sorumluydu. Sonradan Peki n  Parti Komi tesinin sekreterlerinden biri 
ve Pekin Belediye Başkan yardımc ısı oldu.  Adı "On bin l i "  an l amın a  ge l i r; Mao, 
konuşmasında, bu anlam üzerine kelime oyunu yapıyor. 
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yanındaı� gelen, ülkedeki bütün eyaletlerin gücünü, kapasitesini, in
san kapasitesini temsil eden l 2 bin kişi ,  pazar tatili yapmadan, gün
de 3 vardiya ve herhangi bir götürü ücret sistemine dayanmadan ça
lıştı . Çoğu günde 8 ·saatle başladı, günde aralıksız 1 2  saat çalışma
ya kadar vardı. Fazladan çalıştıkları 4 saat için bir ücret talep ettiler 
mi? Hayır! Belli bir proje tamamlanana kadar işlerinin başından ay
rı lmayan, tam 48 saat işbaşından ayrılmayan kimseler de vardı. 
Maddi müşevviklere* ihtiyaç duyuyorlar mıydı? Fazladan birkaç 
yuan, diyelim fazla çalıştıkları her saat başına bir yuan istiyorlar 
mıydı? İstemiyorlardı. Bu insanlar bunu istemiyorlardı. Maddi 
müşevvik nihayet maddi müşevviktir. 50 yuan aylıktan başka bir 
şey değildir. Sırf o kadarcık işte. Ama onlar ortak bir dava için ça
ba gösteriyorlardı. 1 2  bin kişi lik yönetici ve işçi kitlesi ,  bu koskoca 
projeyi 1 0  ay içinde tamamladı. Bu, "herkese çalışmasına göre" il
kesinin de ötesinde, Lenin'in "Komünist Cumartesi" denilen büyük 
katkısını da kapsıyordu . Karşılıksız emeği de kapsıyordu. 

Yoldaşlar, gidip bir bakın . . .  B ir de Miyün'deki suni göl var . . .  
S iyasetin kumanda etmesiyle maddi müşevviklerin, siyasi çalış
mayla yapılan işe göre karşılığın birleştiri lmesinin iyi bir şey oldu
ğu kanısındayım. Hepimiz kararlı ve azimliyiz. Bazılarının bitirile
mez dediği şey, tamamlanmış durumdadır. Birçok kimsenin tamam
lanabileceğini sanmadığı bu büyük toplantı salonundan bahsediyo
rum. Pek çok kimse Büyük İleri Atılım'ımıza ve halk komünlerimi
ze hakaretler yağdırıyor. Fakat, bunlar her şeye rağmen başarıya 
ulaşacaktır ve gerçekten daha şimdiden başarıya ulaşmışlardır ya da 
başarılı sonuçlar alınmaya devam edecektir. Örneğin, demir ve çe
·lik üretiminde, sanayide ve ayrıca tarımda hızla ilerleyeceğiz. Ça
lışmak da bunun gibidir. Yeter ki azmedelim, iyi çalışabileceğimize 
inanıyorum. Yapacak çok şey olması ve zamanın kıt olması bizi ür
kütmesin; sığdırabiliriz ! Bu alışkanlığı edinelim. Bu dünyayı fet
hetmeliyiz. Hedefimiz bu dünyadır. Güneşteki çalışmamızın nasıl 
yürütüleceğinden ise şimdilik söz etmeyeceğiz. Ay'a, Merkür'e, Ve-

* Müşevvik: Teşvik eden; arzusunu, isteğini artıran. (Y.N.) 
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nüs'e ve Dünya dışındaki diğer sekiz gezegenin herhangi birine ge
lince, gelecekte bunları araştırabi lir ve oraya kadar gidebilirsek zi
yaret edebiliriz. Çalışmalarımıza, mücadelelerimize gelince, bunla
rın yeryüzünde olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Eğer güçlü 
bir ülke kuracaksak, şimdi olduğumuz gibi, bu büyük çabamızda 
onca barajı, fabrikayı inşa ederken olmamız gerektiği gibi kararlı 
olmalıyız. Doğru olanın kesinlikle bu olduğuna inanıyorum. 

Bütün Parti ve bütün halk birleşin ! Dünya proleterleri birleşin ! 
Hedefimize mutlaka ulaşacağız ! 
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SOVYET DERS KİTABI 
"SİYASAL İKTİSAT" ÜZERİNE NOTLAR ( 1 96 1 - 1 962) 

I. KISIM 

20. -23 . BÖLÜMLER 

1) Kapitalizmden Sosyalizme 

Kitabın 327 . -328 . sayfalarında sosyalizmin kapital izmi "kaçınıl
maz olarak" aşacağı ve bunu "devrimci yoldan" yapacağı söyleni
yor. Emperyalist dönemde üretici güçlerle üretim i lişki leri arasında
ki çatışma her zamankinden daha fazla keskinleşmiştir. Proleter
sosyalist devrim bir " nesnel ihtiyaçtır" . Böyle cümleler yeterlidir ve 
bu şekilde yapılmalıdır. "Nesnel ihtiyaç. " Çok iyi ve halk tarafından 
kabul edilebilir. Devrimi nesnel bir ihtiyaç şeklinde adlandırmak, 
basitçe, devrimin alacağı yönün bireylerin n iyetlerine bağlı olmadı
ğı anlamına gelir. İster beğen ,  ister beğenme, gelecektir. 

Proletarya, "kapitalizmi yok etmek için tüm çalışanları çevresin
de örgütleyecektir" (s.327) .  Doğru , fakat bu noktada iktidarın ele ge
çirilmesi sorunu da ortaya konmalıdır. "Proleter devrim, hazır iktisa
di biçimler bulmayı ümit edemez. "  "Sosyalist iktisadın öğeleri, özel 
mülkiyete dayalı kapitalist bir ekonomi içinde olgunlaşamaz" 
(s.328) .  Gerçekten, yalnız "olgunlaşamaz" değil, doğamazlar bile. 
Kapitalist toplumlarda, kooperatif veya devletçi bir ekonomi ,  olgun
laşmak bir yana, oluşturulamaz bile. Bu,  bizimle, kapitalist toplum
lardaki beledi kamu girişimleri gibi şeylerin sosyalist olduğunu iddia 
eden ve kapitalizmin barışçıl yoldan sosyalizme doğru gelişeceğini 
iddia eden revizyonistler arasındaki esas farktır. Bunu iddia etmek, 
Marksizmi ciddi bir şekilde çarpıtmak demektir. 
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2) Geçiş Dönemi 

Kitapta şöyle deniyor: "Geçiş dönemi, proletaryanın siyasi ikti
darının kurulmasıyla başlar ve sosyalist devriınin soruınluluğunun 
yerine getirilmesiyle biter: Yani, komünizınin i lk aşaması olan sos
yalizmin kuru lması" (s .328) .  Geçiş döneminin, son tahli lde, hangi 
dönemleri içerdiği çok dikkatli incelenmelidir. Sadece kapitalizm
den sosyaliznıe geçiş mi, yoksa aynı zaınanda sosyalizmden komü
nizme geçiş de nıi içerilmektedir? 

Burada Marx anılıyor: Kapital izmden sosyalizme "devrimci bir 
dönüşüın" dönemi vardır. B iz şimdi böyle bir dönemdeyiz. B irkaç 
yıl içinde halk koınünlerimiz, teınel ekip mülkiyetinden temel ko
mün mülkiyetine; 1 sonra da tüm halk mülkiyetine2 doğru bir dönü
şüm gerçekleştirmek zorundadır. Halk komünlerinin temel komün 
ınülkiyetine doğru şiındiden yaptığı dönüşüm kolektif mülkiyet 
olarak kalınıştır (ve henüz tüm halkın mülkiyeti değildir) . *  

1 Çin ' in k ırsal kesiminde, üç tane kolekti f mülkiyet düzeyi vardır. En küçük birim, 
üretim ekibi ,  gene l l ikle on beş i le otuz beş arası ai leden meydana gel ir. Ekip, te
mel mülkiyet ve üretim birimidir. Üzerinde çal ıştığı toprağa, birkaç yük hayvanı
na, dövme ve kırma makineleri gibi küçük tarım araçl arma sahiptir. Bir sonraki 
birim, üretim tugayı , beş i le on beş yk ipten oluşur. Tugaylar, traktör ve sulama 
teçhizatı gibi ,  ekiplerin satın alamayacağı kadar pahal ı  ve etkin bir şek i lde kul la
namayacağı k�ıdar büyük üretim araçlarına sahiptir. Tugay, (ekilen-Ç.N. )  tepeleri 
taraçalama gibi iş leri de üstlenir; ekip bunları yapamayacak kadar küçüktür. Nü
fusu birkaç bind�n el l i  bine kadar olan komün ise on i le otuz tugaydan meydana 
ge lir. Komünler, tugay ların arasında koordinasyonu sağlamaktan başka, tugay la
rın idare edemeyeceği kadar büyük olan s ınai teşebbüslere ve projelere -büyük 
sulama projeleri g ibi- sahiptirler ve bunları işletirler. 

2 Çeşitl i kolektif mülkiyet biç imleri , bütün olarak ele al ınmca, tüm halkın mülkiye
tinden farkl ıdırlar. Kolektif mülkiyet, üretim araç larının, toplam nüfusun bir kesi
minin mülkiyetinde olduğunu ifade eder. İster ekip, ister tugay, ister komün olsun, 
bu kesim temelde üretimi yönetir ve işletir. Kolektif bir şeki lde sahip olunan biri
min üıünü, vergi ler hariç olmak üzere, onu üreten birime aittir. B i rim, ürünün bir 
bölümünü yeniden üretim ve yatırım için, kalanını da işçi gel irleri iç in kul lanır. 
Diğer taraftan, tüm halkın mülkiyeti i se ,  toplumun bir kesiminin deği l ,  tümünün 
mülkiyetini ifade eder. Bu çeşit teşebbüsler, dolaysız olarak merkezi planlama ve 
örgütlenmeye tabidirler. Ürün ler tüm topluma aittir ve tüm halkın mülkiyeti altın
daki birimler sisteminde ihtiyaca göre dağıtı labi lirler. Bu çeşit l i  üretim birimleri 
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Geçiş döneminde "tüm toplumsal ilişkiler temelden dönüşmüş 
olmalıdır" . Bu önerme ilke olarak foğrudur. "Tüm toplumsal ilişki
ler"in anlamı, üretim ilişkilerini ve üstyapıyı (iktisat, siyaset ve ide
oloji) içerir. 

.... 

Geçiş döneminde, "üretim güçlerinin, sosyalizmin zaferini ga-
rantilemek için gerekli olan gelişmeye ulaşmalarını" s�ğlamalıyız. 
Diyebilirim ki, Çin'de yılda en az 1 00-200 milyon ton çeliğe ihtiya
cımız vardır. Bu yıla kadar esas başarımız üretim güçlerinin geliş
mesini önleyen engelleri kaldırmak oldu . Çin'in sosyalizminin üre
tim güçlerinin gelişmesi ancak başlamıştır. 1 958- 1 959'un Büyük 
İleri Atılım'ından geçmiş durumdayız; 1 960'a üretimde büyük geliş
meler vaat eden bir yıl olarak bakabiliriz. 

3) Proleter Devrimin Çeşitli Ülkelerdeki 
Evrensel ve Özel Nitelikleri 

Kitapta, Ekim Devrimi'nin "bir standart oluşturduğu" ve her ül
kenin "sosyalizmi kurmak için kendine özgü biçim ve somut yön
temleri olduğu" söyleniyor. Bu doğru bir önermedir. 1 848'de bir 
Komünist Manifesto vardı . Yüz on yıl sonra bir Komünist Manifes
to daha vardı : 1 957'de çeşitli komünist partiler tarafından yapılan 
Moskova duyurusu . Bu duyuru evrensel yasalarla somut özellikle
rin bütünleşmesine sesleniyordu . 

birleşik bir muhasebe birimi gibi ele alındığından, tekil üretim biriminin kar ve
ya zararları ne birimdeki yatırımı etki ler ne de işçi lerin gelirini . 
1973'te, tüm halkın mülkiyetindeki sanayi, toplam sabit servetin yüzde 97'sine, 
sanayi i le uğraşan halkın yüzde 63'üne ve toplam sınai çıktının yüzde 86'sına ula
şıyordu. Kolektif mülkiyet altındaki sanayi , sabit servetin yüzde 3'ünü, sınai iş
gücünün yüzde 36,2'sini ve toplam üretimin yüzde 1 4'ünü kaplıyordu. Bireysel el  
zenaatları ise, diğer yüzde 8 ' i  oluşturuyordu. Ticarette, perakende satışların yüz
de 92,5'i tüm halkın mülkiyetindeydi; kolektif bir şekilde sahip olunan birimler, 
toplam perakende satışların yüzde 7,3'ünü oluşturuyordu. Diğer taraftan, tarımda 
üretim araçlarının yüzde 80 i le 90'ı hata kolektif mülkiyet altındaydı . 

* Parantezin içindekiler, açıklık getirmek amacıyla İngilizceye çeviren tarafında!l ko
nulmuştur. 
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Ekim Devrimi'nin standart yönlerini göstermek, proleter devri
minin temel içeriğinin her ülkede aynı olduğu.nu göstermektir. 
Özellikle bu noktada revizyonistlerden ayrılıyoruz. 

Devrim kapitalist üretkenlik düzeyinin yüksek ve proletaryanın 
çok olduğu Batı ülkelerinde değil de, kapitalist üretkenlik düzeyi
nin görece düşük ve proletaryanın görece küçük olduğu Doğu ülke
lerinde (örneğin Rusya ;ıye Çin'de) başarıldı. Bunun nedeni neydi? 
Bu sorunun incelenmesi gerekir. 

Proletarya ilk zaferini niye Rusya'da kazandı? Kitap bunun ne
deninin "emperyalizmin tüm çelişkilerinin Rusya'da toplanması" 
olduğunu söylüyor. Devrim tarihi, devrimin odak noktasının Ba
tı'dan Doğu'ya kaymakta olduğunu göstermektedir. 1 8 . yüzyılın so
nunda odak noktası ,  dünya siyaset hayatının merkezi haline gelen 
Fransa'ydı . 1 9. yüzyılın ortalarında ise, odak noktası ,  proletaryanın 
siyasi sahneye çıkıp Marksizmi doğurduğu Almanya'ya kaydı . 20. 
yüzyılın başlarında odak noktası Rusya'ya kaydı ve Leninizmi do
ğurdu . Marksizmin bu gelişmesi olmasaydı , Rus Devrimi için bir 
zafer söz konusu olamazdı . 20. yüzyılın ortalarında ise dünya dev
riminin odak noktası Çin'e kaymıştı .  Söylemeye gerek yok, odak 
noktasının gelecekte yine yer değiştirmesi kaçınılmazdır. 

Rus Devrimi'nin başarıya ulaşmasının bir başka nedeni ise, ge
niş köylü kitlelerinin devrimde müttefik bir güç rolü oynamasıydı . 
Kitapta "Rus proletaryasının yoksul* köylüler ile itiifak kurduğu" 
söyleniyor (s .328-29, 1 967 basımı). Köylülük arasında çeşitli kat
manlar bulunur. Proletarya bunların arasında yoksul köylüliiğe gü
vendi. Devrim başlayınca, orta köylü lük her zaman kararsızlık için
de olur; durumu gözden geçirip devrimin bir güce sahip olup olma
dığını, ayakta kalıp kalamayacağını, bir yarar sağlayıp sağlamaya
macağını görmek ister. Ancak, orta köylülük, durumu görece açık 
bir biçimde görünceye kadar proletarya saflarına geçmeyecektir. 

* Sadece 1 969 basımında. 
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Ekim Devriıni'ndc böyle oldu . Toprak reforınunıuz, kooperatifler 
ve halk koınünlerinıizde de böyle oldu.  3 

Bolşevik-Menşevik ayrışnıası, ideolojik, politik ve örgütsel ola
rak Ekiın Devrinıi'n in zafer yolunu hazırladı . Bolşevikler, Menşe
viklere ve İkinci Enternasyonal revizyonizmine karşı mücadele et
meseydi, Ekinı Dcvriıni hiçbir zaınan başarılı olaınazdı . Lenin iznı 
her türlü revizyoniznı ve oportünizme karşı nıücadele içinde doğdu . 
Ve Leninizın ol ınadan , Rus Devrimi zafere ulaşamazdı. 

Kitapta deniyor ki ,  "Proleter devriıni i lk defa Rusya'da gerçek
leşti ve devriın öncesi Rusya'da kapitalizm, devriınin başarıya ulaş
masıııı sağlayacak kadar gelişmişti . "  Proleter devrinıin zaferinin, 
kapital ist gelişme düzeyi yüksek olan bir ü lkede gerçekleşmesi ge
rekıneyebil ir. Kitap Len in'i aktarınakta haklıdır. Bugüne kadar sos
yalist devrimin başarıya ulaştığı ülkelerden yalnız Doğu Almanya 
ve Çekoslovakya'da kapitalizmin gelişme düzeyi yüksekti; diğer ül
kelerde görece daha düşüktü. Ayrıca devrim, gel işme düzeyinin 
yüksek olduğu Batı devletlerinde de patlak vermedi . Lenin şöyle 
deıniştir: "Devrim, i lkönce emperyalist dünyanın zayıf halkasında 
patlak verir. " Ekiın Devrimi sırasında Rusya böyle bir zayıf halkay
dı . Ayn ı  şey, Ekim Devrimi 'nden sonra Çin için de geçerliydi. Hem 
Rusya, hem de Çin'de görece kalabalık bir işçi sınıfı ve ezilen, acı 
çeken geniş bir köylülük vardı. Ve ülkelerin ikisi de büyüktü . . .  An
cak, bu yönlerden Hindistan da hemen hemen aynı durumdaydı. 
Sorun ,  niye Hindistan' ın Lenin ve S talin'in gösterdiği şekilde em
peryalizmin zayıf halkasını kırıp, bir devrim gerçekleştiremediği
dir. Çünkü ,  Hindistan bir İngiliz sömürgesiydi ,  tek bir emperyalist 
devlete ait olan bir sömürgeydi. Hindistan ile Çin arasındaki fark 
burada yatmaktadır. Çin, birçok emperyalist hükümetin boyunduru-

3 Toprak reformu hareketi özel l ikle, 1 949 i le l 952 arasındak i Kurtuluş sonrası top-
rak ref om1u kampanyasını  ima etmektedir. Tarımsal üretic i  kooperatiflerinin bü
yük bir kısmı l 955'te ve l 956'nın başlarında, kolcktifleştinnenin doruğa erişt iği 
zamanlarda kuru ldu. Halk komünleri Ç in'in tümünde l 958 güzünde, Büyük İ leri 
Atıl ım ' ın i lk aşamalarında örgütlendi .  
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§:u a l t ında o lan bir varı sönıür�evdi .  'Hindistan Koınünist Part isi ül-
'- ·  .1 � .1 

ken in bu rjuva-deınokratik devriınindc akt if bir rol oynayaınadı ve 
Hindistan proletaryasının deınokrat ik devriınde liderl iği ele aln1ası
nı n1ü nıkün kı lnıadı .  Ayrıca� Hindistan Koınünist Partisi bağımsız
l ıktan sonra da Hindistan proletaryasının bağıınsızlık davasında di
rcnenıcdi .  

Çin ve Rusya'nın tarih i tccrühesi . olgun bir partinin varlığ ının 
devriıni kazannıada çok öneınli  bir şart olduğunu ispatlaınaktadır. 
R usya'da Bolşev ikler denıokrat ik dcvri ınde etkin bir ro l oynayarak . 
l 905 Devrimi iç in burjuvazininkinden değiş ik bir progranı önerdi
ler. Prograın sadece Çar'ı düşürıne sorununa değil , aynı  zaınanda 
önderl iğin Meşruti Dcınokratik Part i'den (Constitutional Democra
t ic Parti) kapı lnıası sorununa da çözüm getirıneyi hedefl iyordu . 

1 9 1 1  Devrimi sırasında Çin 'dc ha!a bir komünist parti yoktu .  
Ç in  Komünist Part isi 1 92 1  'de kurulduktan sonra, hemen ve büyük 
bir faaliyetle demokratik devrime katıldı ve ön saflarda savaştı . Çin 
burjuvazisinin altın çağı, devrimlerinin canlı olduğu dönem 1 905-
1 9 1 7  yılları arasındaydı .  1 9 1 1 Dcvrimi'nden sonra Mil liyetçi Part i 
düşüş göstermekteydi bile. 1 924'te daha ileriye yönelmek için Ko
münist Part i'ye yanaşmaktan başka alternatifleri yoktu . Proletarya, 
burjuvaziyi aşmıştı. Demokratik devrimin önderliğinde, proleter si
yasi part isi burjuva siyasi partisini  aşmışt ı .  l 927'de Çin Komünist 
Partisi 'nin henüz olgunluğa erişmem�ş olduğunu sık sık söyledik. 
Esas olarak bunun anlamı, burjuvaziyle ittifak yaptığı yıl lar sırasın
da, Parti'n in ,  burjuvazinin devrime ihanet etme ihtimal ini görınedi
ği ve gerçekten buna tümüyle hazırlıksız olduğudur; 

Kitabın burasında (s . 33 1 ) , kapital izm öncesi iktisadi biçimlerin 
egemen olduğu ülkelerde sosyalist devrimin tamamlanabilınesinin 
nedeninin, i leri sosyal ist ü lkelerin yardımı olduğu görüşü ifade edi
l iyor. Sorun ,  eksik bir şekilde ortaya konmuştur. Demokratik dev
rimden sonra sosyalizm yolunda yürüyebilmemizin temel nedeni ,  
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emperyalizm, feodalizm ve bürokrat kapital izminin iktidarını yık
mamızdır. Esas olan etmenler, iç etmenlerdi. Başarılı sosyalist ülke
lerden aldığımız yardımlar da önemli bir şarttı . Ancak, bu , sosyalist 
yolu seçip seçıneyeceğimiz sorununu çözebilecek bir şart değil, 
sosyalist yolu seçtikten sonra ilerleme haddini etkileyebilecek bir 
şarttı. Yardımla daha hızlı ilerleyebilirdik, onsuz ise daha yavaş. 
Yardımla anlatmak istediğimiz, ekonomik yardımla beraber, yar
dım eden ülkelerin hem başarılı hem de başarısızlıklarının olumlu 
ve olumsuz tecrübelerini yılmadan uygulamamız .  

4) " Barışçıl Geçiş" Sorunu 

Kitabın 330. sayfasında şöyle deniyor: "Belirli kapitalist ülke
lerde ve eski sömürgelerde, işçi sınıfının siyasi iktidarı barışçıl par
lamenter yoldan ele geçirmesi pratik bir ihtimaldir. " Söyleyiniz, bu 
"belirli ülkeler" hangileridir? Avrupa ve Kuzey Amerika'daki başlı
ca ülkeler tepeden tırnağa silahlandırılmıştır. İktidarı barışçıl yol
dan ele geçirmenize bunların izin vereceğini mi bekliyorsunuz? 

Her ülkenin komünist partisi ve devrimci güçleri her iki elini de 
hazır tutmalıdır: B iri zafere barışçı l  yoldan ulaşmak, diğeri de ikti
darı şiddet ile ele geçirmek için .  Bunların ikisinden de vazgeçile
mez. Olayların genel eğilimini düşünürsek, burjuvazinin siyasi ik
tidardan vazgeçme niyetinin olmadığını kavramak elzemdir. Bunun 
için savaşacaklardır; ve eğer hayatları tehlikeye düşerse niye şidde
te başvurmasınlar? Ekim Devrimi'nde, bizim devrimimizde de ol
duğu gibi , her iki el de hazırdı. Lenin,  1 9 1 7  Temmuz'undan önce 
zaferi kazanmak için barışçıl yöntemler kullanmayı düşündü, ancak 
Temmuz olayı, iktidarın proletaryaya barışçıl yoldan geçebilmesi
nin artık mümkün olmadığını gösterdi . Ayrıca Ekim Devrimi zafe
rini de, i lkönce geri çekilip, üç aylık askeri hazırlık yaptıktan sonra 
kazandı. Lenin, proletaryanın Ekim Devrimi sırasında siyasi iktida-
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rı ele geçirmesinden sonra, kapital izmi tasfiye etmek ve sosyalist 
dönüşümü uygulamaya koymak için "doğru yola getirme" yöntemi
ni kullanarak barışçıl yöntemler yönündeki eğilimini sürdürdü . An
cak burjuvazi, 14 emperyalist gücün hilelerine katılarak, karşıdev
rimci silahlı ayaklanmalar ve müdahaleler başlattı. Böylece Ekim 
Devrimi'nin zaferinitJ pekiştirilebi lmesi için, Rus partisinin önder
liğinde üç yıllık silahlı mücadele verilmesi gerekti .  

5)  Demokratik Devrimden Sosyalist Devrime-Birkaç Sorun 

330. sayfanın sonunda kitap, demokratik devrimin sosyalist dev
rime dönüşümüne değiniyor, ama bu dönüşümün nasıl gerçekleştiği
ni açık bir şekilde açıklamıyor. Ekim Devrimi ,  burjuva-demokratik 
devrimden artakalan görevleri uygunlukla yerine getiren bir sosya
list devrimdi. Ekim Devrimi 'nin zaferinden hemen sonra, toprağın 
devletleştirilmesi ilan edildi . Ancak, burjuva-demokratik devrimini 
toprak sorununda bir sonuca ulaştırmak daha zaman alacaktı. 

Çin, demokratik devrimin görevlerini Kurtuh�ş Savaşı sırasında 
yerine getirdi . 1 949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulması, de
mokratik devrimin sonucunu ve sosyalizme geçişin başlangıcını 
işaretliyordu . Toprak reformunu tamamlamak üç yıl daha aldı, fakat 
hemen Cumhuriyet kurulduğunda -sanayi ve ulaşımdaki sabit kıy
metlerin yüzde 80'ini teşkil eden- bürokratik kapitalist teşebbüsle
ri mülksüzleştirdik ve bunları tüm halkın mülkiyetine dönüştürdük. 

Kurtuluş Savaşı sırasında antif eodal ve antiemperyalist slogan
ların yanında antibürokratik sloganlar da kullandık. Bürokratik ka
pitalizme karşı mücadelenin ikili bir özelliği vardı : Komprador ka
pital izme4 muhalefeti kadar demokratik devrimci bir özellik, ayrıca 
büyük burjuvaziye muhalefeti kadar da sosyalist bir özellik. 

4 Komprador kapital izmi ,  Çin'de yabancı çıkarlara hizmet eden Çinl i lerin çal ıştığı 
yabancı ticari kuruluşları ima etmektedir. 
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Direniş  savaş ının kazan ı ltnası ndan sonra, Mi l liye tçi Part i 
(KMT) bürokrat ik sernıayenin çok büyük bir bölüıni.inü Japonya, 
Almanya ve İtalya'dan eline geçirdi . Bürokrat ik sermayenin ulusal 
sernıayeye (yani Çin serınaycsine) oranı 8'e 2 idi . Kurtuluştan son
ra tüın bürokratik sermayeyi mülksüzleşt irdik. Böylece Çin kapita
lizıninin başlıca öğelerini tasfiye ettik . 5 

Fakat , tüın ülken in kurtu l u�undan sonra, "devrimin, ilk aşama
larında esas olarak bir burjuva-denıokratik devrimi özelliği taşıdı
ğını ve ancak daha sonra sosyal ist h i r  dc vri ınc doğru adıın adını gc-
..... ..... ..... 

l iştiğini "  düşünnıek yanl ış olur. 

6) Şiddet ve ProletarJ1a Diktatörlüğü 

333 .  sayfada şiddet kavramı kullanı l ırken daha kesin olunabil ir-
di .  Marx ve Engels her zaınan "devlet, tanımı gereği, ınuhalif sını
fı baskı al t ında tutmak için bir şiddet aracıdır" demişlerdir. Dolayı
sıyla, h içbir zaman "proletarya diktatörlüğü, sömürücü ile il işkile
rinde saf ve bas it bir şekilde şiddet kul lanmaz ve esas olarak kul
lanmayabi lir bile" denemez. 

Sömüren sınıf, yaşamı tehl ikeye düştüğünde, her zaman şiddete 
başvurur. Gerçekten,  devrimin başladığını görür görmez, onu şid
detle bastırmaya çalışır. Kitap şöyle diyor: "Tarihi tecrübe, sömüren 
sınıfın siyasi iktidarı halka terk etmekte kesinlikle isteksiz olduğu
nu ve halkın siyasi iktidarına karşı çıkmak için silahl ı  güç kullandı
ğ ın ı  ispatlamıştır. " Bu ifade, sorunu tam olarak ortaya koymamak
tadır. Sömüren sınıfın nıuhalcfet için ş iddet kullanması, sadece hal-

5 Mao'nun bürokrat ik sem1ayenin önemi ve o zamanlarda ona karşı uygu lanacak 
pol i t ikalar hakkındaki tartışmalan için,  bkz .  "Ş imdiki Durum ve Görevlerimiz" , 
25 Aralık 1 947 , ve "Çin Komünist Panisi Yedinci  Merkez Kurulu 'nun İ k inc i  Ge
nel Toplantıs ına Rapor" 5 Mart 1 949, Seçme Eserler, c . IV, Kaynak Yaymları , 
s . 1 5 1 - 1 7 1  ve s .34 1 -355 .  
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kın devriınci sivasi �ücünü ör!!üt lcnıesi ndcn sonra olnıaz ;  halkın si-.ı "-' ..... 

yasi  ikt idarı ele geçirmek için ayaklandığı andan it ibaren, sön1ürcn-
ler devriınci halkı bastınnak için ş iddete başvurur. 

Devriınimizin amacı , toplumun üretici güçlerini gclişt irnıckt ir. 
Buna ulaşmak için ,  i lkönce düşnıanı dcv irmeın iz gerekir. İk inc i  
olarak da, onun direnişini bastırnıanıız gerekir. Bunu,  halkın dev
rimci � iddeti olmadan nasıl yapabi l irdik? 

Kitabın burasında, proletarya diktatörlüğünün ' 'özüne" ve i şçi  s ı 
nıfı i le  genel olarak enıckçi halkın sosyal ist dcvrinıdck i  soru nı l u l u k 
larına değinilmektedir. Ancak, düşınanın baskı altında tutulnıasına 
ve sınıfların yeniden şekillendiril ınesine değinilmediğinden tartı şma 
eksik kalınıştır. Toprak ağaları , bürokratlar, karşıdevrinıci ler ve is
tenmeyen öğeler yeniden şeki llendirilmelidir; aynı şey kapitalist s ı
nıf, küçük burjuvazinin yüksek katmanları ve orta* köylülük için de 
geçerlidir. Deneyimiz, yeniden şekil lendirmenin zor olduğunu gös
termiştir. Israrla tekrarlanan bir mücadeleden geçmeyenler, hakkıyla 
yeniden şekillendirilememektedirler. Burjuvazinin artakalan gücünü 
ve herhangi bir etkisini tamamen yok etmek, on ya da yirnıi yıl , hat
ta yanın yüzyıl alabilecektir. Komün mülkiyetinin yürürlüğe kondu
ğu kırsal bölgelerde, özel mülkiyet devlet mülkiyet ine dönüştürül
müştür. Tüm ülke yeni şehirler ve yeni esas sanayiler i le dolnıuştur. 
Tüm ülke içi ulaşım ve iletişim çağdaşlaştırılmıştır. Gerçekten ,  ikti
sadi durum tümüyle değişmişt ir ve köylü lerin dünya görüşünün tü
müyle ve adım adım dönüşmesi ilk defa zorunlu olmuştur. (Kitabın 
burasında "birincil sorumluluklar" dan söz edil irken, Lenin'in kel ime
leri, onun özgün amaçlarından değişik bir şekilde kullanılmaktadır. ) 

Düşmanın hoşuna gidecek şekilde yazmaya veya konuşmaya 
çalı�mak, kitleleri aldatmak ve sonuç olarak kendi sınıfını cehalet 
içinde tutarken, düşmanı rahatlatmak demektir. 

* Sadece 1 969 basımında. 
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7) Proletarya Devletinin Biçimi 

334. sayfada, "proletarya devleti çeşitli biçimler alabilir" deni
yor. Yeterince doğru; fakat halk demokrasilerindeki proletarya dik
tatörlükleri ile Ekim Devrimi'nden sonra Rusya'da kurulan proletar
ya diktatörlüğü arasında özde pek fark yoktur. Ayrıca Sovyetler B ir
liği'ndeki sovyetler ile bizim halk komitelerimiz arasında .sadece 
isimde fark vardı,  ikisi de temsilci meclisleriydi .  

Çin'dc halk koıniteleri, burjuvazinin temsilcileri olarak katılan
ları da (Milliyetçi Parti'den ayrılan temsilciler ve önemli demokrat 
kişiler olan temsilcileri) içeriyordu. Bunların hepsi Çin Komünist 
Partisi'nin önderliğini kabul etmişti. Bunlardan bir grup, karışıklık 
yaratmaya çalıştı ama başaramadı . 6 Böylesine içerikli bir biçim 
sovyetten değişik görünebil ir, ama Ekim Devrimi'nden sonra Sov
yetlerin Menşevik sağcı Sosyal Devrimci Parti'nin temsilcilerini, 
bir Troçkist hizbi, bir Buharin hizbini, bir Zinovyev hizbini vb. 
içerdiği unutulmamalıdır. İsmen işçi ve köylüleri temsil etmelerine 
rağmen, bunlar burjuvazinin örtük temsilcileriydiler. Ekim Devri
mi'nden sonraki dönem, proletaryanın , Kerenski hükümetinden 
-hepsi burjuva öğeler olan- büyük sayıda personeli kabul ettiği bir 
zamandı. Bizim merkezi halk hükümetimiz, Kuzey Çin Halk Hükü
meti'nin kuruluşunun üzerine inşa edilmişti .  Çeşitli bölümlerin tüm 
üyeleri taban bölgelerden gelmekteydi ve temel kadroların çoğun
luğu Komünist Parti üyesiydi. 

6 Burada Mao, Chang Po-chün ve Lo Lung-chi'nin faaliyetlerini kastediyor. l 957 
yazında Chang, çoğunlukla çeşitli demokratik partilerden oluşan Çin Halkının 
Danışma Konferansı'na daha fazla güç veri lmesini önerdi .  Bu birim, ÇKP'nin 
egemenliğindeki Ulusal Halk Kongresi'n in  üstünde veto gücüne sahip bir "üst 
meclis" şeklinde h izmet edecekti . Lo, 1 950 başlarındaki karşıdevrimcilere karşı 
kampanyalarda haksız n1uamele gördüklerini  iddia ettiği demokratik insanlara 
yapı lan uygulamaları incelemek için, bir "düzeltme komiteleri" dizisi önerdi .  
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8) Kapitalist Sanayi ve Ticareti Dönüştürme 

335 . sayfada, Çin'deki kapitalist mülkiyetin devlet mülkiyetine 
değişme süreci hakkında yanlış bir açıklama var. Kitap sadece ulu
sal sermayeye karşı politikamızı açıklıyor; bürokratik sermayeye 
karşı politikamızı (mülksüzleştirıne) açıklaınıyor. Bürokratik kapi
talist mülkiyeti kamu mülkiyetine dönüştürmek için mülksüzleştir
me yöntemini seçtik. 

335 . sayfada, 2. paragrafta; kapitalizmin dönüştürülmesi için 
devlet kapitalizminden geçme deneyi ,  tekil ve özel bir tecrübe ola
rak ele alınıyor; bunun evrensel öneıni inkar ediliyor. Batı Avrupa 
ülkeleri ve Birleşik Devletler' in kapitalist gelişme düzeyleri yük
sektir ve denetim mevkileri bir tekelci kapitalist azınlığının elinde
dir. Fakat büyük sayıda küçük ve orta kapitalist de vardır. Dolayı
sıyla, Amerikan sermayesinin yoğun, fakat aynı zamanda genişçe 
dağılmış olduğu söylenir. Bu ülkelerde, başarılı bir devrimden son
ra, şüphesiz tekelci sermayenin mülksüzleştirilmesi gerekecektir. 
Ama küçük ve orta kapitalistler de aynı şekilde mülksüzleştirilecek 
midir? Bunları dönüştürmek için devlet kapital izmi biçimlerinden 
birinin benimsenmesi gerekebilir. 

Kuzeydoğu'daki eyaletlerimiz kapitalist gelişme düzey�nin yük
sek olduğu bölgeler olarak düşünülebil ir. Aynı şey, (Şanghay'daki 
merkezler ve eyaletin güney bölümü dahil olmak üzere) Kiangsu 
için de geçerlidir. Devlet kapitalizmi bu bölgelerde yürüyebildiyse, 
koşulları bu eyaletlere benzeyen başlıca ülkelerde neden yürümesin? 

Kuzeydoğu eyaletlerimizi ellerinde bulundurdukları zaman Ja
ponların yöntemi ,  başlıca yerli kapitalistleri tasfiye edip, bunların te
şebbüslerini Japon devlet teşebbüslerine veya bazı kereler de tekel
ci kapitalist teşebbüslere çevirmekti .  Küçük ve orta kapitalistler 
içinse, denetim kurabilmek amacıyla, yardımcı kumpanyalar açtılar. 
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Ulusal scrnıaveyi dönüstürmenıiz üç asamadan Q;ecti : devlet em-.J !> !> � .> 

ri ile özel inıalat, özel imalatın devlet eli i le alını ve satı ını, * hcnı 
tekil birimlerin, hem de tüm ürctiın komplekslerinin devlet ve özel 
kesinı tarafından ortaklaşa işletilmesi . Her aşanıa yöntemli bir şe
ki lde yürütü ldü . Bu ,  ürctiıne herhangi bir zarar gelmesini önledi; 
hatta dönüşünı ilerledikçe üretim de gelişti . Devlet kapital izıni sa
yesinde birçok yeni tecrübe kazandık� örneğin , devlet ve özelin or
taklaşa işlet i lnıesi aşaınasından sonra kapitalistler için sabit yarar 
uygulanıak .7 

9) Orta Köylüler 

Toprak reformundan sonra, toprağın hiçbir ınali değeri yoktu ve 
köylü ler "kendilerini gösterınekten"  korkuyorlardı . B ir zaınanlar bu 
durumu yetersiz bulan yoldaşlar vardı . Ancak, toprak ağaları ve 
zengin köylüleri aşağılayan sınıf nıücadelesi sırasında, köylülük, 
yoksulluğu onurlu ,  serveti utanç verici görmeye başladı . Bu ,  yoksul  

* Bkz. i lerde 8 .  dipnot . (Ç.N . )  
7 "Sabit faiz" Çin Komünist Partisi 'nin u lusal burjuvaziyi " satın alma" stratejisinin 

özgül bir bölümüydü. Kurtuluştan sonra, bunlara karşı uygulanan pol itika bi rkaç 
aşamadan geçt i .  Birinci aşama; devletin imalat ve işlemleme için özel teşebbüs
lerle birl ikte ısmarlamada bulunması ,  bu teşebbüsleı= tarafından üretilen ürünlerin 
bi rleşik bir şeki lde satın al ınması ve dağıtı lmas ıydı . I 952'de uygulanan öze l sa
nayi iç inde düzeltme kampanyasından sonra "karlan dört paya bölme" şekl inde 
ik inci aşama yürürlüğe girdi .  
Nispeten eşit olan dört pay şunlardı : 
a) Devlete ödenen vergiler, 
b) İşçi refah fonuna yapı lan katkı lar, 
c) Teşebbüsü gel iştim1e fon ları , 
d) Kapitalistler için kar. 
Üçüncü aşama, i lkönce bireyse l  teşebbüslerde ve sonra da tüm ticarette, birleşik 
dev let-özel mülkiyetinin yürürlüğe girn1esi idi . Bu "devlet kapitalizminin en yük
sek aşaması "nda, kapital istlerin gel iri ,  birim iç inde yaptıkları işler için e lde ettik
leri gelirden ve "sabit faiz"den oluşurdu. Sabit faiz, tek tek fim1aların y ı l l ık kar 
veya zararları gözeti lmeksizin, her y ı l  t.eşebbüslerin servetlerinin değerinin, yüz
de 5'i oranında hesaplanacak ve yinıı i yı l l ık bir süre için ödenecekti . Sabit faiz 
ödemeleri , Kültür Devrimi sıras ında sona erdi . 
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köylü lerin zengin köylüleri devirdiğini ve kasabalarda egemenlik
lerini kurduğunu gösteren iyi bir işaretti .  

339. sayfada deniliyor ki, zengin köylülerden alınıp yoksul köy
lülere verilen toprak, devlet tarafından mülksüzleştirilmiş ve sonra 
parsellenmiş olan topraktı . Bu ,  soruna saltanatın hediyesiymiş gibi 
bakan, sınıf mücadelesini ve kitle seferberliğinin harekete geçirildi
ğini unutan; sağ sapmacı bir görüş açısı .  B izim yaklaşımımız, kü
çük köylülere dayanmak, orta köylülerin çoğunluğuyla (aşağı orta 
köylülük) birleşmek ve toprağı, toprak ağası sınıfının elinden al
maktı .  Parti , önder rolü oynadığı halde her işi kitlelerin yerine ken
disinin yapmasına ve böylece kitleleri partinin ikame etmesine kar
şıydı . Gerçekten (partinin-Ç.N. )  somut pratiği "yoksulları , duyduk
ları acılardan öğrenmek için ziyaret etmek" , eylemci öğeleri özen
dirmek, kök salıp toparlanmak, çekirdekleri pekiştirmek, acıların 
dile gelmesini sağlamak ve sınıf saflarını örgütlemekti . Bunların 
hepsinin hedefi sınıf mücadelesinin açığa çıkması (unfolding) idi .  

Kitapta "orta köylüler, kasabalarda esas öğeler haline geldi" de
niyor. Bu yetersiz bir iddia. Orta köylüler esas görülür, onlar tanrı
laştırılır, kızdırmaktan kaçınılırsa, eskiden yoksul  olan köylüler 
kendilerini unutulmuş hissedeceklerdir. Bu ,  kaçınılmaz olarak, orta 
köylülerin kırsal alanlarda önderliği ele geçirmelerine yol açacaktır. 

Kitap,  orta köylülerin analizini yapmıyor. Biz, yüksek ve aşağı 
orta köylüler arasında ayrım yaparız. Ayrıca bu kategoriler içinde 
de yeni ile eskiyi -yeniyi daha fazla yeğleyerek- birbirinden ayırı
rız. Kampanya üstüne kampanyanın verdiği deneyler yoksul köylü
lerin ,  yeni aşağı orta köylüler ve eski aşağı orta köylülerin siyasi ta
vırlarının göreli olarak iyi olduğunu göstermiştir. Halk komünleri
ne sarılanlar bunlardır. Yukarı orta köylüler ile varlıklı orta köylü
ler arasında komünleri destekleyen bir grup olduğu gibi, bunlara 
karşı ç ıkan bir grup da vardır. Hopei eyaletinden gelen belgelere 
göre, üretim ekiplerinin toplam sayısı 40 OOO'i geçmektedir. Bunla
rın yüzde 50'si komünleri koşulsuz benimsemiş ,  yüzde 35 ' i ,  bel l i  
konu larda i tiraz veya şüphelerle kabul etmiştir; yüzde 1 5 ' i  ya karşı 
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çıknıaktadır, ya da konıünlcr hakkında ciddi şüpheleri vardır. Bu 
son grubun ınuhalefetinin nedeni, ekiplerin önderl iğin in varlıkl ı or
ta köylülerin ,  hatta istenıneyen öğelerin eline geçmiş olmasıdır. İki 
yol arasındaki n1ücadeledcki bu eğitiın sürecinde, eğer tart ışına bu 
ekipler arasında i lerleyecekse, önderliklerin değiştirihnesi gereke
cektir. Çünkü tarıınsal önderliğin kin1in elinde olduğu konusu, gc
l işınelerin yönünü büyük ölçüde etkileıncktedir. 

340. sayfada kitap şöyle diyor: "Esasen, orta köylülüğün ikili bir 
özelliği vardır. " Bu sorunun da somut analizi gereknıektedir. Yok-

..., ._ 

sul, aşağı orta, yukarı orta ve varlıklı orta köylüler bir anlamda iş-
çi, fakat başka bir anlamda özel mülk sahibidirler. Özel ınülk sah ip
leri olarak, görüş açı ları (işçi lerinkine-Ç.N.)  benzemez. Yoksu l  ve 
aşağı orta köylüler, yarı-özel ınülk sahipleri olarak betiınlenebil ir 
ve görüş açıları görece kolaylıkla değişt irilebilir. Buna karşılık, yu
karı orta ve varlıklı köylü lerin özel ınülkiyetçi görüş açısı daha faz
la  pekişmiştir ve bunlar kooperatifleşmeye sürekli direnmişlerdir. 

10) İşçi-Köylü ittifakı 

340. sayfadaki üçüncü ve dördüncü paragraflar işçi-köylü ittifa
kının önemi ile ilgileniyor, ancak ittifakın gelişmesi ve pekişmesi 
için ne yapılması gerektiğini irdelemeyi ihmal ediyor. Kitap yine, 
köylülerin, küçük üreticilerin dönüşümünü hızlandırması gerektiğin
den söz ediyor, ancak bu sürecin nasıl başlatılacağını, dönüşümün 
her aşamasında ne gibi çelişkilerin bulunabileceğini ve bunların na
sı l  çözülebileceğini tartışmıyor. Ve kitap, tüm sürecin yol ve taktik
lerini de tartışmıyor. 

B izim işçi-köylü ittifakımız şimdiden iki aşamadan geçmiş du
rumdadır. Bunların ilkinin temelinde toprak devrimi, ikincisinin ise 
kooperatif hareketi vardı . Kooperatifleşme yürürlüğe konmasaydı ,  
köylülük kaçınılmaz olarak kutuplaşacak ve işçi-köylü ittifakı pe-
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kişt iri leıneyecekti .  Sonuç olarak, "özel imalatın dev let e l iyle alım 
ve satımı "8 politikası da direşeıneyecekti . Bunun nedeni, bu politi
kanın ancak kooperatifleşıne temelinde korunabileceği ve tümüyle 
işlerl ik kazanabi leceğiydi . Bugün, işç i-köylü itt ifakımız bir sonraki 
adıını atmal ı ,  kendini makineleşıne temelinde kurınalıdır. Çünkü 
makine lcşmeıniş bir kooperatif ve komün hareketi, yine ittifakın 
pekiştiri lemeınesi anlamına gelecektir. Kooperatifleri hala halk ko
ınün leri haline getirınemiz gerekmektedir. Hala komün ekibi temel 
nıülkiyel in i .  kon1ün temel mülkiyeti haline; bunu da devlet mülki
yeti hal ine dönüştürmemiz gerekmektedir. Devlet ınülkiyeti ile n1a
kineleşıne bütünleş ince işçi-köylü ittifakın ı gerçek bir şekilde pe
kiştirmeye başlayabi leceğiz ve şüphes iz i şçi ler ile köylü ler arasın
daki farklar adım adım yok edilecektir. 

11) Aydınların Dönüştürülmesi 

34 1 .  sayfa tümüyle işçi ve köylülerin kendi aydınlarının yetişti
rilmesi ve sosyalist inşanın burjuva aydınların ı içermesi sorunları
na ayrılmış. Ancak kitap, aydınların dönüştürülınesi sorununa eği l
meyi ihmal etmiş . 

Sadece burjuva aydınları değil ,  işç i veya köylü kökenli aydınlar 
da dönüşüm içine girmel idirler; çünkü bunlar burjuvazin in çok 
yönlü etkisi altında kalmışlardır. Sanatsal ve edebi çevrelerden olan 

8 Birleşik satmalmı ve arz pol itikası ,  dev letin bazı ürünleri sabit fiyatlarla satm al
ması ,  böylece özel piyasayı ve bu mallarda spekülasyona yol açan şartları yok et
mesi anlamına gel irdi . Tahıl ,  yemeklik yağ ve yağ çıkarı lan bitki lerin birleşik sa
tınalımı ve arzı, l 954 Mart'ında ortaya ç ıktı. Pamuk ve pamuklu kumaş için ise, 
bu pol itika 1 954 Eylül 'ünde gerçekleşti . 
Birleşik satmahm ve arz sisteminde mal lar üç kategoriye ayrı lır: ( l 959 Nisan'ın
dan itibaren 38 ürünü içeren) birinci kategoriye giren mallar, dev let şirketlerinde 
sabit fiyatlarla satılır. İkinci kategoriye giren mallar ( l 959 Nisan'ından i tibaren 
293 ürün) sözleşme temelinde ulaşılan kotalara göre devlete satı l ır. Kotaüstü üre
tim de devlete satılabilir; ama satılmayabilir de. Üçüncü kategoriye giren mallar 
(birinci ve ikinci kategori lerde içeri lmeyenler) hala piyasaya satılabilir. 

1 63 



ve yazar olduktan sonra sosyalizmin -başlıca muhaliflerinden biri 
haline gelen Liu Shao-t'ang buna örnektir. Aydınlar, genel dünya 
görüşlerini ,  genellikle bilgiyi nasıl algıladıklarına göre belirlerler. 
B ilgi özel midir, yoksa toplumun malı mıdır? Kimileri bilgiyi, doğ
ru fiyat verildiğinde satılan, aksi halde satılmayan özel bir mal şek
linde görürler. Partinin , " içeridekilere önderlik edemeyecek" bir 
"dışarıdaki" (yabancı) olduğunu söyleyenler, yalnızca "uzman" 
olup, "kızıl "9 olmayanlardır. Sinemayla uğraşanlar Partinin sinema
ya önderlik edemeyeceğini iddia ediyorlar. Müzik veya baleyle uğ
raşanlar, Partinin burada önderlik öneremeyeceğini  söylüyorlar. 
Atom ilmiyle uğraşanlar da aynı şeyi söylüyorlar. Yani hepsi ,  Parti 
n in  hiçbir yere önderlik edemeyeceğini söylüyor. Tüm sosyalist 
devrim ve inşa döneminde, aydınların yeniden şekil lendirilmesi çok 
önemli bir konudur. Şüphesiz bu sorunu küçümsemek ve burjuva 
öğelere taviz verir bir tavır takınmak çok yanlış olur. 

Yine 34 1 .  sayfada, geçiş ekonomisindeki temel çelişkinin kapi
talizm ve sosyalizm arasındaki çelişki olduğu söyleniyor. Doğru . 
Ancak, bu bölüm sadece mücadeleyi başlatmaktan ve iktisadi yaşa
mın her sahasında kimin galip çıkacağını görmekten bahsediyor. 
B unun hiçbir tarafı tamam değildir. B iz şöyle derdik: Eksiksiz bir 
sosyalist devrim üç cephede; siyaset, iktisat ve ideoloj i  cephelerin
de i lertemelidir. 

Kitapta, bizim, teşebbüslerin idaresine ve devlete katılımlarını 
gerçekleştirmek amacıyla burjuva öğeleri içimizde topladığımız 
söyleniyor. Aynı şey, 357 . sayfada tekrar ediliyor. * Fakat biz, burju
va öğelerin yeniden şekil lendirilmesinin sorumluluğu üstünde ısrar 

9 "Kızıl ve uzman", sosyalist toplumun inşasında zıtların birliğini betimler. Kızıl
lık, işin siyasi ve ideoloj ik yönlerini ima eder; uzmanlık ise, teknik yönlerini . İki
si de her işin gerekli yönleridir. Fakat, her çelişkinin bir esas yönü olması gerek
tiği düşüncesine uygun dtarak Mao, "ideolojik ve siyasi işin, iktisadi ve teknik iş
lerin garantisi . . .  ruhu '' olduğunu savunmuştur. Diğer taraftan; k ızıllık, uzmanlığı 
dışlayacak ölçüde vurgulanırsa, zıtların birliği yıkılacak ve sosyalizmi inşa etmek 
görevi imkansızlaşacaktır. 

* 1967 basımına göre, s.34 1 . 
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ederiz. Onlara, yaşam şekillerini, genel dünya görüşlerini ve aynı za
ınanda belli konulardaki bakış açılarını değiştirmeleri için yardım 
ederiz. Halbuki kitapta, yeniden şekillendirmeden hiç bahsedilmiyor. 

12) Sanayileşme ile Tarımsal Kooperatifleşme 
Arasındaki ilişki 

Kitapta sosyalist sanayileşme, tarımsal kooperatifleşmenin ön
şartı olarak görülüyor. Bu görüş, kolektifleştirmenin temelde 1 930 
ile 1 932 arasında gerçekleştiri ldiği Sovyetler B irliği'ndeki duruma 
hiç uymamaktadır. O zaman onlar şimdi bizde bulunan traktörden 
daha fazlasına sahip olmuşlarsa da, üstünde makineleşmiş tarım ya
pılan tüm ekilebilir toprağın miktarı yüzde 20,3 'ün altındaydı .  Ko
lektifleştirmenin tek belirleyicisi makine olmadığından , sanayileş
me, kolektifleştirmenin önşartı değildir. Doğu Avrupa'daki sosyalist 
ülkelerde tarımsal kolektifleştirme çok yavaş tamamlandı ve bunun 
en önemli nedeni toprak reformundan sonra demirin hala sıcakken 
işlenmemesi ,  bir süre geç kalınması idi . B izim bazı eski temel böl
gelerimizde de, köylülüğün bir bölümü reformla yetinmişler ve da
ha fazla ilerlemek istememişlerdi .  Bu  durum, sanayileşmenin var 
olup olmadığına h içbir şekilde bağlı  değildi . 

13) Savaş ve Devrim 

352-354. sayfalarda deniyor ki, Doğu Avrupa'da çeşitli halk de
mokrasileri, " ne iç savaş, ne de dıştan silahlı müdahale olmamasına 
rağmen sosyalizmi kurabilmişlerdir" Ayrıca, "bu ülkelerde sosya
list dönüşümün bir iç savaş sınavından geçmeden gerçekleŞtiği "  id
dia ediliyor. Bu  ü lkelerde iç savaşın u luslararası bir savaş şeklinde 
verildiğini, iç savaşla uluslararası savaşın birlikte verildiğini söyle
mek daha doğru olurdu . Bu ülkelerin gericileri , Kızıl Ordu tarafın
dan ezilip geçilmişlerdir. 
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Bu ülkelerde iç savaşın olmadığını söylemek, yalnızca, özi.i yad
sıyan biçimcilik olurdu. 

Kitapta, "devrimden sonra, Doğu Avrupa ülkelerindeki meclis
ler halkın çıkarlarının genişçe temsil edi ldiği araçlar haline geldi" 
deniyor. Gerçekte,  bu meclisler eski burjuva meclislerinden tümüy
le farklıydı , yalnızca isimde benzerl ik taşıyordu . Kurtuluş'un ilk dö
nemlerindeki S iyasi Danışma Konferansı'nıız, isimde, Milliyetçi 
dönemdeki S iyasi Danışma Konferansından farksızdı . Milliyetçi
lerle yaptığımız müzakereler sırasında biz konferansa karşı ilgisiz
dik, aına Çan Kayşek çok ilgilen iyordu. Kurtu luştan sonra, onların 
yaftasını alıp ülke çapında, geçici halk meclis i  işlevi gören Çin Hal
kının S iyasi Danışma Konferansı'nı oturuma çağırdık. ı o  

Kitapta, Çin'in "devrimci mücadele sürecinde halkın birleşik de
mokratik cephesini kurduğu" söyleniyor (s.357) .  Niye ' 'devrimci 
savaş" deği l  de, sadece "devrimci  mücadele"?  1 927'den ülke çapın
da zafere kadar, 22 yıl boyunca uzun ve kesintisiz bir savaş verdik. 
Bundan önce de, 1 9 1 1  Burjuva Devrimi'yle başlayan, 1 5  yıllık baş
ka bir savaş dönemi vardı .  Emperyalistlerin güdümündeki savaş 
ağalarının savaşları da unutulmamalıdır. Böylece 1 9 1 1  'den Ameri
ka'ya Karşı Direniş Savaşı ve Kore'ye Yardım'a kadar, Çin'de 40 yıl 
boyunca sürekli savaş verildiği söylenebilir; devrimci ve karşıdev
rimci savaşlar. Ve partimiz, kurulduğundan beri otuz yıl  savaşlara 
katıldı veya bunlara önderlik etti .  

Büyük bir devrimin yolu iç savaştan geçmelidir. Bu bir yasadır. 
Ve savaşın nimetlerini görmeyip sadece zararlarını görmek tek yan
l ı  bir bakış açısıdır. Tek yanl ı  bir şekilde savaşın yıkıcı lığından söz 
etmenin halk devrimine bir yararı yoktur. 

1 O 1 949 Mart'ında Çin Komünist Partisi , 23 parti ve grubu temsil eden Halkın Si
yasi Danışma Konferansı'm örgütlemeye başladı . l 947 Eylül'ünde Halkın Siya
si Danışma Konferansı'nın Hazırl ık Komitesi toplantı ve Ortak Programı , yeni 
hükümetin hedeflerin in bildirisini ve işçi sınıfını Cumhuriyet'in önderi haline 
getiren Merkezi Halk  Cumhuriyeti'nin Organik Kanunu'nu kabul etti . Bundan 
sonra, i lk olarak 1 954'te toplanan Ulusal Halk Kongresi, Çin'in uzun dönemde 
egemen olan ulusal yasal organı olarak kuruldu. 
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14) Geri Kalmış Ulkelerde Devrim Daha mı Zordur? 

Çeşitli Batı ü lkelerinde herhangi bir devrimi veya inşa hareketi
ni tamamlamanın önünde büyük bir engel vardır; yani burjuvazinin 
zehiri o kadar güçlüdür ki, her köşeye sızmıştır. Bizim burjuvazimi
zin sadece üç nesillik bir geçmişi varken, İngiltere ve Fransa'daki
lerin 250-300 yı llık bir gelişim tarihi vardır ve bunların ideolojisi ve 
yaşam tarzı (nıodus operandi) toplumlarının her yönünü ve katma
nını etkilemiştir. Böylelikle İngiltere işçi sınıfı Komünist Part i 'nin 
değil İşç i Partisi 'nin izinden gitmektedir. 

Lenin der ki, "bir ü lke ne kadar geri olursa, kapitalizınden sos
yalizme geçi ş  o kadar güç olur" Bugün bu iddia doğru görünme
mektedir. Aslında, ekonomi ne kadar geri olursa geçiş o kadar daha 
az zordur; çünkü halk ne kadar yoksul olursa devrimi o kadar çok 
ister. Batı 'nın kapitalist ülkelerinde istihdam ve ücret düzeyi görece 
daha yüksektir. O ülkelerdeki işçi ler burjuvaziden derin bir şekilde 
etkilendiklerinden , sosyalist dönüşümü tamamlamak o kadar kolay 
olmasa gerekir. Ayrıca, makineleşme derecesi yüksek olduğundan , 
başarılı bir devrimden sonra başlıca sorun makineleşmek değil ,  hal
kı dönüştürmek olacaktır. Çin ve Rusya gibi Doğulu ülkeler geri 
kalmış ve yoksuldu . Fakat, şimdi sadece toplumsal sistemleri Ba
tı'dakilerden çok daha ileri gitmekle kalmadı , üretici güçlerin geliş
me ltaddi bile Batı'nınkileri geçti .  Yine, kapital ist ü lkelerin gelişme 
tarihinde olduğu gibi , 20. yi.izyılın başlarında Amerika'nın İngilte
re'ye, daha sonra Almanya'nın İngiltere'ye yetişmesi gibi, geri kal
ınış ülkeler de daha ileri ülkelere yetişmektedir. 

15) Büyük Olçekli Sanayi Sosyalist Dönüşümün Temeli midir? 

Kitabın 364. sayfasında* şöyle deniyor: "Sosyalist inşa yolunda 
yliıiiyen ülkeler, (ekonominin sosyalist dönüşümünün temeli olan) bü-
* ı 967 basımına göre, s.349. 
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yük sanayinin gelişimini hızlandırmak için, kapitalist yönetiminin 
devrim sonrası etkilerini mümkün olduğunca çabuk tasfiye etme gö
reviyle karşı karşıyadır." Büyük sanayinin ekonominin sosyalist dönü
şümünün temeli olduğunu iddia etmek, yeterli değildir. Tüm devrim
ci tarih, yeni üretici güçlerin tam gelişmesinin, geri kalmış üretim i liş
kilerini dönüştürmenin önkoşulu olmadığını gösterir. Bizim devrimi
miz, devrim yararına yeni kamuoyu oluşturmaya yönelik Marksist
Leninist propagandayla başladı. Ayrıca, eski üretim i lişkilerini yıkmak 
ancak geri kalmış bir üstyapıyı devrim sırasında devirdikten sonra 
mümkün oldu. Eski üretim ilişkileri yıkıldıktan sonra yenileri kuruldu . 
Ve bunlar yeni toplumsal üretici güçlerin gelişmesi için yolu açtı . Bu
na dayanarak, toplumsal üretici güçleri büyük ölçekte gel iştirmek için 
teknolojik devrimi yürürlüğe koyabildik. Aynı zamanda, hala üretim 
ilişkilerini ve ideolojik dönüştürmeye devam etmemiz gerekiyordu. 

Bu ders kitabı sadece maddi önkoşullara h itap ediyor; üstyapı, 
yani devlet, felsefe ve bilimin sınıfsal özellikleriyle nadiren ilgile
niyor. İktisatta incelemenin ası l  nes�esi üretim i lişkileridir. Yine de, 
siyasal iktisat ve tarihi materyalist bakış açısı yakın akrabadırlar. 
Ü styapı sorunu yadsınırsa, iktisadi temel ve üretim i lişkileri sorun
larıyla açık bir şekilde uğraşmak güçleşir. 

16) Sosyalist Yolda Yürümenin Biricik Ozelliği Hakkında · 
Lenin' in Tartışması 

Sayfa 375 ' te Lenin'den bir bölüm aktarılıyor. İyi bir şekilde ifa
de edilmiş ve bizim çalışma yöntemlerimizi savunmada çok yar
dımcı olacaktır. "Halkın bilinç düzeyi ve şu ya da bu planı gerçek
leştirmek için gösterdikleri çabalar, sosyalizme doğru aldıkları yo
lun özelliklerinde mutlaka yansıyacaktır. " B izim "siyasetin  önceli
ği" dediğimiz de tamamen çevremizdeki bilinç düzeyini yükseltme
ye yöneliktir. Büyük İleri Atılım, tamamen "şu ya da bu planı ger
çekleştirmedeki cephe" dir. 
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17) Sanayileşme Haddi Çok Önemli Bir Sorundur 

Kitapta, "Sovyetler Birliği'nde sanayil.eşıne haddi , çok önemli 
bir sorundur" deniyor. Bu ,  şimdi Ç in için de çok önemli bir sorun
dur. Aslında, sanayi ne kadar geri olursa, bu sorun o kadar hassas 
olur. Bu yalnızca ü lkeden ülkeye değil, aynı ü lke içinde bölgeden 
bölgeye de doğrudur. Örneğin ;  Kuzeydoğu eyaletleri ve Şanghay'da 
görece sağlam bir temel vardı ve dolayısıyla bu bölgelerde devlet 
yatırımları daha yavaş büyüdü . Özgün sınai teınel in zayıf olduğu ve 
gelişmenin aci len gerekli olduğu başka bölgelerde devlet yatırımla
rı büyük bir hızla büyüdü. Şanghay'ın kurtuluşundan sonra geçen 
1 1  yıl içinde, 500 milyonu kapitalistler tarafından olmak üzere 2,2 
milyar Çin doları l 1 yatırım yapıldı . Şanghay'da yarım milyondan 
fazla işçi vardı ; şimdi de dışarıya transfer edilen yüz binlercesini 
saymazsak, şehirde 1 milyondan fazla işçi var. Bu ,  önceki işçi nü
fusunun sadece iki katı .  Bunu ,  işgücünün müthiş bir şekilde fazla
laştığı  bazı yeni şehirlerle karşılaştırırsak, sınai temelin eksik oldu
ğu bölgelerde hız sorununun çok daha önemli olduğunu açıklıkla 
görebiliriz .  Burada kitap, sadece siyasi şartların yüksek bir hız ge
rektirdiğini söylüyor ve sosyalist sistemin kendisinin yüksek bir hı
za ulaşıp u laşamayacağını açıklamıyor. Bu tek yanlıdır. Sadece bir 
ihtiyaç varsa ve yetkinl ik yoksa, söyleyiniz, bu yüksek _hıza nasıl 
ulaşacaktır? 1 2 

l l Bir Çin dolan (Yuan) 0,53 ABD dolarına eşdeğerdir (Nisan/t977) .  Yuan'ın de
ğeri, yirmi yıl iç in, aşağı yukan 0,50 ABD dolarında sabit kaldı; değişikl ikler, 
esas olarak , ABD dolarındaki devalüasyonların sonucunda meydana geldi .  

12  Mao burada, muhtemelen, büyük İleri Atıl ım sırasında kendisinin edindiği tec
rübeleri ima etmektedir. Mao, 1 958 Kas ım'ında Wushang'da, benzer bir hatayı ,  
yani kapa�iteyi  deği l  de sadece ihtiyacı düşünme hatasını ,  l 958 Ağustos'unda 
Peitaiho Konferansı'nda (Büyük Atı l ım'ın en şevkl i ,  en heyecanl ı  dönemi)  i şle
miş olduğunu kabul etti . 
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18) Küçük, Orta ''e Büyük Teşebbüsleri Birlikte 
Teşvik Ederek Yüksek Bir Sanayileşme Haddine Ulaşalım 

Kitabın, 38 1 .  sayfasında, küçük ve orta ölçekteki teşebbüslerimi
zin yaygın gelişmesine değiniliyor, fakat yerli ve yabancı ,  küçük ve 
orta teşebbüsleri birl ikte teşv ik etnıe felsefemiz doğru bir şekilde 
yansıtılmıyor. "Teknoloj ik ekonominin mutlak geril iği , nüfusun hac
mi ve c iddi ist ihdam sorunları yüzünden, küçük ve orta ölçekli teşeb
büslerin yaygın bir şeki lde gelişnıesini kararlaştırdığıınız" söyleni 
yor. · Fakat sorun h içbir şekilde, teknoloj ik yaş, nüfus hacnıi veya is
t ihdamı yükseltme ihtiyac ında yatmamaktadır. Büyük teşebbüslerin 
rehberliği altında küçük ve orta teşebbüsleri geliştiriyoruz; esas ola
rak yüksek sanayileşıne haddine ulaşmak aınacıyla yabancının reh
berliği alt ında, ınünıkün olan yerlerde yerli yöntemler ediniyoruz. 

19) iki T ür Sosyalist Mülkiyet 
Uzun Dönemde Var Olabilir mi? 

386 .  sayfada şöyle deniyor: "Herhangi bir zaıiıan dilimi içinde, 
sosyalist bir devlet ve sosyalist inşa iki değişik temel üzerine kuru
lamaz. Yani bunlar, hem en büyük ve en birleşik temel olan sosya
list sanayi temelinde, hem de dağınık ve geri olan küçük meta eko
noınisi temelinde kurulamaz."  Doğal olarak bu nokta doğrudur ve 
biz bu mantığı .  şu sonuca ulaşmak üzere gel işt iriyoruz: Sosyalist 
devlet ve sosyalist inşa, herhangi bir uzun dönem için iki değişik 
mülkiyet temel i  olan tüm halkın mülkiyeti temel inde ve de kolektif 
ınü lkiyet temelinde kurulamaz. 

Sovyetler B irliği 'nde, iki tür mülkiyetin birl ikte var olduğu dö
neın çok uzun sürmüştür. Tüm halkın mülkiyeti i le kolektif mülki
yet arasındaki çelişkiler gerçekte işç i ve köylüler arasındaki çeliş
kilerdir. Kitap böyle çelişkileri göremiyor. 
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Aynı şeki lde, tü ın halkın mülkiyeti i le kolektiflerin nıülkiyet inin 
birlikteliğinin uzaınası üret ic i güçlerin gel işmesine gittikçe daha az 
uyarlı olacaktır; ve köylü tüketiminin, tarımsal üretiınin veya sana
yinin sürekli artan hanımadde iht iyaçlarını  karşı layamayacaktı r. Bu 
ihtiyaçları karşı lamak için , bu iki ınülkiyet tarzı arasındaki çel işki
yi çözmemiz, kolektiflerin ınülkiyetini tüın halk mülkiyetine dö
nüştürmeıniz, tarını ve sanayide bölünmez bir ulus iç in, tüm halkın 
ınülkiyetine dayalı , üretin1 ve dağı l ınıa yönelik, birleşik bir plan 
yapmamız gerekınektedir. 

Üretici güçler ile üretim ilişki leri arasındaki çel işkiler, kendile
rini kesintisiz bir şekilde çözerler. Üretic i güçlere bir kere uygun 
olan ilişkiler, bir süre sonra bu uygunluğu kaybedeceklerdir. Çin'de, 
gelişmiş kooperatifleri örgütlemeyi bitirdikten sonra, her özel bu
cak ve her ilde, henı büyük, hem de küçük birimlerin varl ığ ı  soru
nu belirdi . 

Sosyalist toplumda emeğe, meta üretimine, değer yasası ve ben
zerlerine göre dağıl ımın biçimsel kategorileri üretici güçlerin talep
lerine uyarlıdır. Fakat gelişme sürdükçe , bu biçimsel kategorilerin 
artık uyarlı olmayacakları gün mutlaka gelecektir. Böyle bir zaman
da, bu kategoriler üretici güçler tarafından yıkılacaktır; yaşamları 
sona erecektir. Sosyalist toplumda ölümsüz ve değişmez kategori
lerin olduğuna mı inanacağız? Diğer tüm kategoriler, tarihi (dolayı 
sıyla göreli) olurken ,  bunların aksine emeğe ve kolektif mülkiyete 
göre dağılım gibi kategorilerin ölümsüz olduğuna mı inanacağız? 

20) Tarımın Sosyalist Dönüşümü 
Yalnızca Makineleşmeye Bağlı Olamaz 

392. sayfada "makine ve traktör i stasyonları  tarıında sosyalist 
dönüşümü sağlamak için önemli araçlardır" deniyor. Kitap, maki
nelerin dönüşüm için ne kadar önemli olduğunu vurgulayıp duru-
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yor. Ancak, köylülüğün bilinci yükseltilmemişse, ideoloj i  dönüştü
rü lmemişse ve sadece makinelere dayanılıyorsa, bunun ne yararı 
olabi l ir? İki yol arasındaki , yani kapitalizm ve sosyalizm arasında
ki mücadele, halkın dönüştürülmesi ve yeniden eğiti lınesi ;  Çin'in 
başlıca sorunları bunlardır. 

Kitabın 395 . sayfa�nda, genel kolektifleştirmenin ilk aşamala
rının görevleri yerine getiril irken,  düşman zengin köylülere karşı 
mücadele sorununun ortaya çıkacağı söyleniyor. Bu ,  kuşkusuz doğ
rudur. Ancak, kooperatiflerin kuru lınasından sonra kırsal bölgeler
deki şartlar anlatılırken ,  ne varlıklı katınanlar sorununu ele alınmış ,  
ne de devlet , kolektifler ve bireyler arasındaki veya birikim ve tü
ketim arasındaki vb. çel işkilere 1 3  değinilıniştir. 

402 .  sayfada şöyle deniyor: "Tarımsal kooperatif hareketinin yük
selme şartları altında, orta köylülüğün geniş kitleleri bir daha kaypak
laşmayacaktır. " Bu fazlaca genel. Bugün zengin orta köylülüğün bir 
bölümü kaypaklaşmaktadır ve bu gelecekte de böyle olacaktır. 

21) Sözde Tam Pekiştirme (Full Consolidation) 

407 . sayfada, " . . .  kolektif çift l ik sistemini tamamen pekiştirdi" 
deniyor. "Tam pekiştirme" ,  insanı rahatsız edecek bir deyim. Her
hangi bir şeyin pekiştiri lmesi görelidir. Nasıl "tam" olabilir? Ya in
sanlığın başlangıcından beri kimse ölmeseydi ve herkes "tamamen 
pekiştirilmiş" olsaydı? Bu  ne biçim bir dünya olurdu ! Evrende ve 
dünyamızda her şey durmadan doğar, gelişir ve ölür. Bunların hiç
biri , h içbir zaman "tamamen pekişmemiştir" . B ir ipekböceğinin ya
şamını ele alalım. Bu ,  hem sonunda yaşamını yitirmeli ,  hem de 
bundan önce yaşamı süresince dört aşamadan geçmelidir. Yumurta, 
tırt ı l ,  pupa, kelebek olur ve (geride birçok yumurta bıraktığına gö-

1 3 Bu öneml i  çel işkilerin formülasyonu, Mao'nun Nisan l 956'da verdiği "On Bü
yük İl işki Üzerine" adl ı  söylevinde bulunmaktadır. Bkz. s .  1 3  vd. 
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re) eski özü yeni öz haline gelir. Bu  nitel bir adımdır. Doğal olarak, 
yumurtadan tırtıla, tırtıldan pupaya, pupadan kelebeğe geçişler de 
yalnızca nicel değişiklikler olmaktan ötedir. Bunlarda nitel dönü
şüm de vardır, ama kısmi n itel dönüşüm.  B ir insan da, yaşamdan 
ölüme doğru i lerlerken çeşitli devrelerden geçer; çocukluk, ergen
lik, gençlik, orta yaşlılık ve yaşlılık. İnsanlar için, yaşamdan ölüme 
nicel bir süreç vardır; fakat aynı zamanda kısmi nitel değişiklikler 
sür�cinden de geçilir. İnsan bedeninin içinde hücreler sürekli bölün
mekte, eskiler ölüp yok olmakta, yenileri meydana gel ip büyümek
tedir. Ölümde, önceki nicel değişikliklerin ve bunlar s ırasında olu
şan kısmi nitel değişikliklerin sonucu olan bütün bir nitel değişiklik 
vardır. Nicel ve nitel değişiklikler, karşıtların birliğidir. Nicel deği
şiklikler içinde kısmi nitel değişiklikler vardır. Nicel değişikliklerin 

• 

içinde nitel değişikliklerin olmadığı söylenemez. Nitel değişiklikler 
içinde de nicel değişiklikler vardır. Ve nitel değişiklikler içinde ni
cel değişikliklerin olmadığı söylenemez. 

1 

Herhangi bir uzun değişim süreci içinde özne, n ihai nitel değişik-
liğe girmeden önce, kesintisiz nicel değişikliklerden ve birçok kısmi 
nitel değişikliklerden geçmelidir. Ancak nihai nitel değişiklik, kısmi 
nitel değişiklik ve birçok nicel değişiklik olmadan meydana gele
mez. Örneğin; belli donatım ve büyüklüğü olan bir fabrika, bir bö
lümünün makine ve tesisatının yenileştirildiği her defada nitel ola
rak değişikliğe uğrar. Dışı ve büyüklüğü değişmese de içi değişir. 
B ir asker bölüğü de bundan farklı değildir. B ir savaş verdikten ve 
düzinelerle adaın kaybett ikten sonra, kayıplarının yerine, yüz asker
lik bir bölüğün geçmesi gerekir. Sürekli kavga ve yeniden takviye -
bölük, kesintisiz kısmi nitel değişikliklerden böyle geçer. Sonuç ola
rak, bölük gelişıneye ve kendini sağlamlaştırınaya devam eder. 

Çan Kayşek'in ezilmesi, nicel değişiklikler yoluyla meydana ge
len nitel bir değişiklikti . Örneğin; ordusunu ve siyasi gücünü bölüm 
bölüm yok etmek için üç buçuk yıllık bir süre gerekti .  Ve bu nicel de
ğişiklik içinde nitel değişiklik görülür. Kurtuluş Savaşı birkaç aşama-
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dan geçti ve her aşaına bir öncekinden nitel olarak değiş ikti. Birey
sel ekononı iden kolektif ekonon1iye dönüşüm, nitel bir dönüşüın sü
reciydi .  Ülkcınizde, bu süreç müşterek yardı tn ekipleri , 1 4 başlangıç 
(early-stage) kooperatifleri , ıleri kooperatifler ve halk komünlerin
den meydana gelmişti . Böylesine değişik kısıni nitel değişikl ik aşa
ınaları bireysel ekonoıniden kolektif bir ekonoıni meydana çıkardı. 

Ü lkeınizde şimdiki sosyalist ekonomi, iki değişik kaınu nıülki
yeti biç iıni yoluyla örgütlenmiştir; tüın halkın mülkiyeti ve kolekt if 
ınülkiyet . Bu sosyalist ckononı in in kendine has bir doğuşu ve ge l i 
ş imi olmuştur. Bu değişiklik sürecinin bittiğine ve bizim "bu iki 
mülkiyet biçi ıninin her zaman için tam olarak pekiştiri lmesine de
vam edilecektir" diyeceğimize kim inanır? "Emeğe göre dağı hın",  
"meta üretimi" ve "değer yasası" gibi sosyalist toplunıa ait forınül
lerin sonsuza dek yaşayacağına kim inanır? Ölüm ve dönüşüm de
ğil de, sadece doğum ve gelişmenin olduğuna; bu formüllerin diğer 
formüller gibi tarihi ohnadığına kim inanır? 

Sosyalizm komünizme dönüşüm yapmalıdır. O zaman sosyal i st 
aşamanın bazı öğeleri zorunlu olarak yok olacaktır. Ve komünizm 
döneminde de kes intisiz gelişme olacaktır. Komünizmin de birkaç 
değişik aşamadan geçmesi gerekebil ir. B ir kere komünizme ulaşı
lınca hiçbir şeyin değişmeyeceğini ,  her şeyin "tam pekişmiş" de
vam edeceğin i ;  sadece nicel değişiklik olacağın ı ,  h içbir zaman kıs
mi nitel değişikl ik olmayacağını nasıl söyleyebi l iriz? 

14 Karşıhkh yardım ekipleri , kolektif tarımsal örgütlenmenin ilk biçimlerindendi .  
Bunların temel ini, Çin'in bölgelerinde uygulanan, köylü lüğün geleneksel mev
simsel emek paylaşımı faaliyeti teşki l  ederdi ve bu ekipler 1 950'1erde yaygm bir 
şeki lde kurulmuştu. l 955'te Çin'in köylü ailelerinin yaklaşık yüzde 60'ı karşı l ak
lı yardım ekiplerinde yer alıyordu. 
l 955'te bu ekiplerin yerini basit Tarımsal Üretici Kooperatifler (TÜK) almıştı. 
Her TÜK'te birkaç karşıl ık l ı  yardım ekibi vardı; toprak ve diğer sem1aye mal la
n özel mülkiyet altında olmayı sürdürdü, ancak diğer kaynaklar ortaklaştın lmış
tı ve oıtak kararlarla hazırlanan y ı l l ık planlara göre kul lanı l ıyorlardı .  
Fakat, 1 956 Haziran'ıyla birlikte,  köylü ai le lerinin yüzde 63'ü toprak, emek ve 
üretim araçlarmın ortaklaştırı ldığı daha büyük, daha i leri TÜK'lere geçti . 
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Şeyler, bir aşaman ın diğerine yol açn1ası ve kesintisizce ilerle
ıncsiyle geliş ir. Ancak her tekil devren in bir " sınırı" vardır. Diyelim 
ki , her gün saat dörtten başlayıp, yedi veya sekize kadar okuyoruz. 
Sınır budur. İdeolojik yeniden şekillcndirıneye gelince, hu , uzun 
vadeli bir görevdir. Ancak, her ideoloj ik kampanya kendi sonucuna 
ulaşır, yani bir sınırı vardır. İdeoloj ik cephede kesintis iz nicel deği
şikl ikler ve kısmi nitel değişikliklerden geçtiğiıniz zaman , kapital ist 
ideoloj inin etkilerinden tümüyle özgür olacağıınız gün gelecekt ir. O 
zaınan ideoloj ik yeniden b iç inılendinncnin n icel değiş ikl ikleri hit
nıiş olacaktır; ancak sadece yeni nitelikte nicel değişikl iklerle takip 
edilmek üzere .  

Sosyalist inşanın da kendi sınırı vardır. Hesap tutmalıyız. Örne
ğin; sınai ürünlerin toplam üretiıne oranı ne olacaktır, ne kadar çe
lik üretilecektir, halkın yaşam seviyesi ne kadar yükseltilebilir vb. ?  
Ancak, sosyalist inşanın bir sınırı vardır demek, "bir sonraki adıını 
atınak isteıniyoruz, komünizme geçmek istemiyoruz" anlamına gel
mez. Kapital izmden sosyalizme dönüşümü iki aşamaya ayırabil iriz :  
B iri kapi tal izmden azgelişmiş sosyalizm diye adlandırabileceğiıniz 
sosyalizme; öteki de sosyalizmden komünizme, yani görece azge
lişmiş sosyal izmden görece gel işmiş sosyalizme; yani komünizme. 
İkinci dönem birinciden daha uzun zaman bile alabil ir. Ancak, bir 
kere bu aşamadan geçildiğinde, maddi üretim ve ruhi  zenginlik son 
derece yeterl i olacaktır. Halkın komünist bilinci bir hayli yükseltil
miş olacak ve halk koınünizmin en yüksek aşamasına girmeye ha
zır olacaktır. 

409 . sayfada, sosyalist üretim biçimlerinin sağlam bir şekilde 
kurulınasından sonra, üretiınin durmadan ve hızlı bir şekilde geniş
leyeceği söyleniyor. Üretkenlik haddi durmadan yükselecek. Ki
tapta, dunnadan veya kesintisiz deyimleri defalarca kul lanı lıyor, 
ancak sadece nicel dönüşüınlerden söz etmek için.  Kısmi n itel de
ğişiklikten az söz ediliyor. 
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l2) Savaş ve Barış 

408 . sayfada, kapitalist toplumlarda "bir fazla üretim krizi kaçınıl
maz olarak gelecek ve işsizliğin artmasına neden olacaktır" deniyor. 
Bu,  savaşın doğum sancılarıdır. Marksist iktisat ilkelerinin birdenbi
re etkisiz kalacağına, kapitalist kurumların hala var olduğu bir dün
yada savaşın tümüyle ortadan kaldırılabileceğine inanmak zordur. 

Günümüzde savaşı tamamen ortadan kaldırma ihtimalinin orta
ya çıktığı söylenebilir mi? Bu görüş Marksizm değildir, bu görüşte 
sınıf analizi yoktur ve burjuvazi i le proletaryanın egemenlikleri al
tındaki şartlar açıkça ayırt edilmemiştir. S ınıfları ortadan kaldırma
dan savaşı ortadan kaldırabilir misiniz? 

B ir dünya savaşının verilip verilmeyeceğini kararlaştıracak 
olanlar bizler değiliz. B ir savaşmazlık anlaşması imzalansa da, sa
vaş ihtimali var olacaktır. Emperyalizm savaşmak isteyince, hiçbir 
anlaşma göz önünde bulundurulmayacaktır. Ve eğer savaş gelirse, 
atom silahlarının mı, yoksa hidrojen silahlarının mı kul lanılacağı 
başka bir sorundur. Kimyasal silahlar var olmalarına rağmen,  savaş 
sırasında kullanılmamışlardı ; önünde sonunda geleneksel silahlar 
kul lanılmıştı . İki kamp arasında savaş olmasa bile, kapitalist dünya 
içinde savaş verilmeyeceğine dair garanti yoktur. Emperyalizm, 
emperyalizm i le savaşabilir. Emperyal ist bir ü lkenin burjuvazisi  
kendi proletaryası i le savaşabilir. 

Emperyalizm şimdi bile sömürge ve yarısömürgelere karşı sa
vaş veriyor. Savaş, sınıf çelişkisinin bir biçimidir. Fakat sınıflar an
cak savaş yoluyla ortadan kaldırılacaktır. Savaş kesin olarak ancak 
sınıflar ortadan kaldırılarak yok edilebilir. Devrimci savaş sürdürül
meden sınıflar ortadan kaldırılamaz. S ınıfları yok etmeden savaş si
lahlarının ortadan kaldırılabileceğine inanmıyoruz. Bu mümkün de
ğildir. Sınıflı toplumların tarihinde, her sınıf veya devlet "güç- mev
kisi "yle i lgilenir. Böyle mevkileri e lde etmek, tarihin kaçınılmaz 
eğilimi olmuştur. S ilah lı zor, bir sınıfın gerçek gücünün görünümü-
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dür. Sınıf karşıtlığı oldukça, silahlı güçler de olacaktır. Doğal ola
rak biz, savaş arzu etmiyoruz. Barış arzu ediyoruz. Nükleer savaşı 
durdurmak ve iki kamp arasında karşılıklı saldırmazlık paktına eriş
mek �çin her türlü çabayı göstermeyi yeğleriz . On veya yirmi yıllık 
barış elde etmek için bile çabalamayı çok önceden savunmuştuk. 
Bu arzuyu gerçekleştirebilirsek, bu hem tüm sosyalist kampın,  hem 
de Çin'in sosyalist inşasının yararına olacaktır. 

409. sayfada, Sovyetler Birliği'nin artık kapitalizm tarafından ku
şatılmadığı söyleniyor. Bu konuşma tarzı, halkı uyuşturma riskini 
doğurur. Tabii ki şimdiki durum, sadece bir tek sosyalist ülkenin var 
olduğu zamana göre çok değişmiştir. Şimdi Sovyetler Birliği'nin ba
tısında Doğu Avrupa'nın çeşitli sosyalist ülkeleri vardır. Sovyetler 
Birliği 'nin doğusunda, Sosyalist Çin, Kore, Moğolistan ve Vietnam 
ülkeleri vardır. Ancak, güdümlü füzelerin gözleri yoktur ve binlerce 
veya on binlerce kilometre uzaktaki hedefleri vurabilirler. Sosyalist 
kampın çevresinde, Sovyetler Birliği ve diğer sosyalist ülkelere doğ
ru hedeflendirilmiş Amerikan askeri üsleri yayılmıştır. Sovyetler 
Birliği'nin artık füze çemberi içinde bulunmadığı söylenebilir mi? 

23) Birlik Toplumsal Gelişmenin İtici Gücü müdür? 

Sayfa 4 1 3  ve 4 1 7'de, sosyalizmin "birliğin dayanışması"nı sağ
ladığı ve "kaya gibi sert " olduğu söyleniyor. Birlik "toplumsal ge
lişmenin itici gücü" dür, deniyor. 

Bu ifade, sosyalist toplumdaki çelişkileri ve çelişkinin toplum
sal gelişmenin itici gücü olduğunu değil, sadece dayanışmanın bir
liğini görmektedir. B ir kere böyle denildi mi, çelişkinin evrenselli
ği yasası inkar edilmiş, diyalektiğin yasaları askıya alınmış olur. 
Çelişki olmadan hareket olmaz ve toplum her zaman hareket yoluy
la gelişir. Çelişki ler, sosyalizm çağında da toplumsal gelişmenin iti
ci gücü olarak kalır. İşte birlik olmadığındandır ki , birlik için so-
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rumluluk, bunun için mücadele etmenin gerekliliği vardır. Eğer her 
zaınan yüzde yüz birlik olsaydı , birlik için çalışmayı sürdürınenin 
gerekliliği nasıl açıklanabilirdi? 

24) Sosyalizmde Emeğin Hakları 

4 14. sayfada, eıneğin kullandığı haklar hakkında bir tartışma 
var; fakat, emeğin devleti, çeşitli teşebbüsleri ve kü ltürü yönetme 
hakkı hakkında hiçbir tartışma yok. Aslında bu sosyalizınde emeğin 
en büyük, en temel hakkıdır; ve bu hak olmadan çalışma, eğitim, ta
til yapına vb. hakkı da yoktur. 

Sosyalist demokrasinin en önemli meselesi şudur: Emeğin, çeşit
li karşıt güçleri ve bunların etkilerini kontrol etme hakkı var mıdır? 
Örneğin; gazete, dergi, yayın merkezleri, sinema gibi şeyleri kim 
kontrol ediyor? Bu, haklar sorununun bir parçasıdır. Kim eleştiriyor? 
Eğer bunlar (bir azınlık olan) sağ oportünistlerin elindeyse, büyük 
ileri atılım isteyen ülke çapındaki büyük çoğunluk kendisini bu hak
lardan yoksun bırakılmış bulacaktır. Eğer sinema Çang Tienpey 1 5  gi
bi kişilerin elinde olursa, halkın kendi haklarını bu sektörde kullan
ması nasıl beklenebilir? Halk arasında çeşitli gruplar vardır. Kuruluş 
ve teşebbüslerin kimin kontrolünde olduğu, halkın haklarını garanti 
altına alma sorununu müthiş etkiler. Eğer yönetimde Marksist-Leni
nistler varsa, büyük çoğunluğun hakları garanti altına alınmıştır. Eğer 
sağcılar veya sağ oportünistler yönetimdeyse, bu kuruluş ve teşeb
büsler nitel bir değişikliğe uğrayabilir ve halkın bunlarla ilgili hakla
rı garanti altına alınamaz. Özetle, halk üstyapıyı idare etme hakkına 
sahip olmalıdır. Halkın haklarının, halkın sadece bir bölümünün dev
leti yöneteceği ,  halkın emek haklarını, eğitim haklarını, sosyal sigor
ta, vb.ni sadece belirli kişilerin idaresinde kullanacağı anlamına gel
diğini düşünmemeliyiz. 
1 5 Çang Tienpey l 950'1erde bir fi lm eleştirmeniydi; daha sonra, l 957'de antiparti, 

antisosyal ist akımda yer aldı . 
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25) Komünizme Geçiş Bir Devrim midir? 

4 1 7 . sayfada şöyle deniyor: "Sosyalizmde, çıkarları komüniznı
le çelişen bir sınıf veya toplumsal grup olmadığından, komünizıne 
geçiş bir toplumsal devriın olınadan meydana gelecek. "  

Komünizıne geçiş tabii ki, bir sınıfın öbürünü devirınesi mese
lesi değildir. Ancak bu , bir toplumsal devrim olnıayacağı anlamına 
gelmez; çünkü bir tür üretim ilişkilerinin bir diğerin in yerine geç
nıesi ,  nitel bir adıın,  yeni bir devrimdir. Çin'deki dönüşümlerin -bi
reysel ekonoıniden kolektif ekonomiye ve kolektif ekonomiden ka
mu ekonomisine- ikisi de üretim ilişkilerinde birer devrimdir. Do
layısıyla sosyalizmin "emeğe göre dağtlım"ından komünizmin " ih
tiyaca göre dağılım" ına geçiş, üretim ilişkilerinde bir devrim olarak 
adlandırı lmalıdır. Doğal olarak " ihtiyaca göre dağılım" derece dere
ce gerçekleştirilmelidir. Belki temel maddeler yeterince arz edilebi
lince bu mallarla böyle bir dağılımı gerçekleştirmeye ve bu pratiği 
üretici güçlerin daha fazla gelişmesi temelinde diğer mallara da 
yaymaya başlayabiliriz. 

Halk komünlerimizin gelişmesini düşünebiliriz. Temel ekip 
ınülkiyetini, temel komün mülkiyetine dönüştürünce halkın bir bö
lümünün itiraz etmesi muhtemel miydi , değil miydi? Bu inceleme
ye değer bir sorundur. Bu değişikliği gerçekleştirmede belirleyici 
bir koşul, komüne ait ekonominin gelirinin komünün toplam geliri
nin yarısından fazla olmasıydı . Temel komün mülkiyeti sistemini 

' 

gerçekleştirmek, genellikle komün üyelerinin çıkarına uygundur. 
Böylece, büyük çoğunluktan bir itiraz gelmemesi gerektiğini  hesap
ladık. Ancak dönüşüm anında özgün ekip kadrolarının (sayısı-Ç .N . )  
artık bu koşullarda göreli olarak azaltılamıyordu . Onlar bu değişik
liğe itiraz eder miydi? 

Sosyalist toplumda sınıflar ortadan kaldırılabileceği halde, ge
lişme süreci içinde var olan kurumlaşmadan hoşnut olan ve bunları 
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değiştirmek istemeyen "müktesep hak grupları " *  ile belli sorunların 
doğacağı mutlaktır. Örneğin, emeğe göre dağılım yürürlükte ise, 
fazla işe verilen d�ha yüksek ücretten yararlanacaklardır; " ihtiyaca 
göre dağılım" a dönüşme zamanı gelince, yeni durumdan hiç de 
memnun olmayabilirler. Yeni bir sistem kurınak için eskisinin bir 
kısmının yıkılması gerekir. Yaratma hiçbir zaman yıkımsız olmaz. 
Eğer yıkım gerekli ise, bunun bazı muhalefetler doğuracağı mutlak
tır. Şu insan denen hayvan gerçekten garip. İnsanlar biraz üstünlük 
ele geçirıneye görsünler, hemen havalar takınıyorlar . . .  bunu gör
mezlikten gelmek tehlikeli olacaktır. 

26) " Çin 'de Keskin Sınıf Mücadelesi Biçimleri Edinmeye 
Gerek Yoktur" İddiası 

4 1 9. sayfada bir yanlışlık var. Ekim Devrimi'nden sonra Rus 
burjuvazisi ülke ekonomisinin ciddi zararlara uğradığını gördü ve 
proletaryanın durumu değiştiremeyeceğine, siyasi iktidarını koru
yacak gücü olmadığına karar verdi. Yalnızca harekete geçmekle bi
le proletaryanın siyasi iktidarını devirebileceklerini sandılar. Bu 
noktada silahlı direniş gösterdiler ve böylece Rus proletaryasını, 
burjuvazinin mülkünü mülksüzleştirmek üzere şiddetli adımlar at
maya zorladılar. O zaman , her iki sınıfın da fazla tecrübesi yoktu . 

Çin'de sınıf mücadelesinin keskin olmadığını söylemek, gerçek
çi olmamak demektir. Yeterince zorlu idi ! Tam yirmi iki yıl savaş
tık. Savaş vererek burjuvazinin Milliyetçi Parti'sini devirdik ve tüm 
kapitalist ekonominin yüzde seksenini oluşturan bürokratik serma
yeyi mülksüzleştirdik. Ulusal sermayenin geriye kalan yüzde yirmi
sini yeniden şekillendirmek için barışçıl yöntemler kullanabilme
miz anc.ak böyle mümkün oldu . Yeniden şekillendirme sürecinde de 

* "Vested interest groups. "  Bel l i  haklar edinmiş gruplar anlamında . 
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hala "üç aleyhtarlık" "beş aleyhtarl ık" kampanyaları 1 6 gibi çetin 
mücadelelerden geçmemiz gerekti .  

420. sayfada burjuva sınai ve ticari teşebbüslerinin yeniden şe
killendirilınesi yanlış betiınleniyor. Kurtuluştan sonra, ulusal burju
vazi sosyalist yeniden şekillendirme yolundan gitmeye zorlanmıştı . 
Çan Kayşek'i devirmiş, bürokratik sermayeyi mülksüzleştirmiş, top
rak reformunu tamamlamış, "üç aleyhtarlık" ve "beş aleyhtarlık" 
kampanyalarını icra etmiş ve kooperatifleri işleyen bir gerçeklik ha
line getirmiştik. Pazarları ta başından beri kontrol ettik. Bu dönü
şümler dizisi ulusal burjuvaziyi adım adım yeniden şekillendirmeyi 
kabul etmeye zorladı. Ancak, diğer bir bakış açısından, ortak prog
ram çeşitli ekonomik çıkarlara fırsat tanınacağını kayda bağladı . Bu, 
kapit�listlerin mümkün olan karları elde etmek için çabalamalarını 
sağladı. Bundan başka anayasa, onlara oy ve yaşama hakkı tanıdı . 
Bütün bunlar, burjuvazinin yeniden şekillendirmeyi kabul ederek bir 
toplumsal mevkide tutunabileceklerini ve de kültür ve ekonomide 
belirl i bir rol oynayabileceklerini anlamalarına yardım etti . 

Birleşik devlet-özel teşebbüslerde, kapitalistlerin teşebbüs üzerin
de gerçek yönetim hakları yoktur. Kesin olarak, üretim kapitalistler 
ve kamu temsilcileri tarafından birlikte yönetilmemektedir. "Serma
yenin emeği sömürmesi sınırlandırılmıştır" da denemez. Bu sömürü, 
gerçekte azaltılmıştır. Kitap, sözünü ettiğimiz birleşik teşebbüslerin 
yüzde yetmiş beş sosyalist olduğu düşüncesini unutmuşa benziyor. 
Tabii şimdi bunlar yüzde doksan veya daha fazla sosyalisttir. 

Kapitalist sanayi ve ticaretin yeniden şekil lendirilmesi temelde 
tamamlanmıştır. Ancak, kapitalistler fırsatını bulsalar bize tereddüt-

1 6  "Üç aleyhtarl ık" (Sanfan) kampanyası ,  kuzeydoğuda l 95 l Ağustos'unda, ülke 
çapında da l 952 Ocak'ında başladı; birçoğu Mil liyetç i  rejimden kalan devlet 
memurları arasındaki çürümüşlük, israf ve bürokratizme karşı yönlendirildi . 
"Beş aleyhtarlık" (Wufan) kampanyası ise, ulusal burjuvaziye karşı yönlendiri l
di .  Özgül odak noktaları , rüşvetin, devlet malının çalınmasının, vergi kaçım1a
nın, devletin iktisadi sırlarının çalınmasının, hükümet sözleşmelerini yürürlüğe 
koyarken zimmete geçirmenin yok edilmesiydi . 
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süz saldırırlar. 1 957'de sağın saldırısını geri püskürttük. ı 7 1 959'da 
partideki temsilcileri aracılığıyla bize yeniden bir saldırı düzenledi
ler. ı 8 Ulusal kapitalistlere karşı politikamız, onları yanımıza alıp, 
sonra da etraflarını çevrelemektir. 

Kitapta, Lenin'in devlet kapitalizmi "sınıf mücadelesini başka 
bir biçimde devam ettirir" şeklindeki sözü kullanılıyor. Bu doğru
dur. (s .42 1 . ) 

27) Sosyalizmin İnşası İçin Gerekli Zaman 

423 .  sayfada, sosyalist devrimi siyasi ve ideolojik cephede, 
1 957'de "tamamladığımız" söyleniyor. 1 9 Biz, belirleyici bir zafer 
kazandığımızı söylemeyi tercih ederiz. 

Aynı zamanda, on veya on beş yıl içinde Çin'i güçlü bir sosyalist 
devlet haline getirmeyi istediğimiz söyleniyor. İşte bu konuda anlaşı
yoruz ! Bu, ikinci beş yıllık plandan sonra, 1972'ye kadar iki be� yıl
lık plandan daha geçmemiz gerekecek demektir. (Veya, programın 
iki veya üç yıl önüne geçmek istiyorsak, 1 969'a kadar.) Sanayi ve ta
rımı çağdaşlaştırmanın yanında ulusal savunmayı da çağdaşlaştırma
mız gerekir. Bizimki gibi bir ülkede sosyalizmin inşasını tamamla
mak çok zor bir iştir. Sosyalist inşada "erken" den söz etmemeliyiz. 

1 7  Mao burada, 1957 baharında "fi lizlenme ve mücadele etme" döneminde, "Halk 
Arasındaki Çel işki lerin Doğru Ele Alınması Üzerine" adlı söylevini ve�dikten 
az sonra, Çin Komünist Partisi 'ne sağdan gelen eleştiri leri ima ediyor. 

1 8  1959 Temmuz'unda Luşan Konferansı'nda, o zamanki Savunma Bakanı Peng 
Tehhuay önderl iğindeki bazı parti l iderleri , Büyük İ leri Atılım ve bunun önder
l iğini "küçük burjuva fanatisizmi" şeklinde eleştirdiler. B üyük İ leri Atıl ım'ın 
yarardan çok daha fazla zarara yol açtığını iddia ediyorlardı . Plenum Konferan
sı'nda verilen öneml i  bir mücadele sonunda, Peng ve diğer sağcılar, parti ve 
hükümetteki sorumluluk mevki lerini kaybettiler. 

1 9  Kitapta öne sürülen, ideolojik ve siyasi cephelerdeki devrimin 1 957'de sona er
diği şekl indeki iddia, 1 956'daki Sekizinci Parti Kongresi Kararı'na benzemek
tedir. Yani ,  Çin'deki esas çel işki artık burjuvazi ve proletarya arasında değil, 
i leri üretim i lişki leri (devrimin . .  sona erdiği" ideolojik ve siyas i  cepheler) ve 
geri kalmış üretici güçler arasındaydı . 
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28) Yeniden Sanayileşme ve 
Sosyalist Dönüşüm Arasındaki İlişki Üzerine 

423 .  sayfada, sanayileşmenin gerçekleşmesinden çok önce mül
kiyet sisteminde yapılan reformun,  Çin'in özel koşullarından doğan 
bir durum olduğu söyleniyor. Bu bir hatadır. Çin gibi Doğu Avrupa 
da "güçlü sosyalist kampın varlığından ve Sovyetler Birliği gibi ge
lişmiş, sanayileşmiş bir ülkenin yardımlarından yararlandı . "  Sorun 
şudur: neden Doğu Avrupa ülkeleri, mülkiyet sistemindeki sosyalist 
dönüşümü (tarımı içerecek şekilde) , sanayileşmenin bir gerçeklik 
haline gelmesinden önce tamamlayamamıştır?* Tekrar sanayileşme 
ve sosyalist dönüşüm arasındaki ilişkiye dönersek, gerçek şudur ki , 
Sovyetler Birliği 'nin �endisinde mülkiyet sorunu sanayileşmenin 
bir gerçeklik haline gelmesinden önce çözülmüştü . 

Aynı şekilde dünya tarihi açısından, burjuva devrimleri ve burju
va ulusların kuruluşu, Sanayi Devrimi'nden sonra değil ,  önce gel
mişlerdir. Burjuvazi gerçek gücünü toplamak için propaganda yürüt
meden önce üstyapıyı değiştirdi ve devlet mekanizmasını ele geçir
di. Ancak bundan sonra üretim ilişkilerinde büyük değişiklikler mey
dana getirebildi . Üretim ilişkileri halledildikten ve (burjuvazi-Ç .N .) 
doğru yöne girdikten sonradır ki , üretici güçlerin gelişmesi için yol 
açılmış oldu . Kuşkusuz, üretim ilişkilerindeki devrim üretici güçle
rin belli bir dereceye kadar gelişmesiyle olmuştur; ancak üretici güç
lerdeki esas gelişme, üretim i lişkilerindeki değişikliklerden sonra ge
lir. Kapitalizmin gelişme tarihini düşünelim. İlk önce basit koordi-

* B kz. 1 967 basımı 28.  Bölüm, 1 .  Paragraf. 
423. sayfada şöyle deniyor: "Çin'in özel şartlarında (sosyalist sanayileşme bir 
gerçeklik haline gelmeden önce) güçlü  sosyalist kampın varl ığı ve Sovyetler B i r
l iği gibi çok gelişmiş sınai bir ü lkenin yardımı sayesinde mülkiyet sistemindeki 
reform (tarımı içerecek şekilde) zafere u laştı . "  Bu bir hatadır. "Güçlü sosyal ist bir 
kampın varlığı ve Sovyetler B irliği gibi çok gelişmiş sınai bir ülkenin yardımı"na 
Çin kadar Doğu Avrupa ülkeleri de malikti ler. (Bu ülkeler-Ç.N . )  Mülk iyet sis
temindeki dönüşümü (tarımı içerecek şeki lde) sanayileşmenin bir gerçeklik 
haline gelmesinden önce niye tamamlayamamışlardır? 

1 83 



nasyon geldi, bunlar da sonradan el sanatları atölyeleri haline geldi
ler. Bu sırada kapitalist üretim ilişkileri zaten şekilleniyordu; ancak 
atölyeler makinesiz üretim yapıyordu. Bu tip kapitalist üretim, tek
nolojik ilerleme ihtiyacını doğurdu, makinelerin kullanımı için ko� 
şulları oluşturdu. İngiltere'de sanayi devrimi ( 1 8 .  yüzyıl sonraları ve 
19 .  yüzyıl başları), ancak burjuva devriminden, yani 17 .  yüzyıldan 
sonra tamamlandı. Almanya, Fransa, Amerika ve Japonya'nın her bi
ri , kendine özgü yollarla, kapitalist sanayinin büyük gelişiminden 
önce, üstyapı ve üretim ilişkilerinde değişikliklerden geçti. 

Önce kamuoyunu siyasi iktidarı ele geçirmek için hazırlamadan, 
mülkiyet sorununun çözülemeyeceği ve üretici güçlerin gelişmesi
nin yaygınlaştırılmasına girişilemeyeceği genel bir kuraldır. Burju
va devrimi ile proletarya devrimi arasında belirli farklar olmasına 
rağmen (proletarya devriminden önce sosyalist üretim ilişkileri 
yoktu , oysa ki kapitalist üretim ilişkileri feodal toplumun bağrında 
gelişmeye başlamıştı bile), temelde birbirlerine benzerler. 
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il. KISIM 

24 . -29. BÖLÜMLER 

29) Sosyalist Üretim İlişkileri ve 
Uretici Güçler Arasındaki Çelişki 

433 . sayfa, sadece üretim ilişkileri ve üretici güçlerin "müşterek 
işlevi"ni tartışıyor, aralarındaki çelişkilere değinmiyor. Üretim iliş
kileri, üretim araçlarının mülkiyetini ,  insanların üretim sürecindeki 
ilişkilerini ve dağılım sistemini içerir. Deyim yerindeyse, mülkiyet 
sistemindeki devrim temeldir. Örneğin, kolektif mülkiyetten halkın 
mülkiyetine geçiş ile tüm halk ekonominin tamamına bölünmeksizin 
sahip olduktan sonra, bu şekilde sahip olunan tüm teşebbüsler için 
halkın mülkiyeti kesinlikle uzun bir süre geçerli olacağı halde, geri
ye önemli sorunlar kalacaktır. Merkezi-yerel (şeklinde-Ç.N.) bölün
müş bir otorite mi etkin olmalıdır? Hangi teşebbüsler, kimin tarafın
dan yönetilmelidir? 1 958'de bazı temel inşa birimlerinde, sermaye 
yatırımı için sabit bir sorumluluk sistemi yürürlükteydi . Sonuç ola
rak, bu biriınlere büyük bir heves geldi. Merkez, kendi inisiyatifine 
güvenemeyince, teşebbüs veya yerel öğelerin hevesini serbest bırak
malıdır. Böyle bir heves boğulursa üretim için zararlı olur. 

O halde görüyoruz ki, çözülmesi gereken çelişkiler halkın mül
kiyeti altındaki üretim ilişkilerindedir. Emek sürecinde insanlarara
sı ilişkiler ve dağılım ilişkilerine gelince, bunların durmaksızın ge-
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liştirilmesi daha da gereklidir. Bu  alanlarda temelin ne olduğunu 
söylemek zordur. Emek sürecindeki insan ilişkileri hakkında daha 
ç�k şey yazılmalıdır; örneğin ,  liderliğin daha eşitlikçi tavırlar takın
ması, belli kural ve yerleşmiş pratiklerin değiştirilmesi, " iki katı
lım" (işçinin yönetime, yönetimin üretken emeğe katılması), "üç bi
leşim" (kadro, işçi ve teknisyenlerin çabalarının bileşimi) vb. hak
kında. İlkel komünlerin kamu mülkiyeti uzun bir zaman sürdü, fa
kat bu süre içinde insanların birbirleriyle ilişkileri birçok değişikli
ğe uğradı ve bunların hepsi üretim sürecinde oldu . 

30) Kolektif Mülkiyetten Halk Mülkiyetine Geçiş 
Kaçınılmazdır 

Kitap, 435. sayfada sadece, iki mülkiyet biçiminin varlığının 
nesnel olarak kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Fakat kolektif mülki
yetten halk mülkiyetine geçişin de nesnel olarak kaçınılmaz oldu
ğunu söylemiyor. Bu;  ü lkemizin bazı bölgelerinde şimdi gözlemle
nebilen , kaçınılmaz, nesnel bir süreçtir. Hopei eyaletindeki Cheng 
An ilinden gelen verilere göre sınai ürünler yetiştiren komünler ba
şarıyla ilerlemektedir, birikim düzeyleri yüzde 45 'e u laşmıştır ! ve 
halkın yaşam düzeyi yüksektir. Bu  durum gelişmeye devam ederse, 
kolektif mülkiyetin halk mülkiyeti haline gelmesine izin vermeyip, 
çelişkiyi çözemezsek, köylülüğün yaşam düzeyi işçininkini aşacak, 
bu da hem sınai, hem tarımsal gelişmenin zararına olacaktır. 

438 .  sayfada şöyle deniyor: "Devlet yönetimi altındaki teşeb
büsler temelde kooperatiflerden farklı değildirler . . .  İki kamu mülki-

l Mao'nun burada sözünü ettiği yüzde 45'lik birikim haddi, örnek olabilecek geliş
miş bir durumu göstermek için kul lanılan, istisnai derecede yüksek olan bir biri
kim haddidir. Mao, Büyük İleri Atılım sırasında, köylülerin üretim şevkini kıra
cak aşın birikim hızlarına kararlı bir şekilde karşı çıkmıştı . Genel bir kural ola
rak, tarımsal üretim için şöyle bir ayrışma emretti: Vergiler (yüzde 7); üretim 
masraftan (yüzde 20); birikim (yüzde 1 8) ;  kitlelere dağılım (yüzde 55) .  
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yeti biçimi vardır . . .  kutsal ve ihlal edilemeyecek olanlar. " Gerçek
ten de kapitalizmde kolektif mülkiyet ile halk mülkiyeti arasında 
bir fark yoktur, ama sosyalist ekonomi içinde bu fark çok önemlidir. 
Kitap, kutsal ve ihlal edilemeyecek şeklinde iki mülkiyet biçimin
den bahsediyor. Düşman güçlerden söz edilince böyle denilebilir; 
ama kamu mülkiyeti sürecinden söz edilince yanlış olur. Hiçbir şe
ye değişmez gözüyle bakılamaz. Tüm halkın mülkiyetinin de bir 
değişme süreci vardır. 

Uzun yıllar sonra, halk komünlerinin mülkiyeti tüm halkın mül
kiyetine dönüşünce, tüın ülke, bölünmez bir tüm halk mülkiyeti sis
temi haline gelecek. Bu, üretim güçlerinin gelişmesini büyük ölçüde 

. 

mahmuzlayacak. Bir süre için bu , sosyalist bir tüm halk mülkiyeti 
sistemi halinde kalacak ve ancak bir süre sonra komünist bir tüm 
halk mülkiyeti sistemi haline gelecek. Böylece, halk mülkiyetinin 
kendisi emeğe göre dağılımdan, ihtiyaca göre dağılıma geçecek. 

31) Bireysel Mülk 

439 .  sayfada, "Bir başka bölü,mü de tüketim mallarıdır. ( . . .  ) bu , 
işçilerin bireysel mülklerini oluşturur" deniyor. Bu ifade tarzı, in
sanları , " tüketim malları" şeklinde sınıflandırılan malların, işçilere 
kendi bireysel mülkleri şeklinde dağıtılacağını düşünmeye götürür. 
Bu doğru değildir. Tüketim mallarının bir bölümü bireysel mülkler
dir, bir bölümü ise kamu mülküdür; örneğin, kültürel ve eğitsel im
kanlar, hastaneler, spor imkanları , parklar vb. Kuşkusuz bunlar her 
işçinin kullanması içindir, fakat özel mülk değildirler. 

440. sayfada; iş geliri i le tasarruf, konut, ev eşyaları, bireysel tü
ketim malları ve diğer basit gereçlerin birlikte yığınlaştığını görü
yoruz. Bu yetersizdir; çünkü tasarruf, konut vb.nin hepsi emekçi 
halkın gelirinden türetilmektedir. 
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Kitabın bir sürü yerinde sadece bireysel tüketimden söz edi-
, 

l iyor; kamu refahı, kültür, sağlık vb. toplumsal tüketimden hiç bah-
sedilmiyor. Bu tek taraflıdır. Kırsal yörelerimizdeki konutlar gerek
tiği gibi olmaktan çok uzaktır. Kırsal mesken şartlarını düzenli bir 
şekilde geliştirmeliyiz. * Konut yapımında, özellikle şehirlerde, 
esas olarak bireysel güçler değil, kolektif toplumsal güçler kullanıl
malıdır. Sosyalist toplum ortak çabalara girişmezse, sonunda nasıl 
bir sosyalizm ortaya çıkar? Kimileri maddi teşviklerin sosyalizmi 
kapitalizmden daha çok ilgilendirdiğini söylüyor. Böyle konuşma
lar en basitinden çirkindir. 

Kitabın burasında kolektif çiftliklerin ürettiği varlığın yardımcı 
uğraş kadar bireysel mülkü de içerdiği söyleniyor. Eğer bu yardım
cı uğraşları kamu mülkiyetine dönüştürmeyi beceremezsek köylü
ler sonuna dek köylü kalacaklardır. Verili bir toplumsal sistem, ve
rili bir zaman dilimi içinde pekiştirilmelidir. Ancak pekiştirmenin 
bir sınırı olmalıdır. Eğer sürekli devam ederse, sistemi yansıtan ide
oloji esnekliğini kaybedecek ve halkın, düşüncelerini yeni gelişme
lere uyarlayamamasına neden olacaktır. 

Aynı sayfada, bireysel ve ortak çıkarların bütünleştirilmesine de
ğiniliyor. Şöyle deniyor: "Bütünleşme şu yöntemle gerçekleşir; top
lumun üyesi, bireysel maddi çıkar i lkesi yerine getirilecek şekilde, 
emeğinin niceliği ve niteliğine göre tazmin edilecektir. " Kitabın bu
rasında, hiçbir kayıt koymaksızın ,  bireysel çıkar ön sıraya koyu
luyor. Bu, bireysel maddi çıkar i lkesinin tek yanlı  bir şekilde ele 
alınmasıdır. 

44 1 .  sayfada, "bireysel çıkarlar i le kamu çıkarları karşıt değildir 
ve adım adım çözülebilir" deniyor. Bu boşuna söylenmiş; hiçbir şe
yi çözmüyor. Bizimki gibi bir ü lkede halk arasındaki çelişkiler bir
kaç senede bir düzelti lmezse, hiçbir zaman çözülmeyeceklerdir. 

* Sadece 1 969 basımında. 
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32) Sosyalist Toplumda Gelişmenin İtici Gücü Çelişkidir 

443 . sayfanın 5 .  paragrafı , sosyalist toplumda üretici güçlerle 
üretim ilişkileri arasındaki çelişkinin varlığını kabul ediyor ve bu 
çelişkinin çözülmesinden söz ediyor. Fakat kitap, çelişkilerin itici 
güç olduğunu kesinlikle görmüyor. 

Onu takip eden paragraf akla uygun;  ancak sosyalizmde üretici 
güçlerin gelişmesini engelleyebilecek olan, sadece insan ilişkileri
nin bazı yönleri ve bazı ekonomiyi yönlendirme biçimleri değil , ay
nı zamanda mülkiyet sisteminin kendisine ait sorunlarıdır. (Yani iki 
mülkiyet tarzı . )  

Ondan sonra gelen paragraftaki bakış açısı çok şüpheli. "Sosya
lizmde çelişkiler uzlaşmaz değildir" deniyor. Bu, tüm çelişkilerin 
uzlaşmaz olduğunu belirten diyalektik yasalarıyla bağdaşmıyor. 
Uzlaşır bir çelişki nerede var olmuş ki? Bir kısmı karşıt (antagonis
tic ), * bir kısmı ise karşıt değildir; ancak uzlaşmaz ve uzlaşır çeliş
kiler olacağı düşünülmemelidir. 

Sosyalizmde**  savaş olmayabilir, ancak mücadele vardır, halk 
grupları arasındaki mücadeleler; bir sınıfın öbürünü devirdiği bir 
devrim olmayabilir, ama yine de bir devrim vardır. Sosyalizmden 
komünizme geçiş devrimcidir; komünizmin bir devresinden diğeri
ne geçiş de öyle. Bunun ötesinde teknolojik ve kültürel devrim var
dır. Komünizm kuşkusuz birçok aşama ve devrimden geçecektir. 

Kitabın burasında, çelişkileri doğru bir zamanda çözmek için 
kitlelerin "olumlu eylem"ine güvenmekten söz ediliyor. "Olumlu 
eylem" karmaşık mücadeleleri içermeliydi . 

"Sosyaiizmde zamanı geçmiş iktisadi ilişkileri korumayı enerjik 
bir şekilde planlayan bir sınıf yoktur. " Doğru , fakat sosyalist top
lumda muhafazakar katmanlar ve "müktesep hak grupları" gibi bir 

* Çelişkiyi "contradiction" karşı lığı, karşıtlığı ise "antagonism"  karşılığı olarak 
kullanıyoruz.  (Ç.N.)  

** l 967 bac;ımım hazırlayan, Mao'nun "komünizm" de demek istemiş olabileceği
ni söylüyor. 
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şey vardır. Kafa ve kol emeği, şehir ve kır, işçi ve köylü arasındaki 
farklar hala sürınektedir. Bunlar karşıt çelişkiler olmamalarına rağ
men mücadelesiz çözülemezler. 

Kadrolarımızın çocukları bezginliğe neden oluyor. Yaşam ve 
toplum tecrübeleri eksik, buna karşılık havaları yerinde ve fazlasıy
la büyüklük duygusuna sahipler. Bunlara annelerine, babalarına ve 
geçmişin şehitlerine değil ,  bütünüyle kendilerine güvenmeleri öğ
retilmelidir. 

Sosyalist toplumda, her zaınan ilerici ve gerici insanlar; (bir 
yanda-Ç.N.)  kolektif çabaya sıkı sıkıya sadık, çalışkan ve içten, ne
şel i ,  canlı olanlar, (diğer yanda da-Ç.N.)  ün ve servet, kişisel çıkar 
ve kendisi için hareket edenler, duygusuz ve umutsuzlar var olacak
tır. Sosyalist gelişme sürecinin her aşamasında gerici üretim ilişki
leri ve toplumsal kurumları korumak isteyen grupların olacağı mu
hakkaktır. Bir sürü sorunda varlıklı orta köylülerin kendi bakış açı
ları vardır. Kendilerini yeni gelişmelere uyarlayamıyorlar; ve Kuan
tung tarımsal bölgesinin varlıklı köylüleriyle Sekiz Kelimelik Ana
yasa2 konusunda yapılan tartışmaların kanıtladığı gibi , bazıları 
böyle gel işmelere karşı direniyorlar. 

453 .  sayfanın son paragrafında, "eleştiri ve özeleştiri sosyalist 
toplumun gelişmesinde itici güçlerdir" deniyor. Mesele bu deği l .  
İtici güçler çelişkilerdir, eleştiri ve özeleştiri çelişkileri çözmek için 
yöntemlerdir. 

33) Bilginin Diyalektik Süreci 

446. sayfanın ikinci paragrafında, mülkiyetin kamulaştırılması 
sırasında "halkın kendi toplumunun iktisadi i l işkilerinin efendisi 
haline geleceği"  ve "bu yasaları tam ve bilinç li bir şekilde ele alıp 
tatbik edebileceği" söyleniyor. B unun bir süreçten geçmeyi gerek-

2 Büyük İleri Atılım sırasında yayılan Tarım İçin Sekiz Maddelik Fennan; suya, 
gübreye, toprağa (bakım), tohum (seçme), ekimde (yakınlık), bitki lere (koru
mak), araçlara ve ekim alam yönetimine dikkat edilmesini duyuruyordu. 
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tirdiği gözlcnılennıelidir. Yasaların anlaşı lınası , bunları önce bir 
azınlığın anlamasıyla başlar, sonra çoğunluğun bilgisi haline gelir. 
Cehaletten bilgiye gitınek için ,  bir pratik ve inceleme sürecinden 
geçilınesi gerekir. Başlangıçta kimsenin bi lgisi yoktur. Ön bilgi hiç
bir zaınan var olmaınıştır. İnsanlar sonuçlar e lde etmek için pratik
ten geçmeli, sorunlar çıktıkça başarısızlıkla karşılaşmalıdırlar� bilgi 
ancak böyle bir süreç içinde,  adıın adım ilerler. Şeylerin ve olayla
rın evrensel gel işıne yasalarını bil ınek istiyorsanız, pratik sürecin
den geçnıe l i ,  Marksist-Lenin ist bir tavır edinnıel i ,  başarı ve başarı
sızlıkları karşı laştırmalı, sürekli pratiğe geçirip incelemeli ,  birçok 
başarı ve başarısızlıktan geçmelisiniz. Bundan da öte, titiz bir araş
tırma yapılmalıdır. İnsanın kendi bi lgisini yasalarla adım adını tu
tarlı kı lmasının başka yolu yoktur. Yeni lgiyi değil de sadece zaferi 
görenler için yasaları bilmek ınümkün olınayacaktır. 

"Bu yasaları tam ve bilinç l i  bir şekilde ele alıp tatbik etmek" ko
lay değildir. Kitabın 446. sayfasında Engels'ten bir alıntı yapı lıyor; 
"ancak o anda tam bilinçl i  öz, tarihi  yaratmaya başlayabil ir. İlk de
fa olarak, büyük ölçüde ve giderek daha da büyük ölçüde, insanlar 
istedikleri etkileri yaratabil irler. " "Başlayabil ir" ve "giderek daha 
da büyük ölçüde" , göreli  o larak doğru. 

Kitap, görünüın ve öz arasındaki çel işki leri göremiyor. Öz her 
zaman görünümün arkasında yatar ve ancak görünüın yoluyla keş
fedi lebil ir. Kitap,  kişinin yasaları bilmesi için bir süreçten geçmesi 
gerektiği düşüncesini ifade etmiyor. Öncü de bu kurala bir istisna 
teşkil etmez . 

34) Sendikalar ve Tek Onderlik Sistemi 
., 

Kitabın 452.  sayfasında sendikaların görevinden söz edil irken, 
bunların birincil görevinin üretimi geliştirmek olduğu söylenmiyor, 
siyasi eğitimi güçlendirme yolları tartışılmıyor, sadece refah fazla
ca vurgulanıyor. 
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Kitap baştan sona üret imi "tek önder sistemi" ilkesine göre yö
netmekten söz ediyor. Kapitalist ülkelerdeki tüm teşebbüsler bu il
keyi yürürlüğe koyarlar. Sosyalist ve kapitalist teşebbüslerin yöneti
mini düzenleyen ilkeler arasında temel bir ayrım olmalı . Çin'de, fab
rika önderliği sorumluluğunu partinin rehberliğine tabi kılarak, ken
di yönetimlerimizi kapitalist yönetimden kesin olarak ayırabildik . 

. 
35) Temel ilke ve Yasalardan Başlamak, 

Marksist Bir Yöntem Değildir 

İkinci bölümden itibaren bir sürü yasa oluşturulmuş . Kapital'de 
kapitalist ekonominin analizi görünümlerle başlar, özü arayıp bulur 
ve ancak bundan sonra görünümü açıklamak için özü kullanır; ve 
bu yöntem yoluyla etkin özet ve taslaklar oluşturur. Ancak kitap, bir 
analiz takip etmiyor. Kitabın tertibi bir düzenden yoksun, her za
man yasa, ilke, kural ve tanımlamalardan hareket ediyor; Mark
sizm-Leninizm'in her zaman karşı çıktığı bir yöntem. *  İlke ve ya
saların etkileri analiz edilmeli ve derinlemesine bir incelemeye tabi 
tutulmalıdır. İlke ve yasalar ancak bundan sonra türetilebil ir. İnsan 
bilgisi, her zaman, ilkönce görünümlerle karşılaşır. Bundan hareket 
edilerek, ilke ve yasalar aranıp bulunur. Kitap, tersini yapıyor. Yön
temi, tümdengelimsel; analitik değil . Formel mantığa göre, "Bütün 
insanlar ölecek. Bay Çang bir insandır. O halde, Bay Çang da öle
cek. " Bu,  tüm insanların öleceği öncülünden türetilen bir sonuç . Bu, 
tümdengelimsel yöntemdir. Kitap, her sorun için birtakım tanımla
malar getiriyor, daha sonra bunları esas öncüller olarak alıp, muha
kemesini yürütüyor; ve esas öncülün ,  sorunu araştırmanın sonucu 
olması gerektiğini anlayamıyor. İlke ve yasalar, ancak somut araş
tırma yapıldıktan sonra meydana çıkarılabilir ve kanıtlanabilir. 

* Kitabın İngilizce çev irisinde yöntembil im (methodology) kullanılmış olmasına 
rağmen, burada yöntem kel imesinin daha uygun olacağını düşündük. (Ç.N.) 
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36) ileri Düzeydeki Deneyimler 
Çaba Göstermeden Popülerleştirilebilir mi? 

46 1 .  sayfanın 2. paragrafında şöyle deniyor: "Ulusal sosyalist 
ekonomide bilimin en son gelişmeleri , teknik buluşlar ve i leri dü
zeydeki deneyimler hiç zorluk çekmeden popülerleştirilebilirler. " 
Bunun böyle olması hiç de gerekmez. Sosyalist toplumda, hala bi
limsel araştırma kuruluşlarını denetleyen ve yeni gelişmeleri engel
leyen "akademi ağaları " vardır. B il imdeki en son gelişmelerin, hiç 
zorluk çekmeden popülerleştirilememesinin nedeni budur. Bu şe
kilde bir ifade, sosyalist toplumda çelişkilerin var olduğunu tanıma
yı özde ihmal eder. Ne zaman ortaya yeni bir şey çıksa, belki insan
lar ona alışmamış olduklarından veya anlayamadıklarından veya 
belli bir grubun çıkarlarıyla çel iştiğinden , kaçınılmaz olarak engel
lerle karşı laşır. Örneğin; bizim yakın ekme ve derin sürme pratikle
rimizin kendi içinde ve kendine özgü sınıf özelliği yoktur; buna 
rağmen bel l i  bir grubun muhalefet ve direnişine uğradılar. Kuşku
suz, sosyalist toplumda bu gibi engelleyici şartlar, kapitalist top
lumlardakilerden temelden farklıdır. 

37) Planlama 

465 . sayfada Engels'ten bir al ıntı yapılıyor: "Sosyalizmde, top
lumsal üretimi ,  önceden hazırlanmış bir plana göre yürütmek müm
kün olacaktır. " Bu doğru . Kapitalist toplumda ulusal ekonomideki 
dengeye ekonomik krizler yoluyla ulaşılır. Sosyalist toplumda den
geyi, planlama yoluyla bir gerçeklik haline getirme imkanı vardır. 
Ancak bu imkan yüzünden , gerekli  oranların bilgisini bir süreç için
de edineceğimizi i nkar etmeyelim .  Kitabın burasında "kendil iğin
dencil ik ve bırakınız yapsınlar (laissez faire ) ,  üretim araçlarının ka
musal mülkiyeti ile bağdaşmaz" deniyor. Ancak, sosyalist toplum-
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da kendi liğindenci l ik ve h1rakll1 1z yapsuılar 'ı ıı v.ar o lmadığı düşü
nülmemelidir. Yasalar hakkındaki bilgimiz bir anda mükemmel ola
maz. Gerçek iş bize, bell i  bir dönemde,  birtakım insanların veya ay
rı bir grubun bir p lanı olduğunu gösterir. Belli ,bir grubun planının 
yasalarla bağdaşıp bağdaşamayacağını hiç kimse söyleyemez. Kuş
kusuz, bazı ları bağdaşacak veya temelde bağdaşacak, bazıları i se 
bağdaşamayacak veya temelde bağdaşamayacak. 

Oranlar hakkındaki bilginin bir süreç (başarı ve başarısızlıkların 
karşı laştırılması ,  dolambaçl ı  bir gelişme süreci) gerektirmeyeceğini 
düşünmek metafizik bir bakış aç_ı sıdır. Özgürlük, ihtiyacın tanınma
sıdır, ancak ihtiyacın bir bakışta farkına varılamaz .  Dünyanın doğal 
ermişleri yoktur, sosyalist topluına u laşınca da herkes falcı kesile
mez . S iyasal iktisat hakkındaki bu kitap,  neden daha önce yayım
lanmadı? Yayımlanmasından sonra neden sürekli değişikliğe uğra
dı? Üstelik bunun nedeni geçmişte bilginin eksik oluşu, şimdi bile 
eksik kalışı değil  midir? B izim deneyimlerimizi ele alalım . Başlan
gıçta sosyalizmi nasıl çalıştıracağımızı anlayamadık;. pratikten ge
çerek, adım adım biraz anlamaya başladık. Ama bu da yeterli değil ,  
yeterl i olduğunu düşünürsek, yapacak iş kalmadı demektir! 

466. sayfada, sosyalizmin en öneml i  özell iklerinden birinin "ge
rekli oranın bilinçli ,  düzenli bir şekilde korunması" olduğu söyleni
yor. Bu ,  hem bir sorumluluk, hem de yerine getirilmesi güç bir ta
leptir. S talin bi le, Sovyetler B irliği 'ndeki planların ,  yasaların talep
lerini yansıttığının düşünülemeyeceğini söylemişt i .  

"Gerekli oranın düzenli bir şeki lde korunması "  aynı zamanda 
dengesizliklerin düzenli bir şekilde ortaya çıkmasıdır. Çünkü , ge
rekli orana u laşılamayınca, bunu sağlama sorumluluğu kendisini 
daha fazla belli eder. Sosyalist ekonominin gelişme sürecinde den
gesizliklerin düzenl i  bir şekilde ortaya ç ıkması ,  oranl ı l ık ve anlayış
l ıl ığa sarı larak her şeyi de11:gelemeınizi gerektirir. Örneğin; ekono
mi geliştikçe, her tarafta teknik personel ve kadro eksikliği hissedil
di ve ihtiyaçlarla arz arasında bir çelişki doğdu . Bu ise bizi mah-
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muzladı ve bu çelişkiyi çözmek üzere daha fazla okul işletmemizi ,  
daha fazla kadro eğitmemizi sağladı . Dengesizlik ve orantısızlıkla
rın ortaya çıkmasından sonradır ki, insanlar nesnel yasaları daha iyi 
kavrarlar. Planlamada muhasebe tutu lmazsa, her şeyi kendi başına 
bırakırsak veya her şeyin bir aptalın anlayacağı kadar basi t  olmasın
da fazla ısrar edersek yöntemlerimiz başarıl ı  olmayacak ve oranlı
lık bozulacaktır. 

Plan , ideoloj ik bir biçimdir. İdeoloj i ,  gerçekl iklerin bir yansıma
sıdır, aynı zamanda gerçeklikleri etkiler. Geçmiş planlarımız kıyıla
rımızda h içbir sanayinin kurulmayacağını kayda bağlamıştı ve 
1957 'ye kadar oralarda hiçbir inşa yoktu . Yedi sene harcadık; esas 
inşa, ancak 1 958 'den sonra başladı . Şu son iki yılda büyük gelişme
ler gördük. Böylece , plan gibi ideoloj ik biçimlerin ekonomik geliş
me ve gelişme haddi üstünde büyük etkileri olur. 

. .  . .  . .  

38) Uretim Araçlarının Uretiminin Oncelikli Büyün1esi ; 
Tarım ve Sanayinin Birlikte Desteklenmesi 

466 . sayfada, üretim araçları üretiminill öncel ikli büyümesi so
runu ele alınıyor. 

Üretim araçlarının üretiminin öncelikli büyümesi,  genişleyen 
yeniden üretim için tüın topluınlarda ortak olan iktisadi bir kuraldır. 
Kapitalist toplumda üretim araçlarının üretimine öncelik tanınmaz
sa genişleyen yeniden üretim olamaz. Stalin döneminde ağır sana
yinin öncelikli gelişmesine özel ağırlık verilmesinden dolayı, plan
larda tarım ihmal edilmişt i .  Geçen yıllarda Doğu Avrupa'nın da ben
zer sorunları oldu . B izim yaklaşımımız, ağır sanayinin öncelikli ge
l işmesin i ,  tarım ve sanayinin birlikte desteklenmesinin (aynı za
manda kendine has öncelikli yönleri olan diğer müşterek program
ların da) şartı hal ine getirmek oldu. Tarım kazançları olmazsa, çok 
az sorun çözülebilir. 1 960'ta yürürlüğe girmesine rağmen, tarım ve 
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sanayının birl ikte desteklenmesini önermemizin üstünden şimdi 
dört yıl geçti . Tarımı ne kadar önemsediğimiz, tarıma ayırdığımız 
çelik maddelerin ıniktarında ifadesini bulur. l 959'9a sadece 590 000 
ton ayırdık, ancak bu yıl (sulama tesisleri de dahil olmak üzere) 1 ,3 
ınilyon ton ayırdık. İşte bu , tarım ve sanayinin , gerçek birl ikte des
teklenmesidir. 

Kitabın burasında, 1 925 ile 1 958  arasında Sovyetler B irliği'nde 
tüketim mallarının 1 5 ,6 kerelik bir artış gösterdiğinden ,  üretim 
araçları üretiminin ise 103 kere arttığından söz edil iyor. Sorun ,  
l 03 : 15  ,6 oranının ağır* sanayinin gelişmesine yararlı olup olmadı
ğıdır. Ağır sanayinin hızlı gel işmesini istiyorsak, herkes inisiyatif 
göstermeli ve şevkini korumalıdır. Ve bunu istiyorsak, tarım ve sa
nayinin birl ikte desteklenmesini mümkün kılmalıyız. Hafif ve ağır 
sanayi için de aynı şekilde. 

Eğer tarım, hafif sanayi ve ağır sanayinin aynı  zamanda ve yük
sek bir hızla gelişmesini mümkün kılarsak, ağır sanayinin gelişme
siyle birlikte halkın geçiminin de uygun bir şekilde yükselmesini 
garanti edebiliriz .  B izim deneyimlerimiz kadar Sovyetler B irl i
ği 'nin deneyimleri de, tarımın ve hafif sanayinin gelişmemesinin 
ağır sanayiye zararl ı olacağını kanıtlar. 

39) " Dağılım Belirleyicidir" :  Hatalı Bir Görüş 

Kitabın 20. bölümünde şöyle deniyor: "Devlet yönetimindeki sa
nayide yükselmenin ön şart ı ,  sosyalist üretimin gelişmesi sırasında, 
işçilerin bireysel maddi çıkarlarına duydukları ilgiyi kullanmak ol
muştur. " 2 1 .  bölümde; "Ulusal sanayileşme mücadelesinde önemli 
bir görevi yerine getirmek için, emeğe göre dağılım yasasını kullana
rak (işçinin bireysel çıkarıyla sosyalist üretimin çıkarlarını birleştiren 
bir yasa) ekonomik muhasebeyi tümüyle uygulayın" deniyor. 25 . bö-

* Yalnız 1 967 basımında. 
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lüınde: "Sosyalist sisteınin hedefleri , işçilerin üretimi artırmak için 
çetin çabalar harcamayı candan isteınes ine neden olur ve ınaddi çı
kardan dolayı personeli, kendi emeklerinin ürünleriyle ilgilenmeye 
iter. Bu ,  sosyalist üretiınin gelişmesi için önemli bir itici güçtür. " "B i
reysel maddi çıkara duyulan ilgi"den bu şekilde bir mutlaklık yarat
manın, artan bir bireycilik tehlikesine yol açması kaçınılmazdır. 

452 .  sayfada, emeğe göre dağılıın,  "tüm işçilerin, ınaddi yarar
dan dolayı üretimin artırılması için düzenlenen planların uygulaına
sına ilgi göstermelerine neden olur, bu yüzden sosyalist üretimin be
lirleyici itici güçlerinden biridir" deniyor. İnsan, "Eğer sosyalist üre
timin yönünü, sosyalizmin temel iktisadi yasaları belirl iyorsa, birey
sel maddi çıkarın üretimin itici bir gücü olduğu iddiasına nasıl varı
labil ir?" diye sormaktan kendini alamıyor. Tüketim mallarının dağı
lımını belirleyici bir itici güç olarak ele almak, dağılımı bel irleyici 
görmek hatasına düşmektir. Marx, Gotha Programuun Eleştiri
si'nde, "Dağıl ım her şeyden önce üretim araçların dağılımı olmalı
dır: Üretim araçları kimin.elindedir? Bel irleyici soru budur. Tüketim 
mallarının dağılımını , üretim araçlarının dağılımı belirler" deıniştir. 
Tüketim mallarının dağılımını belirleyici  itic i güç olarak görmek, 
Marx'ın doğru görüşünü çarpıtmaktır ve ciddi bir teorik yanlıştır. 

40) Siyasetin Egemenliği ve Maddi Teşvik 

452 .  sayfanın 2. paragrafında, parti örgütünün yerh yerel iktisadi 
organlardan sonraya konuyor; böylel ikle yerel iktisadi organlar, mer
kezi hükümetin doğrudan yönetiıni altında, önder hale gelir. B u  böl
gelerde, yerel parti örgütleri siyasi önderliği ele geçiremezler, tüm 
olumlu güçleri yeterince seferber etınelerine imkan yoktur. Kitabın 
457 .  sayfasında, kitlelerin yaratıcı eyleınleri kabul edilmesine rağ
men, yine de "Komünist inşayı hızlandırmanın en önemli şartların
dan biri, kitlelerin, u lusal iktisadi gelişme planlarını tamamlamak ve 
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bunları aşmak için verilen mücadeleye katılmalarıdır" deniyor. Ay
rıca, 477 . sayfada, "Çiftlik personelinin inisiyatifi, tarımın geliştiri l
mesinde bel irleyici bir etmendir" deniyor. Kitle mücadelesini 
"önemli bir etmen" olarak görmek, kitlelerin tarihin yaratıcıları ol
duğu i lkesine açıkça i taat etmektir. Hiçbir durumda, tarih ,  kitlelerin 
yerine planlamacıların yarattığı bir şey olarak görülemez. 

Kitap hemen sonra şu noktayı vurguluyor, "Başlangıç olarak, 
maddi teşvikleri kul lanmalıyız. " Bu ,  sanki, kitlelerin yaratıcı eyle
minin maddi yararlarla· telkin edilmesi gerekir, gibi bir anlam taşı
yor. Kitap, her fırsatta, insanları boş ümitle rle cezbetmenin çekici 
bir aracıymış gibi, bireysel maddi yararı tartışıyor. Bu ,  birçok ikti
sat işçisi ve önder personelin ruhi durumunun ve politik-ideoloj ik 
çalışmayı vurgulamanın ihmal edilmesinin yansımasıdır. Bu du
rumda, maddi teşviklere güvenmekten başka seçenek yoktur. "Her
kesten yeteneğine göre, herkese emeğine göre" sloganının ilk yarı
sı , en büyük çabanın üretime harcanması gerektiği anlamına gelir. 
S loganın ilk yarısını ayırıp, tek yanlı  bir şekilde, sadece maddi teş
vikten bahsetmek neden? Maddi teşvikler için böylesi bir propa
ganda kapitalizmi yenilmez kılacak ! 

41) Denge ve Dengesizlik 

432.  sayfada birinci paragraf hatalı .  Kapitalist teknoloj inin ge
l işmesi bazı yönlerden dengeli ,  bazı yönlerden dengesizdir. Asıl 
önemli nokta, teknolojik gelişmede denge ve dengesizliğin, kapita
l izm ve sosyalizmde farklı  olduğudur. Sosyalizmde denge ve den
gesizlik vardır; örneğin, kurtuluşun ilk döneminde, jeoloj ik proje
lerde çalışan 200'ü ancak aşan işçimiz vardı ve beklentilerimiz ulu
sal ekonominin gel işme ihtiyaçlarıyla bağdaşmaktan uzaktı .  B irkaç 
yıllık yoğun çabalardan sonra, yeni dengesizl ikler doğunca, durum 
hemen hemen düzeltilmişti . Şu anda Çin'de müthiş bir kol işçisi yo-
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ğunluğu vardır, bu durum üretimi gel iştirme ve emek üretkenliğini 
artırmanın gerektirdikleriyle bağdaşmamaktadır. Büyük bir tekno
lojik devrim başlatmak ve bu dengesizliği çözmek, bu yüzden ge
rekl idir. Yeni bir teknik kesimin her ortaya çıkışında, teknoloj ik ge
lişimin dengesizliği kaçınılmaz olarak dikkatleri çekecek hale gele
cektir. Örneğin ; şimdi daha i leri teknoloj iyle uğraşıyoruz ve birçok 
şeyin uyumsuzluğunun bilincindeyiz. Ancak bu Sovyet Kitabı, yal
nız kapital izn1deki bir miktar dengeyi reddetmekle kalmıyor, sosya
l izmdeki bir miktar dengesizliği de reddediyor. 

Hem teknoloji ,  hem de ekonomi böyle gelişir. Kitap , sosyalist 
üretimin gelişmesinin dalgalı i lerleyişini tanımıyor gibi görünüyor 
ve sosyalist ekonominin gelişiminden kusursuz, inişsiz-çıkışsız, 
düındüz bir doğruymuş gibi söz ediyor. Bu düşünülemeyecek bir 
şey. Hiçbir gelişme doğrusu düz değildir. Ya dalgalı , ya da sarmal
dır. B izim günlük çalışmalarımızın bile böyle bir kal ıbı var. Çalış
n1aya başlamadan önce başka bir şey yaparız. Daha sonra birkaç sa
at dinlenmemiz gerekir. Gece gündüz demeden, durmadan çalışanıa
yız. B ir gün çok çalışırsak, ertesi gün daha az çalışabil iriz. Bundan 
da öte her gün, aynı yaratcı güçle çalışamayız. Bütün bunlar dalgalı 
şekil lerdir. Denge, dengesizliğe görelidir. Dengesizlik olmadan den
ge olmaz. Her şeyin gelişınesi dengesizliklerle nitelenmiştir. Denge
nin talep edilmesinin nedeni budur. Denge ve dengesizlik arasında
ki çelişki, çeşitli bölge ve kesimlerin her bölümünde, durmadan be
liren, durmadan çözülen bir şekilde vardır. B irinci yıl için bir plan 
bulunduğu zaman, ertesi yıl için de bir tane bulunmalıdır. Yıllık bir 
plan, çeyrek yıllık bir planı ,  o da aylık bir planı gerektirir. 1 2  ayın 
her birinde denge ile dengesizlik arasındaki çelişki ler çözülmelidir. 
Yeni dengesizliklerin yeniden meydana gelınesi , özellikle bu gerek
çe, bizi planları sürekli gözden geçirmeye zorlamalıdır. 

Ancak kitap, çeşitli sorunların araştırılmasında diyalektik yön
temi uygulayamaınış .  Ulusal ekonominin planl ı  oranlı gelişmesinin 
yasalarına ayrı lan bölüm epey uzun ,  ancak denge ve dengesizlik 
arası ndaki çelişkiye hiç değinilmemiş . 
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Sosyalist toplumun ulusal ekonoınisinin planlı ,  oranlı bir geliş
mesi olabilir, bu da dengesizliklerin düzenlenmesin i  mümkün kılar. 
Ancak dengesizlik ortadan kalkmaz. "Dengesizlik şeylerin doğasın
dadır" Özel mülkiyet yok edildiğinden, ekonominin p lanlı örgüt
lenmesi ınümkün oldu . Giderek, bu da birçok göreli dönemsel* 
denge yaratmak için dengesizliğin 'nesnel yasalarını bilinçl i  olarak 
kontrol etıneyi ve kullanmayı mümkün kıldı. 

Eğer üretici güçler öne geçerse, üretim ilişkileri üretici güçlerle 
uyum sağlayamaz, üstyapı da üretim i lişki leriyle uyum sağlayamaz. 
Bu noktada, üretici güçlerle uyum sağlamaları için üstyapı ve üre
tim il işkilerinin değişt irilmesi gerekecektir. Kimileri , üretim ilişki
leri ve üstyapı arasında, üretim ilişkileri i le üretici güçler arasında 
dengeye yalnızca göreli olarak ulaşı labileceğini  söylüyor; neden 
olarak da, üretici güçlerin her zaman ilerlemekte olduğunu, böyle
ce dengesizliğin her zaman söz konusu olduğunu dile getiriyorlar. 
Denge ve dengesizlik bir çelişkinin iki ucudur; bunlardan dengesiz
l ik mutlak, denge görelidir. Bu böyle olmasaydı ;  ne üstyapı, ne üre
tim il işkileri , ne de üretici güçler gelişmezdi, toslaşırlardı . Denge 
göreli, dengesizlik mutlaktır. Bu,  sosyalist toplum için geçerli oldu
ğuna inandığım evrensel bir yasadır. Çelişki ve mücadele mutlaktır; 
birlik, i tt ifak ve dayanışma geçici ,  dolayısıyla da görelidir. Planla
mayla ulaşılan çeşitli dengeler dönemsel ,  geçici, şartl ı ;  dolayısıyla 
görelidir. Şartsız, sonsuz bir denge durumunu kim düşleyebilir? 
Sosyal izmin iktisadi  sorunlarını araştırmak için,  üretici güçler, üre
tim i lişki leri ve üstyapı arasındaki denge ve dengesizlikleri rehber 
olarak kullanmamız gerekir. 

S iyasal iktisadın esas inceleme konusu üretim i lişkileridir. An
cak, üretim i l işkilerini açık bir şekilde inceleyebilmek için ,  üretic i 
güçleri ve üstyapının üretim ilişkileri üzerindeki olumlu ve olum
suz etkilerini de birlikte incelemek gerekir. Kitapta devlete değini
l iyor ama hiçbir zaman bu derinlemesine incelenmiyor. Bu bir ih-

* Sadece l 969 basımında. 
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maldir. Kuşkusuz siyasal iktisadi çalışma sürecinde, üretici güçlerin 
ve üstyapının incelenınesi, gereğinden fazla geliştiri lnıemel idir. 
Üretim ilişkilerinin  incelenmesi fazla i leri giderse teknoloji  ve doğal 
bilimler haline gel ir. Üstyapının incelenmesi fazla ileri giderse ulu
sal devlet teorisi ,  sınıf mücadelesi teorisi haline gelir. Sosyal izm 
(Marksizmin üç öğesinden biri) başlığı altında şunları inceleriz: Sı
nıf mücadelesi teorileri , devlet teorileri , devrim ve parti teorileri ve 
bundan başka askeri stratej i ve taktikler vb. 

Dünyada analiz edilemeyecek şey yoktur. Ancak şart lar değişir� 
özler de öyle . B irçok teınel kategori ve yasa -örneğin zıt ların birli
ği- uygulanabil ir. Eğer sorunları bu şekilde incelersek, bu sorunla
rı bu şekilde çözümlersek, sağlam, bütünlüklü bir dünya görüşü ve 
metodoloj i  sahibi olacağız. 

42) " Maddi Teşvikler" 

486. sayfada şöyle deniyor: "Sosyalist aşamada emek henüz top
lumun tüm bireylerin in yaşamında esas ihtiyaç hal ine gelmemişt ir, 
bu yüzden emeğin maddi olarak teşvik edilmesinin büyük bir önemi 
vardır. " Burada "tüm bireyler" aşı rı geneldir. Lenin, toplunıun bir bi
reyiydi .  Onun eıneği, yaşamının "esas ihtiyacı" haline gelmemiş 
miydi?  

486 . sayfada şu nokta dile getiril iyor: "Sosyalist toplumda iki 
tür birey vardır; görevlerini bağl ı l ıkla yerine getiren çoğunluk ve 
görevleri hakkında dürüst olmayan azınlık. " Bu,  doğru bir şekilde 
analiz edilmiş.  Fakat bu sonuncu grubu kazanmak istiyorsak yalnız
ca maddi teşvike güvenmemeliyiz. B il inç lerin i  yükseltmek için on
ları eleştirmemiz ve eğitmemiz gerekir. 

Kitabın bu bölümünde, göreli olarak çal ışkan ve olumlu işçiler
den söz edil iyor. Eşit şartlar altında, daha fazla üretecek olanlar 
bunlardır. Açıkça bir işçinin çalışkan ve hevesli olup olmadığını , 
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teknik veya kültürel uzınanlaşma düzeyi değ il, siyasi bil inc i  bel ir
ler. Teknik ve kü ltürel uzınanlaşına düzeyleri yüksek olan kimileri 
yine de ne çalışkan , ne de gayretlidir; düzeyleri daha düşük olan ba
zıları oldukça çalışkan ve gayretlidir. B unun nedeni , ilk grubun dü
şük, sonuncunun yüksek siyasi bi l incinde yatar. 

Kitapta, emeğin maddi teşvikinin "üret imde artışlar sağladığı" ve 
bunun "üretinıin gelişmesini kamçılayan belirleyic i etmenlerden biri" 
olduğu söyleniyor. Ancak, nıaddi teşv ik her yıl değişmeyebilir. Halk 
böyle bir teşv ike her gün � ay veya yıl gerek duyınayabilir. Teşviklerin 
azaltı ldığı zor günlerde kişiler çalışmayı sürdürebilmelidir, hen1 de 
daha gayretl i ve yoğun olarak. Kitap, maddi teşvikleri tek taraflı bir 
ınutlakhk haline getirince, bilincin yükseltilnıesine gerekli önemi ver
meyi ihmal ediyor ve aynı ücret düzeyindeki kişilerin emekleri ara
sındaki farkların nedenlerini açıklayamıyor. Örneğin ; beşinci derece
de3 bir grup gayet iyi ,  bir diğeri kötü , bir üçüncü de genelde iyi gide
bilir. Onların ınantığına göre, böyle farkların maddi teşviklerin aynı  
oltnasına rağnıen ıneydana gelmesi açıklanamayacak bir olgudur. 

Maddi teşviğin önemi kabul edi lse bi le ,  bu , hiçbir zaman tek bir 
ilke olamaz. Her zaman bir i lke daha vardır :  Yen i  s iyasi ideoloj iden 
kaynaklanan ruhi esin lenme. Ayrıca, maddi teşvik sadece bireysel 
ç ıkar olarak irdelenemez. Aynı zamanda, bireysel ç ıkarın tabi olma
sı gerektiği kolektif yarar, geçici yararların tabi olması gerektiği 
uzun vadel i  çıkarlar ve kısmi yararların tabi olması gerektiği tümün 
yararı vardır. 

"Emeğin maddi teşv iki, sosyali st rekabet" adl ı  kısımda, rekabet
le i lgili iyi yazılınış birkaç bölüm var. Eksik olan , s iyasetin irdelen
mesi ! 

İlk olarak, i nsanları öldürecek kadar çalıştırmayın. İkinci ola
rak, sağlıklarını bozmayın ,  hatta bunu adım adım güçlendirmeye 
çalışın . B u  ikisi temel noktalar. Obürlerine gelince, gerçekleştirile-

3 Mao burada, Çin'de ş imdi yürürlükte olan sekiz derecelik ücret sisteminin be�in
c i derecesini ima ediyor. 
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bil irse mükemmel ,  yoksa yine de iyi ! İnsanların biraz bil ince sahip 
olmalarını istiyoruz. Kitap, sanki gelecek nesi llerin ve geleceğin 
üzerinde h iç durınuyor, sadece maddi teşvikler üzerinde duruyor, 
sürekli maddi teşvik yolundan yürüyor ve sanki sihirli bir değnek
miş gibi ,  bunu hemen bireysel teşvik i lkesine döndürüyor. 

B ireysel çıkarların ,  tüm halkın çıkarları karşılandığı zanıan kar
şılanacağını söylemiyorlar. Üzerinde durdukları bireysel yarar, ger
çekte miyop bir bireycilik, kapitalizme karşı proleter sınıf mücade
lesi verilen dönemden gelen ve kendini sosyal ist inşa dömeminde 
de gösteren ekonomist bir eğil imdir. Burjuva devrimleri dön.emin
de , birçok burjuva devrimcileri kendi sınıfları ve sınıflarının gele
cekteki  nes il leri iç in kahramanca fedakarl ıklarda bulundular; fakat 
bunu kesin olarak bireysel çıkarları için yapmadılar. 

Temel bölgelerde olduğumuz zaman, özgür (piyasanın deneti
minde olmayan) bir arz sistemimiz vardı .4 O zamanlar halk daha çe
tindi ve ayrıcalıklı muamele görmek için herhangi bir çekişme yok
tu . Kurtuluştan sonra bir ücret sistemimiz oldu ve derecelerde anlaş
tık, fakat sorunlarımız sadece kat kat fazlalaştı . B irçok insan sık sık 
mevki için mücadele etti ve birçok iknada bulunmamız gerekti . 

Partimiz 20 yıl hiç yumuşamadan savaş verdi . Uzun bir süre, pi
yasa denetiminde olmayan bir arz sistemini işler kıldık. Kuşkusuz o 
dönemde temel bölgelerdeki tüm toplum bu sistemi uygulamıyordu . 
Ancak iç savaş döneminde bu sistemi uygulayanlar yüz binlere yük
seldi ve en azı on binleri buluyordu . J aponya'ya Karşı Direniş Sava
şı'nda sayı yine bir milyonun üstünden birkaç milyona fırladı .  Ta 
Kurtuluşun ilk dönemine kadar halkımız çok çalışarak ve kahraman
ca savaşarak eşitlikçi bir yaşam sürdü ; sadece devrimci ruhun esin
lemesine dayanarak, maddi teşviklere hiç bağlı olmadan. İç savaşın 

4 Kadrolara, K urtuluş Savaşı sırasında, yapılan işe göre deği l ,  ihtiyaca göre mal 
veri l iyordu. Bu mallar, değişime dayal ı herhangi bir piyasa mekanizmas ı  yoluy
la  deği l ,  dolaysız olarak kul lanım için dağıtı l ıyordu. Fakat bu şart lar altında ih
t iyaç ,  çok düşük düzeylerde tanımlanıyordu . 
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ikinci döneıninin sonunda -daha önce ve daha sonra zaferler kazan
ınaınıza rağınen- bir yenilgiye uğradık. Olayların bu şekilde geliş
mesiyle maddi teşvikimizin olup olmaması arasında bağ yoktu . S i
yasi ve askeri çizgimizin doğru olup olınamasıyla bağı vardı . Bu ta
rihi deneyler, sosyalist inşanın sorunlarını  çözmede çok önemlidir. 

26. bölümde şöyle deniyor: "Sosyalist teşebbüslerde maddi ç ı 
karları yüzünden kendi işlerinin sonuçlarıyla i lgilenen işç iler, sos
yalist üretiıni  gel iştirmede it ici güçlerdir. 1 1  (s .482 . ) 

27 . bölünıde şöyle den iyor: "Vası fl ı  eınck göreli  olarak yüksek 
ödüllendiril ir. Bu ,  işçi lerin kültürel  ve teknik düzeylerini yükselt
melerin i  teşvik eder, bu da kafa ve kol emeği arasındaki farkın azal
masına neden olur. 1 1  (s .50 1 -503 . )  

B uradaki önemli nokta, vasıfl ı  emeğin yüksek ödüllendiri lmesi
nin, vas ıfsız işç ileri, vas ıfl ı  işç i  katmanlarına girmek üzere, düzey
lerini sürekli yükseltmeye mahmuzladığıdır. Bu ,  kültürel ve tekno
loj ik düzeylerin i ,  daha fazla para kazanmak için yükselttiler demek
t ir. Sosyalist bir toplumda, kültür ve teknoloj i  çalışınak için okula 
giren her kişi ,  daha yüksek ücret için değil ,  sosyal ist inşa, s ınaileş
me, halka hizmet, kolektif  çıkar için çalıştığını kabul etmelidir. 

28 .  bölümde, "Emeğe göre dağıl ım, üretimin gelişmesini sağla
yan en büyük güçtür, "  deniyor (s .526) . Bu  kitabın değiştirilmemiş 
üçüncü basımında, bu sayfanın sonunda, sosyalizmde ücretlerin dü
zenli yükseldiği açıklandıktan sonra, 1 1  sosyalizmin kapitalizme te
meldeki üstünlüğ,ü kesin  olarak buradadır" denecek kadar i leri gidi
l iyor. Ş imdi ,  ücret lerin düzenli yükselmesinden dolayı sosyalizmin 
temelde kapital izmden üstün olduğunu söylemek yanlıştır. Ücretler, 
tüketim mal larının dağıl ımıdır. Üretim araçlarının dağıl ımı olmaz
sa, üretilen malların ,  tüketim mallarının dağıl ımı olamaz. Sonuncu
su , ilkinin doğrulanmasıdır. 
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43) Sosyalist Teşebbüslerde İnsanlararası İlişkiler 

500.  sayfada, " sosyalizınde iktisadi önderlerin itibarı, kitlelerin 
bunlara duyduğu güvene bağlıdır" deniyor. Bu ,  gerçekten iyi ifade 
edilmiş . Ancak, bu hedefe ulaşmak uğraş gerekt irecek. B izim dene
yiınimize göre, kadrolar gösterişi bir yana bırakıp kendilerini işçi
lerle bir tutmazlarsa, işçiler her zaman fabrikayı kendilerininıniş gi
bi değil ,  kadroların fabrikasıymış gibi göreceklerdir. "Evin efendi
si" tavrı , işçi leri iş disipl inin i bilinçli bir şekilde gözlemlemeye is
teksiz kılar. Sosyalizmde işçiler ile teşebbüsün önderleri arasında 
yapıcı bir işbirliğinin, üstünde çaba harcaınaksızın , kendiliğinden 
ortaya çıkacağını düşünmeyiniz. 

Eğer, hem kol işçileri, hem de teşebbüs önderleri birleş ik bir 
üretim kolektifinin üyeleri ise, o zaman " sosyalist teşebbüsler, niye 
kolektif rehberliği, yani parti komitesi rehberliğinde fabrika başso
rumluluğu sistemini değil  de ' teki l önderl ik' s istemini yürürlüğe ko
yuyor?" 

S iyasetin zayıfladığı zamanlardır ki , maddi teşviklerden söz et
mekten başka bir seçenek yoktur. Kitap, bu nedenden dolayı , "İşçi
lerin maddi çıkarları yüzünden kendi emeklerinin sonuçlarıyla de
rinden ilgilenmeleri ilkesini tümüyle yürürlüğe koymak, sosyalist 
üretimi gitgide anlamak ve yükseltmek için temel güdüdür" diyerek 
devam ediyor. 

. 
44) Yıldırım Progranılar, Hızlandırılmış iş 

505 . sayfada şöyle deniyor: "Hızlandırılmış iş olgusunu ortadan 
kaldırınız. Üretimi resmi yazılara göre, iyi dengelenmiş bir şekilde 
yürütünüz . "  Değiştirilmeıniş 3 .  basımda bu cümlede şöyle deniyor: 
'"Yıldırım programlara' karşı mücadele vermeli ve önceden karar-
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laştırı lnıış programlara göre iyi dengelenmiş bir şekilde çahşmal ı
yız . "  Y ı ldırıın programların ve hızlandırılmış işin bu şekilde kesin
kes reddi fazla mutlak. 

Y ıldırı ın programları tümüyle reddedemeyiz. Bunların kullanıl
ması veya kullanılmaması zıtların birliğidir. Doğada hafif esintiler 
ve seyrek yağmurlar vardır ve de kuvvetli rüzgarla, şiddetl i  yağ
murlar vardır. Y ıldırım programların kullanımı görünür ve kaybo
l ur, dalga gibi .  Üretimdeki teknoloj ik devrimde y ıldırım program
ların gerekliliği sürekli artar. Tarımda mevsimlerle göğüs göğüse 
savaşnıalıyız. Dramın bir doruğu olmal ı .  Y ıldırım programları  red
detmek, gerçekte doruğu reddetmektir. Sovyetler B irliği, B irleşik 
Devletler'e yetişmek istiyor. B iz ,  Sovyetler'in düzeyine, onların 
harcadığı  zamandan daha az bir zamanda ulaşmak istiyoruz. Bu bir 
çeşit yı ldırım programdır. 

Sosyalist rekabet , geri kalmışın ilerdekine yetişmesi demektir. 
Bu,  ancak yıldırım programlar yoluyla mümkündür. Ülkeler arasın
da olduğu kadar bireyler, birimler, teşebbüsler arasındaki il işkilerin 
hepsi de rekabe.tçidir. Eğer ilerdekilere yetişmek isteniyorsa, bunu 
yı ldırım programlarsız başarmak elde değildir. Devrim veya inşa 
idari emirlerle yürütülürse (örneğin ,  idari emirlerle toprak reformu
nu gerçekleştirmek veya kooperatifler örgütlemek) üretimde düşme 
olması kaçın ılmazdır; bu, kitlelerin seferber edilmemiş olacağından 
dolayıdır, yıldırım programlar yüzünden değil .  

45) Değer Yasası ve Planlama 

52 1 .  sayfada doğru olan küçük baskıl ı  bir bölüm var; eleştirel 
ve sorunları  birleştiren bir bölüm . 

Değer yasası ,  planlamanın bir aracı olarak hizmet ediyor. İyi .  
Ancak değer yasası ,  planlamanın esas temeli olrnamalıdır. B üyük 
atıl ımı değer yasasının gerekleri temelinde değil ,  sosyalizmin temel 
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iktisadi yasaları ve üretiıni genişletme iht iyacı temellerinde gerçek
leştirdik. Eğer her şey dar bir şekilde değer yasası bakış açısından 
gözlen irse , İleri Atıl ım'ın kaybedilen lere değmediğinin söylenmesi 
ve geçen senenin demir ve çel ik üretıne çabalarının boşa harcanınış 
emek olarak yargılanması gerekirdi . Üretilen yerel çel ik nicel ve ni
tel olarak düşüktü ve devletin birçok kayıp vennesi gerekiyordu . 
İktisadi sonuçları önemli değildi vb. Kısmi vadeli görüş,  kampan
yanın bir kayıp olduğudur; ancak, baştan başa uzun vadeli görüş ise 
kanıpanyanın çok değerli olduğudur. Çünkü tüm bir ikt isadi inşayı 
mümkün kılmıştır. Tüm ülkede demir ve çelikte yen i  atı l ımlar ya
pı lmış ve birçok sınai ınerkez kurulmuştu . Bu ,  adımııııızı daha bü
yük atmamızı sağladı . 

1 959 kışında 75 mi lyondan fazla insan ülke çapında sulama te
sislerinde çalışıyordu . Temel sulama tesisleri sorununu çöznıek için 
iki tane büyük ölçekte kampanya örgütleıne yöntemi uygulanabilir
di . B ir, iki veya üç yıl söz konusu olduğunda, bu kadar emek için 
harcanan tahıl ın değeri doğal olarak çok yüksekt i .  Ancak, daha 
uzun vadeli  açıdan bakarsak, kampanya tahı l  üret imini epeyce artı
rabilir, canlandırabilir, tarımsal üretimi ve dolayısıyla. ınetaların bi
rim kazanç başına değerin i  istikrara kavuşturabilir. Sonra bütün 
bunlar halkın tahıl  ihtiyacını karşılamaya yönelir. 

Tarım ve hafif sanayinin sürekli gel işmesi ,  ağır sanayi iç in da
ha fazla b irikim sağlar. B u  da uzun dönemde halkın yararınadır. 
Köylü ler ve tüm ü lke halkı ,  devletin ne yaptığın ı ,  para kazanı lıp ka
zanılmadığını gördükçe karşı çıkmayıp, destekleyeceklerdir. Köy
lülerin kendi içlerinden sanayiyi destekleme sloganı öne sürü lmüş
tür. İşte bu bir kanıttır. Lenin gibi S talin de "Sosyalist inşa döne
minde köylülük devlete vergi ödemelidir. " demiştir. Çin'deki köylü
lerin büyük çoğun luğu , olumlu bir tavırla "vergi gönderiyor" Sade
ce varlıkl ı ve orta hal li köylüler -köylü lüğün yüzde 1 5  kadarı- ara
sında hoşnutsuzluk vardır. Tüm B üyük Atı lım ve Halk Komünleri 
ka·vramına karşı u luyorlar. 
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Özetle ;  planlara, fiyatlardan öncelik tanırız. Tabii  ki , fiyatları 
önemsememezlik edemeyiz. Birkaç yıl önce canlı domuzların alım 
fiyatını yükselttik ve bunun domuz yetiştiric iliğine olumlu etkisi ol
du . Fakat bugünkü büyük ölçekte, ü lke çapındaki domuz yetiştirici
liği için ası l  güvendiğimiz şey planlamadır. 

52 1 .  sayfada, kolektif çiftl iklerin pazarlarında fiyatlama soru
nuna değinil iyor. Onların kolektif çiftlik pazarları fazla özgürdür. 
Bu  pazarlarda fiyatları düzenleınek için sadece devletin iktisadi gü
cünü ku llanmak yeterli değildir. Önderl ik ve denetim de gereklidir. 
B irinci aşamada, pazarlarımızda fiyatlar hükümet tarafından, belir
li sınırlar içinde tutulmuştu . Böylece küçük özgürlüklerin büyük 
özgürlükler hal ine gelmesi önlenmişti .  

522.  sayfada şöyle deniyor: "Değer yasasına egemen olmamı
zın sayesinde, yasanın kapitalizme yüklediği üretim anarşisi veya 
toplumsal emek gücünün sarfiyatı sosyalist bir ekonomide görül
mez."  Bu, değer yasasının etkilerini  abartıyor. Sosyalist toplumda 
bunalımların meydana gelmemesinin esas nedeni  mülkiyet sistemi
dir: Yani sosyalizmin temel yasaları , üretim ve dağılımın ulusal 
planlaması ,  rekabet veya anarşinin olmayışı vb. ;  yoksa değer yasa
sına egemen olmamız değil . Söyleıneye bile gerek yok; kapitaliz
min iktisadi bunalımları da mülkiyet sistemiyle bel irlenir. 

46) Ucret Biçimleri 

530. sayfada ücret biçimleri tartışıl ırken, parça başı ücretin 
esas,  saat başı ücretin ise tamamlayıcı olarak ele alınması savunu
luyor. Biz tam tersini yapıyoruz. Parça başına ücretin tek yanlı  bir 
şekilde vurgulanmasının genç ile yaşl ı ,  güçlü i le güçsüz emekçiler 
arasında çelişkiler doğurması kaçınılmazdır ve işçiler arasında "bü
yük balığı yakalamak" psikoloj isi  yaratacaktır. Bu ,  kolektif hedefin 
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değil ,  bireysel gelirin biri ncil kaygı olnıasına neden olur. Parça ba
ş ı  ücret s isteminin teknolojik yenil ikleri ve nıakineleşmeyi önledi
ğine dair veriler bile vardır. 

Kitapta, parça başına ücret in otomasyona uygun olmadığı kabul 
edil iyor. Bir taraftan otomasyonu çok gelişıinnek istediklerini söy
lüyorlar: diğer taraftan parça başına ücretin yaygın bir şeki lde kul� 
lanı lmasını istediklerin i söylüyorlar. Burada bir çelişki var. 

B iz, saat başı sisteıni ve de ödüllendirmeyi yürürlüğe koyduk. 
Örneğin .  son iki yı ldak i y ı lsonu " ileri at ı l ını " ödü lleri . Hükünıet ve 
eğitim işçileri dışında, tüm mcnıur ve işç i ler, değişen ve o birimler
de çalışan memur ve işçilerin kendilerince belirlenen miktarlarda 
y ı lsonu i leri atı l ım ödülleri aldı lar. 

47) Fiyatlar Hakkında İki Sorun 

İnceleıneye değer iki sorun var. 
İlki ,  tüketim mallarının fiyatlanması .  Kitapta "Sosyalizm, öteden 

beri, tüketim malları fiyatlarının, tüm halkın yararına düşürülmesi 
politikasın ı  uygulamaktadır" deniyor. Bizim yaklaşımımız, genel 
olarak fiyatların ne yükselmesine, ne de alçalmasına izin vermeden, 
bunları dengede tutmaktır. Ücret düzeylerimiz düşük olmasına rağ
men, evrensel istihdam, düşük fiyat ve kiralar, memur ve işçilerimi
zin yaşam düzeylerini yeterince yüksek tuttu . Son tahlilde fiyatların 
sürekli düşürülmesinin mi,  yoksa bunların, ne düşürülmesi, ne de 
yükseltilmesinin mi tercih edileceği incelemeye değer bir sorundur. 

Diğer sorun, ağır ve hafif sanayi ürünlerinin fiyat lanmasıyla il
gili . Görel i  olarak, i lkinin fiyatları düşük, ikinc isinin ise yüksektir. 
B iz tersini yapıyoruz. Neden? Son tahlilde hangisinin daha iyi bir 
yol olduğu incelenıeye değer bir sorundur. 
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ili. KISIM 

30. -34 . BÖLÜMLER 

48) Yabancı ve Yerlinin; 
Büyük, Orta ve Küçüğün Birlikte Desteklenmesi 

54 7 .  sayfa, inşa fonlarının dağıtı lmasına karşı çıkıyor. Eğer hiç
birinin zamanında tamamlanamayacağını düşünerek, çok fazla esas 
projeye girişi lmemesi gerektiğini kastediyorlarsa, o zaman kuşku
suz aynı fikirdeyiz . Ancak, esas inşa sırasında küçük ve orta ölçek
li projelere karşı çıkılması gerektiği sonucuna varıyorlarsa, o zaman 

• 

aynı fikirde değiliz. Çin'de yeni esas sanayi .merkezleri , 1 958 'de çok 
sayıda gelişen orta ve küçük ölçekteki teşebbüsler temelinde kurul
muştur. Çelik ve demir sanayilerindeki i lk anlaşmalara göre, gele
cek sekiz yıl içinde yirmi dokuz büyük, yaklaşık yüz orta ve birkaç 
yüz küçük ölçekte merkezin inşası tamamlanacaktır. Orta ve küçük 
ölçektekilerin demir ve çelik sanayileri üzerinde daha şimdiden bü
yük etkileri olmuştur. 1 959 söz konusu olduğunda, ülke çapında 
ham demir üretimi 20 milyon tonu geçmiştir, bunun yarısı orta ve 
küçük ölçekteki teşebbüslerde üretilmişt ir. Gelecekte de orta ve kü
çük ölçekli teşebbüsler, demir ve çelik sanayilerinin gelişmesi açı
sından büyük önem taşıyacaklardır. B irçok küçük teşebbüs orta te
şebbüs haline gelecek, birçok orta ise büyük; geride kalmış olanlar 
ilerleyecek, yerel olanlar yabancılara benzeyecek; gelişmenin nes
nel yasası budur. 
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İleri bir teknoloji benimseyeceğiz, fakat bu bir süre için geri 
teknolojinin gerekliliğini inkar edemez. Tarihin başlangıcından be
ri , devrimci savaşları hep silahları eksik olanlar kazandı, silahlarda 
avantaj lı olanlar kaybetti . İç savaş, Japonya'ya Karşı Direniş Sava
şı ve Kurtuluş Savaşı sırasında, ü lke çapında siyasi gücümüz ve 
çağdaşlaştırılmış askeri teçhizatımız yoktu . Eğer en çağdaş silahla
ra sahip olunmayınca savaşılamıyorsa, bu kendi kendini silahsız
landırmayla eştir. 

Kitapta anlatılan şekilde (s .420) çok yönlü bir makineleşmeyi 
20. yüzyılda gerçekleştirme isteğimiz hala tamamlanmamış görü
nüyor; herhalde 30. yüzyılda da öyle olacak. Gelecekte, yetersiz 
makineleşmeden dolayı,  kısmi makineleşme ve yerli araçlarımızın 
geliştirilmesi çağrısı yapacağız. Şimdilik genel otomasyonu gecik
tiriyoruz. Makineleşme tartışılmalı, ancak bir oran duygusuyla. 
Eğer makineleşme ve otomasyon fazla büyütülürse halkın kısmi 
makineleşmeyi ve yerli yöntemlerle üretim yapmayı hor görmesi 
kaçu�ılmaz olacaktır. Geçmişte herkes yeni teknoloji,  yeni makine, 
büyük-ölçek, yüksek standart istediği zaman böyle sapmalarımız 
vardı; yerli olan , orta veya küçük olan hor görülüyordu . Bu eğilimi , 
yerli ve yabancıyı, büyük ve orta ve küçüğü birlikte teşvik ettikten 
sonra yendik. 

Şu anda tarımın kim yasallaşmasını önermedik. Bunun bir ne
deni, önümüzdelçi birkaç yıl içinde fazla gübre üretmeyi bekleme
mizdir (Ve elimizdeki az miktarda gübre de sınai tahıllarda yoğun 
bir şekilde kullanılmaktadır) . Bir başka neden ise, eğer kimyasal 
maddelere yönelirsek, herkesin bunda odaklaşıp domuz yetiştirici
liğini ihmal edeceğidir. İnorganik gübre de gereklidir, ancak bunlar 
organiklerle birleştirilmelidir; tek başlarına toprağı sertleştirirler. 

Kitapta, her kesimde yeni tekniklerin benimsenmesinden söz 
ediliyor. Ancak bunu yapmak kolay değildir. Her zaman adım adım 
bir gelişme süreci izlenmelidir. Bundan başka, bazı yeni makineler 
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kullanı lınaya başlandığında bile, eskilerden birçoğu kalır. Kitapta, 
"yeni teşebbüsler inşa ederken ve teçhizatı yen ilerken , var olan ma
kine ve mekanik teçhizatı akılcı bir şekilde ve son haddine kadar 
kullanıma sokulmalıdır" denil irken doğru söyleniyor (s .427) . Gele
cekte işler farklı olmayacak. 

"Büyük" ve "yabancı"ya gel ince, bunların üstünde "yeni büyü
me için kendimize güvenıneliyiz" ruhuyla çalışmalıyız .  1 958 'de ba
tıl inançlardan kurtu lmak ve kendi bi leğimize güvenmek hakkında 
sloganlar attık . Olgular, kendi başıınıza çal ışmanın tüınüyle müm
kün olduğunu gösteriyor. Geçmişte geri ülkeler, ileri kapitalist ül .. 
kelere yetişmek için yeni tekniklerin uygulannıasına güveniyordu. 
Sovyetler Birliği de kapitalist ülkelere yet işmek için,  aynı şekilde, 
ileri teknolojinin uygulanınasına güveniyor. B iz de aynıs ını  yapma
lıyız ve yapabili riz. 

49) Hangisi Once; Traktör mü, Kooperatif mi? 

563 . sayfada şöyle deniyor: " 1 928'de baştan başa kolektifleştir
menin başlangıcında, i lkbahar tahı l  bölgelerinin yüzde 99'u tahta ve 
atla çekilen sabanlarla sürülüyordu . "  Bu olgu, kitabın " traktörler 
kooperatiflerden önce gelmelidir" iddiasını çürütüyor. Aynı sayfa
da, " sosyalist üretim il işkileri, tarımsal üretim güçlerinin gelişmesi 
ve tarımsal teknolojinin i lerlemesi için geniş bir alan açt ı "  deniliyor. 
Bu doğrudur. 

İlkönce üretim i lişkileri değiştirilmelidir ve ancak ondan sonra 
üretim güçleri geniş bir şekilde geliştirilebilir. Bu kural evrenseldir. 
Doğu Avrupa'nın bazı ü lkelerinde kooperatifler fazla faal bir şekil
de örgütlenmemişlerdi , bunlar bugün bile tamamlanmamış bir şe
kilde durmaktadır. Bunun esas nedeni yeterince traktöre sahip ol
mamaları değil (görece b izden çok daha fazla traktörleri vardı), top-
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rak reformlarının yukarıdan aşağıya bir kraliyet bağışı gibi inıne
siydi . Toprak kotalarla mülksüzleştirilmişti. (Bazı ülkelerde 1 00  
hektardan daha küçük çiftl iklerde mülksüzleştirmeye gidilınemiş
ti . )  Mülksüzleştirnıe işi  yürütmenin emriyle yapılmıştı; ve toprak 
reforınundan sonra, demiri sıcakken dövınek yerine, beş veya altı 
yıl ın fazla bir şey yapmadan gcçınesine izin veri ldi .  Biz tam tersini 
yaptık. B iz bir kitle ç izgisi l yürürlüğe koyduk; toprak ağası sınıfı
na karşi sınıf mücadelesi vermeleri, bunların toprağını adam başına 
bölüştürerek dağıtmaları için yoksul ve aşağı-orta köylüleri ayak
landırdık. (Bu,  kırsal bölgelerde biiyük bir devriındi . )  Hemen sop
ra, bunu karşıl ıkl ı yardım ve kooperatif hareketleri takip ett i .  Ve bu 
noktadan itibaren,  adıın adım ilerleyerek, köylü leri sosyal izm yolu
na götürdük. Kitlesel bir parti ve ordumuz vardı . Güçlerimiz güne
ye gidince, her eyalete, eyalet, bölge, il ve bucak düzeylerinde ça
lışmalar yapmak üzere kadro müfrezeleri yerleştirildi. Güçlerimiz 
varır varmaz köylere derin bir şekilde sızar, "yoksulları, acılarından 
öğrenmek üzere ziyaret eder" ,  "kök salıp bütün öğeleri toparlar" , 
yoksul ve aşağı-orta köylü lerin aktif öğclerini örgütlerdi .  

l K i tle ç izgisi , ÇKP'nin ulaşmaya çal ışt ığı önderl ik yöntemidir. M ao'nun bu konu
da klasik foı;mülasyonu şöyledir :  
Part imizin bütün pratik çal ışmaları nda doğru önderl ik ,  "k itlelerden k itle lere"  i l 
kesine uygun olmak zorundadır. Bunun anlamı şudur: Kit lelerin fikirleri n i  (dağ ı 
n ık  ve sistemleşmemiş fik irleri ) almak ve onları derl i toplu hale getirmek (onları 
inceleyerek, derli toplu ve sistem li  fik i rler hal ine get irmek ) ,  ondan sonra yeniden 
kit le lere gitmek ve k i tleler bunları , kendi fik irleri olarak benimseyene, onlara s ıkı  
s ık ıya sarı lana ve onları eyleme dönüştürene dek bu fikirleri yaymak, açıklamak 
ve bu fikirlerin doğru luğunu bizzat k i tlelerin eylemi i ç inde sınamak . Sonra kit
lelerin fik irlerin i  alıp, bir kez daha derl i toplu  hale getinnek; yen iden k itlelere g i t
mek ve böy lece bu fikirlerin sebat la uygulanmasını  sağlamak. Ve böy lece, fikir
lerin her keres inde daha doğru, daha canl ı  ve daha zengin bir hale geldiği sonsuz 
bir helezon iç inde bunu bir daha, bir daha tekrarlamak . 
"Önderl ik Yöntemlerine İ l i şk in  Bazı Meseleler" , 1 Haziran 1 943 , Seçme Eserler, 
K aynak Yayınları , c . I l l ,  s. 1 23- 1 2 8 .  
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50) İki Hedef; Büyük ve Kamusal 

Sovyetler Birliği 'ndeki kolektif çiftlikler iki kere birleşmeye 
uğradı. Birleşince, çiftliklerin sayısı önce 250.000'den 93.000'in üs
tünde bir sayıya, daha sonra ise yaklaşık 70.000'e indi . Kuşkusuz, 
gelecekte de tekrar birleşip genişleyeceklerdir. Kitapta şöyle deni
yor (s.568) :  "Kolektif çiftliklerdeki üretim ilişkilerini güçlendirme
li, geliştirmeli ve kolektif çiftliklerin içinde kamuca kullanılacak 
üretim teşebbüsleri örgütlemeliyiz . "  Aslında burada anlatılanlarla 
bizim kendi yöntemlerimiz arasında birçok benzerlik var, onlar sa
dece başka şekilde ifade ediyorlar. Gelecekte yaklaşımları bizim gi
bi olsa bile, konıün terimini kullanacakları şüpheli. İfade ve termi
nolojideki değişiklikler, önemli bir sorunu da içermektedir; yani bir 
kitle çizgisinin yürürlüğe konup konmadığı . 

Kuşkusuz, Sovyetler B irliği 'nin büyük ölçekteki kolektif çift
likleri aile ve nüfus yönünden bizimkilere ilerde de benzemeyebi
lir; çünkü onların tarımsal nüfusu dağınık· ve topraklarının alanı da 
büyüktür. Ancak, bu nedenden dolayı kolektif çiftliklerinin daha 
fazla genişlemelerine gerek kalmadığını kim söyleyebilir? S inkiang 
ve Ch'inghai gi�i yerlerde, çok toprağa az insan düşmesine rağmen, 
komünlerin hala büyümesi gereklidir. Güney eyaletlerdeki bazı il
ler de (örneğin Kuzey Fukien) benzer koşullar altındad�rlar ve bun
ların büyük komünleri vardır. 

Komünleri büyütm.ek önemli bir meseledir. Nicel değişiklikler, 
kaçınılmaz olarak nitel değişikliklere yol açar, bu değişiklikleri teş
vik eder. Halk komünlerimiz iyi bir örnektir. -"Büyük ve kamusal ! "  
İlkönce "Büyük ! " gel!yor- bu "Kamusal" ın düzeyini yükseltecek. 
Bu, nicel değişiklikler kısmi nitel değişikliklere yol açar:anlamına 
gelir. 
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51) Maddi Çıkarın Vurgulanmasının Temel Nedeni Nedir? 

Kolektif çiftlik sistemi hakkındaki bölümde, sürekli bir şekilde 
bireysel maddi çıkarlar tartışılıyor (s .565 , 57 1 vd. ) .  Maddi çıkarın 
böylesine özel bir şek.ilde vurgulanmasının bir nedeni var. Stalin 
döneminde kolektif çıkar fazla vurgulanmıştı ; bireysel kazanç ih
mal edilmişti . Kamu fazla vurgulanmış, özel az vurgulanmıştı . Şim
di ise karşı uçtalar, maddi teşviği fazla vurguluyorlar, kolektif yara
rı ihmal ediyorlar. Eğer bu süreçte ısrar ederlerse, şüphesiz yine 
karşıt tarafta bulacaklar kendilerini. 

"Kamusal" ,  "özel"  ile ilişkilidir; ve özel, kamusal ile ilişkilidir; 
bir zıtların birliği . Biri , diğeri olmadan olamaz. Biz her zaman ka
musal ve özelin birlikte düşünülmesinden söz etmiş ve tümüyle bi
ri ya da öbürü diye bir şey olmadığı , ama kamusalın özelden önce 
geldiği noktasını çok önceleri vurgulamıştık. Bireysel, kolektifin 
bir parçasıdır. Kolektif çıkar ilerlerse, bireyin hissesi de bunu takip 
ederek artacaktır. 

ikilik, her zaman için, tüm şeylerin özelliğidir. Kuşkusuz, ikilik 
çeşitli somut biçimlerde tezahür eder, böylece şeylerin özellikleri 
değişir. Kalıtım ve değişini� zıtların birliğinin ikiliğidir. İlki değil 
de sadece sonuncusu (değişinim) olsaydı, bir sonraki nesil, bir ön
cekinden tümüyle farklı olurdu. Pirinç, artık onu pirinç yapan şey 
olmazdı ; köpekler de, insanlar da öyle . Tutucu yanın iyi , olumlu bir 
işlevi olabilir. Yaşayan şeylere, kesintisiz değişikl iğin ortasında, ge
çici bir değişmezlik ve denge verebilir. Böylece, geliştiri lmiş pirinç 
hala pirinç olur. Ancak değişinimsiz kalıtım, i lerlemenin olmayaca
ğı anlamına gelirdi ve gelişme dururdu. 

52) Eylemi Halk Yapar 

577 . sayfada şöyle deniyor: "Kolektif çiftlikler, diferansiyel 
rantın düzenlenmesi için doğal ve iktisadi şartları hazırlar. " Dife-
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ransiyel raiı t .  tümüyle nesnel şart lar tarafından belirlenmez . Aslın
da, sorun halkın eylemine bağlıdır. Örneğin; Hopey eyaletinde, Pe
kin-Hankov denıiryolunun kenarında birçok makineleşnıiş kuyu 
var: ancak Tientsin-Pukov deıniryolunda, bunlardan çok az var. Do
ğal şart lar birbirine benziyor, ilet iş iın aynı derecede kul lanışl ı ,  an
cak toprağın düzeltil ınesi hiçbir zaınan her yerde aynı değil .  B ir ye
rin düzelt ilıneyi kabul etmesinin (veya kabul etmeınesin in) neden
leri olabilir veya değişen tarihi nedenler olabi l ir. Ancak her şeye 
rağn1en esas nokta, eylemi yapanın halk olduğudur. 

Hazır konuya girmişken şunu da söyleyeliın ;  Şanghay'ın bazı dış 
bucaklarında doğru dürüst donıuz yetiştiri lebi liyor, diğerlerinde ise 
yetiştiri lemiyor. Çung Ming bucağında, önceleri , bel irli doğal şartla
rın, örneğin çok sayıdaki gölün ,  domuz yetiştirnıeye uygun olınadı
ğı düşünülınüştü . Ancak halk, zorluklara karşı duyduğu korkuyu at
tıktan ve yetiştiric i l ik işine olumlu bir tavır takındıktan sonra, yine 
bu doğal şartların, engel teşkil etmek b ir yana, yarar sağladığı anla
şı ldı . Aslında, sorun toprağı derin sürmek, iyi bahçıvanlık yapınak, 
makineleşmek veya kooperatifleşmek de olsa, eylemi halk yapar. 

Çang Ping'in bucağı olan Pekin ,  her zaman sel ve kuraklık be
lalarına uğramıştır. Ancak, Ming mezarlarındaki su deposunun in
şasından sonra durumlar değişt i .  Bu yine, eylemi halkın yaptığını 
göstermez mi? Hunan'da Sarı Nehri ıs lah etmek amacıyla yapılan 
boru hatlarını  tamamlamak için, 1 959 ve 1 960'tan sonra üç yıl da
ha harcamayı planl ıyorlar. Bütün bunlar yine, eylemi halkın yaptı
ğını gösterir. 

53) Ulaşım ve Ticaret 

Ulaşım ve paketlen1c kullanıın değerini  art ırınaz, fakat değeri 
artırır. Kullanı lan eınck, topluınsal gerekl i cıncğin bir parçasıdır. 
Çünkü u laşı ın ve paketleme oltnasaydı , üreti ın sürec i tamanı lana-
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nıazdı ,  ti.iketinı aşaınasına g iri leınezdi ve yarat ı lan ku llanıın değeri
nin gerçekleşt iği söylenenıezdi .  Köınürü ele alal ım; cevher kazı l
dıktan sonra denı iryo lu , geın i veya kamyonla ınüşteriye taşınına
yıp, çıkarıldığı yerde bırakıl ırsa kul lanıın değeri gerçckleşeınez. 

585 .  sayfa, onlarda iki tane t icaret sisteminin bulunduğunu gös
teriyor: Devletçe yürütülen s istenı ve kooperatif s isteın .  Buna ek 
olarak � " düzen lcıncye tabi ohnayan pazarl ar" da var; yani kolekt if 
ç ift l ik pazarları .  Bizim yal n ız bir sisteınimiz var. Kooperat if  ticaret 
i le dev letçe yürütülen ticareti birleştirdik ve s istcın şi ındi i ş letilme
si kolay görünüyor. Her taraftan pek çok tasarruf sağlıyor. 

587 sayfada, ticaretin kanıusal denetiminden söz edi liyor. B iz 
bunun için esas olarak part inin rehberliğine güveniyoruz. S iyaset in 

• 

öncel iği ,  kit lelerin denctiınini sağlar. Ticari işçi lerin emeği toplum-
sal olarak gereklidir; ve onsuz üret iın, tüket imle sonuçlanamaz 
(henı üretken tüketiın ,  hem de bireysel tüketim).  

54) Tarım ve Sanayinin Birlikte Desteklenmesi 

523 .  sayfada, üretim araç ların ın art ırı lnıas ına öncel ik tanınma
sı yasası irdeleniyor. Kitabın değişt iri lmeıniş üçüncü basımında, 
burada öze l l ikle şuna değinil iyor: "Üret inı araçlarının artırı l ınası na 

öncelik tanı nınası , sanayinin tarımdan daha hızlı gel işeceğ i anlamı
na ge l ir. "  

"Tarımdan daha h ızlı  kalkınan sanayi " uygun bir şeki lde orta
ya konulınal ıdır. Sanayi uygunsuzluğa varacak kadar vurgulana
ınaz, aks i h alde kesinlikle zorluklar ortaya çıkar. Liaoning'i ele ala
l ım.  B irçok sanayisi olan bu eyaletin,  toplam nüfusun üçte biri ka
dar kent nüfusu vardır. Buradakiler geçmişte, aynı zaınanda tanının  
güçlü b i r  şeki lde gcl iştnes ini  sağlamadan , sanayiye öncelik tanıma
ya çal ı�nı ı ş lard ı .  Sonuçta ise , eyale t in tarı ıııı kentsel pazarların ta
h ı l ,  et ve sebze arzını  sağ lanıay ı garanti edeınedi ve bun ların hep 

2 1 7 



başka eyaletlerden taşınması gerekti .  Burada önemli nokta şudur: 
Tarımsal emek büyük zorlamalar altındadır ve gerekli makinelere 
yeterince sahip değildir. Bu,  üretimin gelişmesine sınırlar koyınak
tadır, büyüme görece yavaş olınaktadır. Şunu anlamayı becereme
miştik ki , Kuzeydoğu gibi yerlerde, özellikle Liaoning'de tarımı sı
kı tutnıak gerekliydi . Görüldüğü gibi, sadece sanayinin sıkı tutul
ması vurgulanamaz. 

Biz, tarım ve sanayinin -ağır sanayinin gelişmesine öncelik ta
nıyarak- birlikte gelişmesi gerektiğine inanıyoruz. "Birlikte destek
leme" deyimi, büyümede öncelik tanımayı veya sanayinin tarımdan 
daha hızlı gelişmesini inkar etmez . Aynı zamanda, "birlikte destek
leme" ,  gücümüzün eşit bir şekilde kullanılması da değildir. Örne
ğin, bu yıl yaklaşık 1 4  milyon ton çelik madde üretebileceğimizi 
hesapladık; bunun yüzde 1 O'u tarımsal teknoloj ik dönüşüm ve sula
ma tesislerinin inşasına ayrılacak. Kalan yüzde 90' ı ,  esas olarak, 
ağır sanayi, iletişim araçları ve u laşım inşasında kullanılacak. Bu 
yılın şartlarında, bu tarım ve sanayinin birlikte desteklenmesidir. 
Bu,  ağır sanayinin öncelikli gelişmesine veya sanayinin* ivmeli ge
lişmesine zararlı olmayacaktır. 

Polonya'da 30 milyon insan, buna karşılık yalnızca 480 000 do
muz var. Şu anda et arzları kötü şekilde zorlanıyor. Polonya bugün 
bile tarımsal gelişmeyi gündeme getirmemiş görünüyor. 

624. sayfada, "Değişik zamanlarda, geri kalmış olan tarım, hafif 
sanayi ve besin sanayinin gelişmelerinin hızlandırılması gerekir" de
niyor. İyi ve güzel; ancak tarım ve hafif sanayideki geriliğin yarattığı 
dengesizlik ve uyumsuzlukların sadece "kısmi dengesizlik ve uyum
suzluklar" olduğu iddia edilemez. Bunlar, bütünlüğün sorunlarıdır. 

625 . sayfada, "Ne zaman olursa olsun, ağır ve hafif sanayi ara
sında doğru oranı korumak için, sermayenin akılcı bir şekilde tah
sis edilmesi gerekir'' deniyor. Bu paragraf tarım ve sanayiden değil ,  
sadece ağır ve hafif sanayiden bahsediyor. 

* 1 967 basımında, tarım . 
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55) Birikimin Standartları 

Bu, Polonya'da önemli  bir sorun haline geldi.  Gomulka, başlan
gıçta maddi teşvikleri vurguladı . İşçilerin ücretlerin i  yükseltti, fakat 
bilinçlerini yükseltmeyi ihınal etti ; sonuç olarak işçiler sadece daha 
fazla para kazanmayı düşündüler ve işlerine doğru bir ruh haliyle 
yaklaşmadılar. Ücretlerdeki artışlar üretkenlikteki artışları geçti, 
ücretler sermayeyi yiyip bitiriyordu . Bu baskı bugün onları maddi 
teşviklere karşı çıkmaya ve ruhi  esinlemeyi savunmaya zorladı. Go
mulka "para halkın aklını satın alamaz" bile deıniştir. 

Maddi teşviklerin aşırı derecede vurgulanması hep karşıtına yol 
açıyora benziyor. B ir sürü çek yazmak, yüksek ücretli katmanı do
ğal olarak mutlu kılar; fakat geniş işç i  ve köylü kitleleri çeklerini 
paraya çevirmek istediklerinde bunu yapamadıklarını görünce, "ru
hi" öğeleri teşv ik etmeye yönelmeye zorlanmak sürpriz değildir. 

63 1 .  sayfada söylendiğine göre, Sovyetler B irliği 'ndeki serma
ye birikimi ,  ulusal gelirin dörtte birine ulaşmaktadır. Çin'deki ra
kamlar şöyleydi : 1 957'de yüzde 27 , 1 958 'de yüzde 36, 1 959'da yüz
de 42. Gelecekte de yüzde 30'un üstünde bir rakamı düzenli bir şe
kilde korumak mümkün olacak gibi görünmektedir. Esas sorun,  
üretimdeki büyük gelişmede yatmaktadır. Üretim artarsa ve biri
kimdeki yüzdeler biraz yükselirse, ancak o zaman halkın geçimi so
nunda düzeltilebilir. 

Tasarruf etmek ve büyük miktarda malzeme ve varlık biriktir
ınek, bizim düzenli sorumluluğumuzdur. Bunun sadece kötü şartlar
da yapılması gerektiğini düşünmek yanlış olurdu . Zorluklar azaldı
ğında tasarruf ve birikime gerek duyulmayacağına inanmak zordur. 
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35 . BÖLÜMDEN SONUCA KADAR 

56) Kon1ünist Devlet 

639 .  sayfada şöyle deniyor: "Komünizmin yüksek aşamaların
da dev let gereksiz hale gelecek ve giderek yok olacak. Bu, yine de, 
bazı uluslararası şart ları öngerekt irecektir. Eğer devlet aygıtı senin 
değil  de bir başkasının elindeyse, bu tehl ikelidir. 

640. sayfada,  komünizmin kurulınasından sonra bile, eınperya
list ü lkeler var oldukça, devletin gerekl i  olmaya devam edeceği 
söylen iyor. Bu  tavır doğrudur. Hemen sonra, "Fakat böyle bir dev
letin doğası ve biçimini , komünist sistemin  özel nitelikleri bel irle
yecektir" deniyor. Bu cümlenin anlaşılması zor. Devletin  doğası ,  
karşıt güç leri baskı altında tutmak için bir aygıt oluşudur. Böyle bir 
iş lev ü lke içinde artık gerekli olmasa bile, dış karşıt görüşler açısın
dan devletin baskıcı doğası değişmeyecektir. Devletin biçimi denen 
şey ; s i lah lı kuvvetler, cezaev leri ,  tutuklanıalar, idamlar vh.den baş
ka bir an lama gelmez. Eınperyalizm var olduğu sürece ,  komünizme 
ulaş ı ld ığ ı  zanıan bu biç imde ne gibi değişikl ikler olacak? 

57) Konıünizıne Geçiş 

64 1 .  sayfada den iyor ki , "Sosyal ist topluında karşıt (antagonist) 
sınıflar yoktur" , fakat "karşıt sınıfların izleri hala vardır. " Sosya-
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l izınden komünizme geçiş bir toplunısal devrinıle gerçekleştirihııe
yebil ir. Sadece şunu söyleyebil iriz :  B ir sınıfın diğerini devirdiği bir 
toplumsal devriın gerekli olmayacaktır; fakat yeni ürct inı i l işki leri
n in ve yeni toplunısal kurunı ların eskilerini aşacağı bir topluınsal 
d�vrim meydana gelecektir. 

Burada kitap şunu i lan ederek devaın ediyor: "Kuşkusuz bu,  
toplum koınün izme giden yolda geliştikçe, iç çe l işki lerini çözıneye 
gerek duyınayacaktır anlamına gelıncz. "  Bu i lan sadece rast lantısal . 
Kitapta çelişkilerin tanındığı yerler olnıasına rağınen� bu sadece 
rast lantısal oluyor. Bu kitabın eksik bir yönü , meseleleri açıklarken 
çelişkilerin analizinden hareket edilmemesidir. B ir bil inı dalı olarak 
siyasal iktisat, anal izlerine çelişki lerle başlainal ıdır. 

Komünist topluına ulaşıldığında, emeğin disip l ininin şimdikin
den bi le daha katı olması gerekecektir, çünkü yüksek otomasyon 
düzeyi , halkın em.ek ve davranışlarının daha hatasız olnıasını gerek
t irecektir. Ş imdil ik, komünist toplumdan aşağı ve yukarı olnıak 
üzere iki aşamaya ayrılmış olarak söz ediyoruz. Marx ve çevresi ,  
toplumsal gel işmenin o zamanki şartlarına dayanarak böyle öngör
düler. Yukarı aşamaya girdikten sonra, komünist toplum yeni bir 
aşamaya ulaşacak ve şüphesiz yeni hedef ve görevler kendilerini 
gösterecek. 

58) Kolektif Mülkiyetin Gelecekteki Gelişmesi 

650. sayfada deniyor ki, "kolektif çiftl ik ve kooperatiflerdeki 
üretim i lişkileri , kırsal bölgelerdeki üretici güçlerin şimdiki düzey 
ve ihtiyaçlarına tümüyle uygunluk göstermektedirler. " Bunun ger
çekten doğru olup olmadığını merak ediyoruın .  

Bir  Sovyet makalesinde, Kızıl Ekim adl ı  kolektif çiftliği tanıtı
lırken şöyle deniyor: "Birleşmeden önce, bazı çift l iklerin yönetilme
si birçok yönden zordu. Sonra sorunlar çözüldü . "  Makalede, çiftliğin 
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nüfusunun on bin kişi olduğu ve ancak üç bin kişilik bir konu proje
si planlandığı söyleniyor. Bu,  çiftliğin şimdiki biçiminin ,  üretici 
güçlerin gelişınesine artık tümüyle uygun olmadığını ima ediyor. 

Ayn ı  bölüm, "Her türlü çabayı kooperatifleri ve kolektif çiftlik 
mülkiyeti s istemini daha da geliştirmeye ve güçlendirmeye yönelt
meliyiz" diyor. Eğer gelişme gerekli ise , bir süreçten geçilmelidir. 
O halde niye "tüm çabaları güçlendirmeye yöneltelim?" Sosyalist 
üretim i l i�kileri , toplumsal s istemler ;  tabi i  ki bunları pekiştirmekten 
söz edi lmelidir, ancak onları yıkma derecesine varacak kadar değil ! 
Kitap, katetlilecek yoldan muğlak bir şekilde söz ediyor, fakat so
mut önlemlerden söz etmeye vardığı anda açıklığını tümden kaybe
diyor. B irçok açıdan (esas olarak üretim açıs ından) Sovyetler i ler
lemeye devam ediyor, ancak üretim ilişkileri açısından , esasta, i ler
lemeyi durdurdular. 

Kitap ,  kolektif mülkiyetten tüm halkın bölünmez mülkiyetine 
geçmenin gerekli olduğunu söylüyor. Fakat bizim bakış açımıza gö
re, i lkönce kolektif mülkiyeti tüm halkın sosyali st mülkiyetine çe
virmek gerekmektedir; yani tarımsal üretim araçlarını tümüyle dev
let ınülkiyetine geçirmek ve köylüleri tümüyle devlet için ücret kar
şı l ığı çalışmak üzere aynı  tarzda sözleşmiş işçiler haline çevirmek. 
Ş imdi , ülke çapında, her Çinli köylünün ortalama 85 * yuan'lık bir 
yı llık geliri vardır. Gelecekte bu miktar 1 50 yuan'a ulaşınca ve işçi
lerin çoğunluğuna ödeme komün tarafından yapılınca, komün mül
kiyetinin temelde iş letilebilmesi mümkün olacaktır. Bu şekilde dev
let mülkiyetine doğru bir sonraki adımı atmak kolay olmalıdır. 

1 

59) Kent ve Kır Arasındaki Farkın Yok Edilmesi 

65 1 .  sayfadaki son paragrafın kırsal inşa hakkında iyi bir tavrı 
var. 

l 967 basımında 65 . 

222 



Kent ile kır arasındaki farkı (kitapta " temel fark" deniyor) yok 
etmek istediklerine göre, kitapta n iye bu "şehirlerin işlevlerinin 
azaltı lması değildir" şeklinde bir nokta i leri sürü lüyor? Gelecekte 
şehirlerin öyle büyük olması gerekıneyebilir. Büyük şehirlerin aha
lisi kırsal bölgelere dağıtılmalıdır. Küçük şehirler kurınak, nükleer 
savaş durumunda görece bir avantajdır. 

60) Çeşitl i Sosyalist Ulkelerin 
iktisadi Bir S istem Kurmaları Sorunu 

659 .  sayfada şöyle deniyor: "Her ülke, kendi insan gücü ve 
maddi kaynaklarını , kendisi için  en elverişl i  doğal ve iktisadi şart
ları ve üretim tecrübesiyle kadrolara sahip kesimleri geliştirmek 
için yoğunlaştırabilir. Bu ü lkelerin ,  diğer ülkelerin sunabileceği 
malları üretmesi gerekmez . "  

Bu iyi bir fikir değil .  B iz bunu kendi eyaletlerimize bile önermi
yoruz. B iz birçok yönden yetkin bir şekilde gelişmeyi savunuyoruz 
ve diğer eyaletlerin sunabileceği malların üretilmesinin gerekli ol
mayacağını  düşünmüyoruz. B iz,  değişik eyaletlerin ,  bütüne zarar 
vermemek kaydıyla, birçok üretim kolunu tümüyle geliştirmesini is
tiyoruz. Avrupa'nın avantaj larından biri , ülkelerin bağımsız olmala
rıdır. Her biri kendini bir eylem kümesine adamıştır, bu da Avrupa 
ekonomisinin görece hızlı gelişmesini sağlamıştır. Çin, Çin'in zama
nından beri, birl iğini uzun bir süre koruyan esas bir güç hal ine gel
miştir. Kusurlarından biri, bürokratizmdi ; bunun boğucu denetimi 
altında yerel bölgeler bağıınsız gelişemediler. Ve herkes buna ayak 
uydurunca iktisadi gelişme çok yavaş oldu . Şimdi durum tümüyle 
farklıdır. Kurmak istediğimiz birlik içinde, her bir eyalet bağımsız 
olacaktır. Bu ,  görece bir birlik ve görece bir bağımsızlıktır. 

Eyaletler merkezi otoritenin kararlarına tabi olup, onların dene
timini kabul etmekle beraber, kendi sorunlarını çözerken bağımsız-
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dırlar. Diğer taraftan � merkezin önemli konular hakkındaki kararları , 
ıncrkez ile eyaletler arasındaki görüşmeler yoluyla ortak alınır. Ör
neğin, Luşen Konferansı'nın kararları böyleydi. ı Bu kararlar yalnız
ca tünı ülkenin değil ,  aynı zanıanda çeşitli eyaletlerin ihtiyaçlarına 
da uygunluk gösteriyorlardı . Sağ oportün izme yerel olarak değil de, 
yalnızca merkez tarafından karşı çıkıhnası gerektiğini kinı iddia 
edebi l ir? B iz eyaletlerin kendilerini tüınüylc, ülke çapında ve ülke 
yararına birleş ik b ir plana tabi olan bir cyleınlcr dizisine adan1aları
nı savunuyoruz. Haınmadde ve pazarlar varsa ve gerekli maddeler 
bulunabil iyor, sat ışlar yerel olarak yapılabiliyorsa, yapı labilecek her 
şey son haddine kadar yapı lınahdır. Önceleri eyaletlerin gelişmesin
den sonra birtakım sanayilerin , sınai malların (örneğin, Şanghay gi
bi bir yerden) büyük bir ihtinıalle istenmeyeceğin i düşünmüştük. 
Ş imdi ise durumun böyle olmadığı görülüyor. Şanghay şimdiden da
ha fazla, daha büyük ölçeklerde, daha kaliteli ve daha mükemmel 
üret ime doğru gel işmeyi önerdi .  Hala yapacak işleri var ! 

Kitabın neden her ülkenin kendisi için en fazlasını yapmasını 
değil de, diğer ülkelerin arz edebileceği malları üretmemesini sa
vunduğunu merak ediyorum. Doğru yöntem, gerçekten ve uygun 
olarak yapı lamayacaklar hariç ,  her ü lkenin, büyümek için kendi gü
cüne güvenmesinin bir aracı olarak kendisi için en fazlasını üretme
si ,  mümkün olduğu kadar bağımsız çalışması ,  başkalarına bağımlı 
olmamayı ilke edinmesidir. Her şeyden önce tarım mümkün olduğu 
kadar iyi yapılmalıdır. En tehlikel isi , diğer ülke ve eyaletlere besin 
yönünden bağımlı olmaktır. 

Bazı ülkeler o kadar küçüktür ki, tam da kitabın dediği g ibi ,  
"Tüm sınai kesin1leri geliştirmek iktisadi olarak akılcı olmaz, bu o 
ülkenin kaldıramayacakları güçlükte bir iş olur. "  Bu durumda, tabi i  
ki , ü lke zorlamalara gitnıemel idir. Az nüfuslu bazı eyaletlerimizde 
-Çinghay veya Ninghsia- kaydedil ir bir gelişn1e göstermek çok zor 
olurdu . 

1 Mao yine ,  Peng Tehhuay ile çel işkisinin öne çıktığı Temmuz-Ağustos 1 959 Lu
şan Konferansı 'nı  ima ediyor. 
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61) Çeşitl i Sosyalist Ülkelerin Gelişmesi Eşitlenebilir mi? 

Sayfa 660'ın üçüncü paragrafında şöyle deniyor: " . . .  çeşitli sos
yalist ü lkelerin toplam iktisadi ve kültürel gelişme düzeylerinin 
adım adım eşitlenmesi . "  Bu ü lkelerin nüfu su ,  kaynakları ve tarih 
şartları aynı değildir. Bazılarının devrimi daha ileri , bazılarınınki 
daha geri kalmıştır. Bunlar nasıl eşitlenebilirler? Eğer bir babanın 
bazısı uzun,  bazısı kısa, bazısı büyük, bazısı küçük, bazısı zeki , ba
zısı aptal bir düzine çocuğu olursa, bunlar nasıl eşitlenebilir? Bu 
Buharin' in denge teorisidir. Ne çeşitli sosyalist ülkelerin iktisadi ge
l işmesi, ne bir ü lke içindeki eyaletlerin iktisadi gelişmesi ,  ne de bir 
eyaletin içindeki illerin iktisadi gelişmesi dengededir. Kuantung 
eyaletindeki halk sağlığını ele alalım; Fo Şan şehri ve Çihlo, komü
nü iyi bir iş  yaptı . Bunun sonucu olarak Fo Şan,  eyaletin tümüyle 
dengede değildir. Çihlo, Şaokuan i le dengede değildir. Dengesizlik
lere karşı olmak yanl ıştır. 

62) Nihai Sorun Bir Sistem Sorunudur 

Sayfa 668'de, sosyalist borçların emperyalist borçlardan farklı  
olduğu söyleniyor. Bu ,  olgularla bağdaşıyor. Sosyalist ü lkeler her 
zarrlan kapitalist olanlara yeğlenir. Bu ilkeyi anlıyoruz. Nihai sorun 
bir sistem, kurumlaşma sorunudur. B ir ülkenin nereye yöneleceğini 
sistemler belirler. Sosyal ist sistemler, sosyalist ülkelerin emperya
l ist ü lkelere her zaman muhalif olacağını ve ödünlerin her zaman 
geçici olacağını belirler. 

. . . 
63) Dünyadaki iki iktisadi Sistem Arasındaki ilişkiler 

658 .  sayfada, " iki dünya sistemi arasındaki rekabet"ten söz edi
l iyor. SSCB 'de Sosyalizmin İktisadi Sorunları 'nda Stalin de iki dün-
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ya pazarı hakkında tartışmalar önermişti . Kitap burada sadece iki 
s isteın arasındaki barışçı l  rekabeti ve "barışçıl bir şekilde gelişen" 
iktisadi il işkiler kurmayı vurguluyor. Bu,  gerçekte var olan iki dün
ya pazarını ,  birleşik bir dünya pazarı içindeki iki iktisadi sistem ha
line getiriyor. S talin'in görüşünden bir adım geri gidilmiş .  

Aslında iki iktisadi sistem arasında yalnızca rekabet değil ,  ay
nı zamanda çetin, geni·ş kapsamlı bir mücadele vardır; kitabın be
lirtmekte uzak kaldığı bir mücadele. 

64) Stalin ' in Eleştirisi 

Stal in'in SSCB 'de Sosyaliznıin İktisadi Sorunları , diğer eserleri 
gibi hatalı iddiaları içermektedir. Ancak, 68 1 .  sayfada sözü geçen 
iki suçlama ikna edici değildir. 

Suçlamalardan biri, Stalin' in şuna inandığını  iddia ediyor: "Me
ta dolaşımı şimdiden 'üretici güçlerin gelişmesine bir engel teşkil 
ediyor görünmektedir. Ürünlerin tarım ve sanayi arasında dolaysız 
değişimine adım adım geçmek, ş imdiden gerekli hale gelmiştir. " 

Bu kitapta Stalin, iki tür mülkiyet sistemi var oldukça, meta üre
timi de var olur, demiştir. Stalin demiştir ki, kolektif çiftliklerdeki iş
letmelerde, üretim araçları (toprak, teçhizat vb . )  devlete ait oln1ala
rına rağmen, üretilen malların tümü (devlete değil-Ç.N. )  ayrı ayrı 
kolektiflere aittir. Bunun nedeni ,  kolektiflerdeki emeğin (aynı to
humlarda olduğu gibi) kolektiflere ait olması ve ayrıca, devletin ko
lektiflere sürekli kullanım için verdiği toprağın,  kolektif tarafından , 
sanki kendi öz mülkiyetiymiş gibi kontrol edilmesidir. Bu şartlar al
tında, "kolektif çiftlikler, karşılığında kendilerine gerekli olan meta
ları elde etmeyi ümit ederek, kendi ürettiklerini yalnızca meta biçi
minde dolaşıma sokmaktadırlar. Şu  anda, kolektif çiftlikler alım ve 
satım yoluyla değişimden başka iktisadi ilişkilere girmeyeceklerdir. " 
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Stalin ,  ıneta üretiminin,  otuz yı l  önce Lenin ' in meta dolaşımını 
geliştirınek için her türlü çabayı harcama çağrısı yaptığı zamana ka
dar gerekli olduğuna inanarak, Sovyetler B irliği 'nde o zaman öne 
sürülen ve meta üretimini yok etmeyi savunan görüşü eleştirmişti . 

Kitap,  S talin ' in metaları anında yok etmeyi savunur göründü
ğünü söylüyor. Bu,  doğrulanınası zor olan bir iddia. Meta değişim 
sorununa gelince, bu•yalnızca bir h ipotezdi .  Zira o, "Bu sis temi aci 
len ilerletmek gerekli deği ldir; buna şehirlerde üretilen malların bi
rikim düzeyine göre karar verilmel idir" bile deınişt ir. 

B ir başka suçlama ise, S talin ' in, değer yasasının üretim alanın
daki, özellikle üretim araçlarının üretimindeki işleyişini küçümsedi
ği iddiasıdır. "Değer yasası ,  sosyal ist üretiın alanında düzenleyici bir 
rol oynamaz. Bu rolü, planlanmış oranlı gel işme yasası ve devletçe 
p lanlanan ekonoıni  yerin'e getirir. " Kitapta öne sürü l.en bu iddia, as
l ında S talin'in kendi iddiasıdır. Kitapta üretim araçlarının meta oldu
ğu söyleniyorsa da, yine de ilk olarak bunların tüm halkın mülkiye
ti kategorisinde olduğu söylenmeliydi . Üretim araçlarının alınıp sa
tılması hiçbir şekilde mülkiyetin n iteliğini değiştirmez. İkinc i olarak 
kitapta, değer yasasının üretim alanında ve dolaşım sürecinde deği
şik işlevler gördüğü kabul edilmeliydi .  Bu iddiaların hiçbiri S ta
l in ' inkilerle çelişmez. Stalin  i le Kruşçev arasındaki gerçek bir fark, 
S talin'in kolektif çiftliklere traktör vb. üretim araçlarının satı lmasına 
karşı çıkmasına rağmen,  Kruşçev' in bunları satmasıdır. 

65) Kitabın Cienel Bakış Açısı 

Bu kitapta h iç Marksizm-Leninizm olmadığını düşünmeyiniz; 
çünkü Marksist-Leninist olan birçok görüş içermektedir. Diğer ta
raftan, tümüyle Marksist-Leninist olduğunu da düşünmeyiniz; çün
kü sapan birçok görüşü de içermektedir. Ancak bu kitabın temelde 
olumsuz olduğu şeklinde bir sonuç çıkarmaya hazır değiliz. 
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Kitapta, sosyal ist ekonominin sömürücü bir azınlığın kar he
saplarına değil ,  tüm halka hizmet ettiği söyleniyor. Kitapta tartışı
lan sosyalizmin temel iktisadi yasalarının tümüyle hatalı olduğu 
söylenemez. Ve bu yasalar, kitabın esas konusudur. Bundan başka 
kitapta; planlama, oranlılık, yüksek gel işıne haddi vb . açıklanıyor 
ve bu açılardan hala sosyalist ve Marksisttir. Ancak, bir kez planla
ma ve oranlılığın doğruluğu kabul edilince, bunların nasll gerçek
leştiri leceği başka bir konu . Her birimizin kendi yaklaşımımız var. 

Yine de , kitapta hatalı olan belirli temel tartışınalar da var. "S i
yasetin  önceliği" ve "ki tle ç izgis i"  vurgulanmamış, " iki ayak üstün
de yürümek" hakkında bir tartışma yok ve bireysel maddi çıkarlar 
tek yanlı bir şekilde vurgulanmış . Maddi teşvik duyuruları yapıl ıyor 
ve bireycilik çok fazla göze çarpıyor. 

Kitap , sosyalist ekonomiyi incelerken, çelişki lerden hareket et
miyor. Gerçekte, ne çelişkinin evrenselliği kabul ediliyor, ne de top
lumsal gelişmenin itici gücünün toplumsal çelişki ler olduğu . Doğ
ru olan , kendi toplumlarında* sınıf mücadelesinin ,  yani sosyalizm 
ile kapital izmin kalıntıları arasında mücadelenin hala sürdüğüdür. 
Toplumlarında üç tip mülkiyet vardır: tüm halkın mülkiyeti ,  kolek
tif mülkiyet ve bireysel mülkiyet. Kuşkusuz, böyle bir bireysel mül
kiyet, köylülerin yaşamının tümüyle bireysel mülkiyete dayalı ol
duğu kolektifleştirmeden önceki dönemin bireysel mülkiyetine 
benzememektedir. Ş imdi ,  esas olarak kolektif mülkiyete, ama aynı 
zamanda da bireysel JTiülkiyete dayalı iken,  bir ayakları sandalda, 
diğeri i se hala karadadır. Eğer üç tip mülkiyet varsa, çelişki ve mü
cadele de olacaktır. Ancak kitapta bunun tartışması yok. Kitle hare
ketinin özendirilmes_i yok. Komünizmin önşartı olarak sosyalizm
deki kolektif mülkiyetin sosyalizmdeki kamu mülkiyetine dönüşü
mü ve tüm toplumun da, tüm halkın bölünmez tasarrufuna dönüşü
mü belirtilmiyor. 

* l 967 basımında "sosyalist toplumda" şeklinde geçiyor. 
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Kitap, bir mülkiyet s isteminin bir diğerine dönüşmesi ,  bir üre
tiın i lişkileri türünün bir diğerine dönüşmesi kavramları yerine, 
"tekrar i l işkiye girmek," "uygunluk göstermek' ' gibi muğlak terim
ler kul lanıyor. Kitap, bu açı lardan, ciddi hata ve yanlışlar yapmış ve 
Marksizm-Leninizmden kısmi olarak sapmıştır. 

Kitap iyi yazılmamış; ne ikna edici ,  ne de sürükleyici .  Ne üre
tim ilişkileri i le üretici güçler arasındaki çelişkinin somut analizin
den hareket ediyor, ne de iktisadi temel i le üstyapı arasındaki çel iş
kinin somut analizinden. Sorular sorarken ve bu soruları araştırırken, 
hep genel kavram ve tanımlamalardan hareket ediyor. Nedenleri or
taya koyan açıklamalar yapmadan tanımlamalar veriyor. Aslında, ta
nımlama analizin sonucu olmalıdır, başlangıç noktası değil .  Kitap, 
hiçbir dayanak göstermeden bir yasalar dizisi veriyor; keşfedilme
yen ve somut tarihi gelişimin analiziyle ispatlanmayan yasalar. Ya
salar kendi kendilerini açıklayamazlar. Eğer somut tarihi gelişim
den, somut süreçten başlanmazsa, yasalar açıkl ığa kavuşturulamaz. 

Kitap, sorunlara ustaca yaklaşmıyor, konuya tam olarak hakim 
değil .  Tartışı lan konular açık bir şekilde belirlenmemiş. Kuşkusuz, 
ikna edici deği l ,  hatta sıkıcı ve mantıksız, formel mantıktan bile 
yoksun. Değişik yazarlar tarafından yazılmış gibi bir hali var; her 
biri bir bölüm yazmış gibi ;  b irlikten yoksun bir işbölümü . B ir ders 
kitabında olması gereken sistematik bir sıralama yok. Bundan da 
öte, yöntemi tanımlamalardan başlamak; bir iktisat sözlüğü gibi 
okunuyor. Yazarlar pasif, birçok yerde birbirleriyle çelişiyorlar; son 
bölümler önceki bölümlere uymuyor. Kooperatif işbölümü ve ko
lektif yazarl ık kullanılabilecek yöntemlerden sadece biridir. En iyi 
yöntem ise, bir önderin birkaç yardımcıyla yazmasıdır. Marx ve 
çevresi bu şekilde yazmıştı ; bunların eserleri bütünlüklüydü ve ke
sin sistematik bir şekilde bil imseldi .  

Yazarken ,  ancak eleştirilen bir hedef varsa sonuç heyecan veri
ci olacaktır. Kitap, söyleyecek birtakım doğru şeyleri olmasına rağ
men, yanlış olduğu düşünülen görüşlerin eleştirisini yapmıyor. Bu ,  
okumayı s ıkıcı laştırıyor. 
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Birçok yerde insana sanki bir devrimci değil de, bir skolastik 
konuşuyor gibi geliyor. İktisadi pratiği anlaınayan bir iktisatçı ger
çek bir uzman olamaz. Kitap sanki şöyle bir durumu yansıtıyor: B ir 
tarafta sadece pratik iş ler yapıp, kavram ve yasalardan yoksun ol
duklarından genelleştirme yetkisine sahip olmayanlar; bir tarafta da 
pratik tecrübeden yoksun olup, teoriyle uğraşanlar. Bu iki tip b.ütün
leştirilememiş; yani teori ve pratik bütünleştirilememiş.  

Kitap, yazarlarının diyalektik b ir yönteme sahip oln1adığını 
gösteriyor. İktisatla ilgili bir kitap yazmak için felsefi düşünülmeli
dir. Fi"lozoflar yazıya katkıda bulunmalıdırlar, yoksa yeterl i b ir ki-

. 

tap meydana getirmek mümkün olmayacaktır . .  
Bu kitabın. i lk basımı 1 955 başlarında ortaya çıktı . Fakat temel 

taslak daha önce hazırlanmışa benziyor ve S talin' in o zaman hazır
ladığı taslak pek aydın latıcı olmamışa benziyor. 

Şimdi Sovyetler B irliği 'nde bu kitabın hazırlanış şekline karşı 
çıkanlar var. G .  Kozlov bu kitab ı  e leştiren "Sosyalist S iyasal İktisat 
Eğitimi İçin B il imsel B ir İnceleme Süreci "  adı altında bir makale 
yazdı. Görüşleri sorunun köküne kadar inmektedir. Kitabın yön
temsel hatalarını gösteriyor ve sosyalist üretim sürecinin analizin
den kaynaklanan yasaların açıklanmasını istiyor. Kitabın yapısı 
hakkında da önerilerde bulunuyor. 

Kozlov ve diğerlerinin eleştirileri karşısında, Sovyetler B irli
ği 'nde, karşıt yaklaşımlı başka bir kitabın meydana getiri lmesi 
mümkündür. Karşıtlık her zaman iyiye yöneliktir. 

İnsan bu kitabı bir kere okuyarak, yöntem ve bakış aç·ısını kav
rıyor. Ancak bu derinlemesine bir araştırma sayılmaz. Gelecekte 
yapılacak en iyi şey, konuları ve iddiaları esas alıp, titiz bir araştır
ma yaparak, birtakım notları b ir araya getirmek ve kitaptaki görüş
lerden farklı görüşler savunan makale, kitap ve raporlar vb.ni  göz
den geçirmek olacaktır. Tartışmalı konu lar hakkında karşıt görüşle
rin fikirleri alınmalıdır. Meseleleri aydınlatmak için en az iki tara
fın görüşleri kavranmalıdır. 
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Yanlış düşünceleri eleştirmeli ve bunlara karşı çıkmalıyız. An
cak aynı  zamanda, bütün doğru şeyleri de korumalıyız. Hem cesa
ret , hem de dikkat gereklidir. 

Ne olursa olsun, sosyali st siyasal iktisat konusunu işlemiş ol
maları genel olarak önemli bir şeydir. Ne kadar sorun içerirse içer
sin, kitap, en azından bizi tartışılacak malzemeyle donat ıyor, bu da 
bizi daha fazla araştırmaya yöneltmiştir. 

. . .  

66) Siyasal iktisat Uzerine Bir Kitap Nasıl Yazılır? 

İlke olarak, kitap mülkiyet sisteminden hareket edebilir. Ancak 
daha da iyi bir yol vardır. Kapital ist ekonomiyi incelerken, Marx da 
esas olarak üretiın araçlarının kapitalizmdeki mülkiyetini inceledi ; 
üretim araçlarının dağı lımlarının,  metaların dağılımını nası l  bel irle
diğini araştırdı .  Kapitalist toplumda, üretimin toplumsall ığı ile mül
kiyetin özel n iteliği arasındaki çelişki başçelişkidir. Marx , meta i le 
başladı ve giderek metaların (şeyler arasındaki i lişki) arkasında giz
lenen insanlar arasındaki i l işkileri açığa çıkardı .  Sosyalist toplum
da da metaların iki l i l iği hala sürmektedir; yine de üretim araçlarının 
kamu mülkiyetinin kuru lmuş olması ve emek gücünün artık bir me
ta olmaması nedeniyle, metaların sosyalizmdeki iki li l iği , kapita
l izmdeki ikil i l ik ile aynı  değildir. İnsanlar arasındaki i lişkiler, artık 
meta i l işkilerinin arkasında gizli deği ldir. Dolayısıyla, sosyalist 
ekonomi ,  Marx'ın yöntemi aynen taklit edil ip ,  metaların ikililiğin
den başlayarak incelenirse, ters etki yapıp, sorunları karıştırabilir, 
anlaşılması daha güç şeyler haline getirebilir. 

S iyasal iktisat , üretim i l işkilerini incelemeyi hedefler. Stal in ' in 
de gördüğü gibi, üretim il işkileri üç öğeyi içerir; mülkiyet, emek sü
recinde insanlar arasındaki i l işkiler ve metaların dağıl ımı . Kendimi
ze ait bir siyasal iktisat kitabı yazdığımızda, biz de ınülkiyct siste
minden başlayabiliriz. İ lkönce, üretim araçları üzerindeki mülkiye-
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tin özelden kamu mülkiyetine dönüştürülmesini; bürokrat sermaye
nin özel mülkiyetini ve kapitalist mülkiyet s isteınini tüın halkın 
sosyalist mülkiyetine nasıl çevirdiğimizi ; toprak ağalarının özel 
toprak mülkiyetini i lkönce nasıl tek tek köylü lerin özel mülkiyeti
ne, sonra da sosyalizmdeki kolektif mü lkiyete dönüştürdüğümüzü 
betimleriz . Ancak bunları yaptıktan sonradır ki , sosyalizmdeki iki 
mülkiyet tarzının arasındaki çel işkiyi ve sosyalizmdeki kolektif 
mülkiyetin nasıl komünizmdeki halk mülkiyetine geçeceğini bet im
leyebiliriz . Aynı zamanda, halk ınülkiyetinin kendisinin nasıl değiş
tiğini betimlemeliyiz: Kadroların aşağı düzeylere transferi sistemi ,  
değişik düzeylerce yönetim, teşebbüslerin özerklik hakkı , vb. Hal
kın mülkiyetinde olmak açısından benzer olmalarına rağmen, teşeb
büslerimiz, farklı şekillerde yönetilmektedirler: Kiıni leri merkezin 
bölümleri tarafından , diğerleri eyaletler, belediyeler veya özerk böl
geler taraf�ndan ; başkaları özel yerel bucaklar veya i ller tarafından . 
Komün tarafından işletilen kimi teşebbüsler, yarıhalk, yarıkolektif 
mülkiyet altındadır. Ancak, ister yerel, ister merkez tarafından yö
netilsinler, teşebbüslerin tümü birleşik önderl ik altındadır ve özgül 
özerk haklar tasarruf �derler. 

Üretken emek süresinde insanlar arasındaki i l işkiler sorununa 
dönersek, kitap bu alanda h içbir araştırma veya anal iz yapmadığın
dan, "yoldaşça i şbirliği ve karşı l ıklı yardımlaşma" gibi yorumlarda 
bulunmaktan öte, elle tutulur sorunları kavramayı tümüyle ihmal et
miştir. Mülkiyet sis temi sorununu çözdükten sonra, çözülecek en 
önemli sorun yönetimdir; gerek tüm halkın ,  gerek kolektiflerin 
mülkiyetindeki teşebbüslerin nası l  yönetildiği . Bu,  veri l i  mülkiyet 
sistemindeki insanlararası i lişkiler sorunuyla aynıdır; birçok maka
leye konu olq_bilecek bir sorun .  Belirli bir zaman dilimi içinde mül
kiyet sisteminde meydana gelebilecek değişiklikler her zaman sı
nırlıdır; ancak üretken emek sürecinde insanlar arasındaki i l işkiler; 
tam tersine, durmaksızın bir değişim içinde olabilirler. Tüm halk 
mülkiyetindeki teşebbüslerin yönetimine gel ince, bunlar hakkında 
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bir dizi yaklaşıın benimsedik : Yoğun önderl ik ve kitle hareketinin 
bir bileşimi ;  parti önderleri , çalışan kit leler ve teknik personelin bi
leşimleri; üretime katılan kadrolar; yönetime katı lan işçiler; sürekli 
değ işen mantıksız kurallar ve kurumsal pratikler. 

Metaların dağılımına gelince, kitabın ş imdiki yaklaşımı tümden 
değiştiri lip baştan yazılmalıdır. Zorlu , çetin mücadele, genişleyen 
yeniden üretim, komünizınin gelecekteki beklentileri ;  vurgulanma
sı gereken bunlardır, bireysel maddi çıkar değil ! Kitlelerin yönelti
leceği hedef, "bir eş , bir köy evi ,  bir otomobil ,  bir piyano, bir tele
vizyon" değildir. Bu ,  kendine h izmet yoludur, topluma değil .  "On 
bin fersahl ık yürüyüş bu lunduğun yerden başlar. " Fakat insan gele
ceği düşünmeden sadece ayaklarına bakarsa, o zaman soru şudur: 
Devrimci heyecan ve gayretten geriye ne kalmıştır? * 

.. . . 

67) Oze Ulaşmak için Görüntüler Nasıl incelenmelidir? 

Bir sorunu incelemeye i lkönce insanların görüp hissedebildiği 
görüntülerden başlanmalıdır, bu yoldan giderek arkalarında yatan 
öz araştırı lmal ı ,  sonra da nesnel şey ve olguların yapıları ve çelişki
leri ortaya çıkartılmalıdır. 

İç savaş ve Japonya'ya Karşı Direniş Savaşı sırasında, savaş so
runlarını incelememiz, görüntülerden başladı . Düşman büyük ve 
güçlü ,  biz küçük ve zayıftık: Bu,  o zaman, herkesin görebildiği en 
açık görüntüydü . Sorunları inceleyip çözen; küçük ve zayıf tarafın ,  
büyük ve güçlü düşmanı nas ı l  yenebileceğin i  incelemek için görün
tülerden hareket eden bizdik. Küçük ve zayıf o lmamıza rağmen kit
le desteğine sahip olduğumuzu ve düşmanın büyük ve güçlü olma
sına rağmen, bazı bölgelerde güçlü saldırılara açık olabilec�klerini 
belirttik. Düşmanın birkaç yüz bin, bizim ise birkaç on bin adama 
sahip olduğumuz iç savaş dönemini ele alalıın .  S tratej ik olarak, 

* 1 967 basımında; "Gezi için geriye ne kadar enerji  kalmıştır?" 
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düşman güçlü ve saldırgan , biz ise zayıf ve savunmadaydık. Ancak 
bize saldırmak için ,  güçlerini ilk önce kollara, kolları da tekrar müf
rezelere bölmeleri gerekiyordu . Genellikle, diğerleri hala manevra 
yaparken , bir bölük güçlü bir noktaya saldırırdı . O zaınan birkaç on 
bin kişiyi bir kola saldırınak üzere yoğunlaştırırdık; hatta bir diğer 
grup, maneyra yapan düşman birliklerini saptırırken,  güçlerimizin 
çoğunluğunu düşman kolunun tek bir noktasını ele geçirmek üzere 
yoğunlaştırırdık.  Bu yolla, o belli noktada üstünlüğü ele geçirirdik. 
Böylece düşman küçük ve zayıf, biz büyük ve güçlü hale gelmişt ik. 
Bir başka nokta ise , bir yere vardıklarında koşulların onlara yaban
cı olduğuydu ; bu gibi durumlarda kitleler onları desteklemezdi ve 
böylece düşman grubunu tümüyle yok ederdik. 

ideoloji ,  genel olarak, olguların hareketlerinin izinde sisteınatik
leşir. Bunun nedeni düşünce ve anlayışların ,  maddi hareketlerin 
yansımaları oluşudur. Yasalar, olguların hareketlerinde tekrar tekrar 
görünen, kaza eseri olmayan şeylerdir. B ir şeyin yasa ve dolayısıy
la anlaşılır bir nesne haline gelmesi ,  ancak tekrar tekrar görünme
sinden sonra olur. Örneğin,  kapitalizmin bYnalımları yaklaşık on 
yı lda bir meydana geliyordu. Bunlar tekrar tekrar meydana gelince, 
kapitalist toplumdaki ikt isadi bunalımların yasalarını  anlamamız 
nıümkün oldu . Toprak reformunda, toprağı emek gücü yerine nüfu
sa göre dağıtmalıydık. Ancak bunu2 birkaç kez deneyimden geçtik
ten sonra anlayabildik. İkinci iç savaşın son döneminde, "sol" ma
ceracı yoldaşlar, toprağın kişi başına dağıtılmasını doğru bulmaya
rak, emek gücüne göre dağıtılmasını savundular. Onların görüşüne 
göre, toprağın nüfusa göre dağılımı bile sınıfsal bakış açısından , ke
sinlikli değildi ; kitlelerin bakış açısından ise yeterince kesinlikli de
ğildi . Onların sloganı şuydu ; toprak ağasına toprak yok, zengin 
köylüye fakir toprak, diğerlerinin tümüne ise  emek gücüne göre 
toprak. Olgular bu yaklaş11nın yanlış olduğunu kanıtladı . Toprağı 
nasıl dağıtmaınız gerektiğini ,  ancak tekrar tekrar tecrübelerden geç
tikten sonra açıklığa kavuşturabildik .  
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Marksiznı , ınantık i le tarihin bağdaşınasını gerekt irir. Düşünce, 
nesnel var oluşun yansımasıdır. Mantık tarihten gel ir. Bu kitapta bir 
malzeme bolluğu var, fakat buna rağmen anal iz yok, mantık yok, 
yasalar anlaşılır değil ;  kısaca kitap yetersiz .  Fakat ınalzeme yoklu
ğu da yetersizlik doğururdu . O zaman da, tarih değil ,  sadece man
tık görülürdü . Kitabın hataları işte taın buradadır. 

Çin kapitalizminin gelişi ın tarihini yazmak, hayat i önem taşı
maktadır. Eğ.er tarih inceleyenler değişik toplumları , değişik tarihi 
çağları incelemezlerse , elbette iy i .  anlaşı labi l ir tarih çalışınaları 
meydana getiremezler. Değişik toplumları incelemek, bu toplumla
rı yöneten özel yasaları bulmak demektir. Özel yasalar bir kez açık
lanmış ve açıklığa kavuşmuş olunca, toplumların genel yasalarını 
bilmek kolay olacaktır. Genel olanı , birçok özelin incelemesinden 
çıkarsamak gerekir. Eğer özel yasalar yeterince kavranamazsa, ge
nel olanlar da kavranamazlar. Örneğin, hayvanları yöneten yasaları 
incelerken ,  omurgalı ları , omurgasızları vb . yöneten yasaları ayrı 
ayrı incelemek gerekir. 

68) Felsefe, ünümüzdeki Siyasi Görevlere Hizmet Etmelidir 

Herhangi bir felsefe o zamanki görevlerin hizmetindedir. 
Kapitalist felsefenin işlev i budur. Ve her u lusun, her çağın, o 

günkü siyasi görevleri iç in yeni teori üreten yeni teorisyenleri var
dır. İngil tere'de , Bacon ve Hobbes gibi burjuva materyalistleri orta
ya çıktı ; sonra 1 8 . yy. Fransa'sında Ansiklopediciler gibi n1aterya
l istler ortaya çıktı ;  Almanya ve Rusya burj uvazilerinin de kendi 
materyal istleri vardı . Bunların tümü , burjuva sınıfının siyasi işleri
ne hizmet eden burjuva materyal istleriydi . Kuşkusuz, İngiliz veya 
burjuva materyalizminin varlığı , Fransız burjuva materyal izmini 
gereksiz kı lmadı ;  İngiliz ve Fransız burjuva ınateryal izmi de Alınan 
ve Rus materyalizınini gereksiz kılmadı . 
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Proletarya sınıfının Marksist felsefesi , günün siyasi görevlerine 
hizmet etme ile daha hayati bir şekilde ilgilenir. Marx, Lenin ve 
Stalin* Çin iç in gerekl i  okumalardır. İlkönce bu gel ir. Ancak, her
hangi bir ülkenin komünistleri ve herhangi bir ülkenin proleter fel
sefi çevreleri yeni teoriler yaratmalı ,  yeni eserler yazmalı ,  önlerin
deki siyasi görevlere h izınet etmek için kendi teorisyenlerini üret
melidirler. 

B ir ulus hiçbir zaman sadece eskiye güvenemez. Lenin'in iki 
Taktik ve diğer yapıtlart okunmadan , sadece Marx ve Engels oku
narak, 1 905 ve sonrasında doğan yeni sorunlar çözülemezdi .  Sade
ce 1 907'nin Materyalizn1 ve Anıpirio-Kritisiznı 'ine sahip olmak, 
Ekim Devrimi öncesi ve sonrası ortaya ç ıkan yeni meseleleri çöz
meye yetmezdi .  O zamanın ihtiyaç larını karşı lamak iç in, Lenin Enı
peryalizrn , Devlet ve Devrinı ve diğer eserleri yazdı .  Lenin'den son
ra, Leniniznıin ilkeleri ve Leniniznıin Sorunlan 'n ı yazmak, gerici
lerle uğraşmak ve Leninizmi korumak için S talin gerekliydi . İkinci 
içsavaşın sonunda ve Japonya'ya Karşı Direniş Savaşı 'nın başında 
Pratik Üzerine ve Çelişki Üzerine 'yi yazdık.  Zamanın ihtiyaçlarını 
karşı lamak için yazılmaları gerekliydi . 

Sosyalizm dönemine girdiğimiz şu anda, yeni bir sorunlar dizisi 
ortaya ç ıkmıştır. Yeni  ihtiyaçları karşılayamaz, yeni  eserleri yaz
maz, yeni teoriye biçim vermezsek, olmayacak! 

* 1967 basımında ç ıkarıldı .  
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EK 

1) Çin'in Sanayileşme Sorunları 

Sovyetler B irliği'nde birinci beş yıllık planın tamamlanmasından 
sonra, tüm büyük sınai üretimin değeri, tüm sınai ve tarımsal üreti
min değerinin yüzde yetmişi olunca, hemen sanayileşmenin bir ger
çeklik haline geldiğini ilan ettiler. Biz de böyle bir düzeye ulaşabi
l irdik, ama ulaşmış olsak bile sanayinin bir gerçeklik haline geldi
ğini söylemezdik, zira hızla tarımla uğraşan 500 milyonun üstünde 
köylümüz vardır. Eğer sınai üretim yüzde yetmiş olunca sanayileş
tiğimizi iddia edersek, yalnızca ulusal ekonomimizin gerçek şartla
rını yansıtmamakla kalmaz, bir gevşeklik havası bile yaratabilirdik. 

Sekizinci Ulusal Halk Kongresi'nin i lk genel toplantısında, ikin
ci beş yıl lık planda sosyalist sanayileşme için sağlam bir temelin 
kurulmas\ gerektiğini söyledik. Ayrıca, yaklaşık on beş yıl içinde 
bütünleşmiş bir sınai sistem kuracağımızı da söyledik. Bu iki cüm
le biraz çelişkilidir, çünkü tam olarak donatılmış bir sınai sistem ol
madan, sosyalist sanayileşme için " sağlam bir temel"e sahip olmak
tan nasıl söz edebiliriz? İşlerin şimdiki haliyle, temel sınai ürünle
rin üretiminde İngiltere'yi üç yıl içinde geçebiliriz . Daha sonraki 
beş yıl içinde, sınai sistemi pratik bir gerçeklik hal ine getirme gö
revini tamamlayabiliriz. 

Uzun dönemde, sınai-tarımsal bir ulus olarak tanınmayı bekl iyo
ruz .*  1 00  milyon tonluk çelik üretsek de bu böyle olacak. Eğer ki-

* 1 967 basımında " . . .  sınai bir ulus olarak tanınmayacağız ."  
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şi  başına çelik üretimimiz Büyük Bri tanya'nınkini geçecek olsaydı ,  
en az 350 milyon ton çelik üretmemiz gerekecekti ! 

B ir ülkeyi seçip, onunla rekabet etmenin özel b ir önemi vardır. 
Her zaman İngiltere'ye yetişmekten bahsediyoruz.  İlk adımımız, te
mel ürün üretimi açısından yetişmek, bir sonraki ise kiş i  baş ına üre
tim açısından yetişmektir. Gemi ve motorlu araç yapımında bu ül
keden hala çok gerideyiz . Ona bütün yönlerden yetişmeye çalışma
lıyız. Japonya gibi küçük bir ü lkenin bile 4 milyon tonluk ticari ge
micil ik kapasitesi var. B izimki gibi büyük bir ü lkenin kendi malla
rın ı  taşıyacak kadar bile gemicil iği olmaması özür kabul etmez. 

1 949'da 90 000 veya daha fazla makine aleti takımımız vardı . 
1 959'da bu sayı  490 OOO'e yükseldi . 1 957'de Japonya'nın 600 000 
takımı vardı .  Makine aletlerinin sayısı , s ınai gel iş im düzeyinin 
önemli bir göstergesidir. 

Son araşt ırmalara göre, Şanghay'da, makineleşmiş emek, yarı
makineleşmiş emek ve el emeğinin her biri (toplam emeğin-Ç.N.)  
üçte birini oluşturmaktadır. Bundan kolayca görüleceği gibi , maki-

• 

neleşme düzeyimiz hala çok düşüktür. 
Sovyetler B irliği 'nde emeğin üretkenliği, B irleşik Devletler'i nki

ni henüz geçmedi . B iz daha bile gerideyiz. Nüfusumuz çok büyük 
olmasına rağmen, emek üretkenliğimiz başkalarınınkiyle karşı laştı
rılmayacak kadar düşüktür. 1 960'tan sonra daha on üç yıl için yo
ğun bir şekilde çalışmamız gerekecek. 

2) Toplumsal Mevki ve Bireysel Kapasite 

488. sayfada, sosyali st toplumda kişinin ınevkisinin sadece emek 
ve bireysel kapasiteyle belirlendiği söyleniyor. Bunun böyle olması 
gerekmez. Keskin zekalı insanlar, hep toplumun daha aşağı mevkile
rindeki insanların arasından gelmektedir. Bunlar başkaları tarafından 
Jıor görülmekte ve hakarete uğramaktadırlar, ayrıca henüz toydurlar. 
Sosyalist toplum bir istisna deği ldir. Eski toplumda, ezilenlerin kültür 
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düzeyleri daha düşüktü , ancak bunlar biraz daha fazla keskin zekalıy
dılar; ezenlerin ise daha yüksek kültür düzeyleri vardı , ancak kafala
rı biraz daha yavaş çalışırdı . Bugün de bu tehlike biraz sürmektedir. 
Sosyalist toplumun yüksek ücretli katmanlarının kültürel bilgileri bi
raz daha yüksek, fakat aşağı katmanlarla karşılaştıklarında biraz daha 
atıl olma eğilimi gösteriyorlar. Dolayısıyla, kadrolarımızın oğulları 
ve kızları, kadro olmayanların çocuklarıyla tam olarak kıyaslanmıyor. 

Küçük fabrikalardan birçok eser ve yeni buluşlar gelmiştir. Da
ha büyük fabrikalar, daha üstün teçhizata, daha yeni teknolojiye sa
hip olabiliyorlar; ve işte bu yüzden oralarda çalışanlar çoğu kez 
önemli kişilermiş gibi davranmakta, var olan durumla yetinmekte 
ve gayretli bir şekilde i lerlemeye ve atılımlar yapmaya çalışma
maktadırlar. Çoğu kez bunların yaratıcı lıkları , daha küçük fabrika
larda çalışanlarınkiyle kıyaslanamamaktadır. Yakın  geçmişte ,  
Çangçov'da bir tekstil değirmeninde, işçiler tezgahların verimliliği
ni artıran araçlar yarattılar. Bu ,  pamuk bükümünün, tekstil dokuma
sının, basım ve boyamanın dengeli bir yetkinliğe ulaşmasına yar
dım edecektir. Bu yeni teknik Şanghay veya Tientstin'den değil ,  
Çangçov diye küçük bir yerden geldi .  

Bilgi talihsizliklerden geçilerek kazanılır. Çu Yuen görevinde 
kalsaydı ,  yazıtları var olmazdı . 1 Ancak mevkisini kaybedip "emek 
icra etmesi için aşağıya doğru transfer" edilmesinden sonra toplu
ma yaklaşabildi ve Li Sao gibi güzel bir edebi eser yaratabildi . Ve 
ancak birçok devlet tarafından reddedildikten sonra Konfüçyüs de 
dönüp kendini çalışmalarına verdi . B ir yerden bir yere göç edip, 
emekgüçlerini satmayı düşleyen bir işsizler grubunu seferber etti . 
Fakat hiç kimse onları kabul etmiyordu. Yaptıkları her keresinde 
boşa çıkınca, şimdi Kasideler Kitabı diye bil inen türkülerini derle
mekten ve Bahar ve Güz diye bilinen tarihi malzemeyi sıraya koy
maktan başka seçeneği kalmamıştı . 

1 Çu Yuen; Chov döneminin MÖ 3 .  yüzyı l  başlarında yaşamış olan bir aristokrattı .  
Saraydan kovulduktan sonra, Li Sao 'yu (anlayışlı yönetic iyi arayışı simgeleyen 
alegorik bir eser) yazdı . Bundan sonra, üzüntüden kendini boğdu .  

239 



Tarih i olarak, ileri şeylerin birçoğu ileri ü lkelerden değil , görece 
geri kalmış ülkelerden gelmiştir. Marksizm, zamanın görece geliş
miş ülkelerinde -İngiltere, Fransa- değil , kapitalist gelişme düzeyi 
ortalarda olan Almanya'da ortaya çıkmıştır. Bunun bir nedeni vardır. 

Aynı şekilde, bilimsel buluşların da kültür ve eğitim düzeyleri 
yüksek olanlardan doğması gerekmez. Şu anda hiçbir şey keşfetme
miş olan üniversite profesörleri vardır. Kuşkusuz, bunu bir mühen
dis i le bir işçi arasındaki farkı reddetmek için söylemiyoruz.  Mü
hendis istemediğimizi söylemiyoruz.  Fakat burada gerçek bir sorun 
vardır. Tarihi olarak, genellikle kül tür düzeyi alçak olan ,  kültür dü
zeyi üstün olanı yenmiştir. İç savaş sırasında, çeşitli seviyelerdeki 
kumandanlarımızın kültür düzeyleri ülkemizdeki veya dış ülkeler
deki askeri akademilerde eğitim görmüş olan Guomindang subay
larınkinden daha düşüktü . Ancak yine de onları yendik. 

İnsan adlı hayvan hep şu sapmayı gösterir: Başkalarını  küçük 
görmek. Küçücük bir iş başarmış olanlar, henüz başarıya u laşması 
gereken kişileri küçük görüyorlar. Büyük güçler, zengin u luslar, kü
çük ve yoksu l  ulusları küçük görüyorlar. Tarihi olarak, Batılı u lus
lar Rusya'yı küçük gördüler. Çin hala benzer bir durumdadır. Bunun 
bir nedeni var; zira biz hala büyük bir şey değiliz; böylesine büyük 
bir ülke, böylesine az çelik; böylesine okuma yazma bilmeyiş .  İn
sanların bizi küçük görmesi işimize yarayabilir! Bizi çabalamaya, 
i leriye doğru atıl ımlar yapmaya itecektir. 

3) Kitlelere Güvenmek 

Lenin iyi demiş : "Sosyalizm güçlü , ruhlu ve yaratıcıdır; halk kit
lelerinin kendi eseridir. " B izim kitle çizgimiz böyledir. Bu  Leni
nizm i le bağdaşmaz mı? Bu cümleyi aktardıktan sonra kitapta şöy
le deniyor: "Geniş emekçi kitleler üretimin yönetimine, devlet ku
ruluşlarının faaliyetlerine ve ü lkenin  toplumsal yaşamının tüm ke-
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simlerinin önderliğine giderek artan bir şekilde, dolaysız ve aktif 
olarak katılmaktadırlar. " (s .332 . )  Bu da iyi söylenmiş. Ancak, söy
lemek ve yapmak başka başka şey !erdir. Ve bunu yapmak hiç de ko
lay değildir. 

SBKP Merkez Komitesi, 1 928'de şöyle bir karar aldı : "Ancak 
parti ve işçi-köylü kitleleri son haddine kadar seferber edildiği za
man, kapitalist ülkelere yetişme ve onları teknik ve iktisadi olarak 
geçme görevini yerine getirebileceğiz. " Bu çok iyi söylenmiş. Ve 
bizim şimdi yapmakta olduğumuz da tam olarak budur. O dönem
de Stalin'in kitlelerden başka güvenebileceği bir şey yoktu , böylece 
parti ve kitlelerin seferber edilmesini istedi. Daha sonra, bu yolla 
birkaç yarar elde edilince, kitlelere daha az dayandı. 

Lenin , "Gerçek demokratik merkeziyetçilik, yerel yaratıcı lığın 
ve inisiyatif ruhunun genel hedeflerine ulaşmasını sağlayan türlü 
türlü yolların,  biçim ve yöntemlerin engelsiz gelişmesini gerektirir" 
demiştir (s.454 ) .  İyi demiş . Kitleler yolları yaratabilir. Kitleler Rus
ya'daki Sovyetler'i yarattılar. Ve yine kitleler, halk komünlerimizi 
yarattılar. 

4) Sovyetler Birliği ve Çin: 
Gelişim Sürecinde Karşılaştırılacak Birkaç Nokta 

Kitap 422. sayfada Lenin'i aktarıyor; "Eğer devlet iktidarı işçi sı
nıfının elindeyse, komünizme geçişi devlet kapitalizmi yoluyla yap
mak mümkündür. " Bu iyi söylenmiş. Lenin çetin bir işçiydi . Ekim 
Devrimi'nden sonra, proletaryanın ekenomiyi yönetme tecrübesi ol
madığını bildiğinden, devlet kapitalizminin yol ve araçlarını kullana
rak, proletaryanın bu alandaki yetkisini geliştirmek istedi . Rus bur
juvazisi ise, proletaryanın o zamanki gücünü küçümsedi. Lenin'in 
öne sürdüğü şartları reddederek, işleri yavaşlattı lar ve yıkıcı faaliyet
lerde bulundular. Sonuç olarak proletaryayı ,  kendi mülklerini ele ge
çirmeye ittiler. Devlet kapitalizmi bundan dolayı gelişemedi . 
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iç savaş dönemi sırasında Rusya'nın sorunları gerçekten çok bü
yüktü . Tarım yıkıntı lar içindeydi. Ticari bağlantı lar kopmuştu . İ le
tişim ve u laşım neredeyse çalışmıyordu. Hammadeler sağlanaını
yor, ınülksüzleştirilmiş olan birçok fabrika çalışmaya başlayaını
yordu. Bu duruma gerçek cevaplar bulamadıklarından, köylü leri , 
artık tahıllarını satmaya zorlamaktan başka seçenekleri kalınamıştı . 
Aslında bu , köylülerin eıneklerinin ıneyvelerine, karşılığını ödeme
den el koymanın araGıydı ,  köylülerin varını yoğunu yağmalamak 
anlamına gele11 bir yöntem; sağlıklı bir pratik değil .  Ancak içsavaş 
bittiği zaman, bu sistemin.yerini tahıl vergisi aldı .  

B izim iç savaşımız onlarınkinden çok daha uzun sürdü . 22 yıl 
boyunca, temel bölgelerde, kamu tahılını satın aldık. Köylülüğe 
karşı stratej imiz doğruydu ve savaş sırasında onlara epey güvendik. 

Yirmi iki yıl boyunca, temel bölgelerdeki siyasi gücümüzü geliş
tirdik ve bu bölgelerin ekonomisini yönetmek için tecrübe birikimi 
sağladık. Tüm ülkenin özgürlüğe kavuşmasından sonra ekonominin 
tekrar sağlığa kavuşması işini hızla tamamlayabilmek için, ekonomi
yi yönetecek kadroları eğittik ve köylülükle ittifak kurduk. Bundan 
hemen sonra, kitle çizgisini yürürlüğe koyduk; yani birinci beş yıl lık 
planla inşaya başlarken , bir yandan da esas çabayı sosyalist devriıne 
harcadık. Sosyalist dönüşümü gerçekleştirirken, kapitalistlerle uğ
raşmak için köylülükle birlikte çalıştık. Ancak Lenin bir zamanlar, 
küçük burjuvazinin kendiliğindenci liğiyle başa çıkmanın araçların
dan biri olmak üzere kapitalizmi devlet kapital izmine çevirme ümit
leriyle �apitalistlerle bile görüşmelere tahammül edebileceğini söy
lemişti . Değişik tarihi şartlarda, değişik politikalar ortaya çıkar. 

Yeni İktisat Politikası döneminde, Sovyetler B irliği 'nin zengin 
köylülere karşı politikası kısıt l ıydı ,  çünkü onların tah ılına ihtiyacı 
vardı .  Kurtuluştan sonraki ilk aşamalarda, bizim ulusal burjuvaziye 
karşı pol itikamız da buna benziyordu . Onlar, ancak kolektif ç iftl ik
leri ve devlet ç ift likleri 400 milyon pood tahı l  ürettikten sonradır ki , 
zengin köylülere karşı harekete geçtiler ve zengin köylüleri yok et-
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' 

me ve baştan başa kolektifleşmeyi gerçekleşt irme sloganlarını hay-
kırdılar. * Ya biz? Biz değişik bir şekilde hareket ettik ve zengin 
köylü ekonoınisi aslında toprak reforınu kadar erken yok edildi .  

Sovyetler B irliği 'ndeki kooperatifleşme hareket inde, " tarım, baş
langıçta yüklü bir fiyat ödedi . "  (s .397 . )  B irçok Doğu Avrupa ülke
sinin kooperatifleşıne konusu hakkında endişelenmesinin ve büyük 
örgütlenmelerden kaçınınasının nedeni bu olmuştur. B ir kez başla
yınca da yavaş ilerlediler. Kooperatifler bizim üretimiınizi ise dü
şünnedi, aksine bir hayli artırdı .  Başlangıçta birçokları endişeliydi .  
Ş imdi bizden yana geçenlerin sayısı yavaşça art ıyor. 

5) Genel Bir Çizgi Oluşturma ve Pekiştirme Süreci 

Geçen iki yıl iç inde büyük bir deney yürüttük. 
Kurtu luş'un i lk aşamalarında, tüm ulusun ekonomisini yönetebi

lecek deneyiın imiz yoktu .  Dolayısıyla birinc i beş yıllık plan döne
minde, hiçbir zaman tümüyle memnun olmamamıza rağmen, Sov
yetler B irliği 'nin yöntemlerini kopya etmekten başka bir şey yapa
madık. l 955 'te (yı lın sonunda ve bir sonraki yılın ilkbaharında) , "üç 
dönüşüın"ü2 temelde tamamladıktan sonra, otuzdan fazla kadroya 
danıştık. Bu  tartışmaların sonucunda şunları önerdik: "On Büyük 
İlişki " ve "Daha fazla !  Daha h ızl ı ! Daha iyi !  Daha ekonomik ! "  O 

* Stal in, "Several Question, Concerning Soviet Land Pol icy" ( "Sovyet Toprak 
Pol i tikas ı  Hakkında Birkaç Sorun" ,  Aral ık/ 1 922) adl ı  yazısında şöyle ded i :  
" l  927'de zengin köylü ler, 800 mi lyon pood'dan fazla tah ı l  ürettiler, bunun 130 
milyonu kırsal değişim yoluyla sat ı ldı . Bu, küçümseyemeyeceğimiz müthiş bir 
güçtür. Söyley iniz, kolektif ve dev let çiftl iklerimiz o zaman ne kadar üretmişler
di? 30 milyonu meta tah ı l ı  olan 80 mi lyon pood."  Böylece Stalin şuna karar ver
di : "Bu şartlar altında, zengin köylülere azimle saldıramayız. " Ye devam ett i 
Stal in :  "Şimdi onlara saldıracak kadar yeterl i maddi temel imiz var. " Zira, kolek
tif ve devlet ç ift likleri l 929'da, 1 30 mi lyonu meta tahı l ı  olmak üzere , 400 mi lyon
dan fazla üretmişlerdi . (J . Stalin, Bütün Eserleri , c.  1 2 , s . 1 42 ,  İ ngi l izce. )  

2 "Üç dönüşüm" ;  tanm, özel sanayi ve  e l  sanatları üretimindeki dönüşümleri ima et
mektedir. 
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zamanlar, Stalin'in Çarlık Rusya'sının yılda 4 mi lyon ton çelik üret
tiğini belirten 1 949 seçim konuşmasını okumuştuk. l 940'ta bu ra
kam 1 8  milyona ulaşmıştı . Eğer 1 92 1  'den beri hesap edil irse, 20 
yılda 14  milyonluk bir artış ! Ve tüm bu sürede sosyalist olduklarını 
düşünün !  B iz biraz daha iyisini ,  biraz daha hızlısını yapamaz mıy
dık? Bundan sonra ise "iki yöntem" sorununu ortaya koyduk ve ay
nı zamanda tarımsal gelişim için kırk maddel ik bir program hazır
ladık. 3 O zamanlar başka bir önlem önerilmemişti . 

1 956'daki ileri atılımdan sonra, maceracı girişimlere karşı muha
lefet* doğdu . B urjuva sağcıları bizi kuyruğumuzdan yakalayıp, sos
yalist inşanın tamamlanmasını olumsuzlaştırmak için vahşice sal
dırdılar. 1 957 Haziran'ındaki Ulusal Halk Kongresi'nde Başbakan 
Çu En Lay'ın raporu sağcılara geri çarptı .  Aynı yılın Eylül'ünde, 
Merkez Komitesi'nin Genel Kurulu,  "Daha fazla ! Daha hızlı ! Daha 
iyi ! Daha ekonomik! "  gibi sloganları , kırk maddelik genel progra
mı,  toplumun gelişmeyi desteklemesi**  vb.ni tekrar ortaya koydu . 
Ekim'de Moskova'da, "Daha fazla ! Daha h ızlı ! Daha iyi !  Daha eko
nomik ! "  hakkındaki bir Halkın Günlüğü başyazısını yeniden göz
den geçirdik. Böylece kışın, büyük ölçekte sulama tesisleri kurmak 
için ülke çapında bir kitle hareketi başlattık. 

1 95 8'de, -ilkönce Nanning'de, sonra da Çengtu'da toplantılar ol
du . Cesur ilerlemelere karşı çıkanları eleştirerek, sorunlarımızı deş
tik. Cesur ilerlemelere karşı daha fazla muhalefete izin vermemeyi 
kararlaştırdık. Sosyalist inşa için genel bir çizgi önerdik. N anning 
toplantısı olmasaydı , genel bir çizgiye ulaşamazdık.  Mayıs'ta, Mer-

3 Kırk maddelik program; Mao tarafından desteklenen bir tarımsal gel işim planıy
dı. (Programdaki-Ç.N .) Kırk madde, Çin'in sınaileşmesini finanse etmek için ge
rekl i  olan ilk birikimi sağlamak için, yabancı pazarlar yerine, tarımsal üretim ve 
yerli tarımsal pazara dayanı lması gerektiğini  savunuyordu. Maddeler, aynı za
manda, üretici güçlerin daha fazla gel i şmesinin ve kooperatifleşmenin artması
nın şartı olarak, üretim i l işki lerinin değişmesini savunuyordu. Köylülerin büyük 
bir çoğunluğu, bu süreç içinde gel irini artıracaktı . 

* Sadece 1 967 basımında. 
* *  1 967 basımında, "Büyük İ leri Atı l ım" 
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kez Komitesi 'nin bir temsilc isi* Sekizinci Ulusal Halk Kongresi 2 .  
Kurulu'na bir rapor okudu . Ve meclis ,  genel ç izgiyi resın i  olarak ka
bu l ett i .  Ancak bu ç izgi henüz pekişt irilmemişti, dolayısıyla merkez 
ve yerel bölgeler arasındaki otorite paylaşımıyla ilgi l i  somut ön
lemler aldık. Peitc ihe'de çelik üretimini iki katına çıkarmayı öner
dik, demir ve çelikte kitle hareketi elde ettik; Batılı gazetelerin ar
ka bahçe çeliği diye adlandırdığı .  Aynı zamanda halk komünlerini 
başlattık. Bunlar kimilerini rahatsız etti ,  kimilerini ise kızdırdı . Ça
lışmamızda hatalar ortaya çıktı . Yeınek için ödeme yapmayınca, 
kendimizi tahıl ve temel olmayan gıda maddeleri krizi içinde bul
duk. Ultra-komünist bir rüzgar esiyordu . Günlük ihtiyaçların belli 
bir yüzdesi* * arz edilemiyordu . Peytayho'da l 959 yılı için çelik 
üret imi 30 milyon ton olarak belirlenmişti . Vuçang toplantısı bunu 
20 milyona indirdi . Şanghay toplantısı 1 6 ,5 milyona indirdi .  Hazi 
ran ayı iç inde tekrar 1 3  nıi lyona indiri ldi . Tüm bunlar, bizimle ay
nı görüşte olmayanlar tarafından e le geçirildi . Fakat Merkez Komi
tesi "sol"a kar�ı çıkarken, itirazlarını ortaya koymadı .  Bunu iki 
Çengçov Konferansı 'nda Vuçang Konferansı 'nda Pekin veya Şang
hay Konferansı 'nda da yapmadı1 ar. Muhalefetin "sol"u yok etmesi
ne ve hedeflerin güçlendiri lmesine kadar beklediler. 1 1Sol 1 1  a karşı 
muhalefetin  devam etmes i ,  sağa karşı ınuhalefeti gerekt irdi . Luşan 
Konferansı'nda sağa karşı muhalefete ihtiyacımız varken "sol"a 
karşı çıktılar. 4 

* 1 967 basımında, Liu Şaoşi .  
* *  1 967 basımında, yüzde l 2 .  
4 Mao'nun bel irttiği gibi, 1 958 Kasım'ından l 959'un başlarına kadar bir toplantı 

dizisi yapıldı . Bu toplantılarda, Büyük Atı l ım'ın hataları e leştiri ldi ve bunları dü
zel tmek için çaba harcandı .  Fakat, hatalar eleştirildikten ve düzeltmeler yapı l
dıktan sonra, l 959 Temmuz'unda, sağcı lar Büyük Atı l ım ve bunu destekleyen 
önderl iğe karşı ,  Mao'nun oportünist olarak n itelediği bir saldırı başlattı lar. Sağ
cı eleştiri lerin M ao tarafından bu şeki lde kavrandığı, Luşan Konferansı'nda ver
diği söylevlerin başlıklarında yansır: "Sağc ı Oportünistler Şimdi Niye Saldırıya 
Geçiyorlar?" ve "Makinel i  Tüfek ler, Havan Toplan ve Başka Şeyler" (saldırının 
antagonist nite l iğini yansıtıyor) . 
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Bütün bunlar, bizim dünyamızda işlerin hiç de barışç ı l  olmadığı
nı ve genel çizginin kesinlikle pekiştirihnediğini gösterir. Zorlu bir 
zigzaglar dönemi ve Luşan Konferansı 'ndan geçmiş olduğumuz şu 
anda, genel çizgi göreli olarak pekiştirilmiştir. Ancak "her şey üçlü
ler hal inde gel ir" , dolayısıyla belki de üçüncü bir zigzaglar dönemi
ne hazırlanınamız gerekmektedir. Eğer öyleyse, çizginin daha da 
fazla pekiştirileceğini umabiliriz. Çekiang Eyalet Komitesi 'ni�ı ver
diği bilgilere göre ,  "eşitleştirme" veya "fark gözetilıneden yapılan 
mülk transferi " bazı komi.inlerde yakın zaman içinde tekrar ortaya 
çıkn1ış .  Ultra-komünist rüzgar hala yeniden ortaya çıkabilir. 

Polonya ve Macaristan'dakl olaylar, l 956'da "cesur i lerlemelere" 
karşı kampanya zigzaglarının oluşturduğu bir zamanda meydana 
geldi .  Ondan sonra, bütün dünya Sovyetler B irliği 'ne karşı çıktı . 
1 959 zigzagları sırasında da dünya bize karşı ç ıktı .  

B iri 1 957'de, diğeri ise Luşan'da gerçekleşen iki düzeltme hare
keti ve ant isağ kampanyalar yoluyla burjuva ideoloj isinin ve diğer 
burjuva kal ıntıl arının etkilerini baştan başa bir eleştiriye tabi tuttuk; 
böylece kitlelerin bu tehlikeden kurtulmaların ı  sağladık. Aynı za
ınanda, birçok boş inancı da yıktık, şu Ma Anşhan Demir ve Çel ik 
Kuruluşu* dahil  olmak üzere. 5 

* 1 967 basımına not: "Önemli bir Sovyet değirmeninde otoriter arıtma yöntemi" 
5 Ma Anshan Demir ve Çe l ik Tal imatnamesi ; Sovyel Magnitogorsk Demir  ve Çe

l ik Madenleri 'nin otoriter tal imatnamesini ima etmektedir. Ç in'in en gelişmiş de
m ir ve çelik madeni olan Ashan Madeni ,  1 950'1erde bu tal imatnameyi benimse
di . 1 958 'e kadar, bu talimatnameye kimse karşı ç ıkmadı .  Büyük İ leri Atılım sıra
sında, tek kişinin yönetim i ve teknoloj inin önderl iği şekl indeki " Ma-An" i lkele
rine, merkezi önderl iğe veri len bir raporla karşı çıkı ldı . 
1 960 Mart'ında, Mao'nun katılması i le yeni bir Anshan Talimatnamesi yazı ldı .  
Beş i lkeyi içeriyordu: a) Siyasetin önce liği ;  b) Parti önderl iğini güçlendirme; c)  
Etkin kitle hareketleri ·başlatmak;  d) " İk i  katİl ım,  bir  reform ve üç bi leşim" i  kur
ma (kadrolann üretken emeğe, işçi lerin yönetime katı lması; mantıksız ve eski ku
ral ların refom1a tabi tutulması : işç i ,  kadro ve tekn isyenler arasında işbirl iği) :  e)  
Teknik buluşlar ve teknik devrim için son hızla i lerleme. M ao'nun yeni Anshan 
Talimatnamesi'nin yayımlanması  ve gerçekleştiıi lmesi 1 960 M art'ında onaylan
masına rağmen, duyurusu ancak Kültür Devrimi sırasında geniş şek ilde yapı ldı . 
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Geçmişte , sosyalist devrimi nasıl başlatacağımızı bilmiyorduk. 
Kooperatifler ve kamu-özel birleşik yönetimden sonra, sorunun çö
züleceğini sanıyorduk. Burjuva sağcılarının vahşi saldırıları , sosya
list devrimi siyasi ve ideoloj ik bir ç izgi olarak ortaya koymamıza 
neden oldu . Aslında, bu devrimi Luşan Konferansı ileri götürdü ve 
bu çok keskin bir devrimdi .  Luşan'daki sağ oportünist ç izgiyi yen
memiş olsaydık, çok kötü olurdu . 

6) Emperyalist Ulusların Aralarındaki Çelişkiler ve 

Diğer Sorunlar 

Emperyalistler arası mücadeleler önemsenmelidir. Lenin ve Sta
lin de, bunu önemsediler ve devrimin dolaylı yedek gücü diye ad
landırdılar. Çin, devrimci temel bölgeleri yürütmekte bu avantajlı 
durumdan yararlandı .  Geçmişte, komprador sınıflar ve toprak ağa
larının çeşitli kanatları arasında çelişki ler vardı. Bu yerl i çel işkile
rin özünde emperyalistler arası çelişki ler yatıyordu . Emperyal istler 
arasındaki bu çelişkiler yüzünden, bel li bir zamanda, düşınanın tü
mü değil ,  sadece bir bölümü bizimle savaşırdı ; kuşkusuz, bu çeliş
kileri doğru dürüst kullandığımız sürece. Bundan başka, bu çelişki
ler sayesinde dinlenmek ve yeniden örgütlenmek için vakit bulu
yorduk. 

Emperyal istler arası çelişki ler, Ekim Devriıni 'nin pekiştirilmesi
nin öneın li nedenlerinden biriydi .  On dört ülke müdahale etmek 
için güçlerini yollamışt ı .  Ama bu güçlerden hiçbiri fazla değildi . 
Bundan da öte, bu ülkelerin amaçları eşgüdümleştirilmemişt i .  Hile 
peşinde koşuyorlardı. Kore Savaşı sırasında Amerikalı ların  amaçla
rı , müttefiklerinin amaçlarına uymuyordu . Savaş, en büyük ölçekte 
veri lmedi .  Ne Amerika kendi yönünü belirleyebi ldi , ne de Fransa 
ve İngiltere o kadar istekliydiler. 
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Kapitalist toplumda İkinci  Dünya Savaşı'ndan beri görülen bu
nalımlar, Marx'ın yaşadığı günlerin bunalımlarından farklıdır. O za
man bunalımlar genel olarak, her yedi , sekiz veya on yılda bir baş 
gösteriyordu . İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan 1 959'a kadar geçen 
on dört yıl sırasında, üç tane bunalım baş gösterdi . 

B irinci Dünya Savaşı'ndan sonra, devrimin Rusya haricinde her 
yerde yenik düşmesinden dolayı, kapitalizm henüz n ispi bir denge
ye sahipti . Bugün ise, u luslararası görünüm çok daha gerilimlidir. O 
zamanlar, İngiltere ve Fransa'nın keyifleri yerindeydi ;  u lusal burju
vaziler Sovyetler Birliği'nden hiç korkmuyorlardı . Almanya'n ın 
elindeki sömürgelerin ele geçirilmesinden başka, tüm emperyalist 
sömürgeci sistem hala olduğu gibi duruyordu . İkinci Dünya Sava
şı 'ndan yenik çıkan emperyalistlerden üçü çöktü . İngiltere ve Fran
sa zayıfladı ve çözülmeye başladı .  Sosyalist devrim onu aşkın ülke
de zafere u laşmıştı .  Sömürgeci sistem parçalanıyordu . Kapitalist 
dünya, B irinci Dünya Savaşı'ndan sonra sahip olduğu nispi denge
yi artık bir kez daha bulamayacaktı .  

7) Çin ' in Sanayi Devrimi Neden Çok Hızlı Gelişebilir? 

Batılı burjuva kamuoyunda "Çin'in, sınai gelişimi en hızlı olan 
ülkelerden biri" olduğunu belirten ler var. (ABD diplomatik politi
kası hakkındaki ABD Conlon raporu buna değiniyor. ) 

S ınai devrimini tamamlamış olan çok ü lke vardır. Tüm önceki 
u lusal sınai devrimlerle karşılaştırıldığı zaman ,  Çin , bunların ara
sında en hızlısı olmayı vaat ediyor. Peki , neden? Esas nedenlerden 
bi�i ,  sosyalist devrimi epey tam yapmış olmamızdır. Burjuvaziye 
karşı devrimimizi eksiksiz tamamladık, tüm burjuva etkilerini yok 
etmek için elimizden gelen her şeyi yaptık. Boş inançları yıktık ve 
kitlelerin kurtuluşunu, bütün bölgelerde, baştan başa kazanmalarını 
sağladık.  

248 



8) Nüfus* 

Aşırı nüfus  sorununu yok ederken, baş etmemiz gereken esas so
run kırsal nüfustur. Bunun çözümü ise, üretimde müthiş bir gelişim 
gerektirmektedir. Çin'de 500 milyonun üstünde insan tarımla uğraş
maktadır. Bütün yıl boyunca çalışmalarına rağmen ,  karınlarını do
yuracak kadar bile yiyememektedirler. Bu ,  aklın alanıayacağı bir 
durumdur. Amerika'da tarımsal nüfus , toplam nüfusun ancak yüzde 
on üçünü teşkil eder ve her kişin in ortalama 2 000 katti6 tahılı var
dır. Bizim o kadar tahılımız yoktur. Kırsal nüfusu azaltmak için ne 
yapacağız? Eğer şehirlere akın etmelerini  istemiyorsak, kırsal ke
simde bir sürü sanayi kurmalıyız ki, köylü ler bulundukları yerde iş
çi olabilsin ler. Bu önemli bir politika sorununu ortaya çıkarıyor: 
Kırsal yaşam şartlarının şehirdekilerin altına düşmesini önlemek mi 
istiyoruz, ikisini kabaca aynı düzeyde mi tutmak istiyoruz, yoksa 
kırsal yaşam şartlarını şehirdekilerden biraz yüksek mi tutmak isti
yoruz? Her komünün kendi iktisadi merkezi , kendi aydınlarını ye
tiştirmek için kendine ait yüksek düzeylerde okulları olması gere
kir. Aşırı kırsal nüfus sorununu doğru ve gerçek bir şekilde çözme
nin başka yolu yoktur. 

* Bu bölüm sadece l 967 basımında vardır. 
6 1 katti, yaklaşık yarım kilodur. 
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BİR GENİŞLETİLMİŞ MERKEZİ ÇALIŞMA 
KONFERANSINDA KONUŞMA 

(30 OCAK 1 962) 

Yoldaşlar ! Ortaya koymak istediğim birkaç nokta var (coşkun 
alkışlar) . Sözünü edeceğim noktaların tümü altı tanedir. Söylemek 
istediğim şeyin özü , demokratik merkeziyetçil ik meselesidir, ama 
aynı zamanda birkaç başka konuya da değinmek ist iyorum . 

. 

1. Bu Konferansın izlediği Yol 

Bu genişletilmiş merkezi çalışma konferansına 7 bini aşkın kişi 
katıldı . Konferansın başında, Liu Şao-çi yoldaş ile daha birçok yol
daş bir rapor taslağı hazırladılar. Önce S iyasi B üro tarafından tartı
şılması yerine, taslağı bu konferansa katılan yoldaşlara hemen da
ğıtmamızı ve herkesin taslak hakkındaki fikirlerini ortaya koyması
nı önerdim. Yoldaşlar, sizin aranızda çeşitli alan ve yerlerden ,  çeşit
li eyalet, il ve i lçe komitelerinden ve çeşitli i şletinelerin Parti komi
telerinden gelmiş kişiler var. Merkez'deki çeşitl i dairelerden gelmiş 
kişiler var. Çoğunluğunuzun aşağı kademelerle daha çok ilişkiniz 
var. Durumları ve meseleleri Daimi Komite, S iyasi Büro ve sekre
terlikteki yoldaşlardan daha iyi  bi lmeniz gerekir. Ayrıca değişik gö
revlerde bulunduğunuz için ,  değişik açı lardan meseleler ortaya ko
yabilirsiniz. İşte bu yüzden sizi , düşüncelerinizi belirtmeye çağırdık 
ve rapor taslağını s ize dağıttık. Sonuç , hepsi Merkez Komitesi 'nin 
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teınel siyasi çizgisi doğrultusunda olmayan birçok düşüncenin orta
ya konduğu canlı bir tartışma oldu . Daha sonra Şao-ç i  yoldaş çeşit
li merkez bürolarının sorumlu üyelerin i  de içeren, 2 1  kişilik bir tas
lak komitesine başkanlık etti . Sekiz günlük tartışmadan sonra, ikin
ci  bir yazılı rapor taslağı ortaya çıkardılar. Bu ikinci rapor taslağın
da, Merkez'in, 7 bini aşkın insanın tartışma sonuçlarını bir araya 
topladığı söylenebilir. S izin fikirleriniz olmadan, bu ikinci taslak 
yazılamazdı. Gerek birinci ,  gerekse ikinci kısımda birçok değişik
lik var. Bu sizin çabalarınızın ürünüdür. İkinci taslağın kötü olma
dığını, birincisinin geliştirilmiş hali olduğunu düşündüğünüzü du
yuyorum. Bu yöntemi kul lanmasaydık ve konferansı alışılmış şekil 
de toplasaydık, önce raporu dinleyecek ve  ondan sqnra bir tartışma 
açacaktık. Herkes ellerini kaldırarak onu onaylayacaktı ve böyle iyi 
bir şey ortaya çıkaramayacaktık. 

Bu ,  toplantıların nasıl yapılması gerektiği sorunudur. Önce ra
por taslakları dağıtılır ve hazır bulunanlar fikirlerini ve istedikleri 
değişiklikleri söylemeye çağırılır. Sonra yeni bir rapor hazırlanır. 
Bu  rapor sunulurken sadece okunmakla kalmamalı ,  ek fikirler anla
tılmalı ve değişiklikler açıklanmalıdır. Bu  yolla demokrasiyi daha 
iyi geliştirebilir, her yönden bilgi edinebilir ve bütün değişik görüş
leri karşılaştırabiliriz .  Toplantılarımız daha da canlı olur. B u  konfe
ransın amacı ,  geçen 1 2  yılın çalışma tecrübesini, özellikle son dört 
yılın çalışma tecrübesini özetlemektir. B irçok mesele vardır; bun
dan dolayı birçok fikir ortaya atı labilir ve böylece bu çeşit bir kon
ferans için elverişli şartlar yaratılabilir. Bütün konferansların bu 
yöntemi uygulaması mümkün müdür? Hayır, mümkün değildir. Bu 
yöntemi kullanmak için bol zamana sahip olmamız gerekir. Bu yön
temi bazen halk meclislerimizin toplantı larında kullanabiliriz. Eya
let komitelerinden, bölge komitelerinden ve il komitelerinden yol
daşlar, gelecekte konferanslar topladığınız zaman uygun şartlarda 
bu yöntemi siz de uygulayabilirsiniz. Tabii  çok meşgul olduğunuz 
zamanlarda konferanslara genel likle pek vakit harcayamazsınız . 
Ama şartlar uygun olduğu zaman, neden denemeyesiniz? 
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Bu nasıl bir yöntemdir? Demokratik merkeziyetçi bir yöntem
dir; bir ·kitle çizgisi yöntemidir. Önce demokrasi ,  sonra merkeziyet
çilik, kitlelerden kitlelere gitmek ve önderlikle kitlelerin birliği 
yöntemidir. Bu ,  konuşmak istediğim birinci noktadır. 

2. Demokratik Merkeziyetçilik Meselesi 

Bazı yoldaşlarımızın ,  Marx ve Lenin'in sözünü ettiği demokratik 
merkeziyetçiliği hala anlamadıkları görülüyor. Bu  yoldaşların bazı
ları, "ü�-sekiz tarzına" I ya da başka bir tarza sahip eski devrimci ler
dir. Her neyse, 20-30 yıldan beri Parti üyesidirler, ama bu meseleyi 
hala anlamıyorlar. Kitlelerden korkuyorlar, kitlelerin kendileri hak
kın.da konuşmasından korkuyorlar, kitlelerin kendilerini eleştirme
sinden korkuyorlar. Marksist-Leninistlerin kitlelerden korkması ne 
demektir? Hata yaptıkları zaman, kendileri hakkında konuşmuyorlar 
ve kitlelerin kendileri hakkında konuşmasından da korkuyorlar. Da
ha çok korktukça, daha çok rahatsız oluyorlar. Ben ,  korkmamak ge
rektiğine inanıyorum.  Ortada korkacak ne var? ! B izim tavrımız ger
çeğe sıkı sıkı sarılmak ve hatalarımızı düzeltmeye her zaman hazır 
olmaktır. Çal ışmamızda doğru ya da yanlış , hatasız ya da hatalı ol
ma meselesi, halk içindeki çelişmelerle i lgilidir. Halk içindeki çeliş-

• 

meleri çözmek için, küfür ya da yumruk, hele silah ya da bıçak kul-
lanamayız. Sadece tartışma, ikna, eleştiri ve özeleştiri yöntemlerini 
kullanabiliriz. Kısacası, sadece demokratik yöntemlen, kitlelerin ko
nuşmasına izin verme yöntemini kullanabiliriz. 

l Halk Kurtuluş Ordusu'nun, l 960'ta Mao Zedung tarafından, doğru siyasi yönelim, 
çalışkan ve tutumlu bir çalışma tarzı ve esnek ve hareketli strateji ve taktikler bul
maya çağıran üç cümle ve birlik ,  dürüstlük ciddiyet ve canlı l ık anlamına gelen se
kiz işaretle (dört çift) tanımlanan çalışma tarzı . Bu işaretlerin kullanılması, iktidar 
mücadelesi sırasında Kızıl Ordunun hareket tarzına rehberlik eden, aslen l 928'de 
ortaya konmuş olan "üç ana disiplin i lkesi ve dikkat edilecek sekiz nokta"yı akla 
getiriyor ve böylece geçmişle sembolik bir bağ kurma çabasını temsil ediyordu. 
Daha eski kurallar için bkz. Mao Zedung, Seçme Eserler, c .IV, s . 1 49- 150. 
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Gerek Parti içinde, gerekse Parti dışında, demokratik merkezi
yetçiliği titizlikle uygulamak anlamına gelen, tam bir demokratik 
hayat olmalıdır. Dürüst bir şekilde meseleleri ortaya koymalıyız ve 
kitlelerin konuşmasına izin vermeliyiz. Lanetlenmek tehlikesi olsa 
bile, gene de onların konuşmalarına izin vermeliyiz. Onların küfür
lerinin en kötü sonucu , bizim atılmamız ve bu çeşit işi yapmaya de
vam edemememiz olur, başka göreve veriliriz ya da yerimiz değiş
'tirilir. Bu o kadar kötü bir şey mi? 

Niçin bir kimse sadece yükselsin ve hiç aşağı inmesin? Niçin bir 
kimse sadece bu yerde çalışsın da hiçbir zaman başka bir yere geçi
rilmesin? Görev ve yer değiştirmenin, haklı olsun ya da olmasın, in
sanlara iyi geldiğini düşünüyorum. Bu şekilde devrimci azimlerini 
pekiştirirler, çeşitli yeni şartları araştırıp inceleyebilirler ve yararlı 
bilgilerini artırırlar. Benim de bu konuda tecrübem oldu ve büyük 
yarar sağladım. Bana inanmıyorsanız neden kendiniz denemeyesi
niz. Su-ma Çien şöyle diyordu : Ven Vang hapsedilmişti ve bunun so
nucu, Çu Yi'nin gelişmesi oldu; Konfüçyüs çok büyük sıkıntı için
deydi ve böylece İlkbahar ve Sonbahar Olayları'nı derledi . Çü Yuan 
sürgün edilmişti ve böylece Si-Sao'yu yazdı. Zo Çin kör oldu ve son
ra Kuo-yü'yü yazdı; Sun-zu kötürüm edildiği zaman askeri stratejiyi 
çok iyi öğrendi; Sü Pu-vey, Şu krallığına gönderildi ve böylece dün
ya onun eserini okuyabildi; Han Fey, Çin krallığında hapsedildi ve 
öfkesini kendine saklayamadığı için bunu yazıya döktü . Yazılan 
yüzlerce şiir ve düzyazı eserden çoğu, öfke içindeki ve sıkıntı çeken 
bilginler tarafından yazılmıştır. 2 

Modern zamanlarda insanların Veng Vang'ın Çu Yi'yi geliştirme
si ve Konfüçyüs'ün İlkbahar ve Sonbahar Olayları 'nı derlemesi ko
nusunda söylenenlerden şüpheleri olmuştur. Ama bizim bu konuda 
endişe etmemize gerek yok. B ırakalım bu konuları uzmanlar ince
lesinler ! Su-ma Çien bunun doğru olduğuna inanıyordu ve Ven 

2 Su-ma Çien (MÖ 145- 1 90) İlk Büyük Çin tarihçisi . Başlangıcından kendi yaşadı-
ğı zamana kadar olan Çin tarihi ile i lgili tarihi kayıtlan (şi-ci) toplamıştı . Sözü edi
len pasaj o çalışmaya ekli otobiyografisinden alınnuştır. 
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Vang'ın hapsed i ldiği ve Konfüçyüs'ün büyük sıkıntı içinde olduğu 
da bir gerçektir. Zo Çin' in kör olması dışında, Su-ma Çien'in sözü
nü ettiği şeyler, hep, insanların zaınanın yüksek yöneticileri tarafın
dan yanlış bir şekilde ele alınmasıyla i lgilidir. Geçınişte biz de ba
zı kadroları yanlış bir şekilde ele aldık . İster bu insanları ele alışı
mızda tamamen ya da isterse kısmen hatalı olalım, hepsi bugünkü 
şartlara göre temize çıkarılmalı ve hata düzeltilmel idir. Ama genel 
olarak bu yanl ış  davranış, yani görevlerini ve yerlerini değişt irıne, 
onların devriınci azmini çelikleştirir ve kitlelerden birçok yeni bil
gi kazanmalarını sağlar. 

Kadrolarımıza, yoldaşlarıınıza ya da herhangi bir kimseye, eski
lerin Ven Vang'ı hapsettiği, Konfüçyüs'ü aç bıraktığı , Çü Yuan'ı sür
gün ettiği ya da Sun-zu'nun dizkapaklarını kestiği gibi fark gözet
ıneksizin hatal ı davranılmasını savunmadığımı belirtmeliyim. Ben 
işlerin bu şekilde yapılmasına taraftar değilim ve buna karşı çıkıyo
ruın . Benim söylemek istediğim, insanlık tarihinin her döneminde 
daima böyle hatal ı davranış örneklerin in var olduğudur. S ınıfl ı  top
lumlarda böyle durumlar sayısızdır. Sosyalist bir toplumda bile, i s
ter doğru, i sterse yanlış bir ç izgi hakim olsun,  böyle şeyler tama
ınen ön lenemez. Ama gene de bir fark vardır: Doğru çizginin hakim 
olduğu dönemde kişi lerin yanlış bir şekilde ele alındığı fark edi lir 
edilmez, insanlar temize çıkarı l ır ve hata düzeltilir; huzura kavuş
maları ve yeniden başlarını dik tutabilmeleri için onlardan özür di
lenir. Ama önderliğin yanlış ç izgi izlediği bir dönemde, işleri bu şe
kilde yapmak imkansız bir hale gelir. O zaman doğru çizgiyi temsil 
edenlere düşen tek şey, uygun bir fırsattan yararlanarak demokratik 
merkeziyetçi l ik yöntemini uygulamak ve inisiyatifi ele alarak hata
yı düzeltmektir. Kendileri hata yapan kimselere gelince, yoldaşlar 
tarafından hataları eleşt iri ldikten, durumları yüksek kademeler tara
fından değerlendirildikten ve hataları doğru bir şekilde ele alındık
tan sonra, görevleri ya da yerleri değiştiril irse, bu görev ve yer de
ğiştirmenin hatalarını düzeltmede ve yeni bilgi edinmelerinde onla
ra yardııncı olabi leceğini söylemeye gerek bile yoktur. 
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Kitlelerin tartışma açmasından ve önderlerden ve önder örgütle
rinkinden farklı fikirler ortaya atmasından korkan bazı yoldaşlar 
var. Meseleler tartışılınaya başlar başlam�z kitlelerin canlı lığını 
bastırıyor ve başkalarının konuşmasına izin vermiyorlar. Bu tavır 
çok zararl ıdır. Partimizin tüzüğünde ve Devlet Anayasası'na de
mokratik merkeziyetçi l ik uygulanacağı yazılıdır, ama onu uygula
mıyorlar. Yoldaşlar, bizler devrimciyiz. Eğer halkın davasına zarar 
verecek türde hataları gerçekten yaptıysak, kitlelerin ve yoldaşların 
fikirlerin i  almal ı ve kendimizi incelemeliyiz. Bu tür kendini incele
ıne, bazen birkaç kere tekrarlannıal ıdır. B ir defa yeterl i deği lse ve 
insanlar tatmin olmamışlarsa, o zaınan ikinci bir defa yapı lınalıdır. 
Gene tatınin olmazlarsa üçüncü bir defa, h iç kimsenin, hiçbir eleş
t irisi kalmayıncaya kadar tekrarlanınalıdır. Bazı eyalet Parti komi
teleri bunu yaptılar. Bazı eyaletler daha fazla inis iyatif  kul lanıyor 
ve herkesin konuşmasına izin veriyorlar. Özeleştiriye daha erken 
başlayanlar, 1 959 'da özeleşt iri yaptılar. Geç baş layan lar ise, 
1 96 1  'de yapınaya başladılar. Honan, Kansu ve Çingay gibi bazı 
eyalet Parti komiteleri kendilerin i incelemeye zorlandılar. Bazı ra
porlara göre, özeleştiri yapmaya ancak şimdi başlayan başka eyalet
ler de var. Kendini inceleme konusundaki i lk adımı sizin atmanız ya 
da buna zorlanmış olmanız önemli  deği ldir. Hatalarınızı açık yürek
l i l ikle görmek, onları kabul etmeyi ve düzeltmeyi istemek ve kitle
lerin s izi eleştirmesine izin vermeye hazır olmak şartıyla, özeleşti
riyi erken ya da geç yapmanız öneml i değildir. Ancak, böyle bir ta
vır takınırsanız hoş karşılanabilirsiniz .  

Eleştiri ve özeleştiri bir yöntem türüdür. Halk içindeki çelişme
leri çözme yöntemidir ve bunda kullanı lacak tek yöntemdir. Kulla
nılacak başka h içbir yöntem yoktur. Ama tam bir demokratik haya
ta sah ip olmazsak ve demokratik merkeziyetçi liği doğru bir şekilde 
uygulamazsak, bu eleştiri ve özeleştiri yöntemi uygulanamaz. 

Ş imdi birçok zorlukla karşı karşıya deği l  miyiz? Kitlelere da
yanmazsak ve kitlelerin ve kadroların şevkini harekete geçirmez-
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sek, bu zorluk.ların üstesinden gelemeyiz. Ama durumu kitlelere ve 
kadrolara açıklamazsanız, kalbinizi onlara açmazsınız ve kendi fi
kirlerini söylemelerine izin vermezseniz, sizden hala korkacaklar 
ve konuşmaya cesaret edemeyeceklerdir. O zaman onların şevkini 
harekete geçirmek imkansız olacaktır. 1 957'de şöyle demiştim : 
"Hem merkeziyetçiliğin, hem demokrasinin, hem disiplinin, hem 
özgürlüğün ve hem irade birl iğinin hem de kişisel gönül rahatlığı
nın bulunduğu canlı ve hayat dolu bir siyasi ortam yaratmamız ge
rekir. " Gerek Parti içinde ve gerekse Parti dışında bu siyasi ortama 
sahip olmalıyız . Bu siyasi ortam olmadan , kitlelerin şevki harekete 
geçiri lemez. Demokrasi olmadan, zorlukların üstesinden geleme
yiz. Elbette , merkeziyetçilik olmadan, zorlukların üstesinden gel
mek daha da imkansızdır, 3 ama demokrasi yoksa merkeziyetç ilik 
de olmaz . 

Demokrasi olmadan doğru bir merkeziyetçilik olamaz, çünkü 
insanların düşünceleri farklı dır ve şeyleri kavrayışlarında birlik 
yoksa, o zaman merkeziyetçilik gerçekleştirilemez. Merkeziyetçil ik 
nedir? Merkeziyetçilik, kavrayış ,  siyaset, planlama, kumanda ve 
hareket birliğinin sağlanması temelinde doğru fikirlerin merkezileş
tirilmesidir. Buna merkezi birleşiklik adı verilir. İnsanlar hala m�
seleleri anlamıyorlarsa, düşündükleri bir şeyler varsa, ama onları 
açıklamamışlarsa ya da öfkelilerse, fakat bu öfkelerini hala dışarı 
vurmamışlarsa, merkezi birleşiklik nasıl gerçekleştirilebilir? De
mokrasi olmazsa, tecrübeleri doğru bir şekilde özetleyemeyiz. De
mokrasi yoksa, kitlelerden fikirler gelmiyorsa, iyi bir çizgi , iyi ge
nel ve özel siyasetler ve yöntemler ortaya koymak imkansızdır. Yö
netici organlarımız iyi bir çizginin,  iyi genel ve özel siyaset ve yön
temlerin ortaya konmasında, sadece ham madde işleyen bir fabrika 
rolünü oynarlar. Hammaddeye sahip olmayan bir fabrikanın her
hangi bir işlem yapamayacağını herkes bil ir. Hammadde, miktar ve 
3 Bu, "hatta daha da imkansızdır" (keng bu sing) anlamı, Ven-süan ve Van-suyi'den 

( l 969) alınmadır. Van suyi nüshası ,  sadece "merkeziyetç ilik olmadan o da imkan
sızdır" (yu bu sing) demektir. 
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kalite bakınıından yeterli değilse ,  fabrika iyi mamul nıallar ürete
ınez. Demokrasi olmadan, aşağı kademelerde neler olup bittiğini 
bilen1ezsiniz; durumu berrak bir şekilde göreınezsiniz; · her yönden 
yeterl i fikir toplayamazsınız; yukarı ve aşağı kademeler arasında 
hiçbir irtibat olmaz; yüksek kademelerdeki yönetici organlar ver
dikleri kararlarda tek yönlü ve yanlış bilgi lere dayanırlar, böylece 
subjektif olmaktan kaçınınak zor olur; kavrayış birl iğiyle hareket 
birl iğini ve gerçek merkeziyetçiliği sağlamak mümkün olmaz. Kon
feransımızın bu oturumunda başlıca tartışma konusu ayrıl ığa karşı 
çıkmak ve merkezi birleşikliği güçlendirmek deği l  midir? Demok
rasiyi taın olarak gel iştirmeyi başaramazsak o zaman bu merkezi
yetçi l ik ve bu birleşiklik doğru mu yoksa yanlış mı olur? Gerçek 
mi, yoksa boş mu olur? Hatasız mı,  yoksa hatal ı ını olur? Tabii ki, 
yanlış, boş ve hatalı olur. 

Merkeziyetçiliğimiz, demokratik temeller üzerine inşa edilmiş
t ir; proletaryanın mer1,(eziyetçiliği ,  geniş demokratik temel lere da
yanır. Çeşitli kademelerdeki Parti komitesi , merkezi önderliği uy
gulayan organdır, ama Parti komitelerinin önderliği kolektif bir ön
derlikt ir; meselelere sadece birinci sekreter tarafından keyfi olarak 
karar verilemez. Parti komiteleri içinde demokratik merkeziyetçilik 
biricik çalışma tarzı olmalıdır. Birinci sekreter, diğer sekreterler ve 
komite üyeleri arasındaki ilişki , azın lığın çoğunluğa uyması i l işki
sidir. Örneğin, Daimi Komite ve Siyasi Büro'da buna benzer du
rumlar sık sık ortaya çıkar: Ben bir şey söylediğim zaman, ister 
doğru , isterse hatalı olsun, herkes benden farklı düşünüyorsa, ço
ğunlukta oldukları için, onların görüşlerini kabul ederim. Bana, ba
zı eyalet Parti komitelerinde, bölge Parti komitelerinde ve i l  Parti 
komitelerinde,  bütün meselelerde birinci sekreter ne derse onun uy
gulandığı durumlar olduğu söylendi. Bu ,  oldukça yanlıştır. B ir kişi
nin her söylediğinin yapılması saçmalıktır. Günlük işleri değil ,  
önemli konuları kastediyorum.  Bütün önemli konular kolektif ıbir 
şekilde tartışılmalı ,  değişik fikirler ciddi bir şeki lde dinlenmeli ve 
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durunıun karmaşıklığı ve tarafsız olmayan fikirler de mut laka tahlil 
edilmelidir. B ir duruınun çeşitli yönleri hakkında çeşitli imkan ve 
tahminler, yani hangi lerinin iyi, hangilerinin kötü , hangilerinin ko
lay, hangilerinin zor, hangilerinin mümkün ve hangilerinin imkan
sız olduğu dikkate alınınalıdır. Gerek ihtiyatl ı ,  gerekse çok dikkatli 
olmak için her çaba sarf edilmelidir. Aksi halde, tek adam diktatör
lüğü olur. Böyle birinci sekreterlere demokratik merkeziyetçiliğin 
" takıın kaptanları " değil ,  diktatör adı veri lmelidir. B ir zamanlar Ba
tı Çu'nun diktatörü denen bir S iang Yü vardı . Kendi fikirlerinden 
farklı fikirleri dinlemekten nefret ederdi . Ona öğüt vermeyi teklif 
eden, onun için çalışan Fan Zeng adlı bir adamı vardı , ama S iang 
Yü onu dinlemedi . Kao-zu adıyla Han imparatoru olan, kendinin
kinden farkl ı  fikirleri daha kolay kabul eden Liu Pang adl ı  başka 
adam daha vardı . Li Yi"'"çi adlı  bir aydın , Liu Pang'ı görmeye gitti ve 
kendisini Konfüçyüs okuluna mensup bir bilgin olarak tanıtt ı .  Liu 
Pang, "Savaş var, bilginleri görmek istemiyorum ! "  diye haber yol
ladı . Li Yi-çi birden parladı .  Kapıcıya "Derhal içeri git ve benim 
Kao yang'dan gelen bir sarhoş olduğumu, bilgin filan olmadığımı 
söyle ! "  dedi. Kapıcı içeri gitti ve Li Yi-çi'yi öyle tanıtt ı .  Liu Pang, 
" İyi, onu içeri alın" dedi . İçeri davet edildiği sırada Liu Pang ayak
larını y ıkıyordu , ama onu karşı lamak için hemen ayağa kalktı . Fa
kat , Li Yi-çi, bir bilgini görmeyi reddeden Liu Pang'a hala kızgındı 
ve ona şöyle bağırdı :  "Dünyayı fethetıneyi i st iyor musun,  yoksa is
temiyor nıusun? Büyüklerini niçin hor görüyorsun? " O s ırada Li Yi
çi altmışını aşmıştı ve Liu Pang'dan daha yaşlıydı .  Bu yüzden ken
disi için "büyüklerin" sözünü kullanabiliyordu . Bu sözler karşısın
da Liu Pang özür diledi ve hemen Çen-liu ülkesini zapt etmek için 
Li Yi-çi 'nin öne sürdüğü planı kabul etti . Bu olay, Si-çi'deki4 Li Yi
çi ve Çu Çien 'in biyografilerinden okunabilir. 
4 Bu hikaye gerçekten Si-çi'de Li Yi -çi 'n in, Çu Çien'in ve ayın zamanda Han hane

danının kurucusu Liu Pang'ın biyografilerinde anlatı lmaktadır. Bkz. Buiton Vat
son'un çevirisi , Büyük Çin Tarihçisinin Kayıtlan ( New York Colombia Üniversi
tesi Pres, 1 96 1 )  c.I ,  s . 86-87, 269-270 ve 283 .  
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Liu Pang, feodal dönemin tarihçilerinin ,  öğüt din leyen , akan bir 
nehir gibi gevşek ve rahat, dürüst ve geniş görüşlü bir adam olarak 
adlandırdıkları bir kimseydi .  Liu Pang, S iang Yü i le birçok yıl sa
vaştı . Sonunda Liu Pang kazandı ve S iang Yü yenildi. Bu sadece ta
sadüf değildi .  Şimdi, feodal dönemin Liu Pang'ı kadar bi le olama
yan ve biraz S iang Yü'ye benzeyen bazı birinci sekreterlerimiz var. 
B u  yoldaşlar düzelmezlerse, görevlerini kaybederler. "Diktatör Ka
rısına Allahaısmarladık Diyor"5 adlı oyunu hepiniz bil irsiniz; dü
zelmezlerse bu yoldaşların da karılarına allahaısmarladık diyecek
leri gün mutlaka gelecektir (gülüşmeler) . Bunu neden bu kadar dob
ra dobra söylüyorum. Bazı yoldaşların, olayları yeniden doğru bir 
şekilde düşünmelerini sağlamak için iğneleyic i olmak ve onlara acı 
vermek niyetindeyim de ondan . B ir iki gece uyuyamazlarsa iyi olur. 
Uyuyabilirlerse, bundan memnun olmam, çünkü bu henüz acı duy
madıkları anlamına gel ir. 

Kendi fikirlerine zıt fikirleri dinlemeye tahammül  edemeyen ve 
eleştirilmeye tahammül edemeyen bazı yoldaşlar var. Bu çok yanlış
tır. Bu konferans sırasında, bir eyalet, çok canlı bir şekilde başlayan 
bir toplantı düzenledi , ama eyalet Parti sekreteri gelir gelmez toplan
tıya bir sessizlik çöktü ve kimse konuşmaz oldu . Eyalet Parti Sekre
teri yoldaş, toplantılara katılmaktaki amacın nedir? N için kendi 
odanda oturup meseleleri düşünmüyor ve başkalarının da tartışmaya 
katı lmasına izin vermiyorsun? Böyle bir ortam yaratı lmışsa ve in
sanlar senin önünde konuşmaya cesaret edemiyorlarsa, o zaman sa
na uzak durmak düşer. Hatalar yaptıysan , o zaman özeleştiri yapma
lısın, başkalarının konuşmasına izin vermelisin ve başkalarının seni 
eleştirmesine izin vermelisin. Geçen yıl 1 2  Haziran'da, Merkez Ko
mitesi tarafından toplantıya çağrı lan Pekin Konferansı'nın son gü
nünde, kendi eksikliklerim ve hatalarım hakkında konuştum. Yol-

5 Siang Yü'nün son yeni lgisinin arifesinde ,  gözdesi bayan Yü'ye allahmsmarladık de
mesi hakkında Si-çi'de anlatılanlara dayanan bir Pekin Operası, Mao l 9 l 7'de yazdı
ğı ilk makalesinde, Siang Yü tarafından bu durum üzerine yazı lmış şiirin ilk ik i mıs
ra�ından hayranlıkla söz etmektedir. Mao Zedı.m, (un Siyasi Düşüncesi, s. 1 57- 1 60. 
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daşlara söylediklerimi kendi çeşitli eyalet ve bölgelerine ulaştırma
larını istediğimi söyledim. Daha sonra, benim hatalarım saklanabi
lirmiş, saklanması gerekirmiş gibi ,  birçok bölgenin benim mesajımı 
almadığını öğrendim. Yoldaşlar, bunlar saklanmamalıdır. Merkez'in 
yaptığı her hata, benim doğrudan sorumluluğum altında olmalıdır ve 
Merkez Komitesi'nin başkanı olduğum için hatada benim de dolaylı 
bir payım vardır. Başka insanların sorumluluklarını üzerlerinden at
maların ı  istemiyorum.  Sorumluluk taşıyan bazı başka yoldaşlar da 
vardır, ama en başta sorumlu olan ben olmalıyım. Eyalet komite sek
reterleri , bölge Parti komite sekreterleri, il Parti komite sekreterleri ,  
mahalle Parti sekreterleri ve diğer sekreterler, fabrika komite sekre
terlerleri ve komün Parti komite sekreterleri olan sizler, hepiniz bi
rinci sekreterlik görevini üzerinize aldığınıza göre ,  çalışmadaki ha
taların ve eksikliklerin sorumluluğunu da üstlenmelisiniz. 

Aranızda sorumluluğu üzerinden atan ya da sorumluluk almak
tan korkan , insanların konuşmasına izin vermeyen, kendisini kap
lan sanan ve inine kimsenin dokunmaya cüret edemeyeceğini düşü
nen kim varsa, yüzde 1 00  yeni lgiye uğrayacaktır. İnsanlar, s iz iste
seniz de istemesiniz de konuşacaklardır. Sahiden hiç kimsenin se
nin gibi bir kaplanın in ine dokunmaya cesaret edemeyeceğini mi 
sanıyorsun? HiÇ merak etme, pek güzel edecektir ! 

Ülkemizde halk demokrasisini ve Parti içi demokrasiyi tam ola
rak geliştirmedikçe ve proletarya demokrasisi s istemini tam olarak 
uygulamadıkça, gerçek proletarya merkeziyetçi l iğini sağlamak im
kansız olacaktır. Yüksek derecede bir demokrasi olmadan, yüksek 
derecede bir merkeziyetçilik olmadan , sosyalist bir ekonomi kur
mak imkansızdır. Ülkemiz sosyalist bir ekonomi kurmazsa, nası l  
bir durumda oluruz? Gerçekte, bir burjuva ü lkes i  haline dönüşen 
Yugoslavya gibi bir ülke oluruz; proletarya diktatörlüğü, bir burju
va diktatörlüğüne, gerici faşist bir diktatörlüğe dönüşür. Bu en faz
la uyanıklık göstermemiz gereken bir meseledir. Yoldaşların bu ko
nuda bir hayli düşüneceklerini umuyorum. 
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Deınokratik merkeziyetçilik sistemi olı11adan , proletarya dikta
törlüğü sağlamlaştırı lamaz . Halk iç inde demokrasi uygulamak ve 
halkın düşmanları üzerinde diktatörlük uygulamak; bu iki yön bir
birinden ayrılmayan şeylerdir. Bu  iki yön birleştirildiği zaman,  bu 
proletarya diktatörlüğü olur ya da demokratik halk diktatörlüğü adı 
verilebilir. S loganımız şudur: "Proletarya önderliğinde ve işçi köy
lü ittifakına dayanan bir demokratik halk diktatörlüğü . "  Proletarya, 
önderliğini  nasıl uygular? Komün ist Partisi aracıl ığıyla. Komünist 
Part isi proletaryanın öncüsüdür. Proletarya, sosyalist devrimi ve 
sosyalist inşayı onaylayan , destekleyen ve ona katı lan bütün sınıf 
ve tabakalarla birleşir ve gerici sınıflar ve onların kalıntıları üzerin
de diktatörlük uygular. Ülkemizde insanın insan tarafından sömü
rülınes i s istemi şimdiden ortadan kaldırı lmıştır. Toprak ağası sınıfı
nın ve burjuvazinin iktisadi temelleri ortadan kaldırılmıştır. Gerici 
sınıflar artık eskiden oldukları kadar azgın değildirler. Örneğin, ar
tık ne 1 949 yılında Halk Cumhuriyeti kurulduğu zaman oldukları 
kadar ne de 1 957 'de sağ kanat burjuvazi bize çılgınca saldırdığı za
man oldukları kadar azgın değil ler.6 Bundan dolayı, onlardan geri
c i  sınıfların kalıntı ları diye söz ediyoruz. Ama bu kalıntıları asla kü
çümseyemeyiz. Onlara karşı mücadele etmeye devam etmeliyiz. 
Devrilmiş olan gerici sınıflar hala geri dönmeyi planlıyorlar. Sosya
list bir toplumda hala yeni burjuva unsurlar yaratılabilir. Bütün sos
yalist dönem boyunca sınıflar ve sınıf mücadelesi hala vardır ve bu 
sınıf mücadelesi uLu n ,  karmaşık ve hatta bazen bir şiddet olayıdır. 
Diktatörlük araçlarımız zayıflatı lmamalı, aksine güçlendiri lmelidir. 
Güvenlik sistemimiz, doğru çizgiyi izleyen yoldaşların elindedir. 
Bazı yerlerde güvenlik dairelerinin kötü insanların elinde olması 
mümkündür. Güvenlik çalışmalarıyla ilgilenenler arasında, kitlele
re veya Parti 'ye dayanmayan bazı yoldaşlar da var. Karşıdevrimci
leri tasfiye çalışmasında, onları , Parti komitelerinin önderl iğinde 
6 Tabi i ,  "Çiçek açma ve mücadele" siyaset ine dur denmeden önce , Pa11 iye ve rej i -

me yönelti len şiddet l i  eleştiriye işaret edi lmektedir. 
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kitle lerin yardını ıyla tasfiye etnıek çizgis ini iz lemiyorlar. Sadece 
gizli çalışmaya, sözüm ona profesyonel çalışmaya dayanıyorlar. 
Profesyonel çalışına gereklidir; karşıdevrimci unsurların hakkından 
gelmek için izleıne ve yargı lama yöntemlerini kullannıak ınut laka 
gereklidir. Fakat , en öneınli şey Parti komitesin in önderl iği altında 
kitle çizgisini uygu lamaktır. Bütün gerici sınıflar üzerinde diktatör
lük söz konusu olduğu zaman, kitlelere ve Part i'ye dayannıak özel
l ikle öneml idir. Gerici sınıflar üzerinde diktatörlük uygulaınak, bü
tün gerici insanları tamamen ortadan kaldırmanuz gerektiği değil ,  
onların ait oldukları sınıfları ortadan kaldırınaınız gerektiği anlamı
na gelir. Onları yeniden biçimlendirmek ve yeni insanlar haline ge
tirmek için uygun yöntemler kul lanmalıyız. Geniş bir halk demok
rasisi olmadan, proletarya diktatörlüğünü sağlamlaştıramayız ve si
yasi iktidar istikrarsız olur. Demokrasi olmadan, kitleler harekete 
geçirilmeden , kitle denetimi olmadan, gerici ve kötü unsurlar üze
rinde etki li bir diktatörlük uygulamak ve onları yeniden biçimlen
dirmek imkansız olur. Böylece karışıklık çıkarmaya devam ederler 
ve bir geri dönüş  tezgahlayabilirler. Bu konu uyanıklık gerektirir ve 
yoldaşların bunu da uzun uzun düşüneceklerini  umuyorum. 

3. Hangi Sınıflarla Birleşmeliyiz? 

Hangi sınıflarla birleşmeliyiz? Hangi sınıflara baskı uygulama
l ıyız? Bu bir temel tutum meselesidir. 

İşçi sınıfı ,  köylü sınıfıyla, şehir küçük burjuvazisi ve yurtsever 
milli burjuvaziyle birleşmelidir; en başta köylü sınıfıyla birleşmeli
dir. Aydınlar, örneğin ,  bilim adamları , mühendisler, teknisyenler, öğ
retmenler, yazarlar, sanatçılar, aktörler, tıp işçileri ve gazeteciler, bir 
sınıf meydana getirmezler; ya burjuvazinin ya da proletaryanın ya
nında yer alırlar. B iz sadece devrimci aydınlarla mı birleşiriz? Hayır. 
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Yurtsever oldukları sürece on larla birleşiriz ve çal ı şınaların ı sürdür
n1elerine izin veririz. İşçi ler, köylü ler, şehirl i küçük burjuva unsur
lar, yurtsever aydınlar, yurtsever kapitalist ler ve diğer yurtseverler 
hep birlikte bütün ülke nüfusunun yüzde 95' inden fazlasını oluştu
rurlar. Demokratik halk diktatörlüğümüz altında bunların hepsi ,  halk 
sınıflanıasına dahildir. Ve halk içinde demokrasi uygulaınalıyız. 

Demokratik halk diktatörlüğünün baskı uygulayac·akları şunlar
dır: Toprak ağaları, zengin köylü ler, karşıdevrimc i unsurlar, kötü 
unsurların ve antikomünist sağcıların teınsil ett ikleri sın ıflar, toprak 
ağası sınıfıyla gerici burjuvazidir. Bu sınıflar ve kötü insanlar nüfu
sun yüzde 4 ya da 5 'ini oluştururlar. Bunlar düzelmeye zorlamamız 
gereken insanlardır. Demokratik halk diktatörlüğünün karşı olduğu 
insanlar bunlardır. 

Hangi safta yer alıyoruz? Bütün ülke nüfusunun yüzde 95 ' inden 
fazlasını oluşturan halk kitlelerinin yanında mı yer alıyoruz? Yoksa 
bütün ülke nüfusunun yüzde 4'ünü ya da 5 ' ini oluşturan toprak ağa
larının, zengin köylülerin ,  karşıdevrimci unsurların � kötü unsurların 
ve sağcıların yanında mı yer al ıyoruz? Halk kitlelerinin yanında yer 
almalıyız ve kesinlikle halkın düşmanlarının yanında yer almama
lıyız. Bu ,  bir Marksist-Leninistin temel tutumu meselesidir. 

Bu ,  gerek ülkemiz içinde ve gerekse uluslararası alanda geçerl i
dir. Bütün ü lkelerin halkları (dünya) nüfusunun yüzde 95 ' inden faz
lasını oluşturan büyük halk kitleleri , hiç şüphesiz devrim istiyor, h iç 
şüphesiz Marksizm-Leninizmi destekliyor ve revizyonizmi destek
leyemez . Bazıları geçici olarak revizyonizmi destekleyebilirler, 
ama sonunda onu reddedeceklerdir. Hepsi yavaş yavaş uyanacaklar 
ve emperyalizme ve çeşitli milletlerin gerici lerine karşı koyacaklar
dır; hepsi revizyonizme karşı çıkacaklardır. Gerçek bir Marksist
Leninist, kararlı bir şekilde dünya nüfusunun yüzde 95 ' inden fazla
sını oluşturan halk kitlelerinin yanında yer almalıdır. 
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4. Objektif Dünya Hakkında Belli Bir Kavrayış Kazan ntak 

Objektif dünya hakkında bel l i  bir kavrayış kazanırken, zorunlu
luklar dünyasından özgürlükler dünyasına bir s ıçraına yaparken ,  in
san bir süreçten geçmelidir. Çin'in demokratik devriıni nasıl yürüte
ceği ıneselesi hakkında Partinı izin kavrayışı taın bir birliğe ulaşına
dan önce, Parti'nin 1 92 1  'de kuruluşundan , l 945 'teki Yedinci Kong
re 'ye kadar aradan tam 24 yıl geçti . Bu arada, 1 942 baharından 1 945 
yazına kadar tanıamı 3 ,5 yıl süren, bütün Parti Çapında Düzeltme 
Hareketi tecrübesini yaşadık. Bu,  deınokrasi yöntemini uygulayan , 
yani ,  hatayı yapan kim olursa olsun, hatalarını kabu l etmesi ve dü
zcltnıcs i şartıyla, her şeyin yoluna girdiği ve hatalarını kabul etme
sinde ve düzeltmesinde herkesin ona yardııncı olduğu derin bir araş
tırına hareketiydi .  Buna, "gelecekte daha dikkatl i  olmak için geçmiş
ten ders almak; hastayı kurtarmak için hastalığı tedavi etmek" ,  "baş
langıç noktası olarak birlik isteğini almak, eleştiri veya mücadeleden 
geçmek, doğru i le yanlış arasında ayrım yapmak ve yeni bir temel
de, yeni bir birliğe ulaşmak" adı verildi . "B irl ik-eleştiri-birl ik" for
mülü o sırada yaratı ldı . Düzeltme Hareketi, bütün Parti l i  yoldaşların 
kavrayış birliğine varmalarına yardım ett i .  Demokratik devrimin na
sıl yürütüleceği meselesiyle Parti çizgisinin ve çeşit l i  somut siyaset
lerin ortaya konması meselelerinin tümü o sırada ve özell ikle Dü
zeltme Hareketi'nden sonra tamamen çözümlendi .  

Parti 'nin kuru lmasıyla, Japonya'ya Karşı D irenme Savaşı arasın
da, iki zafer ve iki yenilgi tecrübesi yaşadığımız Kuzey Seferi Sava
şı ve 1 O yıl l ık Toprak Devrimi Savaşı oldu . Kuzey Seferi Savaşı za
fer kazandı , ama 1 927 'de devrim bir yenilgiye uğradı .  Toprak Dev
rimi Savaşı 'nda büyük zaferler kazandık. Kızıl Ordu , 300 bin kişi l ik 
bir güç haline geldi; ama sonra yeniden aksiliklerle karşı laştık ve 
Uzun Yürüyüş'ten sonra 300 bin kişi 20 bin küsura indi . Kuzey Şen
si 'ye vardıktan sonra bu sayı biraz arttı ,  ama gene de 30 bine varmı
yordu . Yani hala başlangıçtaki 300 binin onda birinden azdı . Son 
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tahli lde hangisi daha güçlüydü , başlangıçtaki 300 bin kişilik ordu 
n1u ,  yoksa 30 binin altındaki ordu ınu?  Böylesine büyük aksiliklerle 
karşılaşarak, böylesine zorluklarla ınücadele ederek çelikleşmiş, tec
rübe kazanınış ,  yanlış çizgimizi düzeltmiş ve doğru çizgiyi yeniden 
hakiın kılmıştık. Bunun için 30 bin kişiden az olan ordu , başlangıç
taki 300 bin kişil ik ordudan daha güçlüydü . Liu Şao-çi yoldaş, rapo
runda, son dört yıl iç inde çizgimizin doğru olduğunu ve başarı ları
mızın esas yönü teşkil ettiğini söyledi; pratik çalışınalarımızda bazı 
hatalar yaptık ve bazı zorluklarla karşı laştık, an1a tecrübe kazandık; 
bu yüzden eskisinden daha zayıf değil ,  aksine daha güçlüyüz. Aslın
da, gerçek durum zaten böyledir. Demokratik devrim sırasında önce 
zafer, sonra yenilgi ve sonra yeniden zafer ve yeniden yenilgi tecrü
belerini yaşadıktan ve ikisini (zaferi ve yeni lgiyi) kıyasladıktan son
radır ki, ancak, Çin'in bu objektif gerçeğini kavramaya başladım. Ja
ponya'ya Karşı Direnme Savaşı 'nın arifesinde ve bu savaş sırasında, 
"Çin Devrimci Savaşı 'nda Stratej i  Meseleleri " ,  "Uzun S üreli Savaş 
Üzerine" ,  "Yeni Demokrasi Üzerine" ,  "Komünist Dergisine Önsöz" 
gibi birkaç makale yazdım ve Merkez Komitesi için siyaset ve stra
tej i üzerine birkaç belge taslağı hazırladım. Bütün bunlar, devrimci 
tecrübeyi özetlemeye h izmet ett i .  Bu  makale ve belgeler ancak o sı
rada yazılabil irdi ,  daha önce değil ;  çünkü , bu büyük fırtınalardan ge
çinceye ve iki zaferimizi iki yen ilgimizle kıyaslayabilinceye kadar 
henüz yeterli tecrübeye sahip değildim ve Çin Devrimi'nin kanunla
rını henüz taın olarak kavrayamıyordum.  

Genel olarak konuşursak, Çin' in objektif gerçeğini kavrayanlar, 
Komünist Enternasyonal'deki Çin meseleleriyle i lgi l i  yoldaşlar de
ğil ,  biz Çinli ler olduk. Kısacası Komünist Enternasyonal'deki bu 
yoldaşların ,  Çin toplumunu, Çin milletini ve Çin Devrimi'ni anlama
dıklarını veya anlamakta tamamen başarısızlığa uğradıklarını 7 söy
leyebiliriz . Bırakın yabancı yoldaşları , uzun zaınan iç in biz bile 

7 Bu, Ven-suan'daki anlamdır. Van-suyi 'de "çok iyi an lamadı"  denmektedir. (Hen Ku 
Liao-çieh yerine,  ku hen l iao-çieh . )  
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Çin'in objekt if  gerçeğ i hakkında beıTak bir kavrayışa sahip deği ldik ! 
Ancak, Japonya'ya Karşı Direnıne döneminde gerçek duruma uygun 
bir . genel Parti çizgisi ve eksiksiz bir dizi somut siyaset forn1ü le et
tik. Oysa o zamana kadar, yirn1i yıl ı aşkın bir süredir devrinı yap
nıaktaydık. Önceki yı llar boyunca epey karanlıkta çalışıyorduk. 
Herhangi bir kinıse, herhangi bir yoldaşın, örneğin, Merkez Komi
tesi 'nin herhangi bir üyesinin ya da benim, başlangıçtan beri Çin 
Devriıni 'nin kanunlarını tanı olarak anladığını iddia edecek olursa, 
bol keseden atıyor demektir. Ona. kesinlikle inanılmamalıdır. Çünkü , 
h iç de öyle olmadı . Geçınişte ve özellikle başlangıçta, bütün enerj i
miz devriıne yönelınişti , ama devrimin nasıl yapılacağı, neyi değiş
tirınek istediğimiz, neyin önce ve neyin sonra geleceği ve neyin ge
lecek döneme kadar beklemesi gerektiği meselelerin in h içbiri olduk
ça uzun bir dönem boyunca, doğru bir şekilde kavranrnaınıştı ya da 
onların tam olarak kavranmamış olduğunu söyleyebil iriz . 

Demokratik devrim döneminde Çin Komünist Part imizin nasıl 
birçok zorlukla karşılaştıktan sonra, Çin Devrimi 'nin kanunlarını 
başarıyla anlamaya başladığını anlatmaktaki , bu tarih i  olayları orta
ya getirmekteki amacıın , yoldaşlarımızın bir şeyi değerlendirmele
rine yardım etmektir: Sosyalist inşa kanunlarının kavranınası bir 
süreçten geçmel idir. Başlangıç noktası olarak pratiği  almalı ,  h içbir 
tecrübesi olmamaktan, biraz tecrübesi olmaya, biraz tecrübesi ol
maktan, daha fazla tecrübesi olmaya; henüz tam olarak kavranma
mış olan zorunluluklar dünyasındaki sosyalizmin inşasından , yavaş 
yavaş körlüğümüzü yenmeye ve objektif kanunları anlamaya geçe
rek, böylece özgürlük kazanmak, bi lgimizde bir sıçrayış sağlamak 
ve özgürlük dünyasına u laşmak. 

Sosyalist inşaya gel ince, bu konudaki tecrübemiz hala eksikt ir. 
Bu konuyu , çok az sayıda ülkenin  kardeş partilerinin delegeleriyle 
tartıştım. Ve onlara sosyalist bir ekonomi inşa etmede hiç tecrübe
miz olmadığını söyledim. 
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Bu konuyu ,  aralarında Snow adl ı  bir Amerikal ı n ın  da bu lundu
ğu kapital ist ülkelerden gelen birçok gazeteciyle de tartışt ım. Snow, 
uzun zamandır Çin'e gelmek istiyordu . 1 960'ta gelmesine izin ver
dik. Onunla bir tartışma yaptım. Ona, "Bi ldiğiniz gibi birtakım tec
rübelerimiz ve siyaset, askeri işler ve sınıf mücadelesi konularında 
genel ve özel s iyasetlerimiz ve yönteın lerimiz var; ama sosyalist in
şaya gelince, geçmişte hiçbir zaman böyle bir şey yapınadık ve ha
la hiç tecrübemiz yok. ' 1 1 senedir bu işi yapmıyor musunuz?' diye
bilirsinz. Evet, 1 1  senedir yapıyoruz ve hala bilgiıniz ve tecrübemiz 
eksik. Biraz tecrübe sahibi olnıaya başl ıyorsak da, henüz fazla de
ği l"  dedim . Snow, Çin'in uzun vadel i inşa planı hakkında bir şeyler 
söylememi istedi .  "Bi lmiyorum" dediın . "Çok teınkin lisiniz" karşı 
l ığını  verdi . Ben,  "Bu,  temkinli  olmak meselesi değil . Sadece, ger
çekten bilmiyoruın . Kesin olarak hiç tecrübemiz yok, hepsi bu" de
dim . Yoldaşlar, bilmediğimiz bir gerçektir. Gerçekten tecrübe ek
sikliğimiz var ve öyle bir uzun vadeli plana sahip olmadığımız da 
bir olgudur. 1 960, birçok zorlukla karşı karşıya kaldığımız bir yıl 
oldu . 1 96 1  'de, Montgomery'le yeniden bu konuların sözünü ett iği
miz bir tartışma yaptım.  "B ir 50 yıl sonra müthiş o lacaksınız" dedi .  
50 yıl içinde değil , ama 50 yıl sonra, güçlü o labi leceğimizi ve baş
ka dev letleri " istila" edebileceğimizi söylemek istiyordu . l 960'ta 
Çin'e geldiği zaman, bana görüşlerini açıkladı .  Ben, "Bizler Mark
sist-Leninistiz, dev letimiz de kapitalist bir devlet deği l ,  sosyalist bir 
dev lettir, işte bu yüzden değil 1 00 yı l  sonra, 1 O bin yıl sonra bile 
hiçbir yeri isti la etmeyiz. Güçlü bir sosyal ist ekonomi inşa etmeye 
gelince, Çin'de buna 50 yıl yetmez; 1 00 yı l ,  hatta daha da uzun sü
rebilir. S izin ü lkenizde kapitalizmin gelişmesi birkaç yüzyıl sürdü . 
O sırada hala ortaçağda olan 1 6 . yüzyıl ı  da saymayal ım.  1 7 .  yüzyıl
dan bugüne kadar 360 yı l  geçti . ülkemizde büyük ve güçlü bir sos
yalist ekonomi inşa etmenin 1 00 yıldan daha fazla süreceğini sanı 
yorum" dedim. 1 7 .  yüzyıl hangi dönemdi? Çin'de, Ming Haneda-
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nı 'nın sonu ve Çing Hanedan ı 'n ın başlangıcıydı . B ir yüzyıl sonra, 
1 8 . yüzyı lın i lk yarıs ı ,  Çing Hanedanı 'nın Çien-Lung dönemiydi .  
Kınnızı Odan ın Rüyası 'nın yazarı Zao Süeh-ç in, o dönemde yaşadı . 
O dönem, feodal s istemden ınemnun olmayan Çia Pao-yü karakte
rin i  yaratan dönemdi . Çien-lung döneminde Çin'de kapitalist üretiın 
i l işki leri daha o zamandan fil iz lenmişti ,  ama hala feodal bir toplunı 
niteliğindeydi . Bu Un1 ut Bahçesf8 adl ı  kitaptaki karakterlerin top
lumsal ortamını oluşturuyordu . B undan önce , 1 7 .  yüzyı lda, birkaç 
Avrupa ülkesi daha o zamandan kapitalizın i  gel işt irme süreci içine 
girmişti .  Kapital ist üretim güçlerinin bugünkü durumlarına gelebil
meleri 300 y ı ldan fazla sürdü . Sosyal izın , birçok yönden kapita
l izmden üstündür ve ülkemizin iktisadi gel işmesi ,  kapitalist ü lkele
rin gel işmesinden çok daha hızl ı  o labil ir. Ama Çin' in büyük bir nü
fusu vardır, kaynaklarını ız kı ttır ve ekonomimiz geridir; işte bu 
yüzden benim görüşüme göre üretim gücümüzü , 1 00 yı ldan kısa bir 
süre içinde en i leri kapitalist ü lkelerin düzeyine ulaştıracak ve on
ları geçecek bir hızla gel iştirmemiz imkansızdır. Eğer sadece 20-30 
yı l ,  örneğin ,  bazılarının tahmin ettiği gibi 50 yıl sürerse, o zaman 
bu , övgüye değer, fevkalade bir şey olur. Ama yoldaşlar, zorlukla
rın çok olacağını  düşünerek, bu dönemin daha uzun süreceğini he
saplarsak daha iyi ederiz derim. Büyük ve güçlü bir kapital ist eko
nomi inşa etmek üç yüz, dört yüz y ı l  sürmüştür; biz de ülkemizde 
büyük ve güçlü bir sosyal ist ekonomiyi 50 ya da 1 00 yı l  içinde in
şa etsek ne olur. Önümüzdeki 50 ya da 1 00 y ı l ,  dünya toplumsal s is
teminde temel değişmelerin yer aldığı destansı bir dönem, geçmiş
teki hiçbir çağla kıyaslanamayacak kadar dünyayı sarsan bir dönem 
olacaktır. Böyle bir dönemde yaşadığımız için ,  geçmiş dönemlerin 

8 Çia Pao-yü ,  Kırmızı Odamn Rüyası 'nm baş erkek kahramanıdır. Mao'nun Yü 
Ping-po'nun bu romanı yorumlamasına i l işk in ele�ti r is i ,  tam olarak şu noktay la i l 
g i l idir: Mao'nun görüşüne göre bu kitap, Yü'nün yaptığı gibi basitçe, kişisel ha
talar üzerine bir yakınma olarak değil ,  tüm olarak feodal toplumun mahkum edi l 
mesi olarak görülmelidir. 
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mücadele biçimlerinden birçok yönde ayrılan büyük ınücadeleleri 
sürdürmeye hazır olmalıyız. Bu görevi yerine getirmek amacıyla, 
Marksizm-Leninizmin evrensel gerçeğini ,  Çin 'de sosyalist inşanın 
somut gerçeğiyle ve gelecekteki dünya devriminin somut gerçeğiy
le kaynaştırmak için elimizden geleni yapmalıyız; pratik yoluyla 
yavaş yavaş mücadelenin objektif kanunlarını kavramaya başlama
l ıyız. Cahilliğimiz yüzünden birçok yenilgiye uğraınaya ve gerile
melerle karşı laşmaya hazır olmalıyız; bu şekilde tecrübe sahibi  ola
cağız ve nihai zaferi kazanacağız .  Olaylara bu açıdan baktığımız 
zaman, sosyalist inşanın uzun bir zaman alacağını düşünınenin bir
çok yararı vardır; aksine kısa bir dönem hayal etınek zarar getirebi
l ir. 

Sosyalist inşa çalışmamızda hala çok büyük ölçüde körce dav
ranıyoruz. Sosyalist ekonomi bizim için birçok yönden hala, henüz 
anlaşılmamış bir zorunluluklar ülkesidir. Örnek olarak beni alın :  
Ekonomik inşa çalışn1asında hala kavramadığım birçok konu var. 
Sanayi ve ticareti hala çok fazla kavramıyorum. Tarımı bir parça 
kavrıyorum, ama bu nispi olarak böyle, gene de çok fazla kavramı
yorum. Tarımı daha derin bir şekilde kavramak için insanın pedolo
j iyi , botaniği, tahı l  üretimini ,  tarım kimyasını ,  tarımın makineleşti
rilmesini vs .  anlaması gerekir. Aynı zamanda, tahıl ,  pamuk, yağ, ke
nevir, ipek, çay, şeker, sebzeler, tütün,  tıbbi otlar ve çeşitli tarım 
ürünleri vb. gibi , birçok tarım üretimi biçimleri de var. Hayvancılık 
ve ormancı lık da var. Ben Vilensky'nin pedolojisine inanan bir kim
seyim. Vilensky, pedoloj i  konusundaki eserlerinde, çiftçi l iğin, or
mancılığın ve hayvancı l ığın birleştirilmesini savundu . Bu üç yönlü 
birleşmeye sahip olmamız gerektiğini düşünüyorum, yoksa tarım 
zarar görür. Yoldaşlar, çalışmalarınızdan arta kalan birkaç dakika
nız olduğu zaman, bu tarım üretimi meselelerini c iddi bir şekilde 
düşünınenizi öneririm. Ben de daha çok incelemek isterdim. Bu
nunla beraber, şimdiye kadar, bu konularda bilgiın çok azdı . S is-
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temle ve üretim ilişkileriyle i lgili konu lara daha çok öneın verdinı . 
Üretim güçlerini çok az bil iyorun1 . Bütün olarak Partimize gelince , 
sosyalist inşa hakkındaki bi lgimiz çok yetersizdir. Şimdiden sonra 
tecrübelerimizi özetlemeye zaman ayırmalı ve yoğun çalışmayla ve 
pratik içinde, sosyalist inşanın kanunlarını ortaya çıkararak, yavaş 
yavaş kavrayışımızı derinleştirmel iy iz . B irçok yoğun çal ışma ve 
derin araştırma yapmalıyız. Tespit edilmiş bir yerde yerleşmek için 
köylük bölgelere gitmeliyiz. Üretiın tugaylarına ve üretim ekipleri
ne gitmeli ve yerleşmeliyiz ve fabrikalara ve imalathanelere gitme
liyiz. Araştırma ve inceleme yapmaya gelince, eskiden oldukça iyi 
bir şeki lde yapardık, aına şehirlere geldiğimizden beri bu meseleyi 
artık ciddi bir şekilde e le almıyoruz. 1 96 1  'de bunu bir kere daha sa
vunduk ve şimdi bazı değişikl ikler oldu . Ama önder kadrolar, özel
l ikle yüksek kademedeki önder kadrolar arasında bazıları ve bölge
ler, daireler ve işletmeler hala bu tarzı uygulamaya baş lamadılar. 
Tespit edilen yerlere hala gitmemiş olan bazı eyalet sekreterl�ri var. 
Eyalet sekreterleri kendileri gitmezlerse, bölge Parti sekreterlerinin 
ve i l  Parti sekreterlerinin gidip yerleşmelerini nası l  isteyebil irler? 
Bu iyi değildir, değiştiri lmelidirler. 

Çin Halk Cumhuriyeti 'nin kurulmasından bu yana 1 2  yıl geçti . 
Bu 1 2  yıl ,  8 yıl l ık birinci döneme ve dört yıl l ık ikinci döneme ayrı
labilir: 1 950'den l 957 'nin sonuna kadar geçen süre ,  ilk sekiz yıl ı  
oluşturur; 1 958 'den bugüne kadar geçen süre de, ikinci dört yıldır. 
Bu konferansımızda, i lk olarak geçmiş çalışmalarımızın tecrübele
rini ,  esas olarak, dört yı l l ık ikinci dönemin tecrübelerini özetledik. 
Bu özet, Liu Şao-çi Yoldaş'ın raporunda yansıtılmıştır. Çeşitli alan
larda somut siyasetleri şimdiden formüle ettik, ediyoruz ya da ede
ceğiz. Halen formüle ettiklerimiz, köylük bölgelerde çalışma üzeri
ne 60 kural , sanayi işletmeleri üzerine 70 kural , yükseköğrenim 
üzerine 60 kural ve bilimsel araşt ırma üzerine 40 kural gibi şeyler
dir. Bütün bu kural tasarıları ya şimdiden uygulandı ya da şu anda 
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denenmektedir; gelecekte yeniden gözden geçirilecekler. Bazıları 
büyük ölçüde değişikliğe ihtiyaç gösterebi lir. Formüle edilmekte 
olan bu kurallar arasında, ticaret kuralları da vardır. Gelecekte for
müle edilecek kurallar arasında ise, ortaokul ve ilkokul eğitimi9 
hakkında kurallar var. Partimizin ve hükümet ve kitle organlarının 
çalışması hakkında, bazı kuralları da formüle etmeliyiz . Ordu ş im
diden bazı kurallar formüle etmiştir. Kısacası ,  doğru çizgide geliş
nıeleri iç in ,  sanayide, tarımda, t icarette , eğitimde, orduda, hükü
mette ve Parti'de bu yedi çalışma alanında doğru bir şekilde tecrü 
beleri özetlemeli v� şartlarımıza uygun bir dizi eksiksiz genel ve 
özel s iyaset ve yöntem bulmalıyız. Sadece genel ç izgiye sahip ol
mak yetmez; aynı zamanda, sanayi ,  tarım, ticaret, eğitim, ordu, hü
küınet ve Parti alanlarında genel çizginin önderl iğinde şart larımıza 
uygun bir dizi eksiksiz sonıut genel ve özel siyaset ve yöntem de 
olması gerekir. Ancak o zaınan, kitleleri ve kadroları ikna etmek 
mümkündür. Kavrayış ve hareket birliğine sahip olmaları amacıyla 
onları eğitirken,  bunları eğitim malzemesi olarak kullanmalıyız. 
Ancak o zaman , devrim ve inşa görevinde zafer kazanmak mümkün 
olur; aksi halde başaramayız .  Bu noktada, daha Japonya'ya karşı 
Direnme S avaşı sırasında bile derin bir kavrayışımız vardı . O sırada 
bu şeki lde davrandık ve bunun iç in kadrolar ve kitleler demokratik 
devrim döneıninin eksiksiz bir dizi somut genel ve özel siyasetleri 
hakkında kavrayış  birl iğine sahiptiler ve dolayısıyla hareket birliği 
de vardı .  Bu yüzden o dönemin demokratik devrim görevinde zafer 
kazandık. Bunu herkes bil iyor. Sosyalist devrim ve inşa döneminde, 
i lk birkaç yı ldaki devrimci görevlerimiz şunlardı : Köylük bölgeler
de, feodal toprak sisteminin dcğiştirilınesini tamamlamak ve sonra 

9 Eyl ül l 962'dek i l O. Genel Toplantı 'da kabul edilen köylük bölgelerde çalışma ko
nusundaki 60 maddenin gözden geçiri lmiş metni ve 1 96 1  Aral ık'mda hazırlanan 
sanayi çal ışmas ı  konusÜndaki 70 maddenin özeti için,  bkz. ÇKP Merkez Komi
tesi Bölgeleri Ey lül  1 956-Nisan 1 969, s .689-725 . l 963'te hazırlanan i lk ve orta
okul k ural ları için bkz .  China Quarterl_v, Suncu Shirk'in makalesi ,  say ı :  5 5 ,  Tem
muz, Ey lül 1 973 , s . 5 1 1 -546 .  

27 1 



tarıında kooperatifleşmeyi uygulaınak; şeh irlerde ise , kapi tal ist sa
nayi ve ticaret işletınelerinin sosyal ist dönüşüınünü gcrçekleştir
ınek. O sırada ekonoınik inşa alanındaki görevimiz, ekonomiyi 
onarmak ve birinci beş yıl l ık planı uygulamaktı .  O sırada gerek 
devrim, gerekse inşa için ,  objektif şart lara uygun ve çok fazla ikna 
gücü olan genel b ir çizgiye sahiptik. Aynı zamanda genel ç izginin 
önderliği altında eksiksiz bir dizi genel ve özel siyasetlere ve yön
temlere de sahiptik. Bu yüzden kadroları ve kitleleri .eğitebi ldik, 
kavrayışlarında birl ik sağlayabildik ve çal ışına nispeten iyi bir şe
kilde yürütüldü . Bunu da herkes biliyor. Ama o günlerde, ekonomik 
inşada hiç tecrübemiz olmadığı iç in, Sovyetler B irl iği 'ni kopya 
etmekten başka çaremiz yoktu . Özellikle ağır sanayi alanında aşağı 
yukarı her şeyi Sovyetler B irliği'nden kopya ettik ve yaratıcı l ığımız 
çok azdı. O sırada bu şekilde davranmak mutlak bir zorunluluktu , 
ama aynı zamanda da bir zayıflıktı ;  yaratıcılık ve kendi ayaklarımı
zın üstünde durma yeteneği eksikliğiydi. Tabii ,  bu, uzun  vadel i  stra
tej imiz olamazdı. 1 958'den sonra kendi gücüne güvenmeyi başlıca 
s iyasetimiz, dış yardım almak için çabalamayı ise ikinci l  amacımız 
yapmaya karar verdik. 1 958'de, Parti 'nin Sekizinci Kongresi 'nin 
İkinci Oturumu'nda "Sosyalizmi inşada vargücümüzle yüksek he
deflere yönelerek, daha büyük, daha hızlı , daha iyi ve ekonomik so
nuçlar elde etme" genel ç izgisini kabul ettik. Aynı yıl halk komün
leri de kuruldu ve "Büyük İleri Atılım" sloganı ortaya atıldı. Sosya
list inşanın genel ç izgisinin açıklanmasından sonra, daha bir süre 
hala yeterli tecrübemiz olmadığı için şartlara uygun, eksiksiz bir di
zi genel ve özel s iyaset ve yöntemleri formüle etmeye ne vaktimiz 
ne de imkanımız olmamıştı .  Bu. şartlar altında, kadrolar ve kitleler, 
ne bütünsel bir eğitim malzemesine sahiptiler ne de s iyaset üzerine 
sistematik bir eğitim görmüşlerdi ;  bu yüzden, gerçek bir kavrayış 
ve hareket birl iğine sahip olmak mümkün değildi. Bu ancak, za
manla, aksi l ik ve zorlukların tecrübesinden ve gerek olumlu , gerek
se olumsuz tecrübe kazandıktan sonra mümkün oldu . Ş imdi her şey 
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yolundadır ve bunlara ya şimdiden sah ibiz ya da şu anda onları for
ınüle etınekteyiz. Böylece şiındi sosyalist devrimi ve sosyalist inşa-

• 

yı daha akıl lı bir şekilde sürdürebil iyoruz. Genel çizginin rehberli-
ğinde eksiksiz bir dizi soınut genel ve özel siyaset leri fornıüle ede
bilınek iç in ,  kitlelerden fikirlerin gelınesine izin verınek, sistematik 
ve derinleınesine araştırına ve inceleıne yöntenıini  uygulamak ve 
çalışmalarımızdaki olumlu ve oluınsuz tecrübeleri tarihi olarak in
celemek gereklidir. Ancak, o zaınan objektif şeylerin tabiatında var 
olan ve insan ların subjekt if hayalleriyle yaratılmaınış olan kanunla
rı keşfedebil iriz; ve gene ancak o zaman , şartlara uygun çeşit l i  ku
ral ları formüle edebil iriz. Bu çok önemli bir konudur. Yoldaşlar, lüt
fen bu noktaya dikkat ediniz .  

Sanayi ,  tarım, ticaret, eğit iın, askeri iş ler, hükümet ve Parti , bü
tün bu yedi alanda, her şeye önderlik eden Parti 'dir. Sanayi, tanın ,  ti
caret ,  kültür, eğit im, ordu ve hükünıete Parti 'nin önderlik etmesi ge
rekir. Genel olarak konuşursak, Partimiz çok iyidir. Partimiz esas 
olarak işçi ler ve yoksu l köylü lerden oluşur. Kadrolarıınızın büyük 
çoğunluğu iyidir ve hepsi gayretle çalışırlar. Ama Partimizde hala 
bazı meselelerin var olduğunu da görmemiz gerekir. Part imizde her 
şeyin iyi gittiğini hayal etmemeliyiz. Ş imdi 1 7  milyondan fazla Par
t i  üyesine sahibiz ve bu üyelerin aşağı yukarı yüzde 80' i ,  devletin ku
rulmasından sonra üye oldular; Parti'ye l 950' lerde katıldı lar. Üyele
rin sadece yüzde 20'si devlet in kurulmasından önce (Parti 'ye) katıl
mıştır ve bu yüzde 20 arasında Parti 'ye 1 930'dan önce katılan lar -ya
ni 1 920' lerde Parti 'ye katılanlar- sekiz yıl önce yapılan bir tahmine 
göre 800 küsurdu. Bunların bazıları son iki yıl içinde öldü, şimdi 
korkarım böylece yalnız 700 küsur kişi kaldı . Gerek eski gerekse ye
ni Parti üyeleri arasında -özel l ikle yeni üyeler arasında- daima ka
rakterleri ve çalışma tarzları saf olmayan bazı kimseler vardır. Bun
lar bireyciler, bürokratlar ve subjektivistlerdir. Hatta bazıları yozlaş
mış insanlar haline gelmişlerdir. Komünist Partisi üyeleri kılığına gi
ren bazı insanlar vardır, ama bun lar hiçbir şekilde işçi sınıfını temsil 
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etmezler; aksine burjuvaziyi teınsil  ederler. Parti içinde her şey saf 
deği ldir. Bu noktayı tespit etmeliyiz, aksi halde sıkıntı çekeriz. 

Yukarıda sözünü ettiğim, öne sürdüğüm dördüncü noktadır. Ob
jektif dünyayı kavrayışımız bir işlemden geçmelidir. Başlangıçta 
onu kavramayız ya da tam olarak kavramayız, ama tekrarlanan pra
tikten sonra ve pratik yoluyla sonuçlar e lde ettikten sonra, zaferler 
kazandığırriız ve aynı zamanda sendelediğimiz ve aksiliklerle kar
ş ı laştığıınız zaman, zaferlerimizi ve yenilgi lerimizi kıyaslama ola
nağına kavuşuruz. Ancak, o zaman, tam kavrayış ya da nispeten 
tam kavrayış noktasına erişıne olanağı ortaya çıkar. O zamana ka
dar daha fazla inisiyatif kul lanmış ve daha özgür, daha akıl l ı  oluruz. 
Özgürlük zorunluluğunun kavranması demektir ve objektif dünya
nın değiştirilmesi deınektir. İnsan , ancak, zorunluluğun kavranması 
temelinde hareket özgürlüğüne sahip olabilir. Bu ,  özgürlük ve zo
runluluğun diyalektik kanunudur. Zorunluluk diye adlandırdığımız 
şey, objektif olarak var olan kanundur. Onu kavramadan önce dav
ranışımız bilinç l i  olamaz; körlük unsurları taşır. Bu süre içinde ap
tal oluruz; son birkaç yıl içinde bir sürü aptalca hata yapmadık mı? 

5. Uluslararası Komün ist Hareket 

Bu konuda da sadece basit birkaç cümle söyleyeceğim . İster 
Çin 'de ,  isterse dünyanın başlıca ülkelerinde olsun, halkın yüzde 
90' ından çoğu uzun vadede Marksizm-Leninizmi destekleyecektir. 
Bugün dünyada, hala sosyal demokrat parti ler, revizyonistler, em
peryalistler ve çeşitl i  ülkelerin gericileri tarafından aldatılan henüz 
uyanmamış pek çok insan vardır. Ama sonunda yavaş yavaş uyana
caklar ve Marksizm-Leninizmi destekleyeceklerdir. Marksizm-Le
ninizm gerçektir; ona karşı duru lamaz. Kitleler devrim istiyor; dün
ya devrim sonunda zafer kazanacaktır. Lu Sün'ün kitabındaki Ah 
Ku'nun devrim yapmasına izin vermeyen Çao Ağa, Çien Ağa ve 
Sahte Yabancı Şeytan gibi devrimi yasaklayan karakterler, en so
nunda, mutlaka yeni lgiye uğrayacaklardır. 
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Sovyetler Birliği ilk sosyalist ü lkeydi ve Sovyet Komünist Par
tisi de Lenin'in yarattığı partiydi . Sovyetler B irliği'nde Parti ve dev
let önderliğinin rev izyonistler tarafından gasp edilmiş olmasına 
rağmen, yoldaşlarımıza Sovyetler B irliği 'ndeki geniş kitlelerin ,  sa
yısız Parti üyesinin ve kadroların iyi olduğuna; devrim istedikleri
ne ve revizyonistlerin iktidarının uzun sürmeyeceğine kesinlikle 
inanmalarını öğütlerim. Ne zaman olursa olsun; ister şimdi , ister 
gelecekte, bizim neslimiz ya da biziıp neslimizden sonraki dönem
de, hepimiz Sovyetler Birliği'nden öğrenmeli ve Sovyetler Birli
ği'nin tecrübelerini incelemeliyiz. Sovyetler Birliği 'nden öğrenmez
sek, hatalar yaparız. Sovyetler B irliği , revizyonistlerin iktidarı al
t ında olduğuna göre, hala onlardan öğrenmeli miyiz diye sorulabi
l ir. Sovyetler Birl iği'nin iyi insanları ve iyi şeylerinden ve Sovyet 
Komünist Partisi'nin iyi tecrübelerinden . öğrenmeliyiz. Sovyetler 
B irliği'nin kötü insanlarına, kötü şeylerine ve Sovyet revizyonistle
rine gelince, onları olumsuz örnekler olarak ele almalı ve bundan 
ders çıkarmalıyız. 

Proleter enternasyonalizminin birlik ilkesini daima yüksekte tut
malıyız. B iz, daima, sosyalist ü lkelerin ve dünya komünist hareketi
nin sıkı bir şekilde birleşmesi gerektiğini savunuyoruz. Uluslararası 
revizyonistler durmadan bize küfrediyorlar. B ırakalım küfretmeye 
devam etsinler. Gerekli olduğu zaman onlara bazı uygun cevaplar ve
rebiliriz. Partimiz küfredilmeye alışmıştır. Geçmişte bize saldıranları 
bir yana bırakırsak, bugün saldıranlar kimlerdir? Dışta, bizi emperya
l istler lanetliyor; gerici milliyetçiler lanetleniyor, revizyonistler lan
etleniyor; ülkemizde ise Çan Kayşek bizi lanetliyor, toprak ağaları, 
zengin köylüler, gericiler, kötü unsurlar ve sağcılar lanetliyor. Geç
mişte de daima böyle yaptılar. Tecrit olmuş bir durumda mıyız? Ben 
kendimi tecrit edilmiş hissetmiyorum. Sadece bu odada 7 OOO'den 
fazla insan var; 7 OOO'den fazla insanla nasıl tecrit olunur? Bütün ü l
kelerin halk kitleleri şimdiden bizimle aynı saftalar ya da aynı safta 
olacaklar. Hiç tecrit olmuş sayılabilir miyiz? 
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6. Bütün Parti'yi ve . Bütün Halkı Birleştirmeliyiz 

Parti'nin içinde ve dışında ilerici unsurları ve aktif unsurları bir
leştirmeliyiz .. ve geride lcalanları i leriye çekmek için ortadaki unsur
ları birleştirmeliyiz .  Ancak, bu şekilde bütün Parti'yi ve bütün ülke
yi birleştirebiliriz . Fakat, böyle bir birliğe dayanarak, çalışmamızı 
sürdürebilir, zorlukları yenebilir ve Çin'i doğru bir şekilde inşa ede
biliriz . Bütün Parti'yi ve bütün halkı birleştirmek, bizim kendi belir
l i  yolumuz olmayacak demek değildir. Bazıları , Komünist Partisi 'nin 
"bütün halkın partisi olduğunu" söylüyorlar, ama biz m�eleyi bu şe
kilde görmüyoruz. Partimiz, bir proletarya partisidir; proletaryanın 
öncüsüdür; Marksizm-Leninizmle silahlanmış savaşçı bir güçtür. 
B iz,  toplam nüfusun yüzde 95 ' inden fazlasını oluşturan halk kitlele
rinin yanındayız. Toplam nüfusun yüzde 4-5 'ini oluşturan toprak 
ağalarının, zengin köylülerin ,  gericilerin, kötü unsurların ve sağcıla
rın kesinlikle yanında değiliz. Uluslararası alanda da durum aynıdır; 
bütün Marksist-Leninistlerin ,  bütün ihtilalci yoldaşların ve bütün 
halkın birliğinden söz ediyoruz .  Çeşitli ülkelerin antikomünist halk 
düşmanı emperyalistleri ve gerici leriyle birlikten kesinlikle söz et
miyoruz. Ama aynı zamanda, bu kimselerle mümkün olan her za
man diplomatik ilişkiler kurmak da istiyoruz ve beş i lke temelinde 
onlarla barış içinde bir arada yaşamak için çalışıyoruz. Fakat, bu ko
nu, bütün ü lkelerin halklarıyla birlik konusundan farklı bir kategori
ye girer. Bütün Parti ve bütün halkı birleştirmek için ,  demokrasiyi 
geliştirmek ve halkın konuşmasına izin vermek gereklidir. Parti için
de böyle olmalıdır; Parti dışında da böyle olmalıdır. Eyalet Parti ko
mitelerindeki yoldaşlar, bölge Parti komitelerindeki yoldaşlar, il Par
ti komitelerindeki yoldaşlar, geri döndüğünüz zaman halkın konuş
masına kesinlikle izin vermelisiniz. Şimdi burada olanlar da olma
yanlar da böyle davranmalıdırlar. Parti'deki bütün yönetim üyeleri 
demokrasiyi geliştirmeli ve halkın konuşmasına izin vermelidirler. 
S ınırlar nedir? B iri : Parti disiplinini gözetmel iyiz, azınlık çoğunluğa 
uymalıdır ve bütün Parti Merkez Komitesi 'ne uymalıdır. 
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Başka bir sınırlama ise, gizli h iziplerin örgütlenmesini yasakla
maktır. Açık muhalefet gruplarından korkmuyoruz. B iz sadece gizli 
muhalefet gruplarından korkuyoruz. Böyle insanlar gerçeği sizin yü
zünüze söylemezler, yüzünüze söyledikleri sadece yalan ve sahte
karlıktır. Gerçek amaçlarını ortaya koymazlar. Ama disiplini bozma
dıkça, gizl i  hizipçi faaliyetler sürdürmedikçe, konuşmalarına daima 
izin vermeliyiz ve yanlış şeyler söyleseler bile, onları cezalandırma
malıyız . İnsanlar yanlış şeyler söylerlerse eleştirilebilirler, ama onla
ra karşı ikna yöntemini kullanmalıyız. Onları ikna etmeye çalıştığı
mız halde ikna olmazlarsa ne yapmalıyız? Kendi fikirlerin i  koruma
larına izin verebiliriz .  Çoğunluk tarafından alınan kararlara uyduk
ları sürece, azınlığın kendi çeşitl i fikirlerini  korumasına izin verile
bi l ir. Gerek Parti içinde ve gerekse Parti dışında, azınlığın kendi fi
kirlerini  korumasına izin vermenin yararı vardır. Yanlış fikirlere sa
hipseler, geçici olarak onları koruyabilirler ve gelecekte fikirlerini 
değiştirirler. Azınlığın fikirlerinin doğru olduğu çok sık ortaya çıkar. 
Tarih böyle örneklerle doludur. Başlangıçta gerçek, insanların ço
ğunluğunun elinde değil ,  bir azınlığın elindedir. Marx ve Engels ger
çeği  ellerinde tutuyorlardı , ama başlangıçta azınlıktaydılar. Lenin de 
çok uzun bir dönem boyunca azınlıktaydı . Kendi Partimiz içinde de 
bu çeşit tecrüben1iz oldu. Gerek Cen Du-siyu'nun hakimiyeti altında 
ve gerekse "Sol-kanat" çizgisinin hakimiyeti döneminde, gerçek, 
yönetim organlarındaki çoğunluğun değil ,  azınlığın elindeydi . Tarih
te de, Kopernik, Gal i leo, Darwin gibi doğa bilimcilerinin öğreti leri 
çok uzun süre halkın çoğun luğu tarafından kabul edilmemişti , aksi
ne onların yanlış olduğu düşünülüyordu . Zamanlarında, onlar azın
lıktaydılar. Partimiz 1 92 1  'de kurulduğu zaman, ancak birkaç düzine 
üyemiz vardı; biz de azınlıktaydık, fakat bu birkaç kişi, gerçeği ve 
Çin'in geleceğini  temsil ediyordu . 

Ayrıca tutuklama ve idamlar konusunda da birkaç şey söylemek 
istiyorum. Bugün devrimin zaferinden bir düzine ya da daha fazla 
yıl sonra devrilmiş gerici sınıfların unsurları henüz düzelmemişken, 

. 
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hala bir geri dönüşü gerçekleştirmeye çabalayan insanlar varken, 
birkaç kişinin tutuklanması ve idam edilmesi gerekl idir. Aksi halde 
halkın kızgınlığı yat ıştırı lamaz ve halkın diktatörlüğü sağlamlaştırı
lanıaz. Ama, insanları rasgele tutuklamamalıyız ve özellikle insanla
rı rasgele idam etmemeliyiz. Saflarımıza sızmış olan bazı kötü in
sanlar, kötü unsurlar ve yozlaşınış insanlar var; sefilce ve başıboş bir 
şeki lde davranan ve halkın tepesine oturarak onun üstüne eden yoz
laşmış unsurlar var. Bu insanlar küçük Çan Kayşek'lerdir. Bu tip in
sanların hakkından gelecek bir yol bulmalıyız; bazılarını  tutuklaına
lı ve en büyük suçları iş leıniş, en büyük kötülükleri yapmış olan en 
berbatlarından birkaçını idaın etmeliyiz. Çünkü, bu tip insanların 
hiçbirini tutuklamaz ya da idam etmezsek, halkın kızgınlığını  yatış
tıramayız. "Onları tutuklamaktan vazgeçemeyiz, onları idaın etınek
ten vazgeçemeyiz" derken , bunu kastediyoruz. Ama ne sebeple olur
sa olsun, çok fazla insan tutuklamamalı ve çok fazla kişiyi idam et
memeliyiz. Tutuklanabilecek, ama tutuklanmasa da olacak,, idam 
edilebilecek, ama idam edilmese de olabilecek insanları tutu�lama
maya ya da idam etmeıneye karar vermeliyiz. B ir zamanlar Şang
hay'ın belediye başkanı yardımcıs ı  olan Pau Han-nien adlı bir adam 
vardı .  Geçmişte Guomindang'a gizlice teslim olmuştu . C.C kliğ i:,  
nin 1 0  bir adamıydı . Şimdi hapiste tutuluyor; onu idam etmedik. Pau 
Han-nien gibi bir insanı öldürürsek ve böylece idamlar üzerindeki 
yasağı kaldırırsak, o zaman onun gibi olan herkesi öldünnemiz ge
rekir. Guomindang hesabına çalışan bir gizli ajan olan, Vang Si-vey 
adlı bir adam daha vardı . Yenan'dayken, devrime saldıran ve Komü
nist Partisi'ne söven Vahşi Zambak adl ı  bir kitap yazdı . ı ı Sonradan 
tutuklandı ve idam edildi .  Bu olay, ordunun yürüyüşte olduğu sırada 
meydana geldi ve güvenlik organları onu idam etmeye kendileri ka
rar verdiler; karar Merkez'den gelmedi. Bu olay konusunda sık sık 

1 0  l 930' larda yarıfaşist " Mavi Gömlekl i lerin" yaraq lmasında rol oynamı� olan, 
Çan Kayşek'in  i lk patronu, Çen Çimey' in yeğenleri Çen kardeşler tarafından yö
netilen gerici bir Guomindang hizbi . 

1 l Vang Si-vey hakkında ayrıntı lı bilgi iç in bkz.  Komünist Çin 'de Edl'hi l'vluhahfet .  
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eleşt iriler yönelttik; idam edi lınemes i gerektiği kanısındaydık. Gizl i 
bir ajansa, bize saldırmak için makaleler yazdıysa ve ölünceye kadar 
düzelnıeyi reddettiyse , neden onu orada bırakmayalım ya da gidip 
çalışn1asına izin vermeyeliın? İnsanları öldürmek iyi deği ldir. Müm
kün olduğu kadar az insanı tutuklamalı ve idam etmeliyiz. Adım ba
şında insan tutuklar ve idam edersek, bunun nihai sonucu, herkesin 
can korkusuna düşmesi ve kimsenin konuşmaya cesaret edememesi 
olur. Böyle bir ortamda fazla demokrasi olınaz . 

İnsanlara ayrım yapmaksızın ceza külahı giydirınemeliyiz. Yol
daşlarımızın bazı ları insanlara külah giydirerek mahkum etnıe al ış
kanlığı içindedirler. Ağızlarını açar açmaz külahlar fırlıyor; insan
ları konuşmaya cesaret edemeyecek kadar korkutuyorlar. Tabii , in
san külah giydirmekten tamaınen kaçınaınaz. Liu Şao-çi Yoldaş ta
rafından veri len raporda birçok kü lah yok mu? "Bölücülük" bir kü
lah değil ınidir? Her Tom, Dick ve Harry'nin "bölücü lük" daıngası 
yememesi ve herkesin "bölücülükle" damgalanmaması için, insan
lara yeteri kadar düşünmeden külah giydirınemeliyiz . Başkaları ta
rafından giydirilmesi yerine, külahların insanların kendileri tarafın
dan giyi lmesi ve giyene uyması daha iyidir. İnsanlar kendileri bir
kaç külah giyerler de, başkaları onların bu külahları giymelerini ka
bul etmezse, o zaman çıkarılmalıdırlar. Bu  çok iyi bir demokratik 
ortaın yaratacaktır. B iz, başkalarının hatalarına sarı lmamayı ,  insan
lara külah giydirmemeyi ve sopa sal lamamayı savunuyoruz. Amaç,  
insanların yüreklerinin ferah olması ve fikirlerini ifade etmeye ce
saret etmelerini sağlamaktır. 

Hata yapmış olanlara karşı ve insanların konuşmasına izin ver
meyenlere karşı iyi niyetli ve yardımcı bir tavır almalıyız. İnsan la
rın ,  hata yapmayı kaldıramayacaklarını ,  herhangi bir hata yaparlar
sa bunun müthiş sonuçlar doğuracağını ve bir kere hata yaptıkları 
takdirde bir daha as la başlarını dik tutamayacaklarını hissett ikleri 
bir ortam yaratmamalıyız. B ir kimse hata yaptığında, samimi bir şe
kilde düzelmek isterse ve gerçekten bir özeleştiri yaparsa, o zaman 
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onu kabu l  ettiğ inı izi .gösterıneliyiz .  B irinc i ya da ikinci defa özeleş
tiri yapanlardan çok fazla şey istemeıneliyiz. Kendi kendilerini in
celemede eksik kalmışlarsa öneın li deği ldir; yeniden düşünmeleri
ne izin vermel i  ve onlara iy i n iyetle yardım etıneliyiz. İnsanların 
başkaların ın  yardınıına iht iyacı vardır; hata yapan yoldaşlara hata
ların ı  anlanıaları iç in yardıın etmeliyiz. İnsanlar saıni ıni bir şekilde 
özeleştiri yapıyor ve hataları düzeltınek istiyorlarsa ,  o zaman onla
rı affetıncli ve onlara karşı yumuşak bir s iyaset izlcıneliyiz. Başarı
ları hala birinci derecede önemliyse, yeterl iyseler, görevlerine de
vaın etmelerine izin veri lebilir. 

Bu konuşmamda bazı olayları ve bazı yoldaşları eleştirdim, ama 
onların adların ı  vermedim. Toın , Dick ve Harry'nin kim olduğunu 
bel irtıncdim. S iz, kendiniz ,  kafalarınızda bazı yakıştırmalar yapmış
sınızdır (gülüşmeler) . Son birkaç y ıldaki eksikliklerin ve yapılan ha
taların en büyük sorumluluğunu Merkez üstlenmelidir; Merkez'de 
en öneınli  sorumluluk benimdir; ondan sonra sorumluluk, eyalet ko
mitelerine, belediye komitelerine ve özerk bölge Parti komitelerine 
aittir; ve üçüncü olarak bölge komite kademesine, dördüncü olarak 
i l  komite kademesine ve beşinci olarak da fabrika Parti komitelerine 
ve komün Parti komitelerine aittir. Kısacası herkese sorumluluk pa
yı  düşmektedir. Yoldaşlar, geri döndüğünüz zaman , demokratik mer
keziyetçi l iği  inşa etmelisiniz. İl komitelerindeki yoldaşlar, demokra
tik merkeziyetçil iği inşa etmeleri ve güçlendirmeleri için komün 
Parti komitelerine önderlik etmelidirler. Her şeyden önce kolektif 
önderliği kurmalı ve güçlendirmeliyiz ve çok önceden "bölücü lük" 
olarak teşhis edilen önderlik türünü uygulamamalıyız .  Bu son yön
temde, Parti komite sekreterleri ve üyeleri kendi işlerini tek başları
na yaparlar; ne gerçekten kolektif tart ışmalar olur ne de gerçekten 
kolektif önderlik uygularlar. 

Demokras iyi gel iştireceksek, başkaların ı  bizi eleştirmeye tevşik 
etmeliyiz ve eleştirilerin i  dinlemeliyiz . Eleştiri kaldırabilmek için , 
önce özeleştiri yapmak yolunda tedbirler ahnalıyız. İncelenmesi ge-
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reken her şeyi bir saatte ya da en fazla iki saatte incelemeliyiz. Her 
şey açığa çıkarılacaksa bu kadar zaman alabil ir. Başkaları yeterl i ol
n1adığın1ızı düşünürlerse o zaman bırakın düşündüklerin i  söylesin
ler. Söyledikleri doğruysa, fikirlerini kabul ederiz. Başkalarının ko
nuşmasına izin verdiğimiz zaınan ,  _tavrımız aktif mi, yoksa pasif mi 
olmalıdır? Elbette ,  aktif olınak daha iyidir. Savunmaya itil irsek ne 
yapabi l iriz? Geçınişte demokratik değildik ve onun için kendimizi 
savunınada bulduk. Önemli değil . B ırakın herkes bizi e leştirsin. Ba
na gelince, bütün gün dışarıya çıkınayacağım; akşam da tiyatroya 
gitmeyeceğim. Lütfen gelin ve gece gündüz beni eleştirin (gülüş
ıneler). O zaman oturup dikkatle düşüneceğim, iki üç gece uyuma
yacağım, anlayana kadar eleştiriyi düşüneceğim ve o zaınan sami
mi bir kendini-inceleme yazacağım. Meseleyi böyle ele alınak ge
rekınez mi? Kısacası ,  başka insanların konuşmasına izin verin. Baş
kaları konuşursa, ne dünya yıkıl ır, ne de siz kapı dışarı edi l irsiniz .  
Ama konuşmalarına izin vermezseniz, o zaman, kapı dışarı edilece
ğiniz gün mutlaka gelecektir. 

Bugün konuşmamı yukarıdaki ıneselelerle sınırlıyorum. Konuş
mamın esas noktası ,  demokratik merkeziyetçi liğin gerçekleştiril
mesi ve Parti iç inde ve dışında demokrasinin geliştirilmesi konusu
dur. Yoldaşların bu konuya dikkatle eği lmelerini öneririm. Bazı yol
daşlar hala demokratik merkeziyetçi lik açısından düşünmüyorlar. 
Ş imdi, bu düşünme tarzını uygulamanın ve bu konu hakkında bir 
parça kavrayış edinmenin zamanıdır. Demokrasiyi geliştirmek için 
elimizden geleni yaparsak, o zaman Parti iç inde ve dışında geniş  
halk kitlelerinin coşkunluğunu harekete geçirebil iriz . Toplam nüfu
sumuzun yüzde 95' inden fazlasını oluşturan geniş halk kitlelerin i  
birleştirebi l iriz . Bunu sağladığımız zaman , çalışmalarımız gittikçe 
düzelir ve karşı laştığımız zorlukların üstesinden daha çabuk gelebi
l iriz. Davamız çok iyi gel işir (coşkun alkışlar) . 
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SEKİZİNCİ MERKEZ KOMİTESİ'NİN ONUNCU 
GENEL TOPLANTISI'NDA KONUŞMA 

(24 EYLÜL 1 962 SABAHI HUAY-CEN SALONU. )  

Şimdi saat on. Toplantı başlamıştır. 
Merkez Komitesi 'nin bu genel toplantıs ı ,  bir dizi önemli mese

leyi çözmüştür. Bunlardan biri tarım meselesi ,  bir diğeri de ticaret 
meselesidir. Bunların ikisi  de öneml i meselelerdir. İkinci derecede 
meseleler o lan sanayi ve planlama meseleleri de var. Üçüncüsü , 
Parti içi birl ik konusudur. Birçok yoldaş konuşma yaptı .  Tarım ko
nusu Cen Bo-da Yoldaş , ticaret konusu Li S ien-nien Yoldaş ve p lan
lama konusu Li Fu-çun ve XX Yoldaşlar tarafından açıklandı .  Bu 
konulara ek olarak, Kontrol Komisyonu'nun üyelerini art ırma ve 
kadroların terfi ve nakilleri sorunları da var. 

Bu konferans bugün açı lmadı . İki aydan fazla  bir süredir toplan
tı halindedir. B ir ay Peytayho'da toplandı ve Pekin'e nakledildiğin
den bu yana da aşağı yukarı bir aydır devam ediyor. Pratik mesele
ler, Ağustos ve Eylül 'de , gerçekte geniş gruplar olan (burada hazır 
bulunan herkes kat ı ldı) çeşitl i  küçük gruplar tarafından tart ışı ldı ve 
açıklığa kavuşturuldu . Onun için ,  şimdi genel toplantı fazla uzun 
sürmeyecektir, üç beş gün herhalde yeterli olacaktır. 27'sine kadar 
bitiremezsek, toplantının sona ermesi gereken tarih olan 28 ' ine ka
dar devam ederiz . 

Peytayho'da üç meseleyi ,  sınıf, durum ve çelişmeler meseleleri
ni ortaya getirdim.  S ınıf meselesini ortaya getirdim. Çünkü , bu me-
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sele çözülmemişt ir. İç durumu bir yana bırakırsak, ulus lararası 
alanda, emperyal izm, milliyetç ilik ve revizyonizm vardır. S ınıf ıne
selesini çözmemiş olan kapitalist ülkeler hakkında konuşuyorum. 
Bu yüzden antieınperyalist bir görevimiz var. Mill i  kurtu luş hare
ketlerini destekleme, yani Asya, Afrika ve Latin Amerika'nın,  işçi
leri, köylüleri, devrimci ınil l i  burjuvaziyi ve devriınci aydınları içi
ne alan . geniş halk kitlelerini destekleıne görevimiz var. Bu kadar 
çok sayıda insanla birleşnıek istiyoruz. Anıa bu ne Nehru gibi geri
c i  milli burjuvaziyi, ne de yedi sekiz kişiyle birl ikte yapısal reform
lar teorisini savunan dönek Japon Komünist Sosiro Kasuga 1 gibi 
gerici burjuva aydınlarını içermez. 

Peki ,  sosyalist ülkelerde sınıflar var mıdır? S ınıf mücadelesi var 
mıdır? Ş imdi sosyalist ü lkelerde sınıfların var olduğunu ve sınıf 
mücadelesinin de şüphesiz var olduğunu kes inlikle söyleyebil iriz. 
Lenin şöyle deınişt i :  "İhtilalin zaferinden sonra, uluslararası alanda 
burjuvazi var olduğu için,  ülke içinde burjuva kalıntı ları var olduğu 
için,  küçük burjuvazi var olduğu ve sürekli olarak burjuvaziyi ya
rattığı için,  ülke içinde devrilmiş olan sınıflar, gelecekte uzun bir 
zaman için varl ıklarını sürdürecekler ve hatta geri dönüş girişimin
de bulunabileceklerdir. " Avrupa' da, İngiltere ve Fransa gibi ülkeler
de burjuva dcvri�lerinin birçok inişi ve çıkışı oldu.  Feodalizmin yı
kılmasından sonra, birçok geri dönüş ve tarihi zikzak meydana gel
di. Böyle geri dönüşler sosyalist ülkelerde de ınümkiindür. Bunun 
bir örneği ,  işçilerin ve köylülerin ülkesi olmaktan çıkıp, gerici mil
l iyetçi unsurlar tarafından idare edilen bir ülke haline dönüşerek ni
teliğini değişt iren ve revizyonist olan Yugoslavya'dır. Ülkemizde bu 
konuyu gerçekten derinlemesine kavranıalı ve . incelemeliyiz. Sınıf
ların uzun zaman var olmaya devam edeceğini kabul etmeliyiz. Ay
rıca, sınıf mücadelesinin de var olduğunu onaylamalı ve geric i  sı
nıfların geri dönmesinin mümkün olduğunu kabul etmeliyiz. Uya
nıkl ığımızı artırmalı , kadroları, kitleleri , orta ve alt kademe kadro-

1 Stalin aleyhtarl ığından sonra yeni bir Parti kuran bir Japon revizyonisti . 
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ları n ı  olduğu kadar, gençliğiınizi  de doğru bir şeki lde eğitmeliyiz. 
Eski kadrolar da bu konu ları incelemel i  ve eğitilmelidir. Aksi halde 
bizimki gibi bir ülke hala kendi zıddına dönüşebilir. Kendi zıddına 
dönüşınek gene de çok fazla önemli olmayabilir, çünkü gene inka
rın inkarı olur ve sonradan gene kendi zıddımıza dönüşebiliriz .  Ço
cuklarımızın nesl i revizyonist olur ve kendi zıddına dönüşürse, 
böylece sözde hala sosyal izme sahip olmalarına rağmen , gerçekte 
kapital izın var olursa, o zaman torunlarımız hiç şüphesiz isyan ede
cekler ve babaların ı  devireceklerdir. Çünkü, kitleler bu durumdan 
memnun olınayacaklardır. Onun için bundan sonra, her yı l ,  her ay, 
her gün bu konu üzerinde durmalıyız. Bu  konuda daha berrak bir 
Marksist-Leninist. ç izgiye sahip olmak için ,  kongrelerde, Parti tem
silcileri konferanslarında, genel toplantı larda ve yaptığımız her top:.. 
lantıda bunun hakkında konuşacağız. 

Son birkaç yı ldır ülkemizdeki durum çok iyi değildi , ama şimdi 
daha iyiye doğru bir dönüş başlıyor. 1 959 ve 1 960'ta, esas olarak, 
çoğu kimsenin meseleleri anlamalarını sağlayacak tecrübeleri ol
madığı için , birçok şey yanlış yapıldı . En ciddi hata, mahsule el 
koymada fazla  i leri gitmemizdi .  Çok fazla tahı l ımız olmadığı za
man, olduğunu söylemekte ısrar ettik. Gerek sanayide ve gerekse 
tarımda körlemesine emirler yayımlandı. Bazı başka büyük çapta 
hatalar da oldu . 1 960'ın ikinci yarısından it ibaren bunları düzeltme
ye başladık. Aslında, düzeltmeye, Ekim l 958 'deki B irinci Çengçov 
Konferansı'nda başladığımız söylenebilir. O yılın Nisan ayında ya
pılan Şanghay Konf eransı'nda da hatalarımızı düzeltmeye önem 
verdik. Bu  arada, 1 960'ta, revizyonizm bize baskı yaptığı için, bu
na yeteri kadar önem vermediğimiz bir dönem oldu . Dikkat imiz 
Kruşçev'e karşı ç ıkmaya çevrilmişti .  1 958'in ikinci yarısından itiba
ren, Çin kıyıların ı  abluka altına almak istedi . Kıyılarımızı kontrol 
etmek ve bizi abluka altına almak için ortak bir donanma kurmak 
istedi . Kruşçev' in ü lkemize gel iş i ,  bu mesele yüzündendi. Bundan 
sonra Kruşçev, Eylül 1 959'daki Çin-Hint sınır anlaşmazlığı sırasın-
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da bize saldıran Nehru'yu destekledi ve Tass Ajansı bir b i ldiri ya
yıınladı . Ondan sonra Kruşçev, Çin'e geldi ve Ekiın'deki Onuncu 
Y ı ldönümünü Kutlaına ziyafetinde, bizim kürsünıüzden bize saldır
dı . l 960'taki Bükreş Konferansı 'nda, bizi kuşatmak ve iınha etmek2 
istediler. Ondan sonra, hepsi Marksizm-Leninizm ile revizyonizın 
arasındaki mücadeleyle ilgili olan İki Komünist Part isi 'nin Konfe
ransı, 26 Ülke Taslak Komitesi ,  8 1  Ülke Moskova Konferansı ve 
Varşova Konferansı yapıldı . Bütün 1 960 yılını Kruşçev ' le savaşarak 
geçirdik .  İşte görüyorsunuz, sosyalist ü lkeler arasında ve Mark
sizın-Leninizm içinde de böyle bir sorun ortaya çıkabiliyor. Aına 
gerçekte bunun kökleri , çok eskiden olmuş olan olaylarda, geçıniş-

. 

te yatmaktadır. Çin ' in devrim yapınasına izin verınediler; bu 
1 945 'te oldu . S talin, iç savaşa girişmemeınizi ve Çan Kayşek' le iş
birl iği yapınamızı , aksi halde Çin millet inin yok olacağını söyleye
rek, Çin' in devrim yapmasını önlemek istedi . Fakat , biz onun söy
lediğini yapmadık. Devrim zafer kazandı . Devrimin zaferinden 
sonra ise Çin 'in bir Yugoslavya olacağından, benim de ikinci bir Ti
to haline geleceğimden endişe etti . Daha sonra Çin-Sovyet İtt ifak 
ve Karşı lıklı Yardımlaşma Anlaşması 'nı imzalamak için Mosko
va'ya gittiğim zaman, başka bir mücadeleden daha geçmemiz ge
rekti .  B ir anlaşma imzalamak istemiyordu . İki ay süren görüşmeler
den sonra, en sonunda imzaladı .  S talin ne zaman bize güven duy
maya başladı? 1 950 kışından itibaren ABD'ye Karşı Direnme ve 
Kore'ye Yardım Kampanyası s ırasında. O zaman bizim Tito olma
dığımıza, Yugoslavya olmadığımıza inanmaya başladı .  Ama şimdi , 
Yugoslav lar "Marksist-Leninistlcr" olurken , bizler "sol maceracı
lar" , "mil liyetçi ler" , "dogmatikler1 '  ve " sekterler" olduk. Bugünler
de, Yugoslavya oldukça iyidir, iyi gidiyor. Yeniden " sosyalist" oldu
ğunu işitiyorum.  Dolayısıyla, sosyalist kamp da kendi içinde çok 

2 "Kuşat ve imha et" (vey-çao), Çan Kayşek' in komünistlere karşı yürüttüğü imha 
kampanyalarını anlatmak için l 930'1arda kul lan ı lan deyimin aynısıdır. Burada 
kul lanı lması ,  Mao'nun bir zaman larki yoldaşlarına duyduğu k in in  ölçüsünü can l ı  
olarak yansıtmaktadır. 
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karmaşıktır. Aslında, aynı zamanda, çok da basittir. Bu konuda sa
dece tek bir ilke vardır: O da sınıf ınücadelesi meselesidir. Proletar
ya i le burjuvazi arasındaki mücadele meselesi , Marksizm-Leninizm 
i le antimarksizm-Leninizm arasındaki mücadele meselesi ,  Mark
sizm-Leninizm ile revizyonizm arasındaki mücadele meselesidir. 

Duruma gelince, gerek u luslararası alanda, gerekse ülke içinde 
durum iyidir. Devletimizin kuruluşundan sonra başlangıç dönemin
de, ben ve XX yoldaş da dahil olmak üzere bazı kişiler, Asya parti
lerinin ve sendikalarının ve Afrika partilerinin c iddi zararlar görebi
leceğini düşünüyorduk. Daha sonra bu görüşün yanlış olduğu ispat 
edildi; bizim beklediğiıniz gibi olmadı . İkinci Dünya Savaşı'ndan bu 
yana Asya, Afrika ve Latin Amerika'da gittikçe yayılan mill i  kurtu
luş mücadeleleri yıldan yıla gel işti . Küba Devrimi gerçekleşti , Ceza
yir bağımsızlığını e lde etti ve Endonezya'da Asya Oyunları oldu ; on 
binlerce kişi gösteri yaptı ve Hindistan Konsolosluğu'nu yerle bir et
ti ve Hindistan tecrit oldu; Batı İrian , Hollanda tarafından geri veril
di; Güney Vietnam'da s i lahl ı  mücadele gelişti ; çok iyi bir silahlı mü
cadele .  Ayrıca, Cezayir'deki silahl ı  mücadelenin zaferi , Laos'taki 
muzaffer silahl ı  mücadele, Süveyş Kanalı olayı ve Mısır'ın bağım
sızlığı olayları meydana geldi . B irleşik Arap Cumhuriyeti sağa eği
limlidir, fakat daha sonra Irak ortaya çıktı .  Her ikisi  de ortanın sağın
dadır ama ikisi de emperyalizme karşıdır. Cezayir'in nüfusu on mil
yondan az .  Buna karşıl ık Fransa'nın yedi ya da sekiz senedir savaşan 
800 bin kişil ik bir orduya sahip olmasına rağmen, sonunda Cezayir 
kazandı . Dolayısıyla uluslararası durum mükemmeldir. Çen Yi yol
daş bu konuda çok güzel bir rapor vermiştir. 

Ü zerinde konuşmak istediğim çelişme, bizimle emperyalizm ara
sındaki çelişmedir. Bütün dünya halkları ile emperyalizm arasındaki 
çelişme, başçelişmedir. Bütün ülkelerin halklarının gerici burjuvazi
ye ve gerici mill iyetçiliğe karşı direnişi vardır. Ayrıca, bütün ülkele
rin halklarıyla  revizyonizm arasında çelişme, emperyalist ü lkeler 
arasında çelişme, milliyetçi ü lkelerle emperyalizm arasında çelişme,  
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emperyalist ülkelerin kendi iç çelişmeleri ve sosyalizm ile emperya
lizm arasında da çelişme vardır . . Çin'deki sağ kanat oportünizminin 
yeniden adlandırılması gerektiğini düşünüyorum; Çin revizyonizmi 
diye adlandırılmalıdır. Peytayho ve Pekin'deki iki aylık konferans ,  
iki ayrı çeşit meseleyle ilgiliydi. B iri siyasi çalışma meseleseydi; di
ğeri ise sınıf mücadelesi meselesiydi; yani Marksizm-Leninizm ile 
revizyonizm arasındaki mücadeleydi. Çalışma meselesi ise, aynı za
manda, Marksizm-Leninizmle revizyonizm arasındaki mücadeleyle 
özdeş olan burjuva fikirlere karşı mücadele meselesidir. Sanayi, ta
rım, ticaret vb. çalışma meselesi konusunda çeşitli belgeler vardır. 
Çeşitli yoldaşlar bu meseleler hakkında konuştular. 

Parti 'nin, ülke içindeki ve Parti içinde revizyonizm meselesinin 
ve burjuvazi meselesinin üstesinden nasıl geleceği konusuna gelin
ce, değiştirmeksizin daha önceki siyasetlere bağlı kalmamız gerek
tiğini düşünüyorum. Bir yoldaş ne çeşit hatalar yapmış olursa ol
sun, l 942- 1 945 'in3 Düzeltme Kampanyası 'nın çizgisini izlemeliyiz. 
Yoldaşlar hatalarını kabul ettikleri ve düzeldikleri sürece onları iyi 
karşılamalıyız. Onlarla birleşmeliyiz ve hastayı kurtarmak için has
tal ığı tedavi etmeliyiz; geleceği korumak için geçmişten ibret alma
lıyız . Birlik-eleştiri-birlik. Ama neyin doğru ve neyin yanlış olduğu 
hakkında oldukça kesin olmalıyız. Lafımızı sakınmamalı ya da dir
hemle söylememeliyiz. Niçin rahip, Buda'nın vecizelerini her söy
lediğinde tahta balık davula vuruyor? Batı 'ya Seyahat adlı kitap bu
nu şöyle açıklıyor: Hindistan'da toplanan Buda vecizleri, siyah ba
l ık şeytan tarafından yutulmuştur. S iyah balık şeytan , kendisine her 
vuru lduğunda ağzından sadece bir kelime çıkarırdı . Bu ,  tahta balı
ğın izahıdır. B iz bu tavrı almamalı ve siyah balık şeytan gibi dav
ranmamalıyız. Olayları dikkatli bir şekilde ele almalıyız . Hata yap
mış o lan yoldaşlar, hatalarınızı kabul ederseniz ve Marksist tutuma 

3 "Çeng-feng" ya da 1942- l 945' lerin "Düzeltme" hareketi ÇKP'nin ideolojik ba
kımdan yeniden biçimlendirilmesi ve Mao Zedung düşüncesinin yerleştiri lmesi 
için yürütülen i lk büyük kampanyaydı .  
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dönerseniz, sizin le birleşeceğiz. Burada bulunan yoldaşlardan bazı
ları , s izlere de "hoş geldiniz" diyorum. S izleri de memnuniyetle 
karşı l ıyorum. Hatalar yapn1ış olduğunuz için utangaç olmayınız. 
B iz insanların hatalar yapmasına izin veriyoruz ve hatalar yaptığı
nız zaman, onları düzeltınenize de izin veriyoruz. Hatalara karşı ta
hamınülsüz olmayınız ve insanların onları düzeltmelerini engelle
n1eyiniz. B irçok yoldaş hataların ı  çok iyi bir şekilde düzeltmiştir ve 
bu fevkalade bir şeydir. Li Vey-han4 Yoldaş'ın konuşması ,  bunun 
somut bir örneğidir. Li Vey-han Yoldaş hatalarını düzeltmiştir ve 
biz ona güveniyoruz .  Önce insanları incelemede ve sonra onlara 
yardım etmede kararlı olnıalıyız. Hata yapan birçok başka yoldaş 
var. Ben de hatalar yaptım. Geçen yı l bunun hakkında konuştum. 
Benim de hatalar yapmama ve onları düzeltmeme izin vermelisiniz . 
Onları düzelttiğim zaman, bunu iyi karşı laınalısınız. Geçen yıl in
sanlara karşı tahlilci olınamız gerektiğini söyledim. Hiç kimse ha
tasız olamaz. B ilginleri düşününüz; onların eksiksiz olduğunu söy
lemek, bir Marksist diyalektik-materyali st görüş açısı değil ,  bir me
tafizik görüş açısı  o lur. Her şey tahli l  edilebilir. Ben ısrar ediyorum 
yoldaşlar, ister yabancı ülkelerle bağlarınız olsun ya da isterseniz 
gizli Parti aleyhtarı gruplara katılmış olun ,  hataların ızı ortaya döker 
ve bütün gerçeği söylerseniz, s iz i  sevinçle karşı lar ve size yapacak 
iş veririz. Hiçbir şart altında böyle insanları görmemezlikten gelme 
tavrını almamalı ,  hele hele idam yöntemine h iç başvurmamalıyız . 
İdamlar üzerindeki yasağımızı kaldıramayız; öldürmediğimiz bir
çok karşıdevrimci vardı . İmparator Süan Tung5 bir karşıdevrimci 
deği l  miydi? · öldürmediğimiz Vang Yao-vu,  Kang Zeg, Tu Yü-

4 Li Yey-han ( 1 897- ) ÇKP'nin 1 92 1  'de kuruluşundan itibaren önder bir rol oyna
yan Hunanl ı ,  1 944'ten Aral ık l 964'te gözden düşüşüne kadar Parti 'nin Birleşik 
Cephe Çalışması şubesinin yöneticisiydi . l 962'de M ao tarafından niçin e leştiril
diği tam olarak açık deği ldir, ama büyük bir ihtimalle iki yıl  sonra suçlandığı 
"teslin1iyetçil ikle" eleştiri lmiş olabil ir. 

5 1 9 1  l 'de tahttan indirilen ve sonra Japonlar tarafından l 930'1arda kukla "Man
ç ukuo" ülkesinin imparatoru olarak geri getirilen son Mançu imparatoru. 
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ming, Yang Kuang gibi savaş suçluları ve daha birçok başkaları da 
vardı . B irçok insan hatalarını düzeltti ve onların cezalarını affettik. 
Onları öldürmedik. Hatalarını düzelten sağcıların külahları çıkartıl
dı . 6 Hükümlerin değiştirilmesi yolundaki son eğilim yanlıştır. S ade
ce gerçekten yanlış olan hükümler değiştirilebilir. Doğru olan hü
kümler değiştirilemez. Gerçekten yanlış olan hükümlerin değiştiril
mesine gel ince, tarnamen yanlış olduğu zaman, tamamen değiştiril
melidir; kısmen yanlış olduğu zaman, kısmen değiştiri lmelidir. 
Yanlış olmadıkları zaman değiştirilmemelidir. Ayrım yapmaksızın 
hepsini değiştiremeyiz. 

Yoldaşlar, çalışma konusunda, sınıf mücadelesinin çalışmamızı 
engellememesi için lütfen dikkat ediniz . 1 959'daki birinci Luşan 
Konferansı esas olarak çalışmayla i lgiliydi . O sırada Peng De-huay 
ayağa fırladı ve "S iz benim kırk gün canıma okudunuz, ben sizin 
y irmi gün canınıza okuyamaz mıyım" dedi. Bu konuşması , konfe
ransı karıştırdı ve çalışma etkilendi . Yirmi gün yeteri kadar uzun 
değildi ve çalışma meselesini bir kenara bıraktık. Bu sefer bunu 
gerçekten yapmamalıyız, gerçekten dikkat etmeliyiz. Bütün bölge
ler ve şubeler, Konfeqıns raporlarını iletirken,  çalışmayi birinci pla
na koymaya dikkat etmelidirler. Çalışma ve sınıf mücadelesi bir 
arada i lerlemelidir. Sın ıf mücadelesine çok aşırı bir önem verilme
melidir. Ş imdi meseleleri aydınlatmak, meseleleri açıklamak ve 
sonra halkı ikna ·etmek için iki tane Özel Durumları Gözden Geçir
me Komisyonu kurduk. S ınıf mücadelesiyle meşgul olmalıyız, ama 
bu çeşit çalışmayla ilgilenecek bel irli kişiler vardır. Güvenlik şube
leri özellikle sınıf mücadelesini sürdürmekle görevlidir. Pan Han
nien 7 bir karşıdevrimcidir ! Hu Feng ve Cao Şu-şih de karşıdevrim
cilerdir ! Onların hiçbirini öldürmedik! S ınıf mücadelesinin çalış
mamızı engellemesine izin vermemeliyiz. Gelecek genel toplantıya 

6 Giymekte oldukları gerçek ya da mecazi kağıttan külahlar çıkarı larak, sosyal iti
barlarını yeniden kazanıyorlardı . 

7 Eski Komintern temsilcisi Pan Han-nien, 1 949'dan 1 955 'te Parti 'den atı l ıp tutuk
lanana kadar Şanghay Belediye Başkan Yardımcısıydı . 
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ya da ondan sonrakine kadar bekleyebil ir ve o zaman bu ıneselele
ri aydınlatınak için başka bir hamle yapabiliriz. (Güvenlik organla
rının) En önemli görevi düşman sabotajıyla8 uğraşmaktır. İnsanlar 
sabotaj la uğraşırlarsa, o zaman idamlar üzerindeki yasağımızı kal
dırırız. Ama bu sadece fabrikaları ya da köprüleri yıkan, Kanton 
bölgesine bombalar atan,  insanları ö ldüren ya da kundakçılık yapan 
kiınselere yöneliktir. Güvenlik organlarının görevi ,  davamızı sa
vunmak, fabrikaları , işletmeleri , komünleri, üretim tugaylarını , 
okulları , hükümeti, orduyu , Parti 'yi ,  kitle teşkilat larını ;  gazeteler, 
basım evleri , haber ajansları gibi kültür organlarını; yani üst yapıyı 
korumak, savunmaktır. 

Roman yazmak bugünlerde oldukça rağbette değil mi? Parti 
aleyhtarı faaliyet için romanları kullanmak büyük bir buluş .  B ir si
yasi rej imi devirmek isteyen herhangi bir kimse, kamuoyu yaratma
lı ve biraz ideoloj ik hazırlık çalışması yapmalıdır. Bu devrimci sı
nıflar için olduğu kadar karşıdevrimci sınıflar için de geçerlidir. B i
zim ideoloj imiz, ihtilalci Marksizm-Leninizmdir; Marksizmin ev
rensel gerçeğinin Çin Devrimi'nin somut pratiğiyle kaynaştırılması
dır. Bunlar iyi kaynaşırsa, o zaman meseleler daha kolaylıkla çözü
lecektir. İyi kaynaştırı lmazsa, o zaman yenilgilerle ve aksiliklerle 
karşılaşırız. Sosyalist inşaya gelince, bu da evrensel gerçeğin inşa 
pratiğiyle kaynaştırılmasıdır. Bunları iyi bir şekilde kaynaştırdık 
mı, yoksa kaynaştırmadık mı? Bu  meseleyi çözme sürecindeyiz. 
Aynı şey askeri inşa için de doğrudur. Örneğin,  birkaç yıl öncesinin 
askeri çizgisi, bugünkü askeri ç izginin ayn ısı değildir. Yeh Çien
ying9 Yoldaş çok vurucu bir kitap yazdı . Can alıcı noktalarda çok 
berrak. Ben daima sizi yeteri kadar vurucu olmadığınız için eleştir-

8 l 960' lann başlarında, "Büyük İleri Atıl ım" hareketinden sonra ortaya çıkan ikti
sadi zorlukların yarattığı gergin şartlarda kıyılara yapı lan Guomindang saldırıla
rı ve başka yıkıcı faal iyP,t)er özell ikle c iddi bir mesele teşkil ediyordu. 

9 Yeh Çien-ying ( l 898- ) l 927'de ÇKP'sine katılün profesyonel bir asker. Nançan 
ayaklanmasına katıldı ve 1 945'te Merkez Komitesi üyesi oldu. Kültür Devriminin 
ilk dönemlerinde ( 1 966- 1 967) sekreteryaya ve siyasi büroya atandı. Ağustos 
1 973'te , 1 O. Kongre'de Merkez Komitesi 'nin beş başkan yardımcısından hiri oldu. 
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dim, ama bu sefer vurucuydunuz. işte s ize birkaç cümle : "Lü Duam 
büyük meselelerde açık kafahyken ,  Çu-ko Liang l O bütün hayatı bo
yunca ihtiyatlıydı . "  

XX yoldaş, lütfen bu genel toplantıya katılmayanların adlarını 
açıklar mı? S iyasi Büronun Daimi Komitesi beş kişinin katılmama
s ına karar verdi . 

(Yoldaş XX: S iyas i  Büronun Daima Komitesi beş kişinin Genel 
Toplantı'ya katılmamasına karar verdi . Peng, Si ,  Çang, Huang ve 
Çu ı ı şu anda haklarında soruşturma yapılan önemli kişilerdir. Soruş
turma yapılmaktayken, toplantılara katılmaya ehliyetli deği llerdir. ) 

Suçları gerçekten çok büyük olduğu için toplantılara katılmaya 
ehliyetli değildirler ve soruşturma yoluyla durum aydınlığa kavuş
turuluncaya kadar önemli toplantılara katılmamalı , Tien An Men'de 
gözükmelerine de izin verilmemelidir. Önemli ve önemsiz kimseler 
arasında tahli l  yoluyla ayrım yapmalıyız; aralarında fark vardır. 
Önemsiz kimseler bugün toplantımıza katıldı lar. Önemsiz kimseler 
hataların ı  tamamen düzelttikleri zaman onlara yapacak iş verilme
lidir. Önemli kimseler de hatalarını tamamen düzeltirlerse, onlara 
da yapacak iş verilmelidir. Önemsiz kimselerin (hatalarının) bilin
c ine varacaklarından özellikle umutluyuz; tabii ki önemli unsurla
rın da hatalarının bilincine varacakların ı  umuyoruz. 

1 O Çu-ko Liang ( 1 8 1 -234) Şu Han ya da Küçük Han Sülalesinin Başbakanı; eski 
Çin'in en büyük askeri stratej istlerinden biriydi .  Üç Krallığın llikayesi'nin en 
öneml i  kahramanıydı . Mao'nun dediği gibi, bütün görevi boyunca büyük ba'ii
retl i l iği ve uzak görüşlülüğü i le tanınmıştı . Lu Tuan, 1 O. yüzyılda Sung haneda
nının imparatoru Tay-Zung'un bir bakanıydı. İmparatorunun küçük meselelerde 
aptal o lduğunu ama büyük meselelerde aptal olmadığını söylerdi. 

1 1  Bu dört kişi ,  Partiye karşı olan Peng-Huang-Çang-Çu hizbinin uzun zamandan 
beri bi linen üyeleriydi . (Bkz. s .  1 37 ,  1 .  dipnot. )  S i  (Çung-sün) adl ı  diğer kişi gö
rünüşte 1 962'ye kadar başkan yardımcısı olarak kaldı , ama 1 965'te bütün görev
lerini  kaybetti . Bu referans, bazı gözlemcilerin tahmin ettiği gibi ,  onun 
,-ltişüşünün 1 950'lerin başlarından beri yakın i l işki içinde bulunduğu Peng De 
Huay'ın düşüşüyle i lgi l i  olduğunu doğruluyor. 
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BAHAR FESTİVALİ'NDE KONUŞMALAR 

( 1 3  ŞUBAT 1 964) 
Zabıt Özeti 

Başkan Mao: Bugün Bahar Festivali'dir ve biz dış ve iç mesele
lerimizi tartışmak için toplanmış bulunuyoruz . . .  

1 S iz, devletimizin 
çökebileceğini düşünüyor musunuz? Emperyalizm ve revizyonizm, 
birlikte, sınırlarımıza geldi dayandı , siz demokrat kişiler2 atom 
bombasından korkuyor musunuz? Atom bombası patlarsa, kendi
mizi yeniden Yenan'da buluruz.  Bütün Şen-Kan-Ning sınır bölgesi
nin nüfusu 1 ,5 milyondur. Yenan şehrinin nüfusu ise 30 bin. Halk, 
saldırıya uğramadan açıkça karşısaldırıya geçemez. Bir zamanlar 
Guomindang alışılageldiğinden daha akıl l ı  davranıyor ve bizi açık
ça itham etmiyordu . B ir belge yayımlayarak "kökü dışarda" partile
ri , komünist partisini  sınırlandırma yöntemin i  kullandılar. 3 Bundan 
haberiniz var mıydı? 
1 Van-Suyi ( l 969) dışındaki bütün nüshalarda bu metin sadece eğitim meselelerin i  

e le almakta ve eğitim konusundaki Bahar Festival i'nde konuşma ya da tal in1at 
olarak tanımlanmaktadır. Daha sonra açıkça göıü ldüğü gibi toplantı, esas olarak, 
eğitim meselesin i  tartışmak üzere düzenlenmişti . Ama Mao Zedung günün konu
suna geçmeden önce, orada bulunanlarla çeşitli konularda resmi olmayan bir ko
nuşma yaptı. 

2 Daha önce sözü edilen (s .27,  6 .  dipnot) "küçük partiler"e ek olarak, 1 949 ve 1 954 
Anayasaları , hiçbir partiyle i l işkisi olmayan "demokrat kişi ler" in  de ülkenin s iya
si hayat ında yer almasın ı  öngörmekteydi .  B unların en önde geleni ,  Sun Yatsen'in 
karısı Sung Çing-Ling idi . 1 964 Şubat ' ındaki forumda hazır bulunan bazı komü
nist olmay

.
an kişi ler bu kategoriye dahi ldi ;  diğerleri i se k üçük partilerin  temsilci

leriydi . 
3 Burada, Çan Kayşek'in ,  komünistlerin siyasi ve askeri özgürlüklerin i  kısıtlan1ak 

amacıyla, 1 939 Ocak'ından itibaren yayın1ladığı bir dizi tal imata değinilmektedir. 
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Çang Ş ih-çao:4 Hayır, yoktu . 
Başkan Mao: S izler pek bilgi sahibi değilsiniz. 1 94 1  Ocak'ında 

Guomindang, bize 17  bin kişiye mal olan Güney Anvey Olayı 'nı 
tezgahladı .  Bundan sonra birçok antikomü.nist kampanya daha tez
gahladılar ve böylece Partimize bir ders verdiler. Çan Kayşek bir 
işe yaramaz, eline geçen her fırsatta bizi satmaya çalıştı . J aponya'ya 
karşı savaşın sona ermesinden sonra Çan barıştan söz etti ve görüş
mek için beni Çungking'e davet etti . Fakat, aynı zamanda el altın
dan emirler verdi . Görüşmeler sırasında Partimize karşı bir kam
panya yürüttü . Ve Gao Şusun'un5 tümenini yok etti . 

XXX: Gao, Parti'ye katıldı bile. İnsanlar değişebilir. 
Kang Şeng: İmparator Süan Tung yeni yıl tebriklerini sunmaya 

geldi (Siyasi Danışma Konferansı 'nda) . 
Başkan Mao: İmparator Süan Tung i le çok iyi birleşmel iyiz. Hem 

Kuang Sü hem de Süan Tung bizim efendilerimizdi. 6 Süan Tung'un 
1 00  yenden biraz fazla olan aylığı çok az. Bu adam imparator. 

Çang Ş ih-çao :  Süan Tung'un amcası ,  Zay Tao7 zor durumda. 
Başkan ·Mao: Bu Zay Tao yüksek rütbel i  bir subay. Fransa'da öğ

renciydi .  Kendisini tanırım, ama yakından değil . B iraz daha iyi bes
lenebilmesi için ona sizin vasıtanızla yardım etmek doğru olur mu? 
4 Çang Ş ih-çao ( 1 88 l - 1 973) 20. yüzyıl ın başlarından itibaren, gazeteci olarak dev-

rimci harekete faal olarak katı ldı .  Mao'nun konuşmasının başında sözünü ettiği , 
part i l i  olmayan "demokrat kişiler"den biri de, hiç kuşkusuz oydu. 

5 Mao'nun Seçme Eserler'i ndeki bir dipnota göre ,  (c . IV, s .76, dipnot 1 )  Guomin
dang'ın 1 1 . Savaş Bölgesinin Kumandan Veki l i  Gao Şusun, 30 Ekim l 945'te ko
münistlerin safına geçtiği zaman beraberinde bir kolordu ve bir kol getirdi .  Ko
münistler, diğer mil l iyetçi komutanların da bu örneği izlemesini teşvik etmek 
amacıyla bu harekete onun adım verdi ler. Se<s·me Eserler'deki dipnotta, Mao'nun 
burada sözünü ettiği olaydan, yani mi l liyetç ilerin Gao'ya karşı çıkıp, güçlerini 
yok etmelerinden söz edilmemektedir. 

6 Hem İmparator Kuang Sü ( 1 875- 1 908 yı l ları arasında sal tanat sürdü) , hem de ha
lefi İmparator Süan Tung, Mao'nun doğumundan sonra saltanat sürmüşlerdi. 

7 Zay Tao, 1 9 1 1 Devrimi sırasında imparatorluk muhafızlarının yöneticisiydi ; do
layısıyla, o zamanlar cumhuriyetçi güçlerin safında altı ay geçiren M ao'nun onu 
"yüksek rütbel i  askeri subay" olarak tanımlamas ı  doğaldır. Saltanatın son yıl
larında, imparatorluk ailesinin  mensupları arasında daha l iberal görüşlü biri 
olarak tanınıyordu. 
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Ne de olsa misafirimiz. Onun yaşama düzeyini yükseltmeliyiz. Kö
peklik etmek hoş bir şey değil . Nehru kötü durun1da, emperyal izın 
ve revizyonizm onun gözlerini kör ·etti . Revizyonizın her yerde geri 
püskürtülüyor: Romanya'dan def edildi . Polonya'da kulak asılınaz 
oldu . Küba'da ise yarısını dinliyor, yarısını reddediyorlar; yarısını 
dinliyorlar, çünkü petrol ya da si lah üretmediklerinden el lerinden 
başka türlüsü gelmez. Emperyalizm de güç duruında. Japonya, 
ABD'ye karşı çıkıyor; hem de sadece Japon Komünist Partisi ve Ja
pon halkı değil ,  büyük kapitalistler de ABD'ye karşı çıkıyor. Kısa b ir 
süre önce Kito Demir İşletmeleri , Amerikan denetimini reddetti . De 
Gaul le'ün ABD'ye karşı oluşu da kapitalistlerin taleplerine uygun
dur. Fransız kapitalistleri , De Gaulle'ün Çin ile diplomatik il işkiler 
kurma çabalarını destekliyorlar. Çin,  ABD'ye karşıdır; önceleri Pe
kin'de Şen Çung8 vardı , bütün ülke ABD emperyalizmine karşıydı . 
Kruşçev revizyonistleri dogmatik, sahte devrimci diyerek bize saldı
rıyorlar. Basbayağı küfrediyorlar. Kısa bir süre önce Sovyetler B ir
liği Komünist Partisi Merkez Komitesi'ndcn Çin Komünist Partisi 
Merkez Komitesi'ne gelen bir mektup şu dört talebi i leri sürüyordu : 

1 .  Açık polemiklere son verilmesi ,  
2. (Sovyet) uzmanlarının (Çin'e) geri dönmesi ,  
3 .  Çin-Sovyet sınırı ·konusunda görüşmeler, 
4. Ticaretin genişletilmesi . 
S ınır konusunda görüşmelerde bulunabiliriz; 25 Şubat'ta görüş

meler başlayacak. B ir miktar ticaret de yapabil iriz; çok değil ,  çün
kü Sovyet malları ağır, kaba, pahalıdır ve daima gizledikleri bir şey 
olur.9 

8 24 Aralık 1 946'da Peyping Üniversitesi 'nin kız öğrenci lerinden olan Şen Çung, 
bir Amerikal ı  denizci tarafından tecavüze uğramıştı . Bu olay, Çin'in birçok şeh
rinde yaygın Amerikan aleyhtarı öğrenci gösteri lerine ve bütün Amerikan askeri 
güçlerinin derhal geri çeki lmesi taleplerinin ortaya atı lmasına yol açmıştı . 

9 Sovyetlerin daima "bir şey gizledikleri" (Liu i Şu), yani Çinl i lerin kendi yardım
larına başvuımaksızın bir fabrikayı tamamlayamamalarmı ya da i�letememeleri
ni  sağlamak amacıyla belirli ki l it planlan ya da bilgiyi ,  hatta bir makinenin kil i t  
parçasını Sovyet uzmanlarının denetiminde tuttukları yolundak i şikayetler 
1 950'1erin sonlarında ve l 960'1arda Çin'de çok yaygındı . 
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Kang Şeng : Sovyet mal larının kalites i düşük. 
Başkan Mao: Birincisi kaba, ikincisi  pahalı ,  üçüncüsü düşük ka

l itel i ,  dördüncüsü de bir şeyler gizliyorlar. Bu yüzden onlarla iş 
yapmak, Fransız burjuvalarıyla iş yapmak kadar iyi değil ,  çünkü 
Fransızlar hala biraz iş ahlakına sahipler. 

Geçmişte çalışmaınızda hatalar yaptık. İlki uygulananıaz emirler 
vermekti . İkincis i  çok fazla şey i stemekti ; bunlar şimdi düzeltildi . 
Ş iındi ters uca gittik; uygulanamaz emirler vermekten, hiç emir ver
nıeme yoluna gittik ve sonuç olarak yapabileceğimizin en iyisini ya
pamıyoruz. Kurtuluş Ordusu ve Taçing l O  Petrol Bakanlığı'nı  örnek 
almalıyız. Taçing petrol alanında X'den fazla yatırım yaptılar ve üç 
yıl içinde X ton üretimde bulunan bir petrol alanı ve X ton petrol iş
leyen bir rafineri inşa ettiler. Yatırım az, zaman kısa, başarı lar ise bü
yük oldu . Bu konuda yazılanlara bir göz atmaya değer. Bütün bakan
lıklar Petrol Bakanlığı'ndan ve Kurtu luş Ordusu'ndan öğrenmeli , 
böylece düşman karşısında bir savaş tugayı, kendimize ilişkin olarak 
da bir çalışma tugayı olabilmek amacıyla bazı yararlı tecrübeler 
edinmelidirler. Üniversite öğrenci leri de Kurtuluş Ordusu'ndan öğ
renmelidirler. Başarı larından iyi yararlanmalı ,  örnek alınacak kişile
ri övmeli ve aynı zamanda hataları eleştirmelidirler. Övgü esas, eleş
tiri i se tamamlayıcı olmalıdır. Davamız uğruna çalışanlar arasında 
övülmesi gereken birçok iyi insan ve birçok iyi örnek vardır. 

Geçen yıl Hopey'de büyük doğal afetler oldu . Güneyde kuraklık 
vardı ;  önceleri hasat iyiydi, fakat şiddetl i  yağışlar 20 milyar çin 
(yaklaşık 1 2  milyon ton) hububat kaybına yol açtı .  Buna rağmen 
geçen yı l  toplam üretim 10  milyar çinden fazla artış kaydetti . Bu yıl 
daha iyi bir sonuç almak istiyoruz.  Şu anda Kurtuluş Ordusu'ndan 
öğreniyoruz .  Petrol Bakanlığı'ndan öğreniyoruz, şehirlerdeki, köy
lerdeki , fabrika ve okullardaki örneklerden öğreniyoruz ve çalışma-

1 O l 964'te Mao "Sanay ide Taçing'den, tanmda Taçay'dan öğrenin" sloganını ona
ya att ı .  O zamandan bu yana, bunlar, genel olarak "Maocu" örnekler olarak ka
bul ed i lmişt ir. B urada �1ao, Heylungkiang eyalet indek i Taçing petrol alanında 
gerçek le�tiri len başarı lardan dolayı Petrol Bakanhğı'nr övmektedir. 
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mızdaki hatalarımızı yeniyoruz. Bu  yıl i şimizi daha da iyi yapmaya 
çalışıyoruz. Bugünkü toplantıda u luslararası meseleleri tartıştık, fa
kat bizim esas konumuz iç meselelerimizdir. Kendi iç meseleleri
mizle etkil i  bir biçimde i lgilenmezsek, uluslararası olaylardan söz 
etmenin  hiçbir yararı o lmaz .  Şu sıralar Kongo gibi bazı ü lkeler, ü l 
kemizle i l işki kurmak istiyorlar. Lumumba'nın Kongo'su bir geril la 
savaşı başlatt ı ,  ama hiç modern silahları yok. Sadece Kuan Kung'un 
Kara Ejderha Hilal Kılıcı ve Çang Fey'in 1 8  ayaklık mızrağı g ibi  
şeylere sahipler. ı ı 

XXX: Huang Çung'un okları da var. 
Başkan Mao: Kuan , Çang, Çao, Ma ve Huang'ın silahları dışın

da hiçbir modern silahları yok. Geçmişte bizim de yoktu .  Nançang 
Ayaklanması'ndan sonra iki tümen kaybettik; sonra Çu Teh,  Cen Yi 
ve Lin B iao geriye kalanları Çingkangşan'a götürdüler. Ben de sa
vaşmayı bilmiyordum. 1 9 1 8 'de Pekin Üniversitesi Kütüphanesi 'nde 
çalışıyordum; ayda 8 dolar alıyordum,  giyecek, y iyecek ve yatacak 
yer derdim olmadan idare edip gidiyordum. Çang Ş ih-çao,  Yuan 
Şih-kay'ın memuru olmak istemedi, o da Çang'ın Pekin Üniversite
si rektörü olmasına izin verdi . Çang, Pekin Ü niversi tesi 'ne bir gaze
teye çıkarmaya gitti . İhtiyar Huang, meşrutiyetçi misiniz? 

Huang Yen-pey: Hayır, devrimciyim, meşrutiyetçi değilim ! 
Tung Meng Huy'a katıldım. 

Çang Ş ih-çao: O bir devrimcidir. 

l 1 Kuan Yü (aynı zamanda Kuan Kung, Savaş Tanrısı , o larak da bilini r) ve Çang 
Fey (bkz. s. l 34, 26. dipnot), MS 3 .  yüzyı ldaki  Üç Kral l ık  döneminde Şu Han 
hanedanını k uran Liu Pey'in önde gelen si lah arkadaşlarıydı . Mao'nun, askeri 
taktiklerinden bazı larını oradan öğrendiğini söylediği ünlü Üç Krallz.ğın Hika
yesi adl ı  kitapta, sözü edi len si lahlan kullandıkları anl atıl ır (bkz. s .342) . Huang 
Çung, Çao (yün) ve Ma  (su), Liu Pey' in "beş kaplan generali "nden geride kalan 
üçüydü . Diğer iki rakibi gibi Liu Pey 'in de bütün imparatorluğun yasal yöneti
cisi  olduğunu  iddia etmesine rağmen, gerçekte yönetim i  altındaki toprakları , 
esas olarak, merkezi bugünkü Seçuan olan Ş u  Kralhğı'na aitt i .  Mao ve yoldaş
ları da toplantıyı Seçuan'da yapmaktaydılar. 
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Başkan Mao: İhtiyar Çen 1 2  siz Araştırma Kliğindendiniz. ı 3 

Çang Ş ih-çao: İkinci devrime katıldı ve 1 925 'te başkan oldu . Ve 
şimdi hepiniz bizimle birlikte yürüyorsunuz. Yeni  Çin'in sosyalist 
inşasına katıl ıyorsunuz. Bu yıl işimizi daha iyi yapacağımızı ümit 
ettiğiınizi söylerken ,  bu sadece Merkez Komitesi'nin değil , sizin de 
ümidiniz olduğu için söylüyorum. Sü  Te-heng bir sanayi bakanlığı
nın mı başındasınız .  1 4  

XXX: Onun bakanlığı çok ümit vaat ediyor. 
Başkan Mao: İhtiyar Huang, aileniz içinde her türlü parti ve 

grup mensubu var. Demokratik B irlik'ten, Demokrasiyi İlerletme 
Birliği'nden, l 5 Komünist Gençlik B irliği'nden . Oğlunuz Huang Van 
Li'nin yazdığı , "Damada Tebrikler" başlıklı ş iir çok iyi yazılmış. 
Hayran oldum. 3 Eylül Topluluğu'nun üyelerinden olan biri de iyi 
şiirler yazıyor. Onu da beğen iyorum. S iz de Kuo Zu-yi 1 6  gibisiniz, 
çocuklarınızı pek iyi tanımıyorsunuz. 

1 2  Amerikan t ipi mesleki eğitimin savunucularından olan Huang Yen-pey, 1 946-
1 949 ara'iındaki iç savaş sıras ında Demokratik B irlik' in önde gelenlerinden bi
riydi ve l 949'dan l 954'e kadar Hafif Sanayi Bakanıydı . 1 964 yı l ında, Demok
ratik Birl ik'in Daimi  Komitesi üyesi ve aynı zamanda Çin Demokratik Mi ll i  İn
şa B irl iği 'nin Başkanı oldu .  İhtiyar Çen'in ,  l 953'ten beri Bütün Çin Sanayi ve 
Ticaret Federasyonu Başkanı olan Çen Şu-tung olduğu anlaşılmaktadır. Hem 
"İhtiyar Huang" hem de " İhtiyar Çen" ,  l 949'dan bu yana yeni  rejimle işbirl iği 
yapan "demokratik kişi ler" olarak kabul edilmektedir. 

1 3  " İkinci Devrim" Zay Ao komutasındaki güçlerin ,  1 9 1 3  yı l ında, Yuan Şih-kay'ı 
devirmek ve hareketi gerçek cumhuriyetç il ik yolundan saptırarak monarşiyi ge
ri getim1ek girişimiydi .  Öte yandan, Çang Ş ih-çao'nun 1 925 yı l ında bakanl ık 
yaptığı hükümet, Pekin'deki savaş ağaları rejiminin hükümetiydi . 

14  Sü Te-heng ( 1 895- ) 4 Mayıs Hareketi sırasında bir öğrenci önderiydi . 1 945 yı
l ında kuruluşundan i tibaren Çiu-San (3 Eylül) Derneği 'nin başkanl ığını  yaptı . 
( İsmini J aponların tesl im olduğu tarihten alan bu dernek, birleşik cepheye katı 
lan küçük partilerden biridir. )  M ao'nun burada sözünü ettiği "Sanayi B akanl ığı" ,  
1 956'dan beri başında Sü'nün bulunduğu Deniz Ürünleri B akanhğı'dır. 

1 5  l 945 'te Şanghay'da kurulan Demokrasiyi İ lerletme Derneği ,  esas olarak aydın
ları içine alan bir diğer küçük partiydi .  

l 6 Tang hanedanının ünlü bir generali olan Kuo Zu-yi'nin ( 697-78 1 )  sek iz oğlu ve 
yedi damadı vardı . Söylendiğine göre, torunları ve torun çocukları o kadar çok
muş ki ,  onları tanımazmış ve ziyaretine geldiklerinde sadece selamlamakla 
yetinirmiş .  
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Bütün Bakanlıklar Kurtuluş Ordusu'ndan öğrenmeli ,  bir siyasi 
bölüın kurmalı ve siyasi çalışmalarını güçlendirmelidirler. Başarıyı 
teşvik etmeli ,  örnek i şçiler yetiştirmeli, bunları övmeli ve aynı za
manda hataları eleştirmelidirler. Övgü esas, eleştiri tamamlayıcı  ol
malıdır. Davamız uğrunda çalışanlar arasında pek çok iyi insan ve 
iyi şey vardır. Övmemiz gereken pek çok iyi örnek vardır. 

Bugün size eğitim meselesinden söz etmek istiyorum. Sanayide 
ilerleme kaydedildi, sanıyorum eğitimde de bazı değişikl ikler yapıl
ması gerekiyor. Ş imdiki haliyle olmuyor. Bence eğitimin çizgisi ve 
yönü doğru , fakat yöntemler yanlıştır ve değiştirilmelidir. Bugün 
burada Merkez Komitesi 'nden, Parti'den , Parti dışından ve Fen Bi
lif!1leri Akademisi 'nden yoldaşlar var. Ş imdi yoldaş XXX 1 7 bir ko
nuşma yapacak. 

XXX: Günümüzde, eğitim alanındaki acil mesele, öğrenimin ge
reğinden fazla uzun olmasıdır. Şimdiki halde, çocuklar okula 7 ya
şında başlıyorlar, i lkokulda 6 yıl, ortaokulda 6 yıl ve üniversitelerde 
genellikle 5 yıl, bazı durumlarda ise 6 yıl harcıyorlar; böylece hepsi 
1 7  ya da 1 8  yılı buluyor. Üniversiteden ancak 24-25 yaşında mezun 
oluyorlar ve bir yıl süreyle bedeni çalışmaya katılıyorlar. Daha son .. 
ra bir yıl da mesleki hazırlık eğitimi  görüyorlar ve bu sürecin sonun
da 26-27 yaşında oluyorlar. Bu süre ,  Sovyetler Birliği 'ndekinden 2-
3 yıl fazladır. Sovyetler B irliği'nde ilk ve ortaokul 10 yıl sürmekte
dir, üniversite ise 4 veya 5 yıl, böylece 23-24 yaşında görev alır ve 
işe başlarlar. Edebi bilimler öğreniminde, öğrencilerin yaşlanması-

l 7 Mao'nun bu forumda eğitim konusundaki konuşması , aslında, başka birinin ko
nuşması hakkında yaptığı yorumlardı. Esas raporu veren XXX, Yang Siu-feng 
( 1 898- ) olabilir. O sırada kendisi Eğitim Bakanıydı ve eğitim meseleleri üze
rinde sık. sık konuşurdu. Tartışmaya daha sonra katılan XX ise Ho Yey ( 1 9 1  O- ) 
olabilir. Ho Yey, Eğitim Bakanlığı l 964 yılı Haziran'ında ikiye ayrı ldığı zaman 
Yüksek Eğitim bölümünün başına getiri len Yang'ın yerine Eğitin1 Bakam ol
muştu. Ancak her iki isim de tamamen spekülasyondan ibarettir. Esas konuşma
q kültür meseleleri konusundaki Parti sözcüsü, örneğin o sırada Propaganda 
Dairesinin Yöneticisi olan Lu Teng-yi de olabilir; XX'in de, Peng Çen ya da Çu 
Yang olması mün1kündür. 
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nın büyük bir s1kıncası yok. Doğa bilimlerinde ise öğrenimin çok 
uzun sürdüğü açıktır. Bu özellikle atom enerjisi biliminde böyledir. 
En ileri bilimlerde öğrenciler mezun olduklarında çok yaşlanmış 
oluyorlar. Dünyanın bütün ülkelerinin tecrübeleri temeli üzerinde, 
bir insanın 24-25 yaşına geldiğinde doğa bilimlerine katkıda buluna
bilmesi mümkündür. Örneğin, ABD ve Sovyet Birliği'nde doğa bi
limlerinde atom enerjisi alanında kişisel bazı başarılar kazananlar 
çoğunlukta 24-25 yaşlarındadır. O yaşta, beyin en etkin biçimde ça
lışır, fakat o yaşta, bizim öğrencilerimiz hala üniversitededir ve bir 
görev alıp, işe başlamamışlardır. Ancak, 26-27 yaşında işe başlarlar, 
bu da bilimin gelişmesi yönünden elverişli değildir. Derslerin süresi 
çok fazladır, eğitim sistemi üzerine biraz kafa yormalıyız. 

Başkan Mao: Okul süresi biraz kısaltılmalı . 
XXX: Geçenlerde XX Yoldaş bir fikir ortaya attı : İlkokul 5 yıl, 

ortaöğrenim dört yıl olmalı. Böylece öğrenciler 1 6  yaşında orta
okuldan mezun olmalı . Eğer ilkokul 6 yıl olursa ortaokuldan 1 7  ya
şında mezun olurlar. Mesele, yükseköğrenim görme olanaklarının 
yetersiz olmasıdır. Her yıl, üniversiteler sadece 1 20 bin, 1 30 bin ve
ya en fazla 1 50 bin öğrenci alıyorlar. Diğerleri 1 6  yaşında işe baş
layabilirler. Ortaokuldan sonra 2 yıllık mesleki eğitim görebilirler 
ve 1 8  yaşında fabrika veya köylerde çalışmaya gidebilirler; bu şe
kilde (gerçekle) daha yakın bir ilişki kurarlar. Veya 2 yıll ık hazırlık 
kurslarına devam edebilirler, böylece üniversiteyle bağ kurabilirler 
ve 24-25 yaşında işe başlayabilirler. Kısacası öğrenim biraz kısal
tılmalı . Ş imdi Merkez Komitesi özellikle eğitim sistemi meselesini 
incelemek üzere XX Yoldaş'ın önderliğinde küçük bir grup (Siao
sü) kurmuş bulunuyor. 

Eğer milli eğitimimizi geliştirmek (düzeltmek) için bu öneriyi 
kabul edersek, öğrenciler genellikle 1 5 - 1 6  yaşında mezun olabile
cekler. Ancak, bir de askerlik hizmeti meselesi var. Bunun için çok 
genç olacaklar, fakat bir ön hazırlıktan geçebilirler. 
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Başkan Mao: Bu önemli değil, askerlik hizmeti için çok genç 
olanlar da askerlik hayatı yaşabi lirler. Sadece erkek öğrenciler değil ,  
kız öğrenciler de askerlik eğitiminden geçebilirler. Kızıl kadın müfre
zeleri kurabil iriz. 1 6- 17  yaşında kızlar da 6 aydan 1 yıla kadar asker 
hayatı yaşayabilirler ve 17  yaşında asker olarak görev yapabilirler. 

XXX: Öyleyse, edebi konularda öğretim yapan okullar mesele
si o kadar önemli  değil .  Fen ve mühendislik fakültelerinin mesele
leri biraz daha önemli .  Üniversitelerinin 1 -2 yıl lık hazırlık dersleri 
var; ortaokuldan mezun olduktan sonra, öğrenciler ya üniversite ha
zırlık kurslarına gidebilirler ya da bir meslek okuluna girerek, 2 yıl
lık bir eğitimden sonra 1 8  yaşında bir fabrikada ya da köylük böl
gelerde çalışabilirler, böylece gerçekle nispeten (daha fazla) temas
ta olurlar. Eğer ınühendisl1k öğrenimi görürlerse gerçekle yine nis
peten temas halinde olurlar ve 23-24 yaşlarında mezun olarak bir 
görev alıp işe başlayabilirler. 

Başkan Mao: Şu  anda çok fazla ders var ve bu çok zararlı .  Ş iın
di çok fazla ders konusu var ve yük çok ağır. Bu ,  ortaokul ve üni
versi te öğrencilerini  ·sürekli bir gerginlik içinde tutuyor. İlk ve orta
okul öğrenci leri arasında miyopluk sürekli olarak artıyor. Bu böyle 
sürüp gidemez. 

XXX: Ders programının içerdiği konular çok fazla ve çok kar
maşık. B irçok eski öğretmen görevde kaldı . Öğrenci lerin buna ta
hammülü yok; sinirleri çok gergin , ders dışında uğraşları ve ders dı
şı okuma yapabilmek için zamanları yok. 

Başkan Mao: Ders programı yarı yarıya kısaltılmalı .  Öğrenc ile
rin eğlence, yüzme, top oynama ve ders dışı serbestçe okuma için 
zamanı olmalı .  Konfüçyüs sadece altı sanatı öğretirdi : Dini ayinler, 
müzik, ok atma, araba sürme, şiir ve tarih ;  fakat dört bilge yarattı : 
Yen Huy, Seng Zu, Zu lu ve Mençius .  Öğrencilerin bütün gün kitap 
okuması ve kültürel faaliyetlerde bulunamamaları, beden eğitimi, 
yüzme, gezme, ders dışı şeyler okuma vb. ile uğraşamamaları iyi 
değildir. 
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XXX: Öğrenciler çok gergin. Evde, çocuklar her dersten yüksek 
not altnanın neye yaradığını soruyorlar. 

Başkan Mao: Tarih boyunca imparatorluk sınavında birinci 
olanlardan pek azı büyük ün kazandılar. Kutlu Tang Hanedanı şair
lerinden Li Po ve Tu Fu, ne Çin-şi ne de Han-lin 'diler. ı 8 Han Yü ve 
Liu Sung-yüan I 9 ise sadece ikinci dereceden Çin-şi'diler. Ne Vang 
Ş ih-fu ne Kuan Han-çing20 ne Lo Kuan-çung2 1 ne Pu Sung-Ling ne 
de Zao S üeh-çin ,  Çin-şi veya Han-lin değildiler. Pu Sung-Ling ter
fi etmiş olan bir S iu-zay'dı,22 ondan sonraki dereceye yükselmek is
tedi , ama Çü-cen değildi. Çin-şi veya Han-lin olanlardan h içbiri ba
şarıl ı  değildi. Sadece Ming Hanedanı'nın iki imparatoru Tay-zu ve 
Çeng-zu başarılıydılar. B iri okuma yazma bilmezdi , diğeri de bir
kaç harfi bilirdi . Sonraları, bunun aksine aydınların iktidarda oldu
ğu Çia-çing'in saltanatı s ırasında durum kötüydü .  Ülkede düzensiz
l ik hakimdi. 23 Han Vu Ti ve Li Hu-çu24 çok iyi eğitim gönnüşlerdi 
ama ü lkeyi mahvettiler. Şurası açıktır ki, çok fazla kitap okumak 
zararlıdır. Liu-su25 bilim adamıydı . Oysa, Liu Pang cahilin biriydi . 
1 8  Çin-şi, 6. yüzyılın sonunda ortaya konan ve sınırlı değişikliklerle 20. yüzyılın baş

larına kadar devam eden sisteme göre yapılan en yüksek sınav lann başarılı bir 
adayıydı .  Han-lin ise, Ming zamanından itibaren imparatorluk sınav larında özel 
haşan gösterenlerin alındığı Han-Lin Akademisi'nin üyelerine verilen isimdi . 

1 9  Aynı zamanda yaşamış iki arkadaş o lan Han Yü (768-824) ve Liu sung-yüan 
(773-8 1 9) resmi görev leri sırasında sürgüne gönderi len ünlü iki şair ve yazardı .  
Özel l ik le Han Yü, Çin'in tarihindeki en büyük yazar olarak kabul edilir. 

20 Vang Şih-fu ve Kuan H an-çing, Yüan hanedanının ünlü tiyatro yazarlarıydı . 
2 l Lo Kuan-çung (MS 14 .  yüzyıl)  Üç Kral!tğm Hikayesi adl ı  kitabın yazarıydı .  

Kendisinin söylediğine göre Mao, bu tarihi romandan dev let yönetimi konusun
da olduğu kadar askeri taktikler konusunda da bazı şeyler öğrenmişti . 

22 Siu-zay, ( " i şlenmiş yetenek") en alt ya da i l  sınav larının başarı l ı  adayına verilen 
ısım. 

23 Ming hanedanının kurucusu olan Ming Tay-zu, 1 368 yı lına kadar saltanat sür
dü; hanedanın üçüncü imparatoru olan Çeng-zu 1 403'ten 1 425 yı lına kadar sal
tanat sürdü.  Çia-çing'in saltanatı 1 522'den 1 567 yılına kadar devam etti . 

24 Han hanedanının "Savaşçı İmparatoru" Han Vu Ti, MÖ 1 40-86 yı l lan arasında 
saltanat sürdü. 

25 Liu Su (MÖ 4 ve MS 57) MS 25 yılında Vang Mang'ı dev irerek İ leri Han (ya da 
Doğru Han) hanedanını kurdu. İÖ 206 yıl ında ası l  Han hanedanını kuran Liu 
Pang (MÖ 247- 1 95 ) , "Bir Genişletilmiş Merkezi Çalışma Konferansında 
Konuşma'' bölümünde (s .250 vd.) Mao tarafından övülmektedir. 
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XXX: Ders programında çok şey var, çok fazla ev ödevi var, öğ
renciler bağımsız düşünemiyorlar. Şimdiki sır�av yöntemi . . .  

Başkan Mao: Şimdiki sınav yöntemimiz halkla ilgilenme yönte
mi değil ,  düşmanla uğraşma yöntemidir. Dolaylı ve garip sorular so
ran bir ani saldın yöntemi. B u  hala o eski sekiz bacaklı  makale yön
temidir. Ben bunu onaylamıyorum. Tüınüyle değiştirilmeli . .  Ben so
ruların önceden basılmasından, öğrencilerin bunları incelemelerin
den ve kitapların yardımıyla cevaplandırmalarından yanayım. Örne
ğin, eğer birisi Kırmızı Odanın Rüyası üzerine 20 soru hazırlar da ba
zı çocuklar bunların yarısını iyi cevaplarsa, bazı cevaplar da çok iyi 
olur ve yaratıcı fikirler içerirse onlara 100 vermek gerekir. Eğer di
ğer bazı öğrenciler 20 sorunun tümünü doğru cevaplar, fakat sadece 
ders kitabını ve derste okutulanları tekrarlamakla yetinip yaratıcı fi
kirler ortaya koymazsa, onlara 50-60 verilmelidir. S ınavlarda kulağa 
fısıldama ve yer değiştirmeye izin verilmelidir. Eğer sizin cevabınız 
iyiyse ve ben doğru cevabı kopya ettiysem, benimki de doğru sayıl
malıdır. Fısıldaşma ve başkasının yerine sınava girme eskiden gizli 
yapılırdı . Şimdi açıkça yapılmasına izin verilsin. Eğer ben bir şey ya
pamıyorsam, sizin yazdığınızı kopya etmemin bir zararı yoktur. Bir 
deneyelim bakalım. Cansız değil, canlı bir şekilde çalışmalıyız. Ders 
verirken konuyu durmadan dağıtan öğretmenler vardır, bunlar öğren
cilerini uyutmamalıdırlar. Eğer iyi ders vermiyorsanız, ne diye baş
kalarının sizi dinlemesinde ısrar ediyorsunuz? Gözlerinizi açık tut
maya çalışmak ve sıkıcı bir ders dinlemektense, dinlendirici bir uy
ku çekmek daha iyidir. Saçmal ık dinleyeceğinize kafanız dinlenir. 

XXX: Eğer öğrenim süresini kısaltırsak, çalışmak veya askerlik 
için zaman kalır. Başarıl ı  öğrencilerin sınıf atlamasını da düşünebi
liriz. Onları sonuna kadar aynı yerde tutmak zorunda değiliz. Çocu
ğumun olduğu sınıfta başarıl ı  bir öğrenci vardı, daha sonra sınıf at
ladı ve yine başarıl ı .  Görüyoruz ki, sınıf atlamak mümkün.  XX yol
daşa bu oku l  sistemi meselesini derinlemesine inceleyecek bir kü
çük grup örgütlenmesini söyleyelim. 
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Başkan Mao: XX ve XXX bu küçük gruba katılsınlar. Şimdilik 
işleri çok cansız bir biçimde yürütüyoruz. Ders programında çok şey 
var ve sınavlar çok katı bir biçimde yürütülüyor. Bunu onaylaya
mam. Bugünkü eğitim yöntemi, yeteneği ve gençliği mahvediy9r. 
Bu kadar çok kitap okunmasını onaylamıyorum. Sınav yöntemi düş
manla uğraşma yöntemidir, çok zararlıdır. Bundan vazgeçilmelidir. 

XXX: Eğitim Bölümü26 başkanı iki meselenin tartışıldığı bir top
lantı yaptı. Meselenin ilki öğrenciler üzerindeki yükün çok ağır olma
sı ve her konuda ev ödevi verilmesi; ikincisi ise üç pedagojik siste
min, Konfüçyüs, Sovyet ve Dewey sistemlerinin mevcut olması. 

Başkan Mao: Konfüçyüs gerçekte böyle değildi . Konfüçyüsçü
lüğün esas akımını bir yana bıraktık. Onun sadece altı konusu var
dı :  Dini ayinler, müzik, ok atma, araba sürme, "şu" ve matematik. 
(Başkan Mao, XXX'e Şu'nun tarih mi, yoksa yazı yazma sanatı mı 
olduğunu sordu .27) 

XXX: Yazı yazma sanatı .  
Başkan Mao: Hayır, tarih demektir. Şu Çing veya Han Şu'da28 

olduğu gibi .  
XXX: Bugünkü durumda, ortaöğrenimdeki öğrenciler eğitimle

rine devam etmeyi tek amaç olarak görüyorlar. Mezuniyetten son
ra, bedenen çal ışmak istemiyorlar, bu çok önemli ve çözmemiz ge
reken bir meseledir. 

Eğitim ve üretici çalışma birliğini uygulamaya koymalıyız ve 
iki ayağımız üzerinde yürümeliyiz.29 Geçen yıl Hopey'de sel vardı 
ve Eğitim Bölümü büyük sıkıntı içindeydi . Birçok bina yıkıldı ve 
26 Burada sözü edi len bölüm, muhtemelen, Pekin Belediye Hükümeti'ne bağlıdır. 

27 Şu şekl inde okunan işaret, kitap ya da yazılı belge (burada, bir tarih k itabı) an-
lamına gelen bir isim olabi leceği gibi , yazmak, öze l l ikle güzel yazı yazmak an
lamın a  gelen bir fi i l  de olabil ir. Tabiatıyla, Konfilçyüs'ün saydığı altı konudan 
ya da altı sanattan oluşan l istede yazı yazma sanatı anlamına gelmektedir. 

28 Şu Çing (Tarihi K lasik), "On Üç Klasik"ten biridir. Han Şu ise, Han hanedanı
nın tarihidir. 

29 "İki ayak üzerinde yürümek" 1 958- l 959 yıl larındaki Büyük İ leri Atılım'ın temel 
s loganlarıydı . Esas olarak , ekonomik  gelişme konusunda, Büyük çapta modern 
teknolojiyle küçük çaplı yerli yöntemlerinin kul lanılmasını birleştiren bir siya-

• setı tanımlamak içi:1 kullamldı. Burada, ayn ı  yaklaşım eğitim konusunda öneril-
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ellerinden geldiğ._ince basit okullar yapınak zorunda kaldı lar. Sonuç 
olarak ilk ve ortaoku llardaki öğrenci sayısı gerçekten arttı .  

Başkan Mao : Sel ,  dogmatizmi yıkt ı .  Yerli ve yabancı dogmalar
dan kurtu lmalıyız. 

XXX: Diğer yerler düzenlemeler yaptı ve her dersi ayrı sınıfta 
yapmak yerine, hepsini aynı sınıfta yapmaya başladı . Öğrenci sayı
sı düştü ,  yoksul ve aşağı-orta köylü sayısı düştü , pek çok yoksul ve 
aşağı-orta köylü eğitiıne devam etmiyorlar. Hopey eyaletinde bazı 
iyi tecrübeler var. Kvantung eyaletinde S in-huy Sien' inde 10  değişik 
tanın ortaokulu ve norınal ortaokulda araştırma yapıldı .  B ir normal 
ortaokulda devlet öğrenci başına yılda 1 20 yen harcarken, tarım or
taokulunda bir öğrenci için yılda sadece 6,80 yer harcanmaktadır. 
Tarım ortaokulu mezunlarının iş bulmaları mesele deği ldir. Oysa, 
üniversite giriş sınavlarını kazanamayan normal bir ortaokul ınezu
nunun iş bulması konusunda büyük güçlükler ortaya çıkar. Bu ne
denle i lk ve ortaokul lar iki ayak üzerinde yürümelidir. Aynı  zaman
da, niteliği yükseltmeye de dikkat etmeliyiz . Önceleri her şey Sov
yet yöntemlerine göre yapıldı , fakat 1 958 'de buna bir darbe indirdik 
ve bedeni çalışmaya daha fazla yer verdik. Bu kez de dersler ihmal 
edildi , fakat şimdi getirilen değişikliklerle daha iyi oldu . Edebi ve 
sanat için de durum aynı ,  şimdi düzey nispeten daha yüksek, fakat 
eğer 1 958 tecrübesi olmasaydı bugünkü düzeye erişemezdik.30 

Başkan Mao : Aktörleri , şairleri , t iyatro sanatçı larını ve yazarla
rı şehirlerden çıkarıp hepsini köylük bölgelere yollamalıyız. Belli 
sürelerle hepsi gruplar halinde köylere ve fabrikalara gitmelidir. Ya
zarları, hükümet dairelerinde bırakmamalıyız .  Eğer köylük bölgele
re gitmezlerse asla yazacak bir şeyleri olamaz. Gitmeyenlere ekmek 
yok. Sadece köylere giderlerse karınları doyar. 

mektedir. Yan i ,  (esas olarak şehirlerdeki) modem araçlara ve ayrıntı l ı  bir ders 
programına sahip olan okul ları ,  köylük bölgelerin i htiyaçlarına ve imkanlarına 
uygun olan daha basit ve daha temel okul larla birleştim1ek. 

30 XXX, her kimse, "Büyük Atı l ım" ın  s iyasetlerin i  sadece yarım ağızla savunuyor. 
Söyledikleri , sonraki paragrafta Mao Zedung'un bel i ıttiği fikirlere tamamen ay
kırıdır. 

304 



XXX: Bugün� i lk ve ortaokul öğretmen lerinin yüzde 2 'den biraz 
fazlası kötü unsurlardır. İlk ve ortaoku l öğrenci leri arasında da çok 
kötü unsurlar vardır. 

Başkan Mao: Bu önemli değil ,  görevleri değişt irilebilir. 
XXX: Bugünkü durumda, en kötü öğrenci ler normal okullara, 

iyi leri de mühendisliğe devam ediyorlar. Dolayısıyla, nornıal okul
lara veya edebiyat fakü ltelerine l ise mezunlarını doğrudan kabul  et
ınek yerine, nıezun olduktan sonra bir iki yıl bedenen çalışmış olan
ları alabil iriz .  Doğa bi l imleri öğrencileri de köylük bölgelere gitnıe
l idir. Harbin 'deki XX Oku lu'nda bazı tecrübeler elde ettiler; öğret
ınenleri bir iki yı l içinde köylük bölgelere gönderiyorlar. Önceleri 
pek iyi olmayanlar da, bedeni çalışmadan döndüklerinde epey dü
zelmiş oluyorlar. 

Başkan Mao: Köylere gitmeli ler. Şu sıra köylük bölgelerde ça
l ışmaya gitmeye pek önem vermeyenler var. Ming Hanedanı 'nda, 
Li Ş ih-çen3 I şuraya buraya gider, ot toplamak için dağlara t ırmanır
dı. Su Çung-ci32 hiç ortaokul veya üniversiteye gitmedi . Konfüçyüs 
yoksul bir köylü ailedendi. Koyun güderdi ve ne ortaokula ne de 
üniversiteye devam ett i .  Müzisyendi, her türlü işi yapardı. Aileden 
biri öldüğünde, cenazede çalgı çalması için çağrıl ırdı .  Muhasebeci 
olması da muhtemeldir. Çin33 çalabil ir, araba sürer, ata biner, ok ve 
yay kullanabilirdi .  "Yü" araba sürmek demektir, otomobil şoförlü
ğüne benzer. Yen Huy ve Seng Zu gibi (72 bi lge yetiştirdi) ,  3 000 
öğrencisi vardı .  Gençliğinde , kit leler arasından gelmişti ve kitlele
rin acılarını  biraz anl ıyordu . Sonra Lu devletinde memur oldu , ama 
çok yüksek dereceli bir memur değildi; Lu devletinin nüfusu bir 
milyonun üzerindeydi ve uzun bir süre insanlar onu hor gördü . Çe-

3 l Li Şih-çen ( l 5 l 8- l 598), Pen-zao Kang-mu (Kökler ve Bitkiler Katalo(�u) adl ı 
kitabın yazarıydı .  Bu kitapta, tıpta kul lanılabi lecek binden fazla  bitki ismi yer 
almaktaydı .  

32 1 0. yüzyılda yaşamış bir matematikçi . 

33 Lavtaya benzeyen bir tel l i  saz: gene l kültür sahibi okumuşların bu sazı çalabil
meleri beklenirdi . 
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şitli ülkelere seyahat ettiğinde insanlar onu lanetledi. Samimi ko
nuşmayı severdi ve sefalet çekmediğini, hakarete dayanamadığını 
söylerdi. Sonraları , , Zu Lu, Konfüçyüs'ün koruyucusu oldu ve in
sanların Konfüçyüs hakkında kötü konuşmalarına izin verınedi ve 
ağzını açanı dövdü. O günden sonra, Konfüçyüs hiçbir kötü söz 
duymadı ve kitleler ona yaklaşmaya cesaret edemediler. Konfüçyüs 
örneğini unutmamalıyız. Genel siyasetimiz doğru, f�at yöntemle
rimiz yanlış. Bugünkü öğrenim sistemi, dersler, öğretim yöntemle
ri, sınav yöntemlerine ilişkin epeyce meselemiz var ve bütün bun
lar değiştirilmelidir. Hepsi halka çok zararlı .  

XXX: Beş yıllık ilkokul öğrenimiyle yetinebil iriz. 
Başkan Mao: İlkokul öğrenimi de çok uzun olmamalı .  Gorki il

kokulda sadece iki yıl okudu . Öğrenimini kendi kendine yaptı . 
Amerika'nın Franklin'i önceleri bir gazete satıcısıydı ,  ama elektriği 
keşfetti . Watt, bir işçiydi, ama buhar makinesini keşfetti . Hem eski 
hem de modern çağlarda, Çin'de ve Çin dışında birçok fen adamı 
kendilerini pratik içinde yetiştirdiler. 

XX: Gelecekte öğrenim sistemi düzeltildiğinde, öğrenciler 23-
24 yaşında görev alabilecekler. Yedi yaş, okula başlamak için ol
dukça geç, altıya indirebiliriz.  B ina meselesi var, fakat ilkokul beş 
yıla inerse, idare edebiliriz. Sonra dört yıllık bir ortaöğrenim ve bir 
iki yıllık üniveriste hazırlık kursu . Üniversitedeki değişik derslerin 
farklı niteliklerine göre değişiklik yapabilir ve bir iki yıllık hazırlık 
kursları için her yıl 1 40 veya 1 50 bin öğrenci alabiliriz. 

XXX: Üniversiteye girmeden önce bir süre, fabrika veya köyde 
çalışmaya gidebilirler. 

Başkan Mao: Eğitim için orduya da girebi lirler. 
XX: Edebi konularda bu uygun . Fakat, fizikte iki yıl çalışırlar

sa, matematiği unutabilirler. 
XX: Sovyetler Birliği'nde ortaokuldan mezun olduktan sonra iki 

yıl çalışıyorlar ve sonra fizik ve kimya fakültelerine giriyorlar, doğ
rudan oraya kabul edilmiyorlar. 
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XX: Bazı özel okullar dışında üniversiteler üç öğrenim süresine 
bölünmüşler; altı yıl özellikle tıp için, beş yıl mühendislik, dört yıl da 
edebi bilimler için . Dört yıllık öğrenim birçok üniversite için yeterli .  
Gelecekte sistem ikiye ayrılmalı ve değişik öğrenim süreleri olmalı. 
Şehirlerde, biri üniversiteye, diğeri ise öğrencileri iki yılda mezun 
edip uzmanlık eğitimine geçirmeye yönelik iki tür ortaokul olmalı. 

Başkan Mao: Doğru, ikiye ayırmalıyız . 
XX: Ders programıyla ilgili esas mesele merkeziyetçilik eksik

liğidir. Ayrıca geçmişte incelediğimiz meseleler var; birçok konu 
tekrar tekrar okunuyor, her sömestr 8-9 ders ve bir sürü sınav var; 
bu da büyük gerilim yaratıyor. 

Başkan Mao: Birincisi, şu anda çok fazla ders var; ikincisi de 
çok fazla kitap var. Baskı çok büyük. Bazı dersler okutmaya değ
mez . Örneğin ,  ortaokulda öğrencilerin okuduğu kısa mantık ve gra
mer derslerine gerek yok. Gerçek kavrayış çalışmada edinilen tec
rübeyle adım adım kazanılmalıdır. Mantık ve gramerin ne olduğu
nu bilmek yeter. 

XX: Bugünkü durumda tıka basa öğreniliyor. Her şey mekanik 
bir şekilde ezberlemek ve ezberleneni tekrarlamaktan ibaret. 

XXX: Şu sıra iki düşünce okulu var. Biri konuların derinlemesi
ne öğretilmesini, diğeri ise konuların özetlenmesini ve biraz daha 
az şey öğretilerek konuların nasıl ele alınacağını kavratmayı savu
nuyor. Bugün birçok okul ilk örneği uyguluyor, fakat bunun yürü
meyeceği açık değil mi? Bu örneğin uygulanmasını savunmakla, 
düşünceyi kalıplaştırıyorlar. 

Başkan Mao: Bu medreseciliktir. Dört kitap ve beş klasiğe dü
şülen notlar tamamen medrese ürünüdür ve bugünlerde hepsi de hiç 
anlaşılmaz hale gelmiştir. Medresecil ik önünde sonui1da yok olma
ya mahkumdur. Örneğin, klasiklere ilişkin çalışmalarda pek çok yo
rum yazılmıştı, ama şimdi hiçbiri mevcut değil .  Öyle sanıyorum ki, 
ister Çin'de, ister ABD'de,  ister Sovyetler Birliği'nde olsun, bu yön
temle eğitilen öğrencilerin tümü yok olacak ve kendi zıtlarına dö-
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nüşeceklerdir. Aynı şey çok sayıdaki Budist klasikleri iç in de geçer
lidir . .. Tang Hanedanı'ndan Süan-seng'in34 yayımladığı Sutra Elnıa

s ı ,  nispeten basit leştirilerek, 1 500 keliıneye indirgenmişti ve hala 
da yaşıyor. Aynı kitabın Kumarajiva'nın35 yayımladığı bir başka 
baskısı ise çok uzundu ve yok olup gitt i .  Beş klas ik ve 1 3  klasik de 
ayn ı akıbete uğramayacak mı? Durmadan yoruma tabi tutuldular ve 
sonuç olarak kimse tarafı ıidan okunmuyorlar. 1 4 . ve 1 5 .  yüzyıllar
da skolastik felsefeye dalmışlardı ;  ancak 17 .  1 8 . ve 1 9 . yüzyıllarda 
Aydınlama çağına girildi ve Rönesans gerçekleşt i .  Çok fazla kitap 
okumamalıyız . Marksist kitapları okumalıyız, ama gene de çok faz
la değil .  B ir düzine kadarın ı  okumak yeter. E�er çok fazla okursak, 
kendi zıddımıza dönüşebilir, kitap kurtları, dogmatikler, revizyo
nistler haline gelebiliriz .  Konfüçyüs'ün yazılarında tarımla ilgil i 
hiçbir şey yoktur. Bu yüzden, öğrencilerinin bedenleri çalışmaya 
alışkın değildi ve beş tahılı birbirinden ayırt etmesini  beceremezler-
di . Bu konuda bir şeyler yapmalıyız. 

XXX: Başka bir mesele daha var, siyasi bir mesele, öğrencilerin 
daha iyi beslenmesi meselesi . Her öğrencinin beslenmesi için 1 2,5 
yen harcanıyor. 40 milyon yen daha harcamalıyız . 

• 

Başkan Mao: 40 milyon yen daha harcayabiliriz. 
XXX: Harcamayı iki i le dört yen arasında artırmamız gerek. 36 

34 Burada, Mao'nun neden bahsettiğini anlamak güçtür. H indistan'da 1 6 yıl l ık bir 
seyahatten sonra 645 yıl ında Çin'e dönen keşiş Süan-seng (602-664) ,  beraberin
de çok sayıda B udist kutsal yazıları getirdi . Hayatının geri kalan kısmında bun
ların 1 338  bölümünden fazlasının tercüme edi lmesini sağladı . 

35 Keşmir'de öğrenim görmüş olan B udist bilgin Kumarajiva (350-4 1 3) , 40 1 yıl ın
da imparatorluk başkenti Çang-an'a getiri lerek Budist kutsal yazılarının tercü
me edi lmesiyle görevlendiri lmişti . 

36 Açıktır ki, 40 milyon yüan, yıl l ık toplam harcama miktarıdır. Buna karşı l ık iki 
ile döı1 yüan, öğrenc i  başına ayl ık artış miktarını göstermektedir. Elde edi lebi
len rakamlara göre ,  o sırada Çin'deki yüksek öğrenim kurumlarında okuyan öğ
renci sayısı 750 bindir. Dolayısıyla rakamların yaklaşık olarak doğru olduğu ka
bul edi lebil ir. 

308 



Başkan Mao: Eğer çok fazla kitap okursan ız ,  bunlar sonunda 
zihninizi köreltir. Liang Hanedanı'ndan İmparator Vu , i lk y ı l lar ında 
oldukça iyiydi ,  fakat sonraları çok kitap okudu ve pek başarı l ı  ola
madı . Sonunda Tay Çeng'de37 açl ıktan öldü . 

37 Siao Yen (464-549) , 50 1 yı l ında Nanking' i işgal ett i ve ertesi yıl  Liang Hane
danı 'n ın ilk imparatoru i lan edi ldi .  Budizmi inceleyen ve ki taplara düşkün biri 
olan imparator, yönetimde reform yapmak yolundaki iyi niyetlerini uy
gulayamamıştı . İsyan eden müttefikine 549 yı l ında yeni ldiği zaman, Tay Çeng 
şehrinde çeki ldiği manastırda açl ık ve kederden ölmüştür. 
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FELSEFE MESELELERİ ÜZERİNE KONUŞMA 

.... 

( 1 8  AGUSTOS 1 964) 

Felsefe, ancak sınıf mücadelesi varsa var olabilir. Pratikten ko
puk olarak epistemoloji (bilgi teorisi) tartışmak zaman kaybıdır. Fel
sefe çalışan yoldaşlar, köylük bölgelere gitmelidirler. Ya bu kış ya da 
gelecek ilkbahar gidip sınıf mücadelesine katılmalıdırlar. Sağlıkları 
iyi olmayanlar bile gitmelidir. Gitmek kimseyi öldürmez. Olsa olsa 
soğuk alırlar ve faz ladan birkaç kat giyinirlerse o bile olmaz. 

Şu sırada üniversitelerde felsefenin kitaptan kitaba ve kavram
dan kavrama geçerek öğretiliş tarzı hiçbir şeye yaramaz. Felsefe,  
hiç kitaplardan çıkabilir mi? Marksizmin üç esas unsuru, bilimsel 
sosyalizm, felsefe ve ekonomi politiktir. 1 Temeli sosyal bilimdir, sı
nıf mücadelesidir. Proletarya i le burjuvazi arasında bir mücadele 
vardır. Marx ve diğerleri bunu gördüler. Ü topik sosyalistler daima 
burjuvaziyi iyiliksever olmaya ikna etmeye çalışırlar. Bu sökmez; 
proletaryanın sınıf mücadelesine dayanmak gerekir. Daha o sıralar
da birçok grev olmuştu . Bir İngiliz parlamento soruşturması , 1 2  sa
atlik işgününün kapitalistlerin çıkarları açısından sekiz saatlik işgü
nünden daha elverişsiz olduğunu tespit ediyordu. 2 Marksizm, ancak 
bu bakış açısından başlayarak gelişti . Temel ,  sınıf mücadelesidir. 

1 Bkz. Lenin, l\1arksizmin Üç Kaynağı ve Üç Bileşken Unsuru, 1 9 l 3 .  
2 Mao Zedung burada, 1 9 . yüzyıl İngiltere'sindeki fabrika şartlan hakkında yapılan 

İngiliz parlamento soruştunnalanndan ve fabrika müfettişlerinin raporlarından 
Marx'ın çıkardığı sonucu özetlemektedir. Marx, Kapita/'in birinci cildinin üçüncü 
bölümünde, işçileri bitkin düşünceye ve saat başına verimleri büyük bir düşme gös
terinceye kadar çalıştım1anın kapitalistlerin menfaatine olmadığını belirtmektedir. 

3 10 



Felsefenin incelenmesi ancak �undan sonra gelir. Kimin felsefesi? 
Burjuva felsefesi mi, yoksa proletarya felsefesi mi? Proletarya fel
sefesi, Marksist felsefedir. Bir de, klasik ekonomiyi değiştirmiş 
olan proletarya ekonomisi var. Felsefeyle uğraşanlar, felsefenin ön
de gelmesi gerektiğine inanıyorlar. Eze·nıer, ezilenleri eziyorlar; 
ezilenler ise, felsefeden önce, buna karşı koymak ve bir çıkış yolu 
bulmak ihtiyacındadırlar. İnsanlar, ancak bunu başlangıç noktası 
olarak aldıkları zaman Marksizm-Leninizm ortaya çıktı ve felsefe
yi keşfettiler. Hepimiz bunu gördük geçirdik. Beni öldürmek iste
yenler vardı ; Çan Kayşek beni öldürmek istiyordu . Böyle böyle, sı
nıf mücadelesiyle uğraşmaya, felsefe yapmaya başladık. 

Üniversite öğrencileri bu kıştan itibaren köylük bölgelere gitme
ye başlamalıdırlar. Sosyal ve edebi bilimler bölümlerindekilerden 
söz ediyorum. Doğa bilimleri öğrencileri ise henüz yerlerinden oy
natılmamalıdır; bununla beraber onları da bir süre için gönderebil i
riz .  Sosyal ve edebi bilimler -tarih ,  ekonomi, politika, edebiyat , hu
kuk- üzerine çalışan herkes,  hiç istisnasız gitmelidir. Öğretim üye
lerinin yardımcılarının , idarecilerin ve öğrencilerin tümü, beş aylık 
bir süre için gitmelidirler. Eğer beş ay için taşraya veya fabrikalara 
giderlerse, biraz algısal bilgi edineceklerdir. Atları, inekleri , koyun
ları, tavuk.lan, köpekleri, domuzları ve pirinci , süpürge darısı, fasul
ye, buğday, mısır çeşitlerini bir görmüş olurlar. Kışın giderlerse 
harmanı göremezler, ama yine de hiç olmazsa toprağı ve insanları 
görürler. B iraz sınıf mücadelesi tecrübesi kazanmak, üniversite di
ye buna derim ben ! Hangi üniversitenin, Pekin Üniversitesi 'nin mi, 
yoksa Halk Üniversitesi'nin mi daha iyi olduğu tartışılıyor. Şahsen 
ben , kır üniversitesinin mezunlarındanım; az buçuk bir şeyler öğ
rendim orada. Geçmişte Konfüçyüs'ü inceledim ve Dört Kitap ile 
Beş Klasik üzerine altı yıl sarf ettim.3 Onları ezbere öğrendim, ama 

3 Konfüçyüs klasiklerinden Dört Kitap, yeni başlayanların üzerinde çalıştığı temel 
metin; Beş Klasik ise daha geniş bir derlemedir. 
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an lamadıın .  O sırada Konfüçyüs'e derinden inanıyor ve hatta (onun 
fikirlerini savunan) denemeler yazıyordum. Daha sonra yedi yıl sü
reyle bir burjuva okuluna gittim. Yedi ,  altı daha 1 3  yıl eder. Bütün 
bi linen burjuva yavelerini, tabii ve sosyal bil iınleri öğrendiın .  Biraz 
pedagoj i de öğrettiler. Buna, beş yıl l ık ortaokul ,  iki yıll ık l ise ve kü
tüphanede geçirdiğiın zaman da dahildi .4 O sırada Kant' ın düaliz
ınine, özell ikle idealizmine inanıyordum. Başlangıçta feodaldim ve 
burjuva demokrasisini savunuyordum. Toplum beni devrime katıl
maya zorladı. B irkaç yıl i lkokul öğretmenliği ve sonra dört yıl l ık 
bir okulun müdürlüğünü yaptım. Aynı zamanda altı yıllık bir okul
da tarih ve Çince öğrettim. Kısa bir süre lisede de öğretmenlik yap
tım, fakat hiçbir şey anlamadım. Koınünist Partisi 'ne katıldığımda 
devrim yapmamız gerektiğini bi liyordum, ama neye karşı ve nasıl 
yapacaktık? Elbette emperyal izme ve eski top luma karşı devrim 
yapmamız gerekiyordu . Emperyalizmin ne menem bir şey olduğu
nu pek kavramıyordum; ona karşı nasıl devrim yapabileceğimizi 
ise, daha da az kavrıyordum. 1 3  yıl boyunca öğrendiklerimin hiçbi
ri devrim yapmaya yaramıyordu . Sadece aracı ,  dili kullandım. Ma
kale yazmak bir araçtır. Öğrenimimin içeriğini ise hiç kul lanma
dım. Konfüçyüs , " iyilikçi l ik, insanl ığın karakteristik unsurudur" ve 
" iyil ikçi insan başkalarını sever" diyordu . 5 Konfüçyüs kimi sever
miş? Bütün insanları mı? Hiç bile ! Sömürücüleri mi severmiş? Tam 
bu bile değil .  O,  sadece sömürücülerin bir kısmını seviyordu . Aksi 
takdirde Konfüçyüs ,  n için yüksek bir görevl i  olamasındı? İnsanlar 
onu istemiyordu . O, insanları seviyor ve birleşmelerini istiyordu . 
Ama mesele aç kalmaya ve "üstün insan yoksulluğa katlanabilir" i l -

4 Mao Zedung, 1 9 1 2- 1 9 1 3  kışında altı ay ı H unan Eyalet Kütüphanesi'nde okumak
la geçirdi . Bu dönemin, geçirdiği çeşitl i öğrenim tecrübeleri arasında en değerli
lerinden biri olduğunu çe�it l i  yerlerde bel i rtmiştir. Bkz. Çin Üzerinde Kızıl Yı ldız 
kitabında, Edgar Snow'a anlattığı hayat hikayesi . 

5 B irinci cümle, Orta Yolculuk Teorisi, XX.  bölüm,  s .5 'ten; ikinci cümle ise Men
çiyus, 4. kitap, kısım B, bölüm 28'dendir. 
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kesine gel ince , az daha hayatını kaybediyordu; �uang halkı onu öl
dürmek istedi .6 Batı'ya seyahetinde Ch'in'e 7 uğramadı diye onu 
eleştirenler oldu . Aslında, Kasideler Kitabı 'ndaki "Yedinci Ayda 
i\teş Yıldızı En Yüksek Noktasını Geçer" ş iiri , Şensi'deki olaylar
dan söz etmektedir. B ir de, Ch'in Dükü Mu öldüğünde üç yüksek 
görevlisinin de onunla birlikte öldürülüp gömülüşü olayını anlatan 
"Sarı Kuş" ş i iri var. Su-ma Çien, Kasideler Kitabı 'nı çok değerli bu
luyordu . İçindeki 300 şiirin ,  hep eski zamanların bilge ve seçkin ki
şileri tarafından yürekleri kabardığında yazıldığın ı söylüyordu . 
(Oysa) Kasideler Kitabı 'ndaki şiirlerin büyük bir kısmı çeşitli dev
letlerin üslubundadır, sıradan halkın türküleridir; bilge ve seçkin ki
ş iler, sıradan halktan başkası deği ldir. "Yürekleri kabardığında ya
zılan" ise, bir insanın yüreği öfkeyle dolduğunda tutup bir şi ir yaz
dığı anlamına gelir, o kadar! 

Ne eker, ne de biçersiniz ; 
Uç yüz yuvarlak ambarınız için nerden gelir pirinciniz ? 
Ava çıknıazsınız;  
Nerden gelir avlunuzda asılı gördüt�ünıüz keklik/eriniz ? 
Ey üstün adam! 
Tenıbell(�in meyvesini yemeyi reddeden! 

"B ir mevkiin maaşını alırken görevini yapmamak" deyimi bura
dan gelir. Bu ,  Tanrı katını suçlayan ve yöneticilere karşı çıkan bir 
şiirdir. Konfüçyüs de biraz demokrattı ; (Kasideler Kitabı 'na) erkek
le kadın arasındaki aşkı anlatan ş iirler de aldı . Çu S i, yorumlarında, 

6 Bu alıntı, Konfüçyüs'ün Seçme Eserleri, 1 5 .  kitap, bölüm ! 'dendir. Kuang halkı
nın Konfüçyüs'ü tutuklaması ve öldüıınek istemesi olayı ise, Seçme Eserler, 4. 
ki tap, Bölüm V'te anlatı lmaktadır. 

7 Ch'in (okunuşu: Çin; bugünkü Çin i le karışmasın diye İngil izces indeki gibi yaz
dık-Ç .N. )  Bugünkü Şensi 'de MÖ 1 000 yıl larmda var olan bir dev letti . Bu dev le
tin hakimi , giderek bütün Çin'i fethedip MÖ 22 1 'de Ch'in sü lalesini kurdu. 

3 1 3 



bunları gizli aşk maceralarını anlatan şiirler olarak niteliyor. 8 Aslın
da bir kısmı böyledir, bir kısmı ise değildir; bu sonuncular, prens ile 
tebaası arasındaki ilişkileri anlatmak için erkek ve kadın benze�me
sini kullanmaktadır. Şu'da (bugünkü Seçuan) Beş Sülale ve On Ül
ke zamanında, Vey Çuang'ın yazdığı "Ch'in'in Karısı Kıştan Yakını
yor" diye bir şiir vardı .9 Gençliğinde yazmıştı ve prensibe duyduğu 
hasreti anlatıyordu . 

Şu (köylere) gitmek meselesine dönelim. Bu kış ve ilkbahardan 
itibaren, gruplar halinde ve sırayla, sınıf mücadelesine katılmak iç
in gitmeye başlanmalıdır. Ancak, bu şekilde bir şeyler öğrenebilir
ler; devrimi öğrenebilirler. Siz aydınlar bütün gün hükümet dairele
rinde oturuyor, iyi yiyor, iyi giyiniyor ve yürüyüşe bile çıkmıyorsu
nuz. Bu yüzden hastalanıyorsunuz. Giyim, yemek, evler ve spor 
yapmamak (hareketsizlik), hastalığa yol açan dört büyük etkendir. 
Eğer iyi hayat şartlarının tadını çıkarmayı bırakıp biraz daha kötü 
şartlara geçerseniz, gidip sınıf mücadelesine katılırsanız, "dört te
mizlik" ve "beş aleyhtarlık" ı o  (hareketi)nin içine girer ve bir pişme 
dönemi geçirirseniz, siz aydınlar yeni bir görünüm kazanacaksınız. 

Eğer sınıf mücadelesine katılmıyorsanız, bu uğraştığınız felsefe 
nedir? 

Niçin gidip bir denemiyorsunuz? Eğer hastalığınız çok artarsa 
geri dönmelisiniz. Ölmekte çizgiyi çizmek gerekir. Ölüm halinde 
hastalanırsanız, o zaman dönmelisiniz. Gider gitmez biraz ruh ka
zanacaksınız. (Kang Şeng şunları ekledi: "Bilimler Akademisi'nin 
Felsefe ve Sosyal B ilimler bölümlerindeki araştırma enstitüleri de 
8 Aşk şi irleri , Çinli eleştim1enler tarafından geleneksel  olarak, bir görevli  i le pren-

si arasındaki i l işkiler için kinayeli bir anlatım olarak yorumlanagelmiştir. Çu Si 
( l 1 30- 1 200), aşk şiirlerinin gerçekten aşk şi iri olarak kabul edi lmesi gerektiğini 
i leri sürmüştü. Mao Zedung, bu şiirlerinin bazen gerçekten aşk şi iri , bazen ise bir 
benzetme olduğunu ortaya koyuyor. 

9 Vey Çuang, MS 858-9 1 O yıllan arasında, yani Tang döneminin sonu i le Beş 
Sülale döneminin başlarında yaşamış olan ünlü bir şairdi .  

1 O Mao'nun l 962 sonbaharında Sekizinci Merkez Komitesinin Onuncu Genel 
Toplantısı'ndan sonra başlattığı Sosyalist Eğitim Hareketi , köylük bölgelerde, 
"dört temizlik " ve şehirlerde ise "beş aleyhtarl ık" adıyla anı lıyordu. 
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toptan gitmelidir. Bunlar şu anda, antikaların incelenmesi enstitüle
ri haline, tütsü dumanlarını içine çekerek beslenen bir periler ülke
si haline gelmek üzeredir. Felsefe Enstitüsü'nde kimse Kuang ming 
cilı -pao 'yu okumuyor. ")  Ben sadece Kuang-nıing Cih-pao i le Ven
huy pao'yu okuyorum. ı ı Halkın Gazetesi 'ni okumuyorum, çünkü 
Halkın Gazetesi teorik yazılar basmıyor; biz bir karar aldık mı onu 
basıyorlar. Kurtuluş Ordusu Gazetesi canlıdır, okunabilir. (Kang 
Şeng Yoldaş: "Edebiyat Enstitüsü Çu Ku-çeng'e 1 2 hiç dikkat etmi
yor; Ekonomi Enstitüsü de Sun Yeh-fang'a ı 3 ve onun liberalizmine, 
kapitalizm taraftarlığına hiç dikkat etmiyor. " )  

Bırakın yapsınlar kapitalizm taraftarlığı . Toplum çok karmaşık
tır. Eğer sadece sosyalizm taraftarlığı olsa ve hiç kapitalizm taraf
tarlığı olmasa, bu çok basit olmaz mı? O zaman zıtların birliğinden 
mahrum kalmaz ve sadece tek taraflı olmaz mıydık? Bırakın yap
sınlar. Bırakın bize çılgınca saldırsınlar, caddelerde gösteri yapsın
lar, ayaklanmak üzere silahlansınlar. Ben bunların hepsini onaylı
yorum. Toplum çok karmaşıktır, birin ikiye bölünemeyeceği tek bir 
komün, tek bir sien , Merkez Komitesi'nin tek bir kesimi yoktur. İş
te bakın: Köy Çalışmaları Kesimi dağıtılmadı mı? 1 4  Bu kesim ken-
ı 1 "Kuang-ming Cih-pao" :  Çin Demokratik B irl iği'nin yayın organı .  "Venhuy 

pao" : Şanghay'da yayımlanan Parti dışı bir organ.  B urjuva eği limleri yüzünden 
l 957'de Mao Zedung tarafından eleştiri ldi . Kültür Devrimi'ni başlatan yazılar 
l 965 Kasım'ında burada yayımlandı . Halkm Gazetesi ise o sırada Liu Şao-çi ta
raftarlarının elindeydi; ancak 1 966'da revizyonist yönetimden temizlendi . 

1 2  Çu Ku-çeng, Çin ve dünya tarihi konusundaki birçok eserin yazarıydı .  1 950'den 
bu yana Şanghay'da, Futan Üniversitesi'nde profesördü. 1 962'de tarih ve sanat 
üzerine yazdığı bir yazıda, "Zeitge ist" (bel l i  bi r çağın ruhu, manevi k işi l iği) üze
rine ileri sürdüğü fikirler, Yang Sien-çen'in revizyonist felsefe teori lerinin este
tik alanındaki bir ifadesiydi .  

1 3  Sun Yeh-fang o sırada Bi l imler Akaden1isi İktisat Enstitüsü müdürüydü. 1 966'da 
görevinden azledildi .  Kang Şeng'in bel irttiği gibi , mesleki temaslarda bulun
duğu bazı Sovyet ve Doğu Avrupa iktisatçı larının, sosyalist bir ekonomide kar 
dürtüsünün rolü konusundaki fikirlerini benimsemişti . 

1 4  l 955 yazında, Mao'nun 3 1  Temmuz konuşmasının tarım üreticileri kooperatif
lerinin kurulmasına yeni bir güç katmasından az önce, Parti'nin Köy Çalışmala
rı Kesimi,  Liu Şao-çi'nin teşvikiyle ve acele ve zamansız kurulduktan iddiasıy
la birçok kooperatifi dağıttı . O andan itibaren Mao'nun sık sık çatıştığı bu örgüt, 
1 96 1  'de resmen lağvedildi .  
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dini tamaınen aile birimi teıneli üzerinde hesap yapmaya ve "dört 
büyük özgürlük"ü -borç verme özgürlüğü , ticaret yapma özgürlü
ğü, işgücü kiralama özgürlüğü ve toprak alıp satma özgürlüğü
yaymaya hasretmişti . Geçmişte (bu yolda) bir bildiri yayımlamış
lardı .  Teng Zu-huy benimle tartıştı . Merkez Komitesi 'nin bir toplan
tısında, dört büyük özgürlüğü gerçekleştirmek fikrini  ileri sürdü . 1 5 

Yeni  Demokrasi 'yi sağlamlaştırmak ve ilelebet sağlamlaştırma
ya devam etınek, kapital izm yolunu tutmak demektir. Yeni Demok
rasi ,  proletarya önderliğinde bir burjuva demokratik devrimdir. Yal
nız toprak ağalarına ve komprador burjuvaziye dokunur; milli bur
juvaziye h iç dokunmaz. Toprağı bölüp köylülere vermek, feodal 
toprak ağalarının mülkiyetini  köylülerin özel mülkiyetine dönüştür
mek demektir ve bu burjuva devriminin sınırlarını aşmaz. Toprağı 
bölüşmek hiç de fevkalade bir şey değildir. Mac Arthur, Japonya'da 
bunu yaptı . Napolyon da toprağı dağıtmıştı . Toprak reformu, ne ka
pitalizmi yıkabilir ne de sosyalizme götürebilir. 

Bugün dev !etimizde iktidarın aşağı yukarı üçte biri düşmanın 
veya düşman sempatizanlarının elindedir. 1 5  yıldır uğraşıyoruz ve 
ş imdi ü lkenin üçte ikisine hakimiz. Bugün bazı (Parti)  kol sekreter
lerini ,  kızın ızı onlara vermek şöyle dursun, birkaç paket sigaraya 
satın alabil irsiniz . Toprak reformunun barış içinde gerçekleştirildi
ği ve toprak reformu ekiplerinin çok zayıf olduğu bazı yerler vardı ;  
ş imdi oralarda birçok problem olduğunu görebilirsiniz. 

1 5  Teng Zu-huy ( 1 895 - 1 972) ,  l 952'den itibaren Köy Çalışmaları Kesimi'nin baş
kanıydı .  1 955'te bazı kooperatiflerin dağıtı lmasındaki sorumluluk payı nedeniy
le 1 950'lerin sonlarından itibaren etkin liği giderek azaldı . 1 960'l arın başlarında, 
Mao'nun burada sözünü ettiği revizyonist siyasetlerin Parti içinde tartışılması 
s ırasında, Mao'ya tekrar karşı çıktı . Maddi dürtülere ve özel toprak mülkiyetine 
ağırlık veren bu siyasetleri anlatmak için, Kültür Devrimi'nin başlangıcından bu 
yana yayımlanan belgelerde, "sanzi y ibao" ( "Üç özgürlük ve bir güvence" )  de
yimi, "dört büyük özgürlük" deyiminden daha sık kullanılmaktadır. Liu Şao
çi'nin ve sempatizanlarının köylük bölgelerdeki gerici çizgisinin özü olan bu 
kavram hakkında, bkz. "Çin'in Köy lük Bölgelerinde İki Çizgi Arasındaki Mü
cadele" , Peking Review, no : 49 ( 1 967) ,  s .  1 1 - 1 9 . 
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Felsefe üzerine malzemeleri aldım. *  Tas lağa** bir göz atabil
dim; diğerlerini  okuyamadım .  Analiz ve sentez üzerine olan malze
melere de baktım . . 

Zıtların birliği kanunu hakkında ve bu konuda burjuvazinin ne 
dediği, Marx, Engels, Lenin ve Stalin'in ne dediği , reviyonistlerin ne 
dediği hakkında böyle malzemeler toplamak iyidir. Burjuvaziyi ele 
alalım. Bugün Yang S ien-çen zıtların birliğinden söz ediyor; eskiden 
Hegel de bundan söz ediyordu . Bu  gibileri eskiden de vardı . Şimdi 
daha da kötülediler. Eskiden, Bogdanov ve Lunaçarski de vardı ; 
bunlar Tanrıcılıktan dem vuruyorlardı . Bogdanov'un ekonomik gö
rüşlerini okudum. Lenin de okumuş ve anlaşılan i lk birikim üzerine 
olan bölümü doğru bulmuş (Kang Şeng: "Bogdanov'un ekonomik 
teorileri , modern revizyonizminkilerden belki biraz daha aydınlıktı . 
Kautsky'nin ekonomik teorileri Kruşçev'inkilerden biraz daha ay
dınlıktı ve bugün Yugoslavya da Sovyetler B irliği 'nden biraz daha 
aydın lıktır. Alt tarafı , Cilas , S talin hakkında bir iki iyi şey söylüyor; 
S talin'in Çin meseleleri hakkında özeleştiri yaptığını söylüyor. " )  

Stalin ,  Çin meselelerini ele alışta hatalar yapmış olduğunu hisse
diyordu ve bunlar hiç de küçük hatalar deği ldi . B iz, birkaç yüz mil
yonluk büyük bir ü lkeyiz; oysa o, bizim devrimimize ve iktidarı e le 
geçirmemize karşı çıktı . Bütün ü lkede iktidarı ele geçirmek için yıl
lar boyu hazırlanmıştık; Japonya'ya Karşı Savaş'ın tümü, bir hazır
l ıktı . "Yeni Demokrasi Üzerine" yazısı da dahil -olmak üzere, o dö-

* Stenografın notu: Burada ka'itedi len, çelişmeler meselesi üzerine malzemelerdir. 
* *  Stenografıri notu: Burada kastedilen, " ikinin birleşip bir plması" 1 6  tezini eleştiren 

bir yazı taslağıdır. 
1 6  "İkinin birleşip bir olma'iı" fikri, 1 955'ten beri Yüksek Parti Okulu'nun başkanı 

olan Yang Sien-çen (d. 1 899) tarafından 1 960'1arm başlarında i leri sürülmüştü. Bu 
kavram, mücadelenin ve çelişmenin önemini  küçümsüyor ve Mao'nun "birin iki
ye bölünmesi'. '  görüşüyle, yani belli çelişmeler çözümlendikten sonra bi le müca
delenin, özeJlikle sınıf mücadelesinin tekrar tekrar ortaya çıktığı görüşüyle çatışı
yordu. Yang Sien-.çen'in görüşleri 1 964 Temmuz' undan itibaren basında şiddetle 
eleştirildi . Stenografın notunda sözü edilen, "makale taslağı " ,  herhalde Yang'a yö
neltilecek hücumlardan birinin önceden onayı için Başkan Mao'ya sunulan bir 
özeti veya taslağı olacak. 
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neınin Merkez Komitesi belgelerine bakarsanız bu gayet açık görü
lür. Yeni Demokrasi şunları söylüyordu :  "Bir burjuva diktatörlüğü 
kuramazsınız; yalnız proletarya önderliği altında da Yeni Demokra
si'yi kurabilirsiniz. Yalnız proletarya önderliğinde bir demokratik 
halk diktatörlüğü kurabilirsiniz. Ülkemizde seksen yıl boyunca bur
juvazinin önderlik ettiği bütün demokratik devrimler başarısızlığa 
uğradı. B izim önderliğimizdeki demokratik devrim mutlaka zafere 
ulaşacaktır. Tek çıkış yolu budur; başka çıkış yolu yoktur. Bu ilk 
adımdır. İkinci adım sosyalizmi kurmak olacaktır. " Böylece "Yeni 
Demokrasi Üzerine" ,  başlı başına bir programdı . S iyaseti, ekonomi
yi ve kültürü de ele alıyordu, yalnız askeri meseleleri ele almıyordu . 
(Kang Şeng: '"Yeni Demokrasi Ü zerine' , dünya komünist hareketi 
açısından çok önemlidir. İspanyol yoldaşlara sorduğumda, kendileri 
için meselenin Yeni Demokrasi'yi değil, burjuva demokrasisini kur
mak olduğunu söylediler. Kendi ülkelerinde, üç noktayla, orduyla, 
köylük bölgelerle, siyasi iktidarla ilgilenmediler. Kendilerini tama
men Sovyet dış politikasının ihtiyaçlarına uydurdular ve hiçbir şey 
başaramadılar. " )  Bunlar Cen Du-siyu'nun politikalarıdır! "Komünist 
Partisi'nin bir ordu örgütlediğini ve sonra da başkalarına devrettiği
ni söylüyorlar. " Bu tamamen yanlıştır. (Kang Şeng Yoldaş: "Bunlar, 
aynı zamanda ne siyasi iktidarı istiyor ne de köylülüğü sefer1'er edi
yorlardı . O sırada Sovyetler Birliği onlara şöyle dedi: 'Eğer proletar
ya önderliğini kabul ettirirseniz, İngiltere ve Fransa buna karşı çıka
bilir ve bu Sovyetler Birliği'nin çıkarlarına uygun düşmez." )  

Küba'ya gelince, Küba'da, tam da siyasi iktidar kurmak ve bir 
ordu kurmakla ilgilendiler. Aynı zamanda (geçmişt_e bizim yaptığı
mız gibi) köylülüğü seferber ettiler; bu nedenle başarıya ulaştılar. 

[Kang Şeng Yoldaş : "Bir de, onlar (İspanyollar) savaştıklarında 
düzenli savaş veriyorlardı; tıpkı burjuvazi gibi, Madrid'i sonuna ka
dar savundular. ı 7 Her şeyde kendilerini Sovyet dış politikasına tabi 
kıldılar. "]  
l 7 Kang Şeng burada İspanyol Cumhuriyetçi lerinin sonuna kadar direnmelerini de

ğil ,  bell i  mevzi lerin elde tutulmasının tayin edici olmadığım kavramamalannı 
eleştiriyor. 
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Üçüncü Enternasyonal'in dağıhnasından önce bile,  biz Üçüncü 
Enternasyonal'in emirlerine itaat etmiyorduk. Zunyi Konferan
sı'nda 1 8  itaat etmedik ve çlaha sonra, Düzeltme Hareketi l 9  de dahil 
olmak üzere, nihayet bir karar tasarısını ("Partimizin Tarihindeki 
Bazı Meseleler Üzerine Karar")20 benimsediğimiz ve " solculuk" 
hatalarını düzelttiğimiz Yedinci Kongre'ye kadar2 ı uzanan on yıl 
boyunca onlara hiç itaat etmedik. Bu dogmatikler, Çin'in özellikle
rini hiç, ama hiç incelemiyorlardı; kendilerini köylük bölgelere at
malarından on küsur yıl sonra da köylük bölgelerdeki toprak, mül
kiyet ve sınıf ilişkilerini hala hiç,  ama hiç bilmiyorlardı. S ırf oraya 
gitmekle köylük bölgeleri anlayamazsınız; köylük bölgelerdeki bü
tun sınıflar ve tabakalar arasındaki ilişkileri incelemeniz gerekir. 
Ben ancak on yıldan fazla zaman hasretlikten sonra bu meseleleri 
kendi kafamda açıklığa kavuşturabildim. Her çeşit insanla, kahve
lerdeki ve kumarhanelerdeki insanlarla bile ilişki kurmalı ve ince
leme yapmalısınız. 1 925'te Köylü Hareketi Eğitim Enstitüsü'nde22 
aktiftim ve köy araştırmaları yapıyordum. Kendi köyümde, incele
me yapmak üzere yoksul köylüleri arayıp buldum. Acınacak bir ha
yatları vardı, yiyecek hiçbir şeyleri yoktu . B irlikte domino (hani o 
gök, yer, insan, uyum, Mey Çien, Çang Sang ve sıralı cinsinden) 
oynadığım, sonra da bir yemek ısmarladığım bir köylü vardı . Ye
mekten önce, yemek sırasında ve yemekten sonra onunla konuştum 
ve köylük bölgelerdeki sınıf mücadelesinin niçin o kadar keskin ol
duğunu anladım. Benimle konuşmayı kabul etmesinin nedenleri 
şunlardı: B irincisi, ona insan muamelesi yapıyordum; ikincisi, ona 
yemek ısmarlamıştım ve üçüncüsü, benden biraz para kazanması 
mümkündü. Ben hep kaybediyordum, bir iki gümüş dolar kaybet
tim ve sonuç olarak çok memnun kaldı. Kurtuluştan sonra bile be-
1 8  Mao Zedung'un n ihayet başkan seçi ldiği, 1 935'teki konferans. 
1 9  l 942- l 945'teki Düzeltme Hareketi . 
20 "Sağ ve Sol Sapn1alar" diye yayımlanan karar. 
2 l 1 945'teki kongre. 
22 Mao bu enstitüdeki faal iyetine 1 925'te başladı , fakat başına geçmesi ve esas kat

kısını yapması 1 926 yılı .  
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ni  iki kere görnıeye gelen bir arkadaş vardı . O günlerde bir ara du
ruınu gayet sıkışıktı ve bir dolar borç almak için beni  aradı .  Ben ona 
karşılıksız yardıın olarak üç dolar verdiın . O zamanlarda böyle kar
şılıksız yardım bulmak çok güçtü . Babam, bir insan kendini kolla
ınadığı takdirde yerin ve göğün onu cezalandıracağı görüşündeydi .  
Annem ona karşı çıkıyordu . Babam öldüğünde, cenazeyi çok az ki
şi izledi . Annem öldüğünde ise cenaze çok kalabalıktı .  B ir seferin
de Ko Lao Huy23 ailemizi soydu . Ben onların hakl ı olduğunu, çün
kü halkın hiçbir şeyi olmadığını söyledim . Anneın bile bunu asla 
kabul edemiyordu . 

B ir keresinde Çangşa'da pirinç yüzünden kargaşalıklar çıktı ve 
eyalet val isi dövüldü . Fasulyelerin i  pazarda satmış ve eve dönmek
te olan birtakım S iang S iang' l ı  satıcılar vardı .  Onları durdurup du
rumu sordum.  Kırmızı ve Yeşil Çeteler de köylük bölgelerde top
lantılar yapıyor ve büyük aileleri yiyip bitiriyorlardı . Bunlar Şang
hay gazetelerinde yazıldı ve kargaşalıklar, ancak Çangşa'dan asker 
gönderildiği zaman bastırıldı . (İsyancılar) disiplinsizdiler, orta köy
lü·lerin pirincine el koyuyorlardı , böylece kendilerini tecrit etti ler. 
Önderlerinden biri kah oraya, kah buraya kaçtı ,  nihayet dağlara sı
ğındı , ama orada yakalandı ve idam edildi . Daha sonra köy eşrafı 
bir toplantı yaptılar ve birkaç yoksul köylüyü daha öldürdüler. O sı
rada henüz Komünist Partisi yoktu ; bunlar, kendiliğinden gelme sı
nıf mücadeleleriydi . 

B izi s iyaset sahnesine toplum itt i .  Daha önce Marksizme dal
mak kimin aklına gelirdi? Ben adını bile duymamıştım. Duydukla
rım ve aynı ?amanda okuduklarım, Konfüçyüs, Napolyon,  Was
hington, Büyük Petro, Meij i Restorasyonu, üç ünlü İtalyan (yurtse
veri) idi . Yani  hep kapitalizmin kahramanlarıydı .  Franklin ' in bir bi
yografisini de okumuştum. Yoksul bir aileden geliyordu, daha son
ra yazar oldu ve elektrik üzerine de deneyler yaptı . (Cen Bo-da: " İn
sanın alet yapan bir hayvan olduğu tezini ilk Franklin ortaya att ı . " )  

2 3  Bir köylü çetes i .  
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İnsanın,  alet yapan bir hayvan olduğunu söylüyordu . Daha önce
leri ,  insanın düşünen bir hayvan olduğunu söylüyorlardı. "Kalp or
ganı düşünebilir"24 diyorlardı, insanın bütün yaratılışın ruhu olduğu
nu söylüyorlardı . Kim bir toplantı yapıp onu (o mevkiye) seçti? O, 
bu payeyi kendi kendine bahşetti . Bu görüş, feodal dönemde mev
cuttu . Daha sonra Marx, insanın bir alet yapıcı olduğu ve sosyal bir 
hayvan olduğu görüşünü ileri sürdü . Gerçekte insanın büyük bir 
beyne ve iki ele sahip olması ,  ancak bir milyon yıllık (bir evrimin) 
sonucudur. Gelecekte, hayvanlar gelişmeye devam edecek. Yalnız 
insanların iki eli olabileceğine inanmıyorum. Atlar, inekler, koyun
lar gelişemez mi? Sadece maymunlar mı gelişebilir? Ve üstelik, bü
tün maymunlardan sadece bir türünün gelişebileceği ve diğerlerinin 
gelişemeyeceği gerçek olabilir mi? Bir milyon yıl , on milyon yıl 
sonra, atlar, inekler ve koyunlar hala bugünkünün aynı mı olacak? 
Ben, değişmeye devam edeceklerine inanıyorum. Atlar, inekler, ko
yunlar ve böceklerin hepsi değişecek. Hayvanlar bitkilerden oluştu, 
deniz yosunlarından oluştu . Çang Tay-yen, bütün bunları biliyordu . 
Devrim konusunda Kang Yu-vey ile tartıştığı kitabında, bu ilkeleri 
savunuyordu .25 Yeryüzü başlangıçta ölüydü; ne bitki, ne su, ne de 
hava vardı . Kim bilir kaç 1 O milyon yıl sonra su oluştu ; hidrojen ve 
oksijen hemencecik ve herhangi bir şekilde suya dönüşmez. Suyun 
da kendi tarihi vardır. Daha da önceleri , hidrojen ve oksijen bile 
mevcut değildi . Ancak, hidrojen ve oksijen ortaya çıktıktan sonra, 
bu iki elemanın birleşip su olması ihtimali belirdi . 

Doğa bilimlerinin tarihini inceleınel iyiz: Bu konuyu ihmal et
mek olmaz. B irkaç kitap okumalıyız. Bugünkü mücadelelerimizin 
ihtiyaçlarına göre okumakla, hedefsiz bir şekilde okumak arasında 

24 Bu alıntı , Mençiyus, Altıncı Kitap, kısım iV, bölüm l 5'tendir. 
25 Burada Çang Ping-lin'in 1 903'te yayımlanan ünlü "Kang Yu-vey'in Devrim Üze

rine Mektubunun Çürütülmesi" adl ı  n1akalesi kastedi liyor. Bu makalede Çang, 
devrim mi, reform mu meselesinde Kang'a şiddetle saldırmış, aynı zamanda, mev
cut türler ve ırklar arasındaki farklı l ıkların tarihin ürünü olduğunu ileri süm1üştü. 
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hüylik  b ir  fark vard ı r. Fu Ying !26 h idrojenle oksijenin ancak yüzler
ce ve h i ı,1 l c rce kere yan yana geldikten sonra su n1eydana get irdiği
n i  söy lüyor: bu . h iç de bas it bir " ikinin birleş ip bir ohnası"  olayı de
ği ldir. Fu Ying. hu konuda da haklıdır. Onu bulup konuşınak isl iyo
runı .  ( Lu PinQ:'c h i taben : ) Sizler, Fu Ying'in her dedi2 ine kes inkes 

� � � 

karş ı çıkn1anıal ı sını1.. 2 7  
Bugüne kadar analiz ve sentez açık bir şekilde tanımlannıanııştır. 

Analiz konusu daha aç ık �  anıa sentez konusunda pek bir şey söylen
ıneıni�t ir. Ay Zu-çi28 i le konuşluın. Bugünlerde sadece kavramsal 
sentez ve anal i zden söz edildiğini .  objektif pratik sentez ve anal iz
den pek söz edihnediğini  söyledi. Koınün ist Partis i'nin ve Guoınin
dang'ın ,  proletaryanın v e  buı:iuvazinin ,  toprak ağalarının ve köylüle

rin �  Çinl ilerin ve cınpcryal ist lerin anal iz ve sentezini nası l yapıyo
ruz? Örneğin, Koınünist Part isi ve Guomindang açısından bunu na
s ı l  yapıyoruz? Bunun analizi, çok basit pir sorundur: Ne kadar güç
lü olduğuınuz, ne kadar loprağıınız, kaç üyenı iz, kaç askerimiz, Ye
nan gibi kaç üssüınüz olduğu,  zaaflarınıızın neler olduğu sorunudur. 
El iınizde hiç büyük şehir yok, orduınuz yalnız l milyon 200 bin ve 
dış yardım alınıyoruz. Oysa Guomindang büyük miktarda dış yar
dım al ıyor. Yenan'la Şanghay'ı karşılaştırırsak, Yenan'ın sadece 7 bin 
nüfusu var; buna (Part i ve hükümet) organlarında çalışanları ve (Ye
nan'da bulunan) birlikleri eklersek, toplam 20 bin oluyor. Sadece el 
zanaatları ve tarım mevcut. Bunu nas ı l  olur da büyük bir şehirle kar
şılaştırabiliriz? Güçlü noktalarımız ise, Guomindang'ın halktan ko
puk olmasına karşılık, biziın halkın desteğin i almamızdır. S izin da-

26 Fu Ying, herhalde l 964'te hayatta olan bir Çinl i  bi l im adamı olacak . Hakkmda 
başka bir bi lgi bulunamadı . 

27 Lu Ping, bu s ırada Pekin Üniversitesi rektörüydü. 1 966 Haziran' ında görev inden 
azledildi ve mücadele hedeflerinden biri oldu. 

28 Ay Zu-çi ( 1 9 1 0- 1 966 ) ,  öldüğünde, Yüksek Paı1 i Okulu'nun başkan yardımcısıy
d 1 .  Parti 'nin önde ge len fe lsefe sözcülerinden biriydi .  Rusçadan d iyalektik ma
teryal izm üzerine k i taplar çev i 1111 iş Marksizmi ki t lelere mal etmeyi amaçlayan 
birçok kitap ve makale yazm ı�t ı .  1 Kas ım 1 964'tc llalk111 Ga:C'IC'si'nde, Yang Si
en-çen'e hücum eden bi r yazı yay ımladı . 

322 



ha çok toprağınız. askerin iz ve s i lah ınız var. mna askerleri n iz zorla 
si lah ah ına alınnıış ve subaylarla erler arasında zıt l ık var. Elbette or
du larının oldukça büyük bir kısnı ı  da önenı l i  bir savaş kapasitesine 
sah iptir� hepsinin bir darbede çökınesi asla söz konusu değildir. Za
yıf noktalan şudur: Anahtarı, halktan kopuk olmalarıdır. Biz halk 
kitle leriyle birleşiyoruz, onlar halk kit lelerinden kopukturlar. 

Onlar propagandalarında, Konıünist Part isi'nin,  ortak nıülkiyet i 
ve karı ların ortak olmasını  getirdiğini söylüyorlar ve bu fikirleri il
kokullara kadar sokuyorlar. Şöyle bir şarkı beste lediler: "Çu Tch ve 
Mao Zedung, yakıp yıkarak ve her çeşit şey yaparak çıkageldiklc
rinde, haliniz ne olacak?" İ lkoku l öğrenci lerine bunu söyleıneyi öğ
retti ler ve onlar da öğrenir öğrennıez gidip analarına, kız ve erkek 
kardeşlerine sordular ve böylece taın ters i bir etkiyle � biziın propa
gandamızı yaptılar. (Şarkıyı )  duyan ve babasına soran küçük bir ço
cuk vardı. Babası :  "Böyle şeyler sorma; büyüdüğünde kendin görür, 
an lars ın"  dedi .  Orta yolcunun biriydi .  Derken çocuk aıncasına da 
sordu . Amcası onu azarladı ve "Neymiş bu yakıp yıkma lafları? Bir 
daha duyarsam döverim ! "  dedi. Amcası eskiden Komünist Gençlik 
B irl iği üyesiydi . Bütün gazeteler ve radyo istasyonları bize saldırı
yordu. Çok gazete vardı, her şehirde birkaç düzine vardı ,  her hizbin 
bir gazetesi vardı ve istisnas ız hepsi komünizm düşmanıydı . S ıra
dan halkın hepsi dinl iyor muydu on ları? Hiç de değil ! Çin işlerinde 
belli bir tecrübemiz var; Çin bir " serçe"dir.29 Yabancı ülkelerde de 
her şey, zenginler ve fakirler, karşıdevrim ve devrim, Marksizm-Le
ninizm ve revizyonizmden ibarettir. Herkesin komünizm düşmanı 
propagandayı yutacağına ve komünizm aleyhtarlığında birleşeceği
ne asla inanmamalısınız !  O s ıralarda biz de gazete okumuyor muy
duk? Ama h iç de etkilenmedik işte . 

29 "Bir serçey i kesip biçmek ve incelemek" benzetmesi, l 958'de, "Çal ışma Yön
ten1leri Üzerine Altmış Madde"nir;ı 32.  sinde ortaya ataldı ve o zamandan bu ya
na s ık sık kul lanı ldı .  Bu benzetme, belli sayıda örneğin dikkatle incelenmesin
den ç ıkarak genel ilkelere varmak yöntemini ifade etmektedir. Burada Mao 
Çin'in geniş t1,luslararası bakış  aç ısmdan, bugün bütün dünyadak i devrim mese
lelerini yansıtan küçük bir dünya olduğunu işaret ediyor. 
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Ben , Kırmızı Odarun Rüyası 'nı beş kere okudum ve ondan etki
lenmedim. Onu tarih olarak okudum. İlkönce bir hikaye olarak, 
sonra da tarih olarak okudum.  İnsanlar Kırmızı Odanuı Rüyası 'nı 
okuduklarında dördüncü bölümü dikkatle okumuyorlar, oysa bu bö
lüm aslında kitabın özüdür. B ir de Cang-kuo malikanesini anlatan 
ve şarkılar besteleyip notlar yazan Leng Zu-sing var. "Su Kabağı 
Rahibin in , Su Kabağı Meselesin i  Halledişi" başlığını taşıyan dör
düncü bölüm, "Memurların Nazarlığı"ndan söz etmekte ve dört bü
yük aileyi tanıtmaktadır: 

Yaşa, var ol diye ba<.�ır 
Nanking 'li Çiya 'lara 
Onlar altınlarını  
Küple tartarlaı: 
Göklere sürtünür Ah-pang Sarayı 
Anıa yetmez 
Nanking 'li Şih 'leri barındırmaya. 
Okyunusun Kralı , 
Altın yatakları tükend(�inde,  
Nanking 'li Vang 'lara gider borç almaya, 
Oy le zengindirler ki , 
Paralarını saymak bütün gün sürer . . .  

30 

Kırmızı Odanın Rüyası , dört büyük ailellin her birini tek tek an
latır. Düzinelerle insanın kaderin i  etkileyen şiddetli bir sınıf müca
delesi hakkındadır, ama bu insanların ancak 20-30 kadarı hakim sı
nıftandır (bu kategoride 33 kişi olduğu hesaplanmıştır) . Yüeh Yang, 
Zu-çi, ikinci kız kardeş Yu, üçüncü kız kardeş Yu vb. bütün diğer
leri köledir ve sayıları 300'den fazladır. Tarihi incelerken başlangıç 

30 Leng Zu-sing, Cang-kuo dükünün mal ikanesini, kitabın ikinci bölümünde anla
tıyor. "Memurların Nazarlığı" veya "Mandarin'in Cankurtaranı" bölgenin zen
gin ve nüfuzlu ai lelerinin l istesiydi . Su Kabağı Tapınağı'nın eski rahibine göre, 
onları gücendirip kend.i kariyerini mahvetmemek için her memurun bu l isteyi 
taşıması gerekiyordu. 
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noktası olarak sınıf mücadelesini almadığınız takdirde kafanız karı
şacaktır. Meseleler ancak sınıf tahlili yoluyla açık seçik tahl i l  edile
bilir. Kırnuzı Odanın Rüyası yazılalı 200 yıld�n fazla oluyor ve ki:
tap üzerine yapılan araştırmalar bugün bile meseleleri aydınlatabil
miş değildir; problemin güçlüğünü buna bakarak anlayabiliriz . Her 
ikisi de uzman olan Yü Ping-po ve Vang Kun-lun  var.3 1 Ho Çi-fang 
da bir önsöz yazdı.  32 Vu Çih-çang adında biri de aynı konuyu ele 
aldı . Bütün  bunlar, Kırnuzı Odanın Rüyası üzerine yakın zamanlar
da yapılan araştırmalardır; eski araştırmaları saymayacağım bile. 
Kırmızı Odanın Rüyası hakkında Zay Yüan-pey'in görüşü yanlıştı ; 
Hu şih'inki biraz daha doğruydu. 

Sentez nedir? İki zıddın ,  Guomindang ile Komünist Partisi''nin, 
kıta toprakları üzerinde nasıl sentez olduğunu hepiniz gördünüz. 
Sentez şu şekilde gerçekleşti-: Orduları üstümüze geldi ler ve biz on
ları yedik, lokma lokma yiyip bitirdik onları . Yang S ien-çen'in sö
zünü ettiği şekilde, ikinin birleşip bir olması değildi bu ; barış için
de bir arada var olan iki zıttın sentezi değildi . Onlar barış içinde bir 
arada yaşamak istemiyorlardı, bizi yutmak istiyorlardı . Aksi takdir
de ne diye Yenan'a saldırsınlardı? Orduları üç sınır üzerindeki üç si
en hariç, Kuzey Şensi 'nin her köşesine girdi . S izin kendi hürriyeti
niz var, bizim de kendi hürriyetimiz. S iz 250 bin kişisiniz, biz ise 
25 bin. 33 Birkaç tugay, 20 binin az üzerinde bir şey. Analizi yaptık, 
sentezi nasıl yapacağız? Eğer bir yerlere gitmek istiyorsanız, buy
run gidin , biz yine de ordunuzu lokma lokma yutacağız. Zafer ka-

3 1 Mao'nun Yü Ping-po'ya eleştirisi, Yü Ping-po'nun Kırmızı Odanın Rüyası 'nı ge
nel olarak feodal toplumun mahkum edilmesi deği l ,  sadece bireysel tal ihsizlik
lerden yakınma olarak aldığı noktasında düğümleniyordu. Vang Kun-Jun,  
l 950'lerde Pekin Belediyesi başkan yardımcısıydı. 

32 Ho Çi-fang ( 1 9 1 1 - ) ,  l irik bir şair ve edebiyat dünyasında güçlü bir şahsiyetti . 
l 954'te Yü Ping-po'ya karşı yürütülen mücadelede Yü'nün Kırmızı Odanın Rü
yası 'na il işkin yorumunda hatalı, ama siyasi bakımdan sadık olduğunu i leri sü
rerek, onu bir noktaya kadar savunmuştu . Kendisi de Büyük İ leri Atılım sırasın
da e leştiriye uğradı. 

33 Bu rakamlar, Japonya'ya Karşı Savaş' ın başındaki rakamlardır. l 946'da nihai 
mücadele başladığında, Halk Kurtuluş Ordusu en az yarım mi lyonu buluyordu. 
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zanacak seki ldc savasabilivorsak savasıvorduk: kazanamavacak-.> ; J :. J  ., 

sak. geri çekiliyorduk. 1 947 Mart'ından 1 948 Mart'ına kadar düş-
manın bütün ordusu doğaya karışıp gitti , çünkü on binlerce askeri
ni iınha etmiştik. Yi-çuan'ı sardığımızda ve Liu Kan, şehri kurtar
nıaya geldiğinde ,  başkomutan Liu Kan öldürüldü , üç tümen komu
tanının ikisi öldürülüp diğeri esir alındı ve bütün ordu (bir anda) 
yok oldu . İşte bu sentezdi. Tüfeklerinin ve toplarının tümü bizim ta
rafa sentez oldu ve askerleri de sentez oldu . B iziınle kalmak isteyen 
kalabil irdi , kalınak istemeyenlerin ise seyahat masraflarını ödüyor
duk. Liu Kan'ı imha ettikten sonra Yi-çuan'daki tugay savaşmadan 
teslim oldu . Üç büyük seferde Liao-Şen, Huay-Hay ve Pekin-Tien
zin seferlerinde sentez yöntemimiz neydi? Fu Zo-yi 400 bin kişilik 
ordusuyla birlikte savaşmadan bizim tarafımıza sentez oldu ve hep
si tüfeklerini tes lim etti ler. 34 Bir şeyin başka bir şeyi yemesi, büyük 
balığın küçük bal ığı yemesi, işte sentez budur. Bu şimdiye kadar ki
taplarda hiç böyle konmadı . Ben de kendi kitaplarımda böyle koy
muş değilim. Yang Sien-çen'e kalsa, o ikinin birleşip bir olduğuna 
ve sentezin ,  iki zıt arasındaki çözülmez bağ olduğuna inanıyor. Bu  
dünyada çözü lmez bağ olarak ne var ki? Şeyler birbirine bağlana
bilir, ama sonunda koparılacaklardır. Koparılamayacak hiçbir şey 
yoktur. Yirmi küsur yıllık mücadelemizde, bizim de birçoğumuz 
düşman tarafından yutuldu . 300 bin kişilik Kızıl Ordu, Şen-Kan 
Ning (Şensi-Kansu-Ningsia) bölgesine vardığında sadece 25 bin ki
şi kalmıştı .  Diğerlerinin bir kısmı yutulmuş, bir kısmı dağılmış ,  bir 
kısmı öldürülmüş veya yaralanmıştı . 

Zıtların birliğin i tartışırken , başlangıç noktamız olarak hayatı al
malıyız. (Kan Şeng Yoldaş: "Sadece kavramlardan söz etmek yet
mez . " )  

Analiz olurken, sentez de olmaktadır ve sentez olurken, analiz 
de olmaktadır. 

34 Pekin'deki Guomindang garnizonuna kumanda eden General Fu Zo-yi 1 949 
Ocak'ında şehri savaşmadan teslim etti . Daha sonra Pekin hlikümetinde sulama 
bakanı oldu. 
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İnsan lar, hayvan ve bitki leri yedik lerinde de ilköncc anal iz le i�e 
başlarlar. Niçin kun1 yen1iyoruz? Pirinç kun1lu olduğundan ycnnıez. 
Niçin at lar, inekler ve koyunlar gibi ot yemiyoruz da sadece lahan·a 
gibi şeyleri yiyoruz? Her şeyi tahlil etmeliyiz. Şen Nung yüz otu 
tattı ve onların ilaç yapmada kullanılmasını başlattı . 35 On binlerce 
ve on binlerce yıl sonra, analiz nihayet neyin yenebi leceğini ve ne
yin yenn1eyeceğini açıkça gösterdi . Çekirgeler, yılan lar ve kaplum
bağalar yenebilir. Yengeçler, köpekler ve su hayvanları yenebilir. 
Yemeyen bazı yabancılar (da) var. Kuzey Şensi'de su hayvanlarını 
yemezler, balık yemezler. Kedi de yemezler orada. Bir yıl, Sarı Ne
hir adamakıllı taşmış ve kıyıya on binlerce kilo balık vurınuştu ; 
hepsini gübre olarak kullandılar. 

Ben yerli bir filozofum; sizler yabancı fi lozoflarsınız. 
(Kang Şeng Yoldaş: "Acaba Başkan, üç kategori �eselesi hak

kında bir şeyler söyleyebi lir mi? " )  
Engels üç kategoriden söz etmişti , ama bana sorarsanız ben bu 

kategorilerin ikisine inanmıyorum. (Zıtların birliği en temel kanun
dur; nicelik ve niteliğin birbirine dönüşmesi, nicelik ve nitelik zıt
larının birliğinden ibarettir ve yadsımanın yadsınması ise hiç yok
tur. ) N içelikle niteliğin birbirine dönüşınesini ,  yadsımanın yadsın
masını ve zıt ların birliği kanununu aynı düzeyde yan yana koymak, 
" tekçilik" (monizm) değil ,  "üççülük"tür. En temel şey, zıtların birl i 
ğidir. Nicelikle niteliğin birbirine dönüşmesi,  nicelik ve nitelik zıt
larının birl iğidir. Yadsımanın yadsınması diye bir şey yoktur. Olum
lama, yadsıma·, olumlama, yadsıma . . .  şeylerin gel işiminde, olaylar 
zincirinin her halkası ,  hem olumlama hem de yadsımadır. Kölec i 
toplum ilkel toplumun yadsınmasıydı , ama feodal toplum açısından 
olumlamayı teşkil ediyordu. Feodal toplum köleci toplum açısından 
yadsınmayı , ama kapitalist toplum açısından olumlamayı teşkil edi
yordu . Kapitalist toplum feodal toplumun yadsınmasıydı, ama o da 
sosyalist toplum açısından olumlamadır. 

35 Efsanevi İmparator Şen N ung'un, MÖ 3 .  bin yı lda, tarımı öğretmiş ve özel l ikle 
bitki lerin tıbbi nitel iklerini keşfetmiş olduğu söylenir. 
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Sentez yöntemi nedir? İlkel toplunıun köleci toplumla yan yana 
var olınası mümkün müdür? Evet, yan yana vardırlar, ama bu , bütü
nün sadece küçük bir parçasıdır. Genel görünüm şudur: İlkel toplum 
tasfiye olacaktır. Üstelik, toplumun gelişmesi , aşama aşama gerçek
leşir, i lkel toplum da birçok aşamaya ayrılır. O sırada henüz kocala
rı öldüğünde kadınları da birl ikte gömme adeti yoktu, ama kadınlar 
kocalarına tabi olmaya zorlanıyorlardı . İlkönce erkekler kadınlara 
tabiydi, sonra işler zıddına dönüştü ve kadın lar erkeklere tabi oldu . 
Tarih in bu aşaması bir milyon yıldan fazla zamandır sürdüğü halde 
henüz sonuca ulaşnıaınıştır. S ınıflı toplum daha 5 000 yıl bile sür
müş değil ;  ilkel çağın sonundaki Lung Şan ve Yang Şao kültürlerin
de36 renkli çömlekçilik vardı . Kısacası ,  biri diğerini yutar, biri diğe
rini devirir, bir sınıf tasfiye olur, başka bir sınıf yükselir, bir toplum 
tasfiye olur, başka bir toplum yükselir. Elbette, gelişme süreci için
de her şey bu kadar saf değildir. Feodal topluma varıldığında, top
lumsal yapının büyük kısmını feodal sistem bel irlemekle birlikte, 
hala köleci sistemden bir şeyler mevcuttur. Hala bazı serfler ve aynı 
zamanda zanaatkarlar gibi bağımlı emekçiler mevcuttur. Kapitalist 
toplum da o kadar saf değildir ve daha gelişmiş kapitalist toplumlar
da bile aynı zamanda geri bir kesim de vardır. Örneğin, ABD'nin gü
neyinde kölelik sistemi vardır. Linkoln ,  kölelik sistemini kaldırdı ,  
ama bugün siyah köleler hala var ve mücadele çok şiddetlidir. Bu 
mücadeleye 20 milyondan fazla insan katı lıyor; bu az şey değildir. 

Bir şey başka bir şeyi  yıkar, şeyler ortaya çıkar, gelişir ve yıkı
lırlar. Her yerde bu böyledir. Eğer şeyler, başka şeyler tarafından yı
kı lmazlarsa, kendi kendilerini yıkarlar. İnsanlar niçin ölür? Aristok
rasi de ölür mü? Bu bir tabiat kanunudur. Ormanlar insanlardan da
ha uzun yaşar, ama onlar bile ancak birkaç bin yıl dayanabilirler. 
Ölünı diye bir şey olmasaydı, bu dayanılınaz olurdu . Bugün Kon-

36 K uzeydoğu ve kuzeybatı Çin'deki Lung Şan ve Yang Şao kültürleri, c i lal ı taş 
devrinin en dikkat çek ici iki  kül türüydü.  
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füçyüs'ü hala hayatta görebilseydi, dünya bu kadar insanı taşıya
nıazdı . Çuang-zu'nun yaklaşımını doğru buluyorum.37 Karısı öldü
ğünde, tef çalıp şarkı söyleınişti . İnsanlar öldüğünde, diyalektiğin 
zaferini kutlamak, eskinin yıkılışını kutlamak için şölenler yapılına
l ıdır. Sosyalizm de tasfiye olacaktır; tasfiye olmazsa olınaz, çünkü 
o zaman komünizm olmaz. Komünizm, binlerce ve binlerce yıl  sü
recektir. Komünizm altında n itelik değişiklikleri olmayacağına, ko
nıünizmin n itelik değişiklikleriyle farkl ı  aşamalara bölünmeyeceği
ne inanmıyorum ! Asla inanmıyorum! Nicelik niteliğe, nitelik nice
l iğe dönüşür. Komünizmin milyonlarca yıl hiç değişmeden, nitelik 
bakımından hep tamamen aynı kalabileceğine inanmıyorum. Diya
lektiğin ışığında böyle bir şey düşünülemez. Örneğin,  şu "herkesten 
yeteneğine göre, herkese ihtiyacına göre" i lkesi var. B ir milyon yıl 
hep aynı iktisat bilgisiyle idare edebileceklerine inanıyor musunuz? 
Hiç düşündünüz mü bu meseleyi? Eğer öyle olsaydı iktisatçılara ih
tiyacımız kalmazdı veya en azından tek bir ders kitabı her şeye ye
terdi ve diyalektik ölmüş olurdu . 

Diyalektiğin hayatı, zıtlara doğru sürekli harekettir. İnsanl ık da 
bir gün son bulacak. Din adamları kıyamet gününden karamsarlık
la söz ediyorlar ve insanları korkutuyorlar. B iz insanlığın sonunun, 
insandan daha i leri bir şey yaratacağını  söylüyoruz. İnsanlık hala 
çocukluk dönemindedir. Engels, zorunluluklar ülkesinden özgürlük 
ü lkesine doğru ilerleyişten söz etmiş ve özgürlüğün,  zorunlulukla
rın anlaşılması  olduğunu söylemişti .  Bu  cümle tamam değildir; me
selenin sadece yarısını söyleınekte ve kalanını söylememektedir. 
Sadece anlamak, sizi özgür kılar mı? Özgürlük, zorunlulukların an
ıaşılması ve zorunlulukların dönüştürülmesidir; insanın biraz çalış
ması da gerekir. Eğer yapacak bir iş olmaksızın sadece yerseniz, sa
dece anlarsanız, bu yeterli midir? Bir kanun keşfettiğinizde, onu uy-

37 MÖ 4. yüzyılın ikinci  yarısında yaşayan Çuang-zu adında birinin muhtemelen an
cak bir kısmını yazdığı Çuang-zu k itabı, yalnızca Taoizmin üç kla�ik metninden 
biri deği l ,  aynı zamanda Çin tarihind�ki en büyük edebiyat şaheserlerinden biridir. 
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gu layabi hnelisiniz .  dünyayı yen ide n kurnıalı , araziyi açıp binalar 
diknıeli ,  ınadenler açnıal ı .  sanayi leşmelis in iz .  Gelecekte daha çok 
insan olacak ve tahıl  yetmeyecek . dolayıs ıyla insanların ınaden cev
herlerinden yiyecek çıkarn1ası gerekecek. Böylece özgürlük.  ancak 
dönüştürme yoluyla elde edilebi lecek.  Gelecekte o kadar da özgür 
olnıak nıünıkün olacak ını ?  Lenin .  gelecekte , göklerde oraya bura
ya koşan uçakların .  s inekler kadar çok olacağını söylem işt i .  Her 
yerde birbiriyle çarpışacaklardır: bu ınese lcy i nası l hal ledeceğiz? 
Onları nasıl idare edeceğiz? Haydi idare ett ik. her şey o kadar öz

gür mü olacak? Bugün Pekin'de 1 0  bin otobüs var: Tokyo'da 100 
bin (taşıt) var (yoksa 80  bin ıni ? )  dolayısıy la daha fazla otomobil 
kazası oluyor. B izde otoınobil daha az, aynı zaınanda sürücüleri ve 
halkı da eğitiyoruz, dolayı sıyla az kaza oluyor. 1 O bin yı l sonra Pe
kin 'de ne yapacaklar? Hala 1 O bin otobüs nıü olacak? Belki de ye
n i  bir şey icat edecekler. Öyle ki , bütün bu ulaştırma araçlarından 
vazgeçebilecekler, insanlar basit bir ınekanizmay la her yere uçup, 
istedikleri yere konabi lecekler. Sadece zorun lu lukları an lanıak yet
mez ; şeyleri dönüştürmek de gerekir. 

Komü nizmin aşamalara bö lünmeyeceğine ve hiç nitelik değişik
likleri olmayacağına inanınıyorum.  Lenin, her şeyin bölünebi lece
ğ i n i söyledi . Atomu örnek olarak verdi ve yalnız atomun değil ,  
elektronun da bölünebi leceğini  söyledi . Oysa, daha önceleri .ato
mun bölün ıneyeceği kabul edi l iyordu ; atom çekirdeğinin parçalan
masıy la uğraşan bil inı dal ı  henüz çok gençtir, ancak 20-30 yaşında
dır. Son 20-30 yıl içi nde bilinı adamları atoın çekirdeğini protonlar, 
antiprotonlar, nötronlar, antinötronlar, meson lar ve antimesonlar gi
bi unsurlarına ayırdılar. B un lar ağır olan lardır; bir de hafif olanlar 
var. Bu keşiflerin çoğu, ancak İkinci Dünya Savaşı sırasında ve son
rasında yapı lınaya başlandı .  Elektronların atom çekirdeğinden ayrı
lahi leceği gerçeğine gelince , o daha eskiden keşfedilmişt i .  B ir 
elektrik telinde elektrik akımı, bakır veya alünıinyun1un dışındaki 
serbest elektronlar vasıtas ıyla geçer. Dünyanın 300 li kalın l ığında-
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ki atmosferinde de, serbest elektron tabakaları bulunduğu keşfedil
miştir. Orada da� elektronlarla atotn çekirdeği ayrılmış bulunuyor. 
Henüz elektron parçalanabilıniş değildir, ama bir gün mutlaka onp 
da parçalayacaklar. Çuang-zu , "bel l i  bir uzunluğu her gün yarıya 
bölmekle onu asla sıfıra indirgeyemezsin" demişti. [Çuang-zu, "Çe
şitli Okul lar Üzerine" bölünıü (Bölüın 33G) Kung-sun Lung'dan 
naklen .] Bu gerçektir. İnanmıyorsanız hele bir düşünün.  Eğer sıfıra 
indirgenebi lseydi ,  biliın diye bir şey olmazdı . On bin lerce şey sü
rekli ve sınırsız şekilde gel işmektedir ve sonsuzdurlar. Zaınan ve 
nıekan sonsuzdur. Mekanı ele alal ım, gerek makroskobik ve gerek
se mikroskobik olarak bakıldığında sonsuzdur, sonsuz olarak bölü
nebil ir. Bu nedenle bir ıni lyon yıl sonra bile bil im adamlarının ya
pacak işleri olacaktır. Sakata'nın temel parçacıklar üzerine, Tabi i  
B ilimler dergisindeki yazısını çok beğendiın. 38 Şimdiye kadar hiç 
böyle bir yazı görmemiştim. Diyalektik nıatcryal izm budur. Le
n in'den alıntı yapıyor. 

Felsefenin zaafı, pratik felsefe deği l ,  yalnız kitabi felsefe yarat
mış olmasıdır. 

Daima yeni şeyler ortaya çıkarmal ıyız. Aksi takdirde ne diye bu
rada bulunuyoruz? Ne diye haleflerimiz olsun ist iyoruz? Yeni şey
ler, ancak gerçeklikte bulunabilir, gerçekliği kavramalıyız . Son tah
l ilde, Cen Çi-yü39 Marksist midir, deği l  midir? Onun Budizm üze
rine makalelerini çok beğendim. Bell i  bir araştırmaya dayanıyorlar, 
Cen Çi-yü , Tang Yung-tung'un öğrencisidir.40 Cen Çi-yu yalnız 
38 Nagoya Üniversitesi'ndeki Japon fizikçisi Sakata Şiyuçi ,  "teme l parçacıkların,  

doğa düzenini  meydana getiren tek bir maddi, fark l ı laşmı� ve sonsuz kategori 
olduğunu" savunmaktadır. Bu görüşleri savunan bir yazısı ,  "Kızıl Bayrak" 
( "Hungçi") tarafından Haziran l 965 'te yayımlandı .  

39 Mao, Cen Çi-yü'nün l 963 'te yayımladığı ve 1 973'te yeniden basılan, "Han Tang 
fo-ç·iao su·siang /un çi" ( "Han l 'e Tang Siilalerinde Budist Düşüncesi Üzerine 
Toplu Denemeler") kitabını kastediyor. Cen Çi-yü, bu incelemelerde, Lenin'den 
diyalektik konusunda uzun alıntı lar yapmaktadır. 

40 Cen Çi-yü'nün öğretmeni olan Tang Yung-tung ( 1 892- l 964 ), önde gelen Bu
dizm tarihçisiydi .  Han, Vey, Çin, Kuzey ve Güney sülaleri zamanında Çin Bu
dizmi', H int düşünce tarihi vb. üzerine eserler veı111işti . 1 948'den l 954'te hasta
lanıncaya kadar Pekin Üniversitesi 'nde sosyal ve edebi bi l imler dekanıydı . 
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Tang Sü lalesi Budizınini inceliyor ve sonraki zamanların Budizmi
ni doğrudan doğruya ele alın ıyor. Sung ve Ming metafiziği, Tang 
Sülalesi 'ni Çan Okulu'ndan doğup gelişti ve bu, subjektif idealizm
den objektif idealizme doğru bir hareketti .4 1 Hem Budizm, hem de 
Taoizm vardır ve ikisi arasında ayrım yapmamak yanl ıştır. Onlara 
önem vermemek nasıl doğru olabilir? Han Yü saçmalıyordu. Onun 
şiarı, ' ' İfade tarzlarından değil , fikirlerinden öğrenin" idi . Kendi fi
kirlerini tamamen başkalarından kopya ediyor, denemelerin biçimi
ni ,  kompozisyon tarzını değiştiriyordu . Saçmalıyordu ve ettiği az 
buçuk akıllı laflar da esas olarak eskilerden alınmıştı. "Öğretmenler 
Üzerine Konuşma." gibi yazılarda biraz yeni bir şeyler vardır. Liu 
Zu-hu farklıydı . Budist ve Taoist materyalizmin girdisini çıktısını bi
liyordu .42 Bununla beraber, Gök Cevap Veriyor adl ı  eseri, biraz faz
la kısadır. Gök Cevap Veriyoı� Çü Yüan'ın Gök Soruyor adlı eserinin 
bir ürünüdür.43 B inlerce yılda, bir tek bu adam çıkıp Gök Cevap Ve
riyoı: gibi bir eser yazdı . Gök Soruyor ve Gök Cevap Veriyor neden 
bahsetmektedir? Eğer açıklayıcı notların yardımı olmadan okursa
nız, anlayamazsınız, yalnız genel bir fikir edinebilirsiniz; Gök Soru
yor gerçekten inanılır gibi değildir, binlerce yıl önceden, evren, tabi
at ve tarih hakkında bir yığın soru ortaya atmıştır. 

(İkinin birleşip bir olması meselesi hakkındaki tartışma üzeri
ne : )  Hung Çi birkaç iyi makaleyi yayımlasın ve bir rapor yazılsın. 

4 1 Sung ve Ming sü la le leri döneminin Çin filozofları Çan veya Zen Budizminin et
kisiyle, Konfüçyüsçülük ile Budizm arasında bir sentez gel iştirdi ler. Li ( ilke ve
ya akı l ,  mantık ) kavramının esas rolü  oynadığı bu sentez, Yeni-Konfüçyüsçülük 
diye bilinir. Çu Si ( 1 1 30- 1 200) bu filozofların en ünlüsüydü. 

42 Han Yü (768-824) ve Liu Zung-yüan (773-8 1 9) ,  iki ünlü şair denemeciydi . Liu 
Zung-yüan, eserlerinde Liu Zu-hu ismini kullanıyordu. 

43 Liu Zung-yüan, "Tien Tuy" ("Gök Cevap Veriyor")  adl ı  denemesinde, Çü Yü
an' ın "Tien Ven" (Gök Soruyor) şiirinde ortaya attığı evrenin kökenine ve nite
l iğine i l i şkin sorul arı cevaplandım1aya girişmiştir. 
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ÇİN'İN BÜYÜK İLERİ ATILIMI ı 

(ARALIK 1 964) 

Dünyadaki diğer ü lkelerin eski teknik gelişme yollarını izleyip, 
onları gerisinden adım adım emekleyemeyiz. Eski gelenekleri yer
le bir etmeli, ileri teknikleri uygulamak için elimizden geleni yap
malı, çok uzun olmayan bir tarihi dönemde, ü lkemizi güçlü , mo
dern bir sosyalist devlet olarak inşa etmeliyiz . Büyük İleri Atı
l ım'dan söz ederken bunu kastediyoruz .  Bu  gerçekten imkansız mı
dır? Övünüyor muyuz ya da havanda su mu dövüyoruz? Kesinlikle 
hayır. Bu  gerçekleşebilir. B unu anlamak için sadece tarihimize göz 
atmamız yeterlidir. Güçlü görünen emperyalizmi, feodalizmi ve ka
pitalizmi kendi ü lkemizde esas olarak devirmedik mi? Yoksulluk
tan ,  sıfırdan başlayarak 1 5  yıllık bir çabayla sosyalist devrimin ve 
sosyalist inşanın her alanında elle tutulur bir gelişme düzeyine eriş
medik mi? Atom bombasını da patlatmadık mı? Batılıların bize 
geçmişte takmış olduğu Doğu Asya'nın hasta adamı lakabını da sil-

i Bu metin aslında Çu En-Lay'ın hükümetin çalışması üzerine verdiği 2 1 -22 Aralık 
1 964 tarihli raporundan bir paragraftır. (Bkz. Peking Review, 1 965 , sayı : l ,  s . 1 l . )  
Aynı konuşmanın öteki bazı bölümlerinden farklı  olarak genell ikle Mao'ya atfo
lunmamakta, ama öte yandan, anlatım ve içerik bakımından Mao'nun özell ikleri
ni taşımaktadır. Üstel ik, 20 Aralık l 964'teki bir merkezi çalışma konferansında 
Mao Zedung şunları söyledi : "Sizler başbakanın raporuna 'yetişelim' kelimesini 
eklemeye bile cesaret edemediniz; 'yetişelim ve geçelim' kelimelerini ben sizin 
yerin ize ekledim. Şu pasajı  da ekledim: 'Sun Yatsen daha l 905'te Çin'in Batı'yı ge
çebileceğini söylemişti . "  (Van-suy l 969, s.578.)  B u, Çu'nun ertesi gün kul landığı 
dilin ayn ı  değilse de Mao, Sun Yatsen'in kehaneti i le i lgil i  cümlenin sorum
luluğunu böylece üstüne almış oluyordu. 
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kip a l ınad ık  nı ı ?  B at ı  burjuvazis i n i n  ha�ardığ ın ı  Doğu pro letaryası 
neden başarnıasın? B üyük Ç i n  devri ınc i s i  se lcfi nı iz  B ay S un Yatsen 
bu yüzyı l ı n  ba�ında Çin'dc B üyük İleri At ıl ını'ın olacağ ını söyle

ınişl i .  Onun bu kehanet i nıut laka 20-30 yı l  iç inde gerçekleşecekt ir. 

B u  herhangi bir  geric i güç tarafı ndan durd uru laınayacak, kaçın ı l 
nıaz bir  akınıdır. 
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KAivlU SAÔLIGI ÜZERİNE TALİM.�T 

(26 HAZİRAN 1 965 ) 

Kanıu Sa2: l ı�h Bakanldb'na ülke nüfusunun sadece yüzde 1 5' i  için 
� � c...; 

çalı�tığını ve bu yüzde l 5' in de büyük ölçüde beyefendilerinden l 

nıeydana geldiğini� öte yandan geniş köylü kitlelerinin hiçbir t ıbbi ba
k11n görınediğini anlatın. Geniş köylü kitleleri birinci olarak doktor
suzdur: ikinc i olarak da i laçtan yoksundur. Kaınu Sağlığı  Bakanlığı 
halkın sağlığıyla ilgilenen bir bakanlık değildir. Öyleyse adını Şehir
li lerin Sağlık Bakanlığı , Beyefendi lerin Sağlık Bakanlığı, hatta Şehir
li Beyefendilerin Sağlık Bakanlığı olarak neden değiştirmeyelim? 

Tıp eğil inıi yeniden düzenlenmelidir. Öyle fazla kitap okumaya 
hiç gerek yoktur. IIua To2 ünivers itede kaç yıl okudu? Ming Hane
danı'ndan Li Şih-çcn kaç yı l  eğitim gördü? Tıp eğitimine sadece li
se ya da ortaokul mezunlarının kabul edil ınesi şart değildir. İlkokul
ları bitirenleri üç yıl lık bir eğitimden geçirmek yeterlidir. Daha son
ra on lar, esas olarak pratik içinde öğrenebilir ve düzeylerini yüksel
tebilirler. Bu gibi doktorlar köylük bölgelere gönderilirse, çok yete
nekli olmasalar bile, şarlatanlardan ve büyücü doktorlardan daha ya
rarl ı olacaklardır ve köyler de on ların masrafını daha iyi karşılayabi
lecektir. İnsan lar fazla kitap okudukça aptallaşıyorlar. Bugün hasta-
ı Burada ve bu paragrafta daha i le ı de "beyefendi"  d iye çevri len terim lao-yeh, ay

nı zamanda memur, öze l l i k le m�tlıal l i  hftk im anlamına da gel ir. Mao bunu. yen i 
parl i k adroları "s ın ı f' ' ı  iç in  k u l lan ı yor. 

2 Hua To (ö .  MS 220) Zao Zao'ya saray doktoru olarak h izmet eden ünlü bir dok 
lor ve cerraht ı .  B a� ağrıs ın ı i y i lc�t im1ek iç i n  kafatas ım açmay ı tek l i f  edince Zao 
Zao tarafından öldi.irü lm üstür. • 

335 



nelerde kullanı lan t ıbbi ınuayene ve tedavi usu lleri köylere hiç uy
gun deği ldir ve doktorların yetiştiri lıne tarzı sadece şehirlerin yara
rınadır. Oysa, bugün Çin'de 500 milyonu aşkın köylü nüfus vardır. 

Bu doktorlar kitlelerden kopuk bir şekilde çalışıyorlar. Sözüm 
ona bilimin zirvesi sayılan nadir, teşhisi zor, zahmetl i hastalıklar 
üzerinde çalışmak iç in bol miktarda insan gücü ve malzeme harcı
yorlar. Oysa, çok kimsede görülen, sık sık ortaya çıkan ve yaygın 
hastalıkların nasıl önlenebileceğini ya da daha iyi tedavi edilebile
ceğini araştırına konusunda ya i lgisiz kalıyorlar ya da çok az çaba 
gösteriyorlar. İleri düzeydeki meseleleri görmezlikten gelelim de
miyorum, ama onlara ancak küçük bir insan gücü ve malzeme har
canmalıdır; öte yandan insan gücü ve malzememizin büyük çoğun
luğu kitlelerin en çok çözüm bekleyen meselelerine ayrılmalıdır. 

Garip bir şey daha var. Hastasını muayene eden bir doktor, has
talık ne olursa olsun maske takmak zorundadır. Bu ,  hastalığa yaka
lanıp başkalarına da geçirecekleri korkusundan mıdır? Korkarım ki ,  
esas olarak kendileri hastalanmaktan korktukları içindir. Farklı has
talıklara farklı muamele yapılınalıdır. Hastalık ne olursa olsun dok
torlar maske taktı mı, doktorla hastası arasında ilk andan itibaren 
bir mesafe yaratılı:nış oluyor. 

Bir iki yıl önce mezun olmuş çok 'yetenekli olmayan doktorlar
dan birkaçını şehirlerde bırakmalı ,  diğerlerinin tümünü köylük böl
gelere göndermel iyiz. "Dört temizlik" hareketi (XX) yılında sona 
erdi ve esas olarak tamamlanmış3 bulunuyor. Ama "dört temizlik" 
hareketinin tamamlanmasına rağmen köylerdeki tıp ve sağlık çalış
maları hala tamamlanınış değildir. Tıp ve sağlık çalışmasında ağır
lığı köylük bölgelere verelim ! 

3 Mao'nun, Sekizinci Merkez Komitesinin 1 967 sonbahanndaki Onuncu Genel 
Toplantısından sonra başlattığı sosyal ist eğitim hareketi , köylük bölgelerde, "dört 
temizl ik" şehirlerde ise "beş aleyhtarl ık" adıyla anı l ıyordu. 
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HANGÇOV KONUŞMASI 

(2 1 ARALIK 1 965) 

Çe süeh yen-çiı/� (Felsefe Araştı rnıaları ) 'nın bu sayısında üç 
makale okudum. Felsefeyle uğraşanların ız prat ik felsefey le uğraş
malıdır, yoksa yazı lanları kiınsc okuınaz. Kitabi felsefenin anlaşı l
ması çok zordur. Bunlar kiınin için yazı l ıyor? Vu Han ı ve Çien Po
zan2 gibi bazı aydınlar gitt ikçe kötüleşiyorlar. Sun Ta-jcn3 adlı biri 
Ç ien Po-zan' ın,  feodal toprak ağası sınıfının köylü lere karşı bir ta
viz polit ikası uyguladığı düşüncesini çürüten bir makale yazmış .  
Köylü savaşlarından sonra toprak ağaları sınıfının istediği ,  sadece 
karşısaldırıya geçerek int ikam almaktı �  tavizler asla söz konusu ol
mamıştır. Toprak ağaları sın ıfı ,  Tayping İlah i Kral l ığı 'na h iç taviz 
vermemişt ir. Bokserler önce şöyle diyorlardı : "Çing'e karşı çıkın ,  
yabancı ları tasfiye edin .  Daha sonra ise "Çing' i  destekleyin ve ya-
* İşç i ler, köylüler ve askerler tarafından yazı lan fe lsefi makaleler öze l sayıs ı ,  1 965 , 

sayı 6. 
l l 909'da doğan Vu Han, o sırada Pekin Belediye Başkan Yardımcısıydı . l 96 1 ve 

1 962'de Pekin basınında "Üç Hanel ik  Köyden Notlar" adı altında yayımlanan ve 
Mao'nun "büyük baş gevezeliklerine" ve sözüm ona "başkalarının görüşlerini din
lememesine"  üstü kapalı saldırı lar içeren bir dizi makaleye katl< ıda bulunmuştu. Da
hası ,  1 96 1. Ocak'ında yayımlanan "Hay Cuy'un Görevden Azledi lmesi" adlı oyunun 
yaı:arıydı . Bu oyun a"i�mda Peng Dc-huay' ı ,  Ming zamanında imparator tarafından 
köylülerin toprak üzerindeki hak larını savunduğu için azled ilen dürüst bir görevli
ye benzetiyor ve böylece onu üstü kapal ı bir şeki lde savunuyordu. Yao Ven-yuan'ın 
Kasım 1 965 'te bu oyuna saldımıası ,  Kültür Devrimi'nin ba�langıç i�arcti oklu.  

2 Kültür Devrimi'nde saldı rıya uğrayan bir tarihç i ;  Mao'nun konuşması s ırasında 
Pekin Üniversitesi Tarih Bölüm��a�k anıydı .  

3 Bu yazarın kim olduğu tespit edilenıed i .  
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hancı ları tasfiye edin" diyerek Ana Kral içe Zu-si 'nin des teğ in i sağla
dılar. Çing Hanedanı eınperyalizn1 tarafından yenilgiye uğratı lınca� 
ana kraliçe ve iınparator kaçtı ve Zu-si yabancıları desteklcn1eye ve 
Bokserleri tasfiye etmeye başladı . Bazıları Çing Saray1111n iç Yii
zii 'nün yurtsever olduğunu söylüyorlar, aına ben haince olduğunu� te
peden tırnağa ihanet olduğunu düşünüyoruın .4 Neden bazıları yurtse
ver olduğunu söylüyorlar? Sırf İmparator Kuang Sü'nün, Kang Yu
vey ile birlikte okullar açan , Yeni  Ordular'ı kuran ve birkaç aydınca 
önlem alan zavallı bir adam olduğunu düşündükleri için . 

Çing Hanedanı'nın sonlarında bazıları "Öz için Çin öğretisi ,  pra
tik uygulama iç in Batı öğretis i"  görüşünü ileri sürdüler. Öz, biziın 
genel ç izgiınize benzer, değiştirilemez. Ne Batı öğretisini öz olarak 
alabilir, ne de demokratik cumhuriyetin özünü kullanabiliriz. " İnsa
nın doğal hakları" ya da "evrim teorisini" kullanamayız. Batı'nın sa
dece teknoloj is ini  kullanabil iriz. Elbette " İnsanın doğal hakları " ha
talı bir düşünce ç izgisini temsil eder. Tabiatın bahşettiği haklar di
ye bir şey var mıdır? İnsana hak bahşeden, insanın kendisi  değil mi
dir? Bugün yararlandığımız haklar tabiat tarafından mı bahşedildi? 
Haklarıınız sıradan halk tarafından, özellikle işçi sınıfı i le yoksul ve 
aşağı-orta köylüler tarafından bahşedi lmiştir. 

B ir parça modern tarih çalışırsanız " tavizler pol itikası" diye bir 
şeyin olmadığını görürsünüz. Taviz olarak ne verilmişse, devrimci 
güçler tarafından gerici lere verilmiştir. Gerici ler her zaman karşı
saldırıya geçmiş ve intikam almak istemişlerdir. Tarihte ne zaman 

4 Mao bu filmi daha l 950 Mart'ında mahkum etmiş ve eleştiri lmesini talep etmişti . 
(Çi Pen-yü'nün, "Yurtseverl ik mi, Mil l i  İhanet mi? Çin Sarayının İçyüzü Adlı Ge
rici Film Üzerine" makalesinde nakledi len, Mao'nun bu tarihli talimatına bakın. Çi 
Pen-yü'nün bu makalesi Peking Review, 1 967, sayı :  1 5 ,  s .5- l 6'da yayımlanmıştır. )  
Çi Pen-yü adı geçen makaleyi yazdıktan altı ay sonra aşırı solcu hizbin bir üyesi 
olarak tasfiye edi ldi, ancak o günlerde bu makale Mao'nun görüşlerinin yetkili bir 
ifadesiydi ,  hatta Başkan, yazının üstünden bizzat geçerek bazı pasajlar da eklemiş
ti . Bu makalenin l 967 Mart'ında yayım lanması ,  fi lmi olumlu şekilde değerlendir
miş olan Liu Şao-çi'nin Çin'in Kruşçev'i o larak gösterilmesi ve saldırıya uğrama
sı için bir işaret oldu. Mao'nun Kırmızı Oda11111 Rüyası hakkındaki 1 954 tarihli 
mektubu da, bu filmin henüz eleştirilmediğinden yakınan bir cümle içeriyordu. -
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yeni bir hanedan ortaya çıkmışsa "zorla çalıştırma ve vergiyi azalt
ma" siyaseti uygulamıştır. Bunun nedeni de halkın yoksul olması ve 
gasp edilecek daha fazla bir şeyi bulunmamasıdır. Bu siyaset , top
rak ağası sınıfının çıkarınaydı . 

Felsefeyle uğraşanların birkaç yıl için fabrikalara ve köylük böl
gelere gideceklerini umarım. Felsefe sistemi yeni baştan düzenlen
melidir. Eski usulde yazmamalı ,  hem o kadar çok da yazmamalısınız. 

Nanking Ü�iversitesi'nde köylü kökenli bir tarih öğrencisi ,  "dört 
temizlik" hareketinde yer almış. Daha sonra tarihle uğraşanların 
köylük bölgelere gitmeleri gerektiği konusunda bazı makaleler yaz
dı. Nanking Üniversitesi Dergisi'nde yayımlanan bu makalelerde şu 
itirafta bulundu : "Yıllarca öğrenim gördüm ve şimdi bedeni çalış
ma kavramını tamamen unutmuş bulunuyorum. "  Nanking Üniver
sitesi Dergisi 'nin aynı sayısındaki bir başka makalede ise şöyle de
niyor: "Öz, başçelişmedir ve hatta başçelişmenin ana yönüdür. " Ben 
bile şimdiye kadar böyle bir şey söylemedim. Dış görünüş gözle 
görünebilir; duyuları harekete geçirir. Öz ise gözle görüleınez ve el
le tutulamaz; dış görünüşün ardında gizlidir. Öz ancak araştınna ve 
incelemeleyle keşfedilebilir. Öze dokunup görebilseydik, bilime 
gerek kalmazdı. 

Yavaş yavaş gerçekle temasa geçmeli , köylük bölgelerde bir sü
re yaşamalı, biraz tarım bilimi, botanik, toprak teknoloj isi ,  gübre 
teknoloj isi ,  bakteriyoloj i ,  ormancılık vb. öğrenmelisiniz. Koca cilt
ler devirmeye gerek yoktur. Küçük kitaplar okuyup, genel bir bilgi 
edinmek yeterlidir. 

Gelelim bu üniversite eğitimi meselesine; ilkokula başladığınız 
andan üniversiteyi bitirinceye kadar toplam 1 6- 1 7  yıl geçiyor. İn
sanların 20 yılı aşkın bir süre pirinç , hardal otu , buğday ya da akda
rının tarlada büyüyüşünü veya işçilerin nasıl çalıştığını, köylü lerin 
nasıl çift sürdüğünü ya da insanların nası l iş yaptıklarını görmeye
ceklerinden endişe ediyorum.  Üstelik sağlıkları da bozulacaktır. 
Bütün bunlar gerçekten çok zararlıdır. Kendi çocuğuma şöyle de
dim: "Köylük bölgelere git ve yoksul ve aşağı-orta köylülere de ki , 
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'Babam birkaç yıl okuduktan sonra gitgide aptallaştığımızı söylü
yor. Amcalar, teyzeler, kardeşler, bacılar ne olur benim öğretmenim 
olun . S izlerden öğrenmek istiyorum. '  Aslına bakarsanız okul yaşına 
gelmemiş çocuklar yedi yaşına kadar toplumla adamakıllı ilişki iç
indedir. İki yaşında konuşmayı öğrenirler ve üç yaşında gürültülü 
tartışmalara girişirler. B iraz daha büyüdüklerinde, oyuncak çapalar
la toprak kazarak büyüklerin çalışmasını taklit ederler. Gerçek dün
ya budur. Artık çocuklar kavraınları öğrenmişlerdir bile . "Köpek" 
temel bir kavramdır. "Siyah köpek" ve " sarı köpek" ikincil  kavram
lardır. Ailesinin sarı köpeği somuttur. "İnsan" ise anlamının büyük 
kısmından arınınış bir kavramdır. Erkek ya da kadın ,  küçük ya da 
büyük, Çinli ya da yabancı ,  devrimci ya da karşıdevrimci, bütün bu 
ayrımlar eksiktir. Geri kalan sadece insanı diğer hayvanlardan ayı
ran özelliklerdir. Hiç " insan" gören olmuş mudur? Sadece Bay 
Çang ya da Bay Li'yi görebilirsiniz. "Ev"  kavramını da göremezsi
niz. Sadece Tiyenzin'in yabancı üsluptaki yapıları veya Pekin'in 
bahçeli evleri gibi gerçek evler görebilirsiniz. 

Üniversite eğitimini yeniden düzenlemeliyiz. Derslere devam 
için bu kadar çok vakit sarf edilmemelidir. Edebiyat fakültelerini 
yeniden düzenlememek felaket olur. Yeniden düzenlemezlerse filo
zof yetiştirebilirler mi? Yazar yetiştirebilirler mi? Tarihçi yetiştire
bilirler mi? Bugünün filozofları felsefe yapamıyor, yazarları roman 
yazamıyor ve tarihçileri tarih yazamıyor. Sadece imparatorlar, kral
lar, generaller ve bakanlar hakkında yazmak istiyorlar. Çi Pen
yü 'nün makalesi5 çok güzeldi , üç kere okudum.  Eksik olan yanı 

5 Kendisiyle birlikte 1 967 sonlarında düşen Vang Li ve Kuan Feng gibi Çi Pen-yü 
de, Hung çi'nin (ÇKP Merkez Komitesinin teorik organı Kızıl Bayrak) yönetici
lerindendi . Mao'nun burada sözünü ettiği makalenin adı 'Vey koming erh yen-çi 
yu l i -şih' (Tarihi Devrim Yapmak İçin Öğrenin) idi ve bu derginin 6 Aral ık 1 965 
tarihinde ç ıkan 1 3 . sayısının 1 4-22 .  sayfasında yayımlanmıştı . Mao'nun bel irttiği 
gibi , isim vemıiyordu� tarih incelemesinin sınıf mücadelesi ile i lgisini inkar eden 
ve "sınıfarüstü bakış açısı " ve "mutlak objektiflik" isteyen Hu  Şih'in talebelerine 
saldırıyordu, ama kim olduklarını be lirtmiyor, sadece bu fikirlerini 1 963'te açık
ça ifade ettiklerini söylemekle yetiniyordu . 
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i s iın vcnnenıcsi . Yao Vcn-yuan'ın ınakalesi de6 çok iyiydi .  Tiyatro, 
tarih ve felsefe çevrelerinde büyük etkisi oldu . Onun eksik yönü de 
ıneselcnin özüne inmemesiydi.  Hay Cuy'un Görevden Azledilişi 'nin 
özü görevden azledilıne meselesiydi. Çia Çing İmparatoru, Hay 
Cuy'u görevden azletti .  B iz l 959'da Pcng De-huay'ı görevden azlet
t il c  Ve Peng De-Huay'da Hay Cuy'dur. 

Üniversitelerdeki edebiyat fakültelerini yeniden düzenlemeli
yiz. Öğrenci ler fakültenin dışına ç ıkınal ı ,  sanayi, tarım ve ticaretle 
uğraşınahdırlar. Mühendislik ve bilim bölümleri farklıdır. Pratik ça
l ışma için fabrikaları ve aynı zamanda laboratuvarları da vardır. 
Öğrenciler fabrikalarda çalışabilir, laboratuvarlarda deney yapabi
lirler. Liseyi bitirdikten sonra, önce bir süre pratik çalışma yapma
l ıdırlar. Sadece köylük bölgelere gitmek yetmez . Fabrikalara, atöl
yelere ve ordu bölüklerine de .gitmelidirler. B irkaç yıl böyle bir ça
l ışma yaptıktan sonra, iki yıl yeniden okuyabilirler. Bu yeterli ola
caktır. Eğer üniversi te beş yıl ise, bunun üç yılını üniversite dışında 
geçirmelidirler. Öğretmenler de dışarı gitmeli ve hem çalışmalı hem 
de ders vermelidirler. Gittikleri yerlerde de felsefe, edebiyat ve ta
rih öğretmeyecekler mi? Mutlaka kocaman, yabancı üsluplu bina
larda mı ders vermeleri gerekiyor? 

Waat ve Edison gibi pek çok büyük mucit, işçi ailelerinden gel
medir. Elektriği keşfeden Franklin gazete satardı ; hayata gazete sa
t ıcısı olarak başladı . Pek çok büyük düşünür ve bilim adamı üniver
siteden yetişmemiştir. Partimizin Merkez Komitesi'ndeki yoldaşlar
dan çoğu da üniversite mezunu değildir. 

6 Yao Ven-yuan, ilk olarak 1 957 Haziran'ında Şanghay'daki Ven-huy-pao gazetesi
nin burjuva eğilimlerine saldıran bir makalesiyle dikkati çekmişti. '"Hay Cuy'un 
Görevden Azledi l işi' Adlı Yeni  Tarihi Oyun Üzerine" başlığını taşıyan makalesi 
1 O Kasım 1 965'te yine o gazetede yayımlandı . Çünkü, Mao'nun Ekim 1 966'da be
l irttiği gibi , bu makaleyi ,  revizyonist karargah tarafından sıkı sıkıya kontrol 
edilen Peki n  basın ında yayımlamak mümkün olmamıştı . Makale, Halkın 
Gazetesi 'nde ancak 30 Kasım'da, Mao'nun Pekin Belediye Başkam ve Pekin Par
ti Sekreteri Peng Çen'e baskı yapmasından sonra yayımlanabildi. 
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Şiındi yazdığınız şekilde kitap yazmaya devam edenıezsiniz.  
Anal iz ve sentez örneğini alalım. Geçmişte kitaplar bu kavramları 
berrak bir şekilde açıklamıyordu . Şöyle diyorlardı : "Analizin için
de sentez vardır; analiz ve sentez birbirinden ayrılamaz. "  Bu t ip bir 
açıklama doğru olabilir, ama yetersizdir. Şöyle denmelidir: "Analiz  
ve sentez hem bölünebil ir, hem bölünemez. "  Her şey bölünebilir. 
Bu  "birin ikiye bölünmesi meseles i"dir. 

Anal iz değişen şart lara uygulanmalıdır. Örneğin ,  Guomin
dang'ın ve komünistlerin anal izini ele alalım. Guomindang'ı geç
mişte nasıl tahl i l  ettik? Kalabalık nüfuslu büyük bir toprak parçası
na hakiın olduğunu , büyük ve orta büyüklükteki şehirleri kontrol et
t iğini ,  emperyalizmin desteğine sahip olduğunu ve iyi donatılmış 
büyük ordulara sahip olduğunu söyledik. ·Fakat , temel nokta, kit le
lerden -köylülerden ve askerlerden- kopuk olmasıydı . Aynı zaman
da iç çelişmeleri de vardı. B izim ordularımız küçüktü . S ilahlarımız 
kötüydü, sadece akdarımız ve tüfeğimiz vardı . Topraklarımız azdı , 
büyük şehirlerimiz yoktu ve dış yardım almıyorduk. Ama kitlelerle 
sıkı bağlarımız vardı ; üç esas alanda demokras iye sahiptik; "üç-se
kiz" çalışma tarzına sahiptik ve kitlelerin taleplerini temsil ediyor
duk. Temel mesele de buydu . 

Askeri akademi lerden mezun olmuş Guomindang subayları sava
şamıyorlardı , am.a Vampoa Askeri Akademisi'nde sadece birkaç aylık 
eğitim görenler savaşabiliyordu . Kendi mareşallerimiz ve generalle
rimiz arasında üniversiteye gitmiş olanların sayısı çok azdı. Ben hiç 
askeri kitap okumamıştım. Zo Yorumu? İyi Hükürrletin AynasıB ve Üç 
Krallığın Hikayesi'ni okumuştum. Bu kitaplar savaşları anlatıyordu, 
ama bilfii l savaşa girdiğimde kitapları tamamen unuttum. Savaşırken 
yanımıza tek bir kitap bile alamazdık. Sadece kendimizin ve düşma
nın durumunu tahlil eder, somut durumu tahlil ederdik. 

7 İlkbahar re Sonbahar Tarihleri üzerine bu temel yorum , MÖ 3.  yüzyılda yazıl
mıştır. 

8 Ssu-ma Kuang'ın ( 1 0 1 9- 1 086) Zu-Çih Tung-ç-ieu, adlı eseri 1 072 ve 1 084 yıl lan 
arasında yazılmıştı . Çin'in MÖ 403 ve MS 959 yılları arası genel tarihi idi . Şih-çi 
ile birlikte bu eser, Çin'in en ünlü tarihi yazılanndandır. 
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Düşmanın sentezini yapmak onu yıyıp yutmaktır. Guomin
dang'ın sentezini nasıl yaptık? Düşmanın malzemesini alıp onu ye
niden biçiınlendirerek yapmadık ını? Esirleri öldürmüyorduk. Bir 
kısmını serbest bırakıyor ve çoğunu kendi ordumuzu takviye etmek 
için alıkoyuyorduk. Bütün silahlara, yiyeceğe, hayvan yemine ve her 
çeşit donatıma el koyuyorduk. Kullanmadıklarımızı, felsefi bir terim 
kullanmak gerekirse, "aufgehoben" yaptık (yok ettik); Du Yuming9 
gibilerinin durumu buydu . Yemek yemek de bir analiz ve sentez sü
recidir. Örneğin, yengeç yerken etin i  yersiniz, ama kabuğunu ye
mezsiniz. Mide , gıdalı kısınını özümleyecek ve faydasız kısımlarını 
dışarı atacaktır. S izler hepiniz yabancı tipte filozoflarsınız. Ben yer
li tipte bir filozofum. Guomindang'ın sentezini yapmak, onu yemek, 
çoğunu sindirmek ve küçük bir kısmını tasfiye etmek demektir. Bu
nu Marx'tan öğrendim. Marx, Hegel'in felsefesinin kabuğunu çıka
rarak yararl ı  olan iç kısmını  özümledi ve onu diyalektik materyaliz
me dönüştürdü . Marx, Feuerbach'ın materyalizmini özümledi ve 
metafiziğini eleştirdi . Mirasın daima ileriye devredilmesi gerekir. 
Marx, Fransız hayalci sosyalizmini ve İngiliz ekonomi politiğini ele 
alırken iyi şeyleri özümledi ve kötüleri çıkarıp attı . 

Marx'ın Kapital'i, metaların ikil i  tabiatının tahliliyle başlar. B i
zim metalarımızın da ikil i  bir tabiatı vardır. Yüz yıl sonra da, meta
ların ikili  bir tabiatı olacaktır. Meta olmayan şeylerin de ikili bir ta
biatı vardır. Yoldaşlarımız da doğru ve hatalı olmak üzere ikili bir ta
biata sahiptirler. S izin de ikil i  bir tabiatınız yok mu? Benim var, bi
l iyorum. Genç insanlar kolaylıkla metafizik olma hatasına düşüyor
lar. Kendi hatalarından söz etmeye tahammül edemiyorlar. İnsanlar 
tecrübeyle gelişir. Halbuki son yıllarda gelişme kaydedenler, gençler 
oldu. Umutsuz durumdakiler ise, bazı eski profesörlerdi. Vu Han bir 

9 Komünistler, Guomindang General i Du Yuming'i , tesl im olmayı  reddetmesi üze
rine savaşta yendi ler ve esir aldılar. Böylece ona Mao'nun Hegel 'ci terimlerle A ı�f 
hebung (Yang-çi )  diye nitelendirdiği şeyi uyguladılar. Mao'nun 1 7  Aral ık 1 948 
tarihli , "Du Yuming ve Diğerlerini Tesl im Olmaya Çağıran Mesaj" ına bakınız. 
(Seçme Eser/eı� c .4,  s .282-284 . )  
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şehrin be lediye reisidir. Rütbesi bir i lçe yöneticiliğine indiril irse da
ha iyi olur. Yang S ien-çen ve Çang Ven-tiyen'in de rütbeleri indiril ir
se daha iyi olur. Bu onlara gerçekten yardım elınenin tek yoludur. 

Son zan1an larda "Yeterl i Haklı lık Kanunu" üzerine bir makale 
yazılınışt ı .  Hangi "Yeterl i Haklılık Kanunu"? Böyle bir şeyin ınev
cut olduğunu sanmıyorun1 . Değişik sınıfların hareketlerini haklı 
göstermek için değişik yolları vardır. Hangi sınıfın yeterli haklı l ığı 
yoktur? Russcll ' in yok mudur? Geçenlerde bana çevrilmesi ve 
okunınas ı gereken bir broşür gönderdi. Russell , bugün siyasi ba
kıından biraz daha iy idir. Revizyonizme ve Amerika'ya karşıdır ve 
Vietnaın' ı desteklemektedir. Bu idealist, biraz materyalizm kazan
ınışt ı r. Eyleınlerinden söz ediyorum.  

Bir insan pek çok alanda çalışmal ı ,  her çeşit insanla il işki kur
ınalıdır. Solcular sadece solcularla değil , aynı zamanda sağcılarla 
da görüşmelidir. Böyle şeylerden korkmamalıdırlar. Ben şahsen pek 
çok insan tanıdın1 .  l3üyük ve küçük yetki l i ler tanıdım. 

Felsefe yazma yöntemlerin izi değiştirebi l ir misiniz? Eınekçi yı
ğın ların di l ini  kullanarak halkın anlayacağı, bir dilde yazn1al ısınız. 
1-lepiıniz öğrenciler gibi konuşuyoruz. (Cen Bo-da yoldaş söze ka
rıştı : "Başkan hariç . " )  Ben köylü hareketine, işçi hareketine . öğren
ci hareketine, Guomindang hareketine katıldım ve yirn1i y ı lı aşkın 
bir süre askeri çalışma yaptım� dolayısıyla biraz daha iyiyiın .  

Çin felsefesini öğrenmeye girişirken , Çin tarihini ve Çin felse
fesinin tarihi sürecini incelemeliyiz. İlkönce geçen yüzyıl ın tarih i 
öğreni lmel idir. Tarihi süreç , zıt ların birliği değil  midir? Modern ta
rih, sürekl i  olarak birin ikiye bölünmesi ve devamlı mücadele süre
c idir. Bu mücadelelerde bazı kişiler uzlaştılar, ama halk onlardan 
memnun kalnıadı ve mücadeleye devam etti .  1 9 1 1  Devriıni 'nden 
önce Sun Yatsen ve Kang Yu-vey arasındaki ınücadele vardı .  1 9 1 1 
Devrimi ,  imparatoru alaşağı ettikten sonra, Sun ve Yuan Şih-kay 
arasındaki mücadele oldu . Daha sonra Guomindang'da sürekli ola
rak iç bölünmeler ve n1ücadelcler oldu . 
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Marksist-Leninist klasikler sadece önsöze değil , açıklaınalara 
da ihtiyaç göstermektedir. S iyasi önsözler, zor olan felsefi önsözler
den daha kolay yazılır. Eskiden diyalektiğin üç büyük kanunu oldu
ğu söylenirdi. Sonra Stalin  dört kanun olduğunu söyledi . Benim gö
rüşüme göre sadece bir temel kanun vardır, o da çelişme kanunudur. 
Nitelik ve n icelik, oluınlu ve olumsuz, dış görünüşle öz, içerik ve 
biçim, zorun luluk ve özgürlük, olasılık ve gerçek vb. bütün bunlar 
zıtların birliği duruınlarıdır. 

B içimsel (formel) ınantık ile diyalektik arasındaki i lişkinin ,  baş
langıç matematiğiyle yüksek ınatematik arasındaki il işkiye benze
diği söylen ir. Bu formül üzerinde daha dikkatle durulmalıdır. B i
çimsel mantık, düşüncenin biçimiyle ilgilidir ve tartışmanın birbiri
ni izleyen aşamaları arasında çelişki olmamasını sağlamakla ilgile
n ir. Uzmanlaşmış bir bilimdir. Her çeşit yazı biçimsel mantıktan ya
rarlanmalıdır. 

B içimsel mantık, temel ilkelerle i lgilenmez. Bunµ yapması iın
kansızdır. Guomindang bize "haydut"  diyor. "Komünistler haydut
tur. " "Çang San bir komünisttir" ,  "öyleyse Çang San bir hayduttur. "  
B iz şöyle diyoruz : "Guomindanglılar hayduttur. " "Çan Kayşek Gu
omindanglıdır" , "öyleyse Çan Kayşek bir hayduttur. " Bu karşılaştır
maların her ikisi de biçimsel mantığa uygundur. 

B içimsel mantık yoluyla pek taze bilgi edinilemez. Elbette bazı 
sonuçlar çıkarılabilir, ama varılan sonuç yine de dayanılan temel il
ke içinde ınevcuttur. Şu sırada bazı kişiler biçimsel mantıkla diya
lekt iği karıştırıyorlar. Bu yanlıştır. 
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MAO YUAN-SİN* İLE KONUŞMALAR 

( 1 964- 1 966) 

Birinci Konuşma 

5 Temmuz 1 964 1 

Başkan : Geçen yılın ikinci yarısında bir i lerleme kaydettin mi? 
(Düzeyini) yükselttin mi? 

Yuan-Sin :  B u  konuda benim de kafam biraz karışık, herhangi bir 
i lerleme kaydettiğimi söylemeye cesaretim yok; eğer i lerlemişsem 
de, bu pek yüzeydedir. 

Başkan : Ne de olsa bel l i  bir i lerleme kaydetmişsin; meselelere 
bakışın artık eskisi kadar basit deği l .  "Dokuzuncu Cevap" ı  okudun 
mu? Okumadın mı?2 Halefler için  beş kıstası gördün mü? 

* Mao Yuan-sin Yoldaş ,  Başkan Mao'nun Harhin Askeri Mühendislik Enstitüsü 'nde 
okuyan yeğenidir. 

l Van-suyi adlı kaynakta { 1 969).  bu konuşmaların i lki için Mart 1 964 tarihi veri l i 
yom1uş. Stuart Schram, Mao'nun burada yeğeniyle tartıştığı "Sovyetlere Doku
zuncu Cevap"ın taslak hal inde bile olsa o sırada henüz çıkmış olamayacağını i le
ri sürerek, bunu imkansız görüyor. Bu  nedenle, başka bir kaynakta yer alan 5 
Temmuz tarihini tercih ettiğini belirtiyor. 

2 Bu sıralarda Mao, yarım yüzyı ldır kendini adadığı devrim davası için halefler ye
tiştirme meselesiyle yoğun bir şeki lde meşguldü. Haletler için beş kıstas, ilk de
fa 1 964 yı l ı  Temmuz'unun ortalarında, "Kruşçev'in Sahte Komünizmi ve Dünya
ya Öğrettiği Tarihi Dersler" adl ı  makalede resmen belirti ldi . (Bkz. Peking Revi
ew, 1 964, say ı :  29, s .7-27 . )  Bu kıstaslar şunlardır: "Devrim davasını devralacak 
halefler rev izyonist değil ,  gerçek Marksist-Leninistler olmal ı " ;  "Çin halkının ve 
bütün dünyanın çoğunluğuna bütün kalpleriyle hizmet eden devrimci ler" olmal ı ;  
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Yuan-Sin : Gördüm. (Yuan-sin bundan sonra, bir süre konuşarak, _  
"Dokuzuncu Cevap "ın haleflere ilişkin ten1el içer(�ini ortaya koydu.) 

Başkan : Bu konu hakkında konuştun, tamam, ama anlıyor mu
sun? Bu beş kıstas ayrılmaz bir biçimde birbirine bağlıdır. B irinci
si teori ya da yönelimdir. İkincisi amaçt�r; yani sadede gelirsek ki
me hizmet ediyorsun? En önemlisi budur. Bu noktayı kavradığında 
her şeyi yapabilirsin .  Üçüncü ,  dördüncü ve beşinci kıstaslar meto
doloji  meselelerine ilişkindir. Çoğunlukla birleşmeli , demokratik 
merkeziyetçiliği uygulamalı ,  her şeyin tek kişinin sözüyle hallol
masına izin vermemeli ,  özeleştiri yapmalı ,  mütevazı ve temkinli ol
malısın .  Bütün bunlar metodoloji  değil midir? 

(Halefler için ilk kıstastan söz ederken Başkan şöyle dedi:) 
Marksizm-Leninizmi mi, yoksa revizyonizmi mi öğreneceksin? 

Yuan-Sin : Tabii ki Marksizm-Leninizmi öğreniyorum. 
Başkan : O kadar emin olma. Kim biliyor senin ne öğrendiğini? 

Marksizm-Leninizmin ne olduğunu biliyor musun? 
Yuan S in :  Marksizm-Leninizm, sınıf mücadelesini sürdürmek, 

devrimi sürdürmek demektir. 
Başkan : Marksizm-Leninizmin temel fikri, devrimi mutlaka 

sürdürmektir, .ama devrim nedir? Devrim, proletaryanın kapitalist
leri devirmesi ,  köylülerin toprak ağalarını devirmesi ve daha sonra 
işçi ve köylü iktidarını kurmaları ve üstelik onu sağlamlaştırmaya 
devam etmeleridir. Günümüzde devrimin görevi henüz tamamlan
mamıştır; henüz, en sonunda kimin kimi alaşağı edeceği kesinlikle 
bel l i  deği ldir. Sovyetler Birliği'nde Kruşçev iktidarda değil midir? 
Burjuvazi iktidarda deği l  midir? B izde de siyasi iktidarın burjuva
zinin elinde olduğu durumlar vardır; onların adamlarının bulundu
ğu üretim tugayları , fabrikalar ve sien komiteleri olduğu gibi, böl
ge ve eyalet komiteleri de var, kamu güvenliği dairelerinde yine on-

"büyük çoğunlukla birleşebilen ve onlarla birlikte çalışabilen proleter devlet 
adamları oln1al ı " ;  "Partinin demokratik merkeziyetçil iğini uygu lamada örnek" 
olmalı ve önderlikte "kitle çizgisi yöntemini uygulamalı ;  alçakgönüllü ve ihtiyat
l ı  olmal ı ,  kibirli l iğe ve aceleciliğe karşı uyanık durmalıdırlar" 
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tarın adanılan olan başkan yardı ıncıları var. Kültür Bakanl ığı 'n ı  kiın 
yönetiyor? S ineına ve tiyatro tamaınen onların hizınetinde olup, 
halkın çoğunluğunun hizınctinde değildir. 3 Önderl ik kimin elinde 
dersiniz? Marksizm-Leniniznı i  öğrenmek� sınıf mücadelesin i öğ
renınek demektir. S ın ıf mücadelesi her yerdedir; senin enstitünde 
de mevcuttur; senin enstitünde bir karşıdevrimcinin ortaya çıktığı
nın farkında. mısın, değil misin? B irkaç defterlik gerici bir günce 
yazmış, her gün bize küfretmiş, bu kişi karşıdevrimci bir unsur de
ğil midir? S izler s ınıf mücadelesine karşı taınamen vurdumduymaz 
deği l  misiniz? S ınıf mücadelesi heınen sizin yanı başınızda değil 
ın idir? Karşıdevrim diye bir şey olmasa, o zaman niye hala devri
me ihtiyacımız olsun? 

(Yuan-sin pratik el�itinı için gitt(�i fabrikadaki "beş aleyhtarlık"  
hareketine ilişkin bazı durunıları anlattı ve hunlardan çok şey öl�
rend(�ini söyledi. )  

Başkan: Karşıdevrim her yerde var, fabrikalarda olmamas ı 
mümkün mü? Orta ve aşağı rütbel i  Guoınindang subayları , s ien dü
zeyindeki Guomindang parti sekreterleri vb. hep içeri sızmış bulu
nuyorlar. Hangi kılığa girmiş olurlarsa olsunlar, şimdi hepsini te
mizlemeliyiz. Her yerde sınıf mücadelesi vardır. Her yerde karşı
devrimci unsurlar vardır. Çen Tung-ping4 senin hemen yanı başın
da uyumuyor muydu? Onun ,  enstitünüz tarafından mahkum edilmiş 
pek çok yazısını okudum. Bu karşıdevrimcinin yanı başında uyu
yordun,  ama farkında değildin ! 

(Başkan daha sonra enstitüdeki siyasi ve ideolojik çaltşn1a hak
k1 11da bilgi istedi. Mao Yuan-sin hu konudaki görüşlerini anlattı . )  

Yuan-Sin : Toplantılar yapıyor ve çok konuşuyorlar; dıştan baktı
ğımızda çok heyecan verici ,  ama gerçek meseleleri pek çözemiyorlar. 

3 Çiang Çing' in, imparatorlar, generaller ve halayıklar hakkındaki eski oyunların 
yerine modem devrimci Pekin Operasını gel iştim1e yolundak i  çabalarinı yoğun
laştı rması ,  l 964 yı l ına rastlar. 

4 Bunun kim olduğu bi l inmiyor. 
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Başkan : Bütün ülke, Halk Kurtuluş Ordusu'ndan geniş çapta öğ
renmeye girişıniş bulunuyor. S izler Halk Kurtu luş Ordusu üyeleri
siniz; neden ondan öğrenıniyorsunuz? Enstitünün siyasi bir bölümü 
var mı? Ne yapıyor? S iyasi eğitinı görüyor musunuz, görınüyor 
musunuz? (Yuan-sin enstitüde siyasi eğitinıin nasıl yürüdüğünü an
lattı . )  Bütün bunlar derslere devam etınek ve meseleleri tartışınak
tan başka bir şey deği l .  Bu neye yarar? Gidip gerçeği inceleınel is in .  
İdeolojinin başta geldiği ilkesini dahi uygulamamışsın . Hiçbir ger
çek bilgin yok. Öyleyse insanlar bu ıncselclerdcn söz eıriğinde on
ları nasıl anlayabil irsin? 

(Başkan rüzgarlt ve dalgalz havalarda yiiznıeyi özellikle tavsiye 
etti ve hatta Mao Yuan-sin 'i bunu her gün kararhhkla uygulanıaya 
teşvik etti . )  

Daha şimdiden suyu tanımış ve üstesinden gelmiş bulunuyor
sun. Bu çok iyi . Ata binmesini bil iyor musun? 

Yuan-S in : B i lmiyorum. 
Başkan : Asker olup da ata binmesini bilmemek; işte bu olınaz ! 

(Başkan , Yuan-sin 'in gidip ata binnıeyi öl�rennıesini istedi. Başkan 
kendisinin de sürekli olarak ata bind(_�ini ve sekreteriyle yardın1cı 
lar1111 da öğrennıeye ıorladı'-�ını söyledi. )  Tüfekle atış yaptın mı?  

Yuan-sin : Dört yıldır silaha elimi sürmedim.  
Başkan : Şu sırada mil isler çok güzel ateş ediyor, ama siz Halk 

Kurtuluş Ordusu üyeleri hiç atış yapmıyorsunuz . Bu eleştirimi 
(XXX) i le tart ış ;  ateş etmesini bi lmeyen asker nasıl askerdir? 

(Bir keresinde Yuan-sin suyun dışardan daha il ık oldul�u sol�uk
ça bir havada yüznıüş , sudan çıktıl�111da , biraz üşüyerek şöyle de
nıişti: "Suyun içi ne de olsa biraz daha iyiydi. ") 

Başkan : (Mao Yuan-sin 'e kızgın kızgın bakarak) Demek ki raha
tı seviyor ve zorluklardan korkuyorsun .  (Başkan , halefler için ikinci 
kıstası tartışırken şöyle dedi:) Kendini  düşünmesini biliyorsun ,  bü
tün zamanını kendi meselelerini düşünmekle geçiriyorsun . Baban 
(Mao Ze-ming Yoldaş) düşman karşısında korkusuz ve kararlıydı ; en 
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ufak bir tereddüt geçirınedi ,  çünkü halkın çoğunluğuna hiznıet edi
yordu .5 Onun yerinde sen olsaydın ,  iki dizinin üzerinde çöküp haya
tının bağışlanınası iç in yalvarmaz mıydın? Ailemizin pek çok ınen
subu Guoınindang ve Amerikan emperyalistleri tarafından öldürüle
rek hayatların ı  verdiler. Sen bal y iyerek büyüdün ve şiındiye kadar 
hiç acı çekmedin.  Gelecekte bir sağcı olmaz da bir orta yolcu olur
san ıneınnun olacağıın .  Hiç acı çekmedin, nasıl solcu olabil irsin? 

Yuan-s in : Ben im için hala ümit var ını?  
Başkan: Eh, evet ümit var. Ama benim koyduğum kıstaslar ı  

aşarsan daha da iyi olur. 
(Başkan üçüncü kıstas hakkında da konuştu ve şunları söyledi:) 

Sizler bir toplantı yaptığınızda nası l yapıyorsunuz? Sen bir ınüfre
ze takıın komutanıs ın ;  takıın komutanı nasıl olunur? Herkes seni 
eleşt irdiğinde, eleştiriyi kabul edebiliyor musun? On ların eleştiri le
ri yan l ış olsalar bile kabul edebi liyor musun? Yanl ış ve haksız  bir 
ithaını kabul edebiliyor musun? Eğer kabul edemezsen o zaman in
sanları nası l  birleştireceksin? Özel likle senden farkl ı  fikirde olan
larla çalışmayı öğrenmelis in .  Eğer insanların seni övmesinden hoş
lanıyorsan,  eğer ağzına bal ,  kulaklarına övgü türküleri çalınmasın
dan hoşlanıyorsan , işte en tehl ikel i şey budur ve senin hoşlandığın 
da tamı tamına budur. 

(Dördüncü kıstastan bahsederken Başkan şun lan söyledi:) Kit
lelerle kaynaşıyor musun , yoksa kaynaşmıyor musun? Zamanını 
kadroların kızları ve oğul larıyla geçiriyor ve diğer insanlara tepe
den bakıyorsun . Öyle değil mi? İnsanların konuşmasına izin ver ve 
her şeyin tek bir kişi tarafından yapılmasından hoşnut olma. 

(Beşinci kıstastan söz ederken Başkan şöyle dedi:) Bu açıdan 
bel l i  bir i lerleme kaydetmişsin ,  biraz özeleştiri yapmışsın,  ama bu 
sadece bir başlangıçtır, her şeyin yolunda gittiğini sanma. 

5 Mao'nun kardeşi Mao Ze-min .  ı 938'dcn l 942 'yc kadar Sinkiyang'da o zamanlar 
Sovyetler B irl iği 'y le işbirliği iç inde olan mahal l i  savaş ağas ı  General Şeng Ş ih
zay'm kontro lündeki hükümetin mal iye �ubesinin başka11 1yd 1 .  General Şeng Mos
kova'y la işbirl iğini b1rak ıp Guomin<lang'a yönel ince, Mao Ze-min Ey lül  l 942'de 
tutuklandı : J 943'te de öldürüldü. 
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(Daha snnra Başkan Mao yeniden enstitüdeki çahşn1a hakk111da 
konuştu: )  Enstitünüzün en teınel hatası "dört önccl ik" i uygulanıa
nıış olınanızdır.6 Marks izın-Lenin iznı i  öğrennıek istediğini söyle
ıneclin ıni? Ne çeşit bir yöntemi uyguluyorsun? Sadece konferans 
din leyerek ne öğrenebil irs in? En öncınli şey gidip prat ik iç inde öğ
renınektir. 

Yuan-s in :  B i li ın ve nıühendisl ik fakültesi i le edebiyat fakü ltesi 
farkl ıdır� (birinc isi) gidip toplunıun içine girnıek için o kadar fazla 
zaınan bırakmaz . 

Başkan : Bu  yanl ış ;  en öneınli  ders in s ın ıf ınücadeles idir ve bu 
ders zorunludur. Bu nıeseleyi (XXX) ile de konuştum.  Enstitünüz 
"dört tenı izl ik"e katı hnak için köylük bölgelere gitmelidir. Kadro
lardan öğrenci lere kadar hepiniz git ınel i ve bir tekiniz bile kahna
ınal ıs ın ız. Bu kış ya da gelecek yıl baharda gitnıe l is in iz; geç git
ınektense erken gitmek daha iyidir, mutlaka gitmel is iniz. Sana ge
l ince, sadece "dört teınizl ik"te beş ay geçirınekle kalmayıp, aynı  za
ınanda bir fabrikaya gitıneli ve alt ı ay "beş aleyhtarlık" hareketi ne 
katı l ınal ıs ın .  Toplum hakkında hiçbir şey bi lınediğin doğru değil  

• 

ın i? "Dört tcınizlik"e katı l ınazsan, köylü leri anlayamazsın ; "beş 
aleyhtarlık"a kat ı lınazsan, işç i leri an layamazsın .  Ancak, böyle bir 
s iyasi eğitim kursunu tamamladığında seni üniversite mezunu saya
bil irim. Aksi halde, Askeri Mühendislik Enstitüsü sen i  mezun etse 
de ben senin diplomanı tanımam. S ın ıf mücadelesinden bile haber
dar değilsen nası l  olur da üniversite mezunu sayıl ı rs ın? Mezun  ol
mak için bu dersi de öğrenmek zorundasın . Enstitünüz ideoloj ik ça
l ışma yürütmemiştir. Etrafın ızda b ir sürü karşıdevriınci var ve siz 

6 Lin B iao Eylül 1 960'ta Parti 'nin Askeri İ�ler Komitesi 'ne, "dört i l i�ki" konusunda 
bir rapor sundu. Bu isim kısa zamanda yen iden formüle edildi ve "döı1 öncel ik" 
ad ını aldı .  Bu "dört önce lik" şunlardır: İ nsan la s i lah aras ında, i nsana: siyasi çal ı ş
mayla diğer iş ler  arasında, s i yasi çal ışmaya: ideoloj ik çalışmayla günlük siyas i  
çal ışma aras ında ideo lojik çal ışmaya ve k i taplardak i fi k i rlere değ i l ,  yaşayan ide 
olojiye öncel ik vermek . Bu noktalar, Askeri İ şler Kom itesi tarafından onaylan
madan önce. bizzat Mao tarafından gözden geç irilen bir karar tasarıs ında ortaya  
konmuştu . 
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bunun farkında deği ls in iz: Çen Tung-ping hemen yanı başındaydı 
ve sen farkında değildin . (Mao Yuan - sin , Çen Tung-ping 'i1J evine ta

tile gitt(�inde düşnıan radyosunu dinled(�ini ve höylece yozlaştıl� ı -

111 söyledi. )  Düşınan radyosunu dinleyen nasıl ina11ır? Düşman rad
yosunu dinlemedin ıni? Düşınanın yiyeceği bile yok. Onun lafına 
nasıl inanırsın? Vey Li-huang7 Hong Kong'da iş yapıyordu . Parası
nı batırarak döndü . Herkes Vey Li-huang gibilerini aşağılıyor. Çen 
Tung-ping'i düşmanın bile hor görmediğini düşünmek zor. 

"Dört Öncelik" nedir? ( Mao Yuan-sin bunun hakk111da konuştu :)  

Başkan : Bunu ·bil iyorsun; o zaman neden yaşayan ideolojiye sa
rılmıyorsun? S izin enstitüde çok sayıda siyasi kadro olduğunu duy
dum. Aına bunlar esası kavramıyorlar, doğal olarak ideoloj iye de 
sarıhnıyorlar. Tabii ki , sizin enstitü de bazı başarı lar kaydetti . Bazı 
sorun ları olması normal . Askeri Mühendislik ile sadece on yı ldır 
uğraşıyoruz.  Ordumuzun teknik okulları yönetmede hiçbir tecrübe
si yok. Durum 1 927 'dc savaşmayı ilk öğrendiğimiz zamanki gibi . 
Başlangıçta nasıl savaşıldığını bilmiyorduk. Art arda yenilgilere uğ
radık. Ama daha sonra nasıl savaş ıldığını öğrendik. 

(Başkan şunu da sordu :) Sizin enstitüde eğitim reformu nasıl gi
diyor? 

Yuan-sin : Son sınavlarda bizim birlik yeni bir yöntem denedi. 
Herkes bu yöntemin iyi olduğunu (her öğrenciyi) doğru değerlen
dirdiğini düşünüyor. Aynı zamanda çalışma yöntemini bütün olarak 
etkiledi ve canlı bir çal ışma sağladı .  

Başkan : Bu  çok önceden yapılmalıydı .  
Yuan-sin :  Geçmişte not kavramı geliyordu , dolayısıyla inisiya

tif kul lanarak çalışamıyorduk. 
Başkan : Bunu görebilmen iyi bir şey. Ayrıca bu konuda sen i  suç

layamam da. Çünkü , bütün eğitim sistemi, hayasızca, sizleri on al
mak için çalışmaya zorluyor. Bu kadar parlak bir not alabilmek için 

7 l 946- l 949 İç Savaş döneminde komünistlere karşı savaşan, sonradan da l 959-
1 960'ta Pekin'deki Mi l l i  Savunma Konseyi'nin üyesi olarak hizmet gören bir Gu
oınindang general i .  
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didinmezseniz i lerlemenizi tmnamen engelleyebi lirler. Ablan da ay
nı şeyin acısını çekti .  Pekin Üniversitesi 'nde normal zamanlarda hiç 
not tutmayan ve imtihanlarda yedi i le sekiz arasında not alan bir öğ
renci vardı . Ama mezuniyette verdiği tez, sınıfın ın en iyisiydi . Bü
tün bunların içyüzünü görüp çalışmada inisiyatif gösterenler vardır. 
Notların içyüzünü gören, cesaretle ve inisiyatifle çalışan bu çocuk 
gibileri vardır. Öğretmenleriniz dersleri ezberletiyorlar. Her gün 
konferans din liyorsunuz. Gerçekten bu kadar çok söyleyecek şeyle
ri var mı? Öğretmenler ders notlarını s ize dağıtmalıdırlar. Neden 
korkuyorlar ki? B ıraksınlar öğrenciler notları kendi kendilerine öğ
rensin .  Ders notlarını öğrencilerden gizli tutmak ve sadece derste 
not tutmalarına izin vermek öğrencileri fena halde kısıtlıyor. Geç
mişte ,  Kang Ta'da öğretmenl ik yaparken ben ders notlarını öğrenci
lere önceden dağıtırdım. Derste otuz dakikadan fazla konuşmaz ve 
öğrencileri kendi başlarına çalışmaya bırakırdım;  sonra da onlar so
rar ben cevaplardım. Üniversite öğrencileri , özellikle son sın ıfta 
olanlar için en öneml i  şey, onlara çalışma ve meseleleri çözme fır
satı vermektir. Bu kadar çok konuşmak neye yarar ki? 

Geçmişte, herkesten en yüksek notu almak için çalışması isteni
yordu . Herkes okulda mükemmeldi, ama çalışmalarında mutlaka mü
kemmel olamıyorlardı . Çin tarihinde Han lin  Akademisi'nin en iyi me
zunlarının hiçbiri gerçekten yetenekli ya da bilgili değildi . Bilgili ve 
yetenekli olan lar daha çok ikinci dereceyle bile mezun olamayanlar 
arasında görülüyordu . Tang Hanedanı'nın8 en büyük iki şairi , çü-cen 
derecesini bile kazanamamışlardı . Notları çok fazla önemsemeyin ; 
enerjinizi ıneseleleri tahli l  etme ve çözme yeteneğinizi korumak ve 
geliştirmek üzerinde yoğunlaştırın . Öğretmenlerin peşinde sürüklenip 
onlar tarafından kısıtlanmayın. Eğitim reformu en başta bir öğretmen 
sorunudur. Öğretmenlerin pek çok kitabı var ve ders notları olmadan 
h içbir şey yapamazlar. Neden ders notlarını size dağıtmıyorlar ve me-

8 Li Po ve Tu Fu, Çin edebiyatının Tang sülalesi sırasındaki altın çağının en ünlü 
iki şairiydi ler. 

353 



seleleri sizinle birlikte incelemiyorlar? Son sınıf öğrencileri soru sor-
• 

duğunda hocalar bun larrn ancak yarısın� cevaplandırabilir, geri kalanı 
hakkında ise hiçbir şey bilmezler, o zaman sorunu öğrencilerle birlik
te inceleyip tartışmalıdırlar. Bu hiç de kötü değildir. Öğretmenler in
sanları korkutmak için kibirli havalara bürünniemeliler. Burjuvazi bi
le hababam ezberleme şeklindeki eğitim yöntemine karşı çıkmıştır. 
Biz niye karşı çıkmayalım?· Öğrenciler boy hedefi yapılmadıkça her 
şey yolunda gidecektir. Eğitim reformunun anahtarı öğretmenlerdir. 

(Bir keresinde Mao Yuan-sin , Başkan 'ın,  yeni bilimsel başarıla
n n  gösterild(�i bir sergiyi gezmesi için ısrar etmişti: "Şimdi meşgu
lüm, gidip gezemem. Sergiyi dikkatle inceleyecek vaktim yok, at sır
trnda gezerek çiçeklere bakmanın ise faydası yoktur" .) 

Bununla ilgileniyorsun da Marksizm-Leninizm ile ilgilenmiyor
sun . Bu nasıl oluyor? Meselelerin bu yönüyle ilgili soru sorduğunu 
pek az duY.uyorum.  Genellikle hangi gazeteyi okuyursun? 

Yuan-sin :  Halkın Gazetesi 'n i  okuyorum. 
Başkan: Halkın Gazetesi 'nde okumaya değer bir şey yok. Kur

tuluş Ordusu Gazetesi 'ni ya da Çin Gençl(�i Gazetesi 'ni9 okumalı
sın . İşçilerin ve askerlerin yazdığı şeyler gerçek ve canlıdır. Mese
leleri açıklamasını biliyorlar. " İkinin birleşip bir olması" konusun
daki tartışmayı okudun mu? 

Yuan-sin : Çok azını okudum, okuduğum kadarından da pek bir 
şey anlamadım. 

Başkan: Öyle mi? Bu gazeteye bir göz at. (Başkan, Çin Gençli
ği Gazetesi 'nin bir sayısını uzattı) .  İşçilerin meseleleri nası l  tahl il 
ettiğini gör, Gençlik B irliği kadrolarının meseleleri nasıl tahl i l  etti
ğini gör, onlar meseleleri çok iyi tahli l  ediy·orıar. Halkın Gazete
si 'nden daha kolay anlaşılıyor. 
9 Mao'nun, Komünist Gençlik Birliği 'nin organı olan bu gazete için gösterdiği he

yecan,  o zaman için doğaldır. Çünkü B irliğin 1 964 Haziran'mdaki Dokuzuncu 
Kongresinde, devrim davası için "haletler yetiştirme" mese lesi ilk defa yoğun 
olarak tartışı lmıştı . (Peking Review, l 964, sayı :  28,  s .6-22.)  Ama Gençlik Birl iği 
de Kültür Devrimi'nin başlangıcında dağıtıldı ve ancak Parti'nin yeniden inşasın-. 
dan sonra yeniden düzenledi .  
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(Başkan şunu da söyledi: )  S iyasi çalışman lafazanlıktan ibaret. 
Eğer çok şey öğrenmek istiyorsan en önemli nokta gidip gerçeğin 
ta içinde çalışmaktır. Neden kendi mesleki uzmanlığınla i lgi leni
yorsun da Marksizm-Leninizmle i lgilenmiyorsun? 

Tarih öğrenirken onu günümüzün gerçeğiyle birleştirmezsen işe 
yaramaz. Günümüz t�rihini öğrenirken köy ve aile tarihleri üzerin
de çalışmazsan tamamen zaman kaybı olur. 10  Eski tarihin incelen
mesi de bugünün gerçeğiyle birleştirilmelidir ve kazılardan ve arke
oloj iden koparılamaz. Yao, Şun ve Yü ı ı gerçekten yaşadılar mı? 

• 

Ben inanmıyorum, el imizde gerçek bir kanıt yok. Sang Hanedanı 
konusunda del i l  teşkil eden kehanet kemikleri var; buna inanabili
riz .  Gidip de kitap yığınlarının içine gömülürsen, ne kadar çok ça
l ışırsan çalış, o kadar az şey öğreneceksin.  

İkinci Konuşma 

1 8  Şubat 1 966 

[Başkan Mao ve yeğeni] Askeri Mühendislik Enstitüsü'nün ilkön
ce iki veya üç yıllık bir öğrenimden sonra kısmen çalışnıa ve oku
mayla geçecek bir yıl daha koyup koymaması meselesini ve aynı za
manda çalışmaların koordinasyonu ve da'-�ıtımı meselesini tartıştı lar. 

Başkan Mao: B ilim ve mühendislik fakülteleri kendi dil lerini  
kullanmaya devam etmelidir. Bu fakültelerin bugünkü altı yıll ık öğ
retim programını ilkönce üç yı lda vermeye çalışalım ve bakalım na
sıl yürüyecek. İki yıla indirmek için de pek acele etmeyelim. Yük
sek bilim alanında, açık seçik bir hedef varsa, üç yıllık çalışma bel
ki yeterli olacaktır. Üç yıl yetmezse sonradan biraz daha uzatabil iriz. 

1 O O dönemde Çin'de, araştırma gezileri yaparak ihtiyarlaıın hatıralannı kaleme al
mak vb. gibi öğrenim yöntemleri çok yaygındı . 

l l Sırayla, MÖ 2356, 2355 ve 2205 yıl larında tahta çıktıkları sanı lan efsanevi hü
kümöarlar. Özellikle i lk ikisi , bi lge kral tipine örnek gösteri l ir. 

355 



Ancak , açık seçik bir hedef olduğunda .daha az, ama daha temiz 
iş çıkarabil ir ve ancak o zaınan genelle özeli kaynaştırabi l iriz . O za
n1an altı yı l ,  üç yıla indiri lebi l ir. Bunu gerçekleşti rdikten sonra att ı
ğ ın1ız adıınlar eınin ve sağlan1 ,  tuttuğumuz yol doğru olur. 

Yeni bir işe giriştiğimizde en iyi yol , buna b irkaç yıl devaın et
mek ve devamlı  olarak tecrübeleri özetlemektir. 

Bi l in1 ve ınühendisl ik fakültelerinin kendilerine özgü bir tabiatı 
ve de özel bir terıninoloj isi vardır. Bu nedenle birkaç kitap okumak 
gereklidir. Ama bu fakültelerin aynı zamanda diğer derslerle ortak 
bir yanı da vardır; sadece kitap okumak işe yaramaz . Eskiden Vam
poa Akademisi'nde yarım yı l okumak, sonra da bir yı l asker olarak 
hizmet görınek gerekiyordu . Böylece pek çok yetenekli subay yeti
ş iyordu . Ama Vampoa AkademisL Ordu Üniversitesi haline getiri l
dikten sonra (ne kadar çalıştıkların ı  kaydetmemişim) sonuç şu oldu : 
Buradan mezun olanlar savaşta üst üste yenilgiye uğruyor ve bize 
esir düşüyorlardı . 

B il im ve mühendislik fakülteleri hakkında h içbir şey bilmiyo
ruın , ama tıp fakültesi hakkında b iraz bilgim olduğunu iddia ediyo
rum.  Bir göz doktorunu dinlediğinizde konuşması çok esrarengiz 
gel ir, ama insan vücudunu bir bütün olarak ele almak gerekir. 

B i l imin gelişmesi alt düzeyden üst düzeye doğru , basitten kar
maşığa doğrudur. Ama öğretirken bu gelişme sırası izleneınez. Ta
rih öğrenirken modern tarih üzerinde yoğunlaşmalıyız. Bugün sade
ce üç bin küsur yıl l ık yazıl ı tarihimiz var. Ya 1 O bin yıllık tarihimiz 
olduğunda ne yapacağız, o zaman tarihi  nasıl öğreteceğiz .  

Yararl ı olduğu pratikte kanıtlanan, temel teori leri içeren yüksek 
bilim, pratiğin yararsız ve akı ldışı olduğunu ortaya koyduğu kısım
lardan kurtulmalıdır. 

Nükleer fizik hakkında ders veriliyorsa, S akata modelini anlat
mak yeterlidir; Danimarka okulunun Bohr teorilerinden başlamaya 
gerek yoktur; aksi halde on yıl okusanız da mezun olamazsınız. Sa
kata bi le diyalektiği kul lanıyor; siz niye kul lannı ıyorsunuz? 
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Insan ın olayları kavrayışı her zaınan soınuttan baş lar ve soyuta 
doğru gel işir. Tıpta psikoloj i ,  sinir sistemi vb. gibi soyut şeylerden 
başlarlar. Bunun hatalı olduğunu düşünüyoruın;  anatomiyle başla
malılar. Matematik ilk olarak fizik model lerden elde edilmişt ir. Ar
tık kimse matematiği fizik model lerle birleştiremiyor; bunun yerine 
bir adım i leri atılınış v� mateınat ik soyutlaştırılınıştır. 

Uçüncü Konuşına 

1 966 

Başkan Mao: Eskiden bir ilkokulda müdürlük ve bir ortaokulda 
öğretn1enlik yaptım. Aynı zamanda Merkez Komitesi üyesiyiın .  B ir 
zamanlar da Guomindang'da bir bölüm şefiydim. 1 2 An1a köylük 
bölgelere gidip köylülerle yaşadığımda ne kadar çok şey bildikleri
ni görınek ben i  derinden etki ledi . Onların 'bilgis inin engin olduğu
nu ve onlarla aşık atamayacağımı, tersine onlardan öğrenmek ge
rektiğini anladım. Sen en azından Merkez Komitesi üyesi değilsin, 
değil  mi? Nasıl olur da köylülerden daha çok şey bilebilirsin? Dön
düğünde siyasi komiserine bundan böyle her yıl bir kere köylük 
bölgelere gitıneniz gerektiğin i  söylediğiıni  anlat .  Bunun büyük ya
rarları vardır !  

Diyalekt iği anlamıyorsun ,  birin ikiye bölündüğünü anlaınıyor
sun .  Eskiden kendinin olağanüstü olduğunu sanırdın, şiındi ise beş 
para etmediğini düşünüyorsun . Her iki düşünce de yanl ıştır. 

Hata yapanlar cesaretlendirilmelidir. Hata yapan kimse hataları
nı gördüğünde onun iyi yanlarına işaret etmelisiniz. Gerçekten de 
içinde hala pek çok iyi yan barındırıyordur. Hata yapanlar temizlen
ınek içi n  ı lık suda yıkanınalıdır. Su çok sıcak olursa dayanamazlar; 

l 2 Mao, l 925- 1 926'da Guomindang Merkez Yürütme Komitesi'nin Propaganda bö
lümünün geçici başkanıydı . 
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ı lık su en uygunudur. Hata yapan genç insanlar tasfiye edilmemeli
dir. Bu onlara zarar verir ve açık çalışmaları örtbas eder. Bu yolla 
Kang Ze ı 3 gibi kimseler düzeltildiler. Düzelmeyen gençler arasın
da bazı Parti üyeleri ve bazı (Gençl ik) B irliği üyeleri de var. Onla
rı tasfiye etmek, meseleyi çok fazla basitleştirmek olur. 

Sen enstitüde solcu musun? Seni öven bir makale gördüm. 14 İn
sanların seni övmesi hiç de iyi bir şey değil .  Senin gibi gençlerin ku
surları yüzlerine vurulmalıdır. Hataları yüzlerine az vurulursa, iyi ol
maz. Her şey böyle bir zorlamaya tabidir. (XXX)' i  yazdığımda, bu
nu yazmaya zorlanmıştım. Bugün yazmak gerekseydi, yazamazdım. 

İleri derken ne kastediyoruz? İleri olmak, geri o lanın işini yap
mak, etrafımızdakileri tahl i l  etmek, meseleleri soruşturmak ve her 
gittiğimiz yerde arkadaş kazanmakta �kararlı olmaktır. Gençlerimiz 
diyalektiği öğrenmeli ve meselelerin tahlil inde diyalektiği kul lan
mada ustalaşmalıdırlar. Örneğin,  beni alın .  Kesinlikle başkaların
dan daha zeki değilim, ama diyalektiği anlıyorum ve meseleleri tah
l i l  et111ede nasıl kul lanılacağını bi liyorum. Açık olmayan bir mese
leyi tahl i l  etmede diyalektiği kul lanırsak, mesele bir anda berrakla
ş ır. Diyalektiği c iddiyetle öğrenmelisiniz, etkinl iği çok büyüktür. 

1 3  Kang Ze, Çan Kayşek' in Mavi  Gömleklilerinin liderlerindendi .  Özell ikle 
1 930'larda Guomindang'ın komünistlerle savaştığı alanlarda propaganda, gü
venl ik ve savaş desteği faal iyetleriyle i lgilenen Özel Görev Gücü'nden sorum
luydu. 

14 Mao Yuan-sin, Kültür Devrimi'nin ilk yıl larında Harbin Enstitüsü'nde bir Kızıl 
Muhafız önderiydi . Ocak l 967'de, Heylungkiyang eyaletinde Devrimci Komi"te 
kurulduğunda, Propaganda Bölümünün yöneticisi oldu. l 967 i lkbaharında Liao
ning eyaletine geçerek, l 968'de Liaoning Devrimci Komitesinin Başkan Yardım
cısı oldu. 1 973  Ağustos'unda Onuncu Kongre'de Başkanlık Divanı üyesiydi . 

358 



ÇİANG ÇİNG'E MEKTUP* 

(8 TEMMUZ 1 966) 

Çiang Çing, 
29 Haziran tarihli mektubunu aldım. Vey i le Cen'in görüşüne 

uyup orada biraz daha fazla kalman iyidir. Bu  ay yabancılarla iki 
kez görüşmek zorundayım; daha sonra sana bundan tekrar söz ede
rim. Vuhan'dan ayrılış tarihim olan 1 5  Haziran'dan itibaren on gü
nü aşkın bir süre, batıda, dağlarda bir yerde kaldım. Oraya haberler 
çok zor u laşıyordu . Bayyun Huanghe'ye geleli ise on gün oldu. Bü
tün günlerimi belgeleri i ncelemekle geçiriyorum; gerçekten çok il
ginç. Dünyadaki büyük düzensizlik yerin i  büyük düzene bırakmış
tı .  Aradan yedi-sekiz yıl geçince, her şey yeniden başlıyor; kötülük 
şeytanları yeniden ortaya çıkıyor. Onlar yeniden ortaya çıkmazlık 
edemezlerdi ; sınıf tabiatları onları buna zorluyor. 

Merkez Komitesi, dostumun konuşmasının ı yayımlanması ko
nusunda ısrar ediyor ve ben de onayımı vermeye hazırlanıyorum. 
O,  bu metinde hükmet darbeleri sorunundan çok özel bir şekilqe 

* Daha sonra "Dörtlü Çete" içinde yer alan kansı Çiang Çing'e Mao Zedung'un he
men Kültür Devrimi'nin başlarında, 1 966 yazında yolladığı bu mektup, Alain Bo
uc'un La Chine a la mort de Maol Mao'nun Ölümünde Çin (Editions du Seuil ,  
1 977) başlıklı kitabının 1 27- 1 28.  sayfalarındaki metninden di limize çevrilmi-ştir. 
Mektupta Mao Zedung, hem bir sol kanadın hem de bir sağ kanadın var olduğu
nu söylemekle, kendisini her ikisinden ayırmakta ve daha o günlerde Lin Biao 
ile arasında bir çelişme olduğun u ortaya koymaktadır. 

1 Mao Zedung "dostum" deyimiyle, o sıralarda kendisini hep "Mao Zedung'un yakın 
silah arkadaşı" olarak tanıtan Lin Biao'yu kastediyor. ÇKP Merkez Komitesi'nin 
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söz ediyor. Kiınse �eçn1istc böyle bir konusnıa din lenıenı ist i .  Öne 
� !> !> !> 

sürdüğü fikirlerden bazı ları beni çok endişelendiriyor. Yazdığıın 
birkaç küçük kitabın böylesine keraıneti olduğunu h iç düşünme
miştim . O, kendisi bunları övmeye başladığından beri , bütün ü lke
yi de aynı şeyi yapınaya zorluyor. Bu ,  ha bire kendi sattığı kavun
ların tat lı l ığını göklere çıkaran Vang Ana ınasal ı  gibi bir şey. Beni 
Liangşan çetesine katı lmaya zorladı lar.2 Onlarla uyuşmaktan başka 
seçeneğiın olnıadığı açık. Önemli  bir konuyu kendi istekleriıne ay
kırı olarak onaylaınak, hayatımda ilk kez başı ına gel iyor. Buna, is
teıneye istemeye değiş ınek denir. Cin sülalesinden Ruan Ci,  Liu 
Bang ile savaştıktan sonra Leyang'dan Çenggao'ya çekildiğinde 
şunları söylemişti : "Yeryüzünde gerçek kahraınanlar görülmediğin
den, bu çocuk üne kavuşuyor. " Lu Sün bütün yazdıkların ı  gözden 
geçirip düzeltirdi ; ben de onunla aynı fikirdeyiın .  Lu Sün "kendimi 
kesip biçmeliyim, hem de başkalarından çok çok daha fazla yapma
lıyım bunu" derdi . Baş ımdan bunca badire geçtikten sonra, şimdi 
ben de sık sık böyle yapıyorum, ama yoldaşların çoğu buna inanını
yor. Kendime güveninı var, ama aynı zamanda bazı noktalarda ken
dimden şüphe ediyorum. Meseleyi şöyle görüyoruın :  Dağlarda kap
lan olmasaydı ınaymun kral olurdu ;  işte ben de bu şekilde kral ol
dum.  Bu eklektisizm değildir. Benim kişiliğimdeki kaplan niteliği 
hakim yöndür; onun yanı sıra maymun niteliğim de var, ama bu 
ikinci ldir. I-Ian sülalesinden Li Gu'nun Huang Çong'a yazdığı mek
tupta yer alan şu birkaç cümleyi daha önce de anmıştım: "Hakiin 

Kültür Devrimi 'ni başlatan 1 6  Mayıs 1 966 tarihl i  kararından iki gün sonra, Siya
si Büro'nun genişleti lmiş bir toplantıs ında, Lin Biao çok uzun bir konuşma yap
t ı .  Söyledikleri, tarihin hükümet darbeleri ve dehalar tarafından yaratı ldığı  nokta
sında toplanıyordu. Ünlü "Başkanın her cümlesi gerçektir; O'nun bir cümlesi biz
lerin on bin cümlesinden daha değerl idir" ifadesi de bu söylevde yer al ıyordu.  
Keza burada Lin Biao, sağın Çin'de karşıdevrimci bir  hükümet darbesi girişimi
nin arifesinde bulunduğunu öne sürüyordu. 

2 "Liangşan çetesine kat ılmaya zorlann1ak" ,  Suyun Kıyısında adl ı  tarihi Çin roma
nından alınma bir deyim olup, "kendi isteğine ayk ırı bir şek i lde davranmaya zor
lanmak" anlamına gelmekted ir. 
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olan , kolay eğil ir; beyazın parı l tıs ı  çabuk geçer; karın güneşe da
yanması zordur; büyük bir üne kavuşan, bunu güçlükle sürdürebi
l ir. " Bu cüınleler sanki tam beniın için yazılınış; S iyasi Büro Daimi 
Komitesi'nin bir toplantısında bun ları zaten aktarmıştım. 

İnsanda çok değerli olan bir şey vardır: Kendi kendini tanıma 
yeteneği . Nisan ayındaki Hangçev Konferansı 'nda, dostumunkiler
den3 farklı  fikirler öne sürdüm.  Ama neye yaradı ki? O, Pekin'deki 
Mayıs toplantısında da aynı  şekilde konuştu; gazetelerde ise, daha 
da kötüsü sürüp gitınektedir. Öyle büyük bir gürültü koparıyorlar 
ki, kendi irademe aykırı olarak onları izlemekten başka çarem kal
madı .  Bana kalırsa bunlar, Çong Gi'den yararlanarak şeytanlarla sa
vaşmak4 n iyetindeler; 20. yüzyılın altmışlı yıl larında, ben Komü
nist Partisi 'nin Çong Gi'si hal ine gelmiş bulunuyorum. Her şey ken
di zıddına dönüşür. Kişi ne kadar yükseklere tırınanmaya çalışırsa, 
düşüşü o kadar fec i  olur. Ben de paraınparça edi lmeye hazırlanıyo
rum.  Ne yapılabi l ir? Madde yok olmaz, sadece parçalanır. Bütün 
dünyada yüzden fazla komünist partis i  var. Bunların çoğunluğu ar
tık Marksizm-Leninizıne inanmıyor. Onlar bizzat Marx'ı ve Lenin'i 
paramparça ettiler . . .  5 Senin de bu meseleye önemle eğilmen ve ba
şarı larınla sarhoş olmaman gerektiğini düşünüyorum. İnsanın sık 
sık zayıf yanlarını ,  yetersizliklerin i  ve hatalarını görmesi gerekir. 
Bunu sana şiındiye kadar kaç kere söylediğimi hatırlaınıyorum;  
Şanghay'da da aynı  şeyleri tekrarlamıştım. 

Şu yukarıdakiler, antikomünist  sözleri andırıyor: Parti düşmanı 
uı1surlar da böyle konuşmazlar mı? Bence yanlış anlayışlar gerçek
ten vardır. Ben kendi rolümden söz ediyorum, onlar ise Partimizi ve 
bizzat beni yıkmak istiyorlar. Kara çete ile benim aramdaki fark iş-

3 Keza Lin Biao kastedil iyor. 
4 Çong Gi :  Şeytanlarla savaştığına inanı lan efsanevi  bir Çin kişisi .  "Çong Gi'den 

yararlanarak şeytanlarla savaşmak" :  Bell i  bir düşmana kar�ı Çong Gi g ibi birini 
öne sürmek ya da i ttifaka çekmek. Mao Zedung, sağa karşı solun kendisini öne 
sürdüğünü i fade ediyor. 

5 Alain Bouc'un kitabındaki metinde, bu noktada kopukluk vardır. 
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te buradadır. Bu fikirler şu s ırada açıklanamaz . Solcuların hepsi bu
güne kadar hep aynı şekilde konuştular. Eğer benim fikirlerim ya
yıınlanacak olursa, onlar üzerinde soğuk bir duş etkisi yapar ve 
bundan sağ yararlanır. Bugünkü görev �ıniz, Parti içindeki sağın bir 
bölümünü devirmektir (sağın tüınünü devirmek imkansızdır) . Daha 
sonra, belki yedi-sekiz yıl sonra, kötü lük şeytanlarını ortadan kal
dırmak için yeni bir hareket başlatılacak, daha sonra da tekrar tek
rar yeniden başlamak gerekecektir. Bütün bu fikirlerim acaba ne za
man yayımlanabil ir? Tam kestiremiyorum. Çünkü sol ve kitleler 
bundan memnun olmayacaklardır. Belki benim ölümümden sonra, 
sağ iktidara gel ip bunları yayımlaınak fırsatını ele geçirir. Sağcılar 
benim sözlerimden kara bayrağı yüksekte tutmak için yararlanabi
l irle�. Ama bunu yapmak onların başını ağrıtacaktır. Çin'de, impara
torun 1 9 1 1 yılında devrilmesinden bu yana, gerici l ik hiçbir zaman 
iktidarı uzun süre elinde tutamamıştır. En kabadayısı (Çan Kayşek) 
yirıni yıl kalmış, o da halk ayaklanınca yuvarlanıp gitmiştir. Çan 
Kayşek, Sun Yatsen'in kendisine duyduğu güveni istismar ederek 
ve ayrıca Huangpu Askeri Akademisi 'ni açıp çevresinde çok sayıda 
gericiyi toplayarak yükselmişti . Komünist Partisi 'ne cephe aldığı 
zaman, toprak sahiplerinin ve burjuvazinin hemen tümü onu des
tekledi . Buna karşılık Komünist Partisi henüz tecrübesizdi ve Çan 
bir süre için bi ldiğini okuyabi ldi . Gene de bu yirmi yıl içinde ülke
yi birleştirmekten aciz kaldı .  İki parti -Guomindang i le Komünist 
Partisi- arasında, Guomindang ile farklı savaşağası klikleri arasın
da, Japonya ile Çin arasında savaşlar oldu ve nihayet dört yıllık bü
yük bir iç savaş oldu . Bundan sonra Çan kaçıp birkaç adaya sığın
mak zorunda kaldı . Eğer sağ Çin'de antikomünist bir hükümet dar
besi  yapmaya kalkarsa, onların da bir türlü huzura kavuşamayacak
larını kesinlikle söyleyebilirim;  bu rejimin kısa sürmesi çok müm
kündür, çünkü halkın -nüfusun yüzde doksanının- çıkarlarını tem
sil eden devrimciler buna izin vermeyeceklerdir. 

362 



Şu sırada sağ, bel l i  bir süre avantaj sağlamak için benim sözle
rimden yararlanabi lir; sol ise, benim başka sözlerimi kullanarak bü
yük bir kitle eğitimi hareketi başlatacaktır. Pekin gibi bazı yerlerde, 
devrimci dalga yeniden yüksel ir yükselmez, i lişkileri sağlaın olma
yan bazı birimler (Pekin Üniversitesi ,  Çinghua Üniversitesi) anında 
dağıldılar. Sağın gürültü kopardığı her yerde sol enerj isini iki katı
na çıkarıyor. Ülke çapında bir hareket söz konusudur. Sol ,  sağ ve 
ortadaki bocalayan unsurlar bu hareketten hep değerli dersler çıka
racaklardır. 
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MERKEZ'İN ÖNDERLERİNE HİTABEN KONUŞMA 

(2 1 TEMMUZ 1 966) 

Başkan Mao , Nieh Yuan-zu 'nun 25 Mayıs duvar afişlerin in , öne

nıi Paris Konıünü 'nü hile aşan 20.  yüzyi luı 60 'lannın Çin Paris Ko

nıün ü 'nün hir nıanıfestosu oldu��unu söyledi. "Biz böyle duvar afiş

leri yazan11ynruz.  (Birçok genç izci , hahalanndan bahseden duvar 

afişleri yazarak hahalan nın kendi geçnıişlerini unuttuklaruu , ço

cuklanna Mao Zedung Düşüncesi 'ni  anlatnıadıklannı , hunun yeri

ne okulda aldık/an notu sorduldarı nı  ve iyi not aldıklannda onları 

ödüllendirdiklerini an lattı !ar. ) 

Başkan Mao ,  Cen B o-da �voldaştan , hu küçük arkadaşlara şu 

nıesajı göndernıesini istedi: "Duvar afişleriniz çok iyi yazılmış . "  
(Başkan şöyle devam etti :) 

Hepinize söylüyorum: Gençl ik, Büyük Kültür Devrimi'nin bü
yük ordusudur. Sonuna kadar seferber edilmel idir. 

Pekin'e dönüşümden sonra kendimi çok mutsuz ve yalnız hisset
tiın .  Bazı üniversiteler kapı larını bi le kapatmıştı . Hatta öğrenci ha
reketini bastıranlar da vardı . Öğrenci hareketini bastıran kimdi? Sa
dece Pey-yang savaş ağaları . l Komünistlerin öğrenci hareketinden 
korkması, Marksizm düşınanı bir davranıştır. Bazı kimseler her gün 
l Yuan Ş ih-kay' ın kontrol ündeki yeni t ip ordu, imparatorl uğun son yı l larında Pey-

yang Çu-çun ya da Kuzey Ordusu olarak bil iniyordu .  "Pey-yang savaş ağalan " 
terimi ,  l 9 l l - 1 9  l 6 .döneminde hem Yuan, hem de ondan sonra gelenler için kul 
lanı l ıyor ve daha esnek bir  �ek i lde, Yuan' ın ölümünden sonraki 1 O y ı l  iç inde onun 
yetiştim1elerinin böl ündüğü çeş i t l i  k l ik ler için ortak bir is im olarak da kullan ı l ı 
yordu.  Mao'nun burada öze l olarak , 4 Mayıs 1 9 1 9  öğrenci gösterilerini bastı ran 
Pekin sava� ağaları hük ümetini kastetmi �  olmas ı muhtemeldir. 
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kitle çizgisinden ve halka hiznıetten söz ediyorlac ama ters ine bur
juva çizgisini izleyip burjuvaziye hizmet ediyorlar. Gençlik Birl iği 
Merkez Koınitesi 'nin öğrenci hareketi yanında saf tutınası gerekir. 
Aına ters ine, öğrenci hareketin in bastırılmasının yanında yer alıyor. 
B üyük Kültür Devriıni 'ne kim karşı çıkıyor. Aınerikan eınperyalist
leri , Sovyet revizyonist leri , Japon rcvizyonistleri ve gerici ler. 

" İç"  ve "dış" arasında ayrını yapına ıııazeretine başvurmak, 2 
devrimden korkmaktır. Ası lınış  duvar afişlerini kapatmal<: gibi şey
lere izin veri lemez . Bu ,  temel bir yön hatasıdır. Derhal yön değiş
t irıneli ve bütün eski gelenekleri yerle bir etmel idirler. 

B iz kitlelere inanıyoruz. Kitlelerin öğretmeni olıııak için önce on
ların öğrencisi olmalıyız. İçinde bu lunduğuınuz Büyük Kültür Dev
rimi, yeri göğü sarsan bir olaydır. Sosyalizm geçidini aşabilecek mi
yiz? Aşmaya cesaret ediyor muyuz? Bu geçit, sınıfların nihai olarak 
yok olmasına ve üç büyük farkl ı lığın ortadan kalkmasına götürür. 

Karşı ç ıkmak, özellikle burjuva "otoritelerine" karşı çıkmak, yık
mak demektir. Bu yıkım olmadan sosyalizm inşa edilemeyeceği gibi, 
birinci olarak mücadele, ikinci olarak eleştiri , üçüncü olarak da dö
nüşüın gerçekleştirilemez. Bürolarda oturup rapor dinlemenin bir ya
rarı yoktur. Tek yol kitlelere dayanınak, kitlelere güvenmek, sonuna 
kadar mücadele etmektir. Devrimin bize karşı çevrilmesine hazırlık
lı olmalıyız. Parti ve hükümet önderliği ve sorumlu partili yoldaşlar 
buna hazırlıklı olmalıdırlar. Ş imdi devrimi sonuna kadar sürdürmek 
istiyorsanız, kendinizi disipl ine sokmalı, geride kalmamak için ken
dinizi yenilemelisiniz. Aksi halde, sadece devrimin dışında kal ırsınız. 

Bazı yoldaşlar, başkalarına karşı amansız bir ınücadele yürütü
yorlar, ama kendileriyle ınücadele edeıniyorlar. Böyle devan1 eder
lerse onlar, geçidi hiçbir zaman aşan1ayacaklardır. 

Ateşi kendi vücutlarınıza yanaşt ırmak, yanınası için alevleri kö
rüklemek sizin görevinizdir. Buna cesaret edecek misiniz? Çünkü 
ateş, kafalarınızı da yakacaktır. 
2 M ao burada, k i t  le lerin e leşt i ri s i n i  part i i ç i  ve part idı�ı  ayrımını  abartarak bastır

maya çalışanl arı k astediyor. 
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Yoldaşlar şöyle cevap verdiler: "Hazırız. Eğer baş edemezsek, 
görevlerimizden i stifa edeceğiz. Komünist Partisi üyeleri olarak ya
şıyoruz ve Komünist Partisi üyeleri olarak öleceğiz .  Kanepeler ve 
elektrikli vantilatörlerle dolu bir hayat bize yaramaz."  

(Başkan Mao devam etti :) 
Kitleler için katı ölçüler koymak olmaz . Pekin Üniversites i ,  öğ

rencilerin ayaklandığını gördüğünde ölçüler koymaya kalkıştı . B u
na kibarca "doğru yola dönüş" adını verdiler. Gerçekte yaptıkları , 
"yanlış yola saptırma" idi . 

Öğrenci leri karşıdevrimciler olarak damgalayan bazı okullar ol
du . (İrtibat subayı Çang Yen, tuttu ,  29 kişiyi karşıdevrimci ilan etti . )  

(Başkan Mao devam etti :) 
Bu şekilde hareket etmekle kitleleri muhalefet saflarına atmış 

olursunuz. Kötü insanlardan korkmamalısınız. Alt tarafı kaç kişiler 
ki? Öğrenci kitlelerinin büyük çoğunluğu iyidir. 

(Birisi karışıklıklar meselesini ortaya attı . "Böyle durumlarda 
kanuni yollara nasıl başvuracağız? "  Başkan Mao şöyle dedi:) 

Neden korkuyorsunuz? Kötü insanlar söz konusu olduğunda on
ların kötü olduklarını  ispat edersiniz. İyi insanlardan korkacak ne 
var? " Korku" kelimesinin yerine "cesaret" kelimesini yerleştirmeli
siniz . Sosyalizm geçidinin aşılıp aşı lmadığını kesinkes göstermeli
siniz. Her şeye siyasetin kumanda etmesini sağlamal ı ,  kitlelere git
meli ve onlarla beraber olmalı , Büyük Proleter Kültür Devrimi'ni 
daha da iyi bir şekilde yürütmelisiniz. 
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BÖLGE SEKRETERLERİ VE 
MERKEZ KOMİTESİ'NİN KÜLTÜR DEVRİMİ GRUBU 

ÜYELERİYLE YAPILAN BİR TOPLANTIDA KONUŞMA 

(22 TEMMUZ 1 966) 

• 

Bütün Bölge Sekreterleri ve Kültür Devrimi Grubu üyeleri hazır 
bulunuyor. Bu  toplantının amacı, belgelerimizi ele almak ve en 
önemlisi. çalışma gruplarını gönderme yöntemine son vermek. Böy
lece okullardaki devrimci öğretmen ve öğrenci lerin ve hatta bazı  or
ta yolcuların Büyük Kültür Devrimi'ne önderlik edecek Kültür 
Devrimi Okul Grupları 'nın örgüt lenmesini sağlamaktır. Okul ların  
meselesini ancak onlar anl ıyor, çalışma grupları anlamıyor. Bazı ça
l ışma grupları işleri berbat ettiler. Büyük Kültür Devrimi'nin okul
lardaki hedefi , mücadeleyi, eleştiriyi v� dönüşümü sürdürmektir. 
Çalışma gruplarının etkisi hareket i  engellemek oldu . Mücadeleyi ve 
dönüşümü gerçekleştirebilir miyiz? Örneğin, Çiyen Po-zan pek çok 
kitap yazdı , ama çoğünuz bunları hala okumadınız. Ona karşı nasıl 
mücadele edecek, onu nası l  değiştireceksiniz? Qkullar söz konusu 
olduğunda şu sözü hatırlatan bir durum ortaya çıkıyor: "Tapınak 
küçük olduğunda Tanrılar büyük gözükür, göl s ığ olduğunda kap
lumbağalar çok gözükür. " İşte bu yüzden okul lardaki öz güçlere da
yanmalıyız. Çalışma gruplarıyla olmaz. B enimle ya da sizinle de 
olmaz . Eyalet Parti komiteleriyle de olmaz.  Eğer istediğiniz müca
dele ve dönüşüm ise, okulların ve birimlerin kendilerine dayanma
lısınız . Çalışma gruplarına dayanmanın bir yararı yoktur. Acaba bu 
çalışma grupları irtibat görevlilerine dönüştürülebilir mi? Eğer da-
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nışınan durumuna getiri l irlerse aşırı güçlü olacaklardır. Belki göz
lemci olabilirler, çalışma grupları devrimi engell iyor, aına araların
da böyle olmayanlar da var. Bu gruplar devrimi engellerlerse kaçı
nılınaz olarak karşıdevrimci olacaklardır. S ian'daki Haberleşme 
Üniversitesi kimsenin telefon etmesine ya da Merkez'e yol lanması
na izin venniyor. İnsanların Merkez'e gitmesinden niye korkuyor
lar? Bırakın gelsinler ve Devlet Konseyi'ni kuşatsınlar. Telefon ede
bileceklerini  veya delege yollayabileceklerini anlatan belgeler hazır
lamalıyız . Bu kadar korkmak olur mu? S ian ve Nanking'deki gaze
teler üç gün süreyle sarıldığında i lgililer öylesine korktular ki , akıl
ları başlarından gitt i . Siz de bu kadar korkuyor musunuz? Hey siz ! 
Eğer devrim yapmazsanız devrim size karşı yapılacaktır. Bazı böl
geler, halkın gazete bürolarını kuşatmasına, Eyalet Parti Komitesi 'ne 
gitmesine ya da Devlet Konseyi 'ni görmeye gitmesine izin vermi
yorlar. Niye bu kadar korkuyorsunuz? Devlet Konseyi'ne gittiklerin
de bütün gördükleri birkaç önemsiz general oluyor ve h içbir şey hal
lolmuyor. Niye işler böyle gidiyor? Sizler yüzünüzü göstermeseniz 
de ben göstereceğim. Bu "korku" kel imesi her zaman öne çıkıyor: 
Karşıdevrimden korku, halkın bıçak ya da s ilah kullanmasından kor
ku . Gerçekten karşıdevrimciler bu kadar kalabalık olabilir mi? Son 
birkaç gündür Kang Şeng l Çen Bo-da ve Çiyang Çing duvar afişle
rini  okumak için  okullara gidiyorlar. Algısal bilgiye sahip olmadan 
ne yapabilirsiniz? Hiçbiriniz oralara gitmiyorsunuz, çünkü günlük 
işlerle meşgulsünüz; ama algısal b ilgi edinebilmek için,  günlük işle-

1 Kang Şeng ( 1 899- ) 1 930'larda Sovyetler B irliği 'nde uzunca bir süre kaldı . İstih
barat ve güvenlik meselelerinde uzman olarak kabul ediliyordu . l 950' lerin orta
larından itibaren gerek yüksek öğrenimde ve gerekse yabancı komünist parti ler
le bağ kuımada öneml i  bir rol oynamaya  başladı ve birçok önemli heyette yer ala
rak Sovyetler'le tartışmalara katı ldı . 1 962'de Sekizinci Merkez Kon�itesinin 
Onuncu Genel Toplantısında Siyasi B üro Sekreterl iğinin üyesi oldu. Mao'ya ya
kınlığı ve k ültürel meselelerle i lgisi ,  Mao'nun 1 964'te yaptığı felsefe hakkındaki 
konuşmalara katılmasından anlaşılmaktadır. (Bkz. "Felsefe Meseleleri Üzerine 
Konuşma" , s .3 1 O vd.)  Kang Şeng 1 966 ortalarında Siyasi Büro Daimi Komitesi
nin üyesi oldu ve daha sonra da Kül tür Devrimi 'nde öneml i  bir rol oynadı . Onun
cu Kongrede de Parti B aşkan Yardımcı lıklarından birine seçi ldi . 
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riniz aksasa bile mutlaka gitn1elis iniz. N anking'de iş ler biraz daha 
iyi yürüyor. Öğrencileri Merkez'e gelnıekten alıkoyıııadılar. . 

Kang Şeng söze karıştı :  "Nanking 'de üç büyük tartışnıa oldu . ilk 
tart1şn1a Yeni Çin gazetesinin devrimci olup olnıadıl�ı konusunday
ch ; ikincisi Kiangsu Eyalet Parti Kon1itesi 'nin devrünci olup oln1a
dıl�ı konusundaydı . Tartışn1ada Kiangsu Eyalet Parti Konıitesi 'nin 
her şeye rağnıen devrinıci oldul�u sonucuna varıldı . Ü�'Üncü tartış
nıa ise Kuang Ya-n1ing 'in sokakta eşt:k külahıyla gezdirilip gezdin'l
nıenıesi konusundaych . 

(Başkan Mao yeniden söze başladı : )  
Okullarda çoğunluk devrimcidir, devrimci olmayanlar azınlıkta

dır. Kuang Ya-ming'in sokaklarda eşek külahıyla dolaştırılması me
selesine gelince, tartışmanın sonucu bu noktayı tabii ki açıkl ığa ka
vuşturacaktır. 

Bu toplantı sırasında, katılmamakta olan yoldaşlar, Pekin Üni
versitesi'ne ve Yayın Enstitüsü'ne gidip duvar afişleri okumalıdırlar. 
Karışıklığın en çok olduğu yerlere gidip bir bakmalısınız. Bugün 
gidemezsiniz, çünkü belgelerle uğraşmanız gerekiyor. Duvar afişle
rini okuduğunuzda, öğrenmek ve onların devrimini desteklemek iç
in orada bulunduğunuzu söyleyebilirsiniz; oraya devrim ateşini 
yakmak ve devrimci öğretmen ve 9ğrencileri desteklemek için gi
diyorsunuz, yoksa kar�ıdevrimcilerin ve sağcıların konuşmalarını 
dinlemek için değil . İki ay oldu , ama hala zerrece algısal bilgi edin
mediniz ve hala bürokratça davranıyorsunuz. Oraya giderseniz öğ
renciler etrafınızı saracak ve sarmalı da; birkaçıyla konuşmaya baş
ladığınızda etrafınızı saracaklardır. Yayın Enstitüsü'nde yüzü aşkın 
kimse dövüldü . Çağımızın iyi bir yanı var :  Solcular sağcılardan da
yak yiyor ve bu solcuları çelikleştiriyor. Altı ay ya da bir yıl için ça
l ışma grubu göndermek bir işe yaramaz, yalnızca bizzat oralı olan 
insanlar işe yarar. İlk i ş  mücadele, ikincisi eleştiri , üçüncüsü dönü
şümdür. Mücadele yıkmak demektir, dönüşüm yeni bir şey inşa et-
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mek demektir. Eğitim malzemesini altı ayda değiştirmek olınaz .  Ya
pılacak iş , s ilmek, çıkarmak, özetlemek ve basitleştirmektir. Doğru 
olmayan ve tekrar n iteliğinde olan malzemeler üçte bir oranında ve
ya yarı yarıya kısaltılabilir. 

Van Len-çung2 söze karıştı : Bunların üçte ikisini atmalı ve Baş
kan Mao'nun Sözleri'ni incelemeliyiz . 

(Başkan Mao devam etti:) 
S iyasi eğitim malzemeleri , merkezi talimatlar ve gazete makale

leri kitleler için bir rehber teşkil eder; bunları dogma olarak görme
mek gerekir. Dayak meselesinden genelgelerimizde söz edilmiyor. 
Bu  olmaz,  bu bir temel yön ve yol gösterme meselesidir. Genel si
yasetimiz hızla yerleştiri lmelidir. Dönüşümü yürütmede okullarda
ki devrimci öğretmen, öğrenci ve solculara dayanmalıyız .  Okullar
daki Kültür Devrimi ·Korniteleri 'ne sağcıların da katılmasının bir zi
yanı yoktur; onlar da, olumsuz örnek olarak yararlı olabilirler, ama 
sağcılar bir arada toplanmamalıdır. Pekin Belediyesi Parti Komite
si 'nin o kadar çok insana ihtiyacı yok. Etrafta çok fazla insan olun
ca, telefonlaşma ve emir yağdırma başlar. Sekreterler geniş çapta 
azaltılmalıdır. Cephe Komitesi 'nde:J çalışırken, S iang Bey adında 
bir sekreterim vardı. Daha sonra geri çekildiğimiz dönemde artık 
sekreterlerimiz yoktu.  Belgeleri. alacak ve dağıtacak birisinin bu
lunması yeterlidir. 

Kang Şeng söze karıştı :  Başkan dört şeyden bahsetti . Birincisi 
Pekin Belediyesi Parti Komitesi 'nin yeniden örgütlenmesiydi. Bu 
yapılmış bulunuyor. İkir:�isi Merkez Komitesi Propaganda Bölü-

2 Vang Len-çung ( d . 1 906- ) 1 954-te Hu pey Parti Örgütünün birinci sekreteri oldu; 
Büyük İ leri Atılım'ı faal olarak destekledi ve Başkan'ın 1 950 sonlarında ve 1 960 
başlarında Vuhan'a yaptığı ziyaretlerde genel likle ona eşlik etti . 1 96 1  'de Tao 
Çu'nun başkanlığındaki Parti Merkez-Güney Bürosunun İkinci Sekreteri o ldu. 
1 966'da "Kü ltür Devrimi Grubu" başkan yardımcı l ığına getiri ldi , sonra aralıkta 
aniden bütün görevlerinden alındı . 

3 Çinkangşan günlerindeki yönetici Parti örgütü. 
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mü'nün yeniden örgütlenn1esiydi ki , hu da yapılmış hulunuyoı: 
Üçüncüsü beş kişilik Kültür Devrimi Grubu 'nun tasfiyesiydi , bu da 
yapılmış hulunuyor.4 Dördüncüsü belli bazı bakanlıkların dairelere 
dönüştürülmesiydi. Bu henüz yapılmadı . 

(Başkan Mao cevap verdi:) 
Doğru , işini yürütebilen bakanları değiştirmeye gerek yok. Bun

lara bakan, daire başkanı ,  büro başkanı, ofis başkanı denebilir, ama 
görevlerini yapmayan bakanl ıklar, Metalurji  Dairesi ya da Kömür 
Dairesi olarak değiştiri lmelidir. 

B irisi  söze karıştı : Pekin Üniversitesi 'nde dört büyük tartışma 
oldu. 1 8  Haziran olayı karşı devrimci bir hareket miydi ?5 Bazıları 
bu olaya serseriler karıştığı için evet diyor, ama bazıları hayır, ça
lışma grubu hatalar yapmıştı diyor. Pekin Universitesi Ortaoku
lu 'nda 40 'ı aşkın kişi, çalışma grubu başkanı Çang Çeng-siyen 'in 
görevinden azledilmesini istiyor. 

4 "Beş Kişilik Grup" 1 966 başlarında Peng Çen' in başkanlığında kuruldu. e Kültür 
Devrimi'ni saptıran, onu sınıf mücadelesinden çok akademik ve ideolojik tartışma
ya yöneltmeyi hedef alan, 7 Şubat tarihli bir rapor hazırladı . Bu rev izyonist rapor, 
Merkez Komitesi 'nin 1 6  Mayıs tatjhli genelgesiyle iptal edildi .  1 6  Mayıs Genel
gesi , bizzat Mao'nun denetimi altında hazırlanmıştı . "Beş Kişilik Grup"u dağıtıyor 
ve doğrudan doğruya Siyasi Büro Daimi Komitesine bağlı olan yeni "Kültür Dev
rimi Grubunu kuruyordu. (Peking Review, 1 967, sayı :  2 1 ,  s .6-9. )  Kang Şeng eski 
"Beş Kişilik Grup"un da üyesiydi . Ancak Peng Çen onun ismini haberi olmadan 
kötüye kullanarak 7 Şubat Raporu'nu bi lgisi dışında yayımlamıştı. 

5 Bu konuşmadan üç gün sonra, Çiang Çing, Pekin  Üniversitesi'nde yaptığı bir ko
nuşmada, bu olayın Başkan M ao'nun görüşüne göre, karşıdevrimci değil , aksine 
devrimci olduğunu bildirdi . Başkan M ao bu görüşe, o sırada bulunduğu Vuhan'da 
i lgi l i  belgeleri inceleyerek varmıştı. Kızı l  Muhafızların kendi belge lerine göre, 
olay Pekin Üniversitesi 'ndeki öğrencilerin "hakl ı  öfkelerini"  harekete geçirmele
ri ve kapitalist yolu tutan iktadar sahiplerine, şeytanlara ve canavarlara karşı ken
di l iğinden bir mücadele başlatmalarıyla ortaya çıktı; bu süreç içinde "bazı insan
lar dayak da yedi . "  Kapitalist yolu tutan iktidar sahipleri arasında gerek Lu 
Ping'in ve Üniversite yönetiminin ,  gerekse Parti Örgütünün Üniveriteye yol ladığı 
çalışma grubunun olduğu açıktır. Bundan dolayı  da Mao'nun böyle insanların 
dayak yemesini devrimci bir hareket olarak görmüş olması  şaşırtıcı deği ldir. 
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(Başkan Mao ce1 'ap \'erdi: )  
Hareketi engel leyen pek çok çalışma grubu var. Çagn Çeng-si

yen de bunların arasında. Ama biz rasgele insan tutuklamamal ıyız. 
Karşıdevriınci faaliyet nedir? Sadece cinayet, kundakçıl ık ve zehir 
saçmaktır. Böylelerini tutuklayabilirsiniz. Gerici s loganları yayan
ları şimdil ik serbest bırakın ki, açık bir çatışına olabilsin. Onlara 
karşı mücadele ett iyseniz, sonra ıneseleyi bir daha ele alabilirsiniz. 
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ZİNGHUA ÜNİVERSİTESİ ORTAOKULU 
KIZIL MUHAFIZLARI'NA BİR MEKTUP 

.._ 

( 1  AGUSTOS 1 966) 

Zinghua Üniversitesi Ortaokulu 'ndaki Kızıl Muhafız Yoldaşlar! 
Gerek 28 Temınuz'da yolladığınız bir duvar afişini ,  gerekse ce

vap beklediğinizi belirten mektubunuzu aldım. 24 Haziran ve 4 
Temmuz'da yazdığınız iki duvar afişi ,  işçileri ,  köylüleri , devrimci 
aydınları , devrimci parti leri ve grupları sömüren ve ezen bütün top
rak ağalarına, burjuvaziye, emperyalist lere ,  revizyon istlere ve onla
rın köpeklerine karşı öfkenizi ve onları mahkum ettiğinizi ifade edi
yor. Gerici lere karşı , isyanın haklı olduğunu söylüyorsunuz; sizi ha
raretle destekliyorum. Gericilere karşı isyan etmenin doğru olduğu
nu belirten Pekin Üniversitesi Ortaokulu Kızı l Bayrak Savaş Gru
bu'�un duvar afişini de aynı sıcaklıkla destekliyorum.  25 Tem
muz'da, Pekin Üniversitesi 'nin bütün öğretmen, öğrenci ,  idareci ve 
işçilerinin katı ldığı büyük toplantıda, Kızıl Bayrak Savaş Grubu 
adına Peng S iya-meng Yoldaş'ın yaptığı çok iyi devrimci konuşma
yı da hararetle destekliyorum. Benim kadar bütün devrimci si lah ar
kadaşlarımın da aynı tavrı aldığını burada bel irtmek isterim. Kültür 
Devrimi hareketinde sizinkine benzer tavır alan herkesi ,  nerede 
olurlarsa olsunlar, Pekin 'de ya da Çin' in herhangi bir yerinde olsun
lar hararetle destekleyeceğim. Bir şey daha var: sizi desteklerken, 
birleşebi leceğiniz herkesle birleşmeye gayret etmenizi de istiyoruz. 
Ciddi hatalar yapmış olanlara gel ince, hatalarını ortaya koyduktan 
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sonra, on lara güçlüklerinden bir ç ıkış yolu göstermelisiniz. Onlara 
yapacak iş vermeli  ve hatalarını düzeltip ,  yeni insanlar olmalarına 
iınkan tanımalısınız . Marx, proletaryanın yalnız kendini değil ,  bü
tün insanlığı kurtarması gerektiğini , eğer insanlığı kurtaramazsa, 
proletaryanın kendisinin de nihai kurtuluşa kavuşamayacağını söy
leınişti . Yoldaşlar lütfen bu gerçeğe de dikkat etsinler. 
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SEKİZİNCİ MERKEZ KOMİTESİ 
ON BİRİNCİ GENEL TOPLANTISI'NIN 

KAPANIŞ TÖRENİNDE YAPILAN KONUŞMA 

( 1 2  AGUSTOS 1 966) 

Dokuzuncu Kongre için birtakım hazırlıklar yapmamızın zama
nının geldiğini düşünüyorum. Dokuzuncu Kongre'nin ne zaman top
lanacağına karar vermek için hazırlanmalıyız. Sekizinci Kongre'nin 
İkinci Oturumu'ndan bu yana hayli zaman geçti; iki yıl sonra, on yıl 
geçmiş olacak. Artık, Dokuzuncu Kongre, belki de gelecek yıl uy
gun bir zamanda toplanmalıdır. Gerekli hazırlıkların S iyasi Büro'ya 
ve S iyasi Büro Daimi Komitesi'ne bırakılmasını öneriyorum. 

Bu toplantıda alınan kararların ,  doğru mu yanlış mı olduğunu ge
lecekteki olaylar gösterecek. Fakat, öyle görünüyor ki, kararlarımız 
kitleler tarafından iyi karşı lanmaktadır. Örneğin, Merkez Komite
si'nin önemli kararlarından biri, Büyük Kültür Devrimi'ne i lişkindir. 
Geniş öğrenci ve devrimci öğretmen kitleleri bizi destekliyor ve geç
miş siyasetlere karşı çıkıyorlar. B izim kararımız, onların geçmiş si
yasetlere karşı çıkmalarına dayandırılmıştır. Fakat, bu kararın yerine 
getirilebilmesi nihai olarak, bugün burada bulunan ve bulunmayan
lar da dahil ,  bütün kademelerdeki önderlerin davranışına bağlı ola
caktır. Örneğin, kitlelere güven meselesini ele alalım. Bir yol ,  kitle 
çizgisini uygulamaktır. Diğer bir yol ,  kitle çizgisini uygulamamak
tır. Kararlarımızda yazılan her şeyin, bütün Parti komitelerimiz ve 
bütün yoldaşlarımız tarafından yerine getirileceğine hiçbir şekilde 
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kesin gözüyle bakıhnamahdır. Daiına bunu yapınayı isteıneyen ler 
bulunacaktır. Geçınişte böyle aleni kararlarıınız olmadığından, du
ruın belki şimdi geçınişte olduğundan daha iyidir. Bunun yanı sıra, 
bu kararların yerine getirilmesinin örgütsel teminatları vardır. Bu se
fer örgütlenmeıniz bazı değişiklikler geçirmiştir. S iyasi Büro'nun 
asil ve yedek üyeliklerinde, Sekreterlik'te ve Daimi Komite üyelik
lerinde yapılan düzenlemeler, Merkez Komitesi'nin karar ve tebliği
nin uygulanmasını teıninat altına almıştır. 

Hata yapan yoldaşlara daima bir ç ıkış yolu gösterilmelidir. On
ların hatalarını düzeltmelerine izin veri lmelidir. İlkönce hatalar 
yaptıkları görüşüne varıp, sonra onlara hatalarını düzeltme iınkanı
nı vermemezlik etmemeliyiz. S iyasetimiz, " tekrarını önlemek için 
ilk kabahati cezalandırmak ve hastayı kurtarmak için hastalığı teda
vi etmek" , "önce gözlemek ve sonra yardım etmek" ve "birlik-eleş
t iri-birlik" siyasetidir. Partimizin dışında bir parti var mıdır? Böyle 
olduğunu ve Parti 'nin içinde hiziplerin olduğunu düşünüyorum. 
B iz, "Parti dışında parti yok ve Parti içinde hizip yok" diyen Gu
omindang'ı eleştirdik. Bazı kimseler meseleyi "Parti dışında parti 
yok demek despotluktur, Parti içinde hizip yok demek saçmalıktır" 
diye koyuyorlardı . Aynı şey bizim için de geçerlidir. Partimizde hi
zip olmadığını söyleyebilirsiniz, ama vardır. Örneğin , kitle hareket
lerine karşı tavır konusunda iki h izip vardır. Mesele, hangi hizbin 
çoğunlukta ve hangisinin azınlıkta olduğudur. Eğer bu toplantıyı 
yapmakta birkaç ay daha gecikseydik, işler daha fazla çıkmaza gi
recekti . Bu  nedenle , bu toplantının yapılmış olması iyi bir şeydir. 
Sonuç alınmasını sağlamıştır. 
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RAPOR TOPLANTISI'NDA KONUŞMA 

(24 EKİM 1 966) 

Başkan: "Korkulacak ne var?" dedi . Li Süeh-feng 1 tarafından ha
zırlanan kısa raporu okudunuz mu? İki oğlu evden kaçtı ve geri gel
diklerinde Li Süeh-feng'e nutuk çektiler: "S iz yaşlı önderler neden 
Kızıl Muhafızlar'dan bu kadar korkuyorsunuz? Onlar sizi dövmedi
ler, ama siz kendinizi bir türlü gözden geçirmiyorsunuz. " Vu S iyu
çüan'ın dört çocuğu var ve hepsi farklı hiziplere mensuplar. B irçok 
okul arkadaşları evlerine geliyor, bir defada on kişi ya da daha faz
la. Onlarla i lişki kurduğunuz zaman korkulacak bir şey olmadığını 
anlıyorsunuz.  Tam tersine, onların oldukça sevimli olduklarını 
düşünüyorsunuz. Eğer bir kimse başkaların ı  eğitmek istiyorsa, önce 
kendisi eğitilmelidir. Kafanız berrak değil ve ne Kızıl Muhafızlar'la 
yüz yüze gelmeye cesaretiniz var, ne de öğrencilere gerçeği anlatma
ya. Memurlar ve kodamanlar gibi davranıyorsunuz. B irincisi , insan
ları görmeye ve ikincisi de, onlarla konuşmaya cesaretiniz yok. On 
yıllardan beri devrim yapıyorsunuz, fakat yaptıkça aptallaşıyorsu
nuz. Şao-çi, Çiang Vey-çing'e* yazdığı mektupta onu eleştiriyor ve 
aptal olduğunu söylüyordu, ama kendisi, ondan daha mı akıl lı?"  

Başkan Liu Lan-tao'ya2 sordu : "Geri döndüğün zaman ne yap
mayı düşünüyorsun?" 
1 L i  Süeh-feng (d. l 906- ) ,  ÇKP Kuzey Çin B ürosu B irinci Sekreteriydi. Haziran 

l 966'da Peng Çen'in  yerine Pekin  Parti Kolu Birinci Sekreteri oldu. Aral ık 
1 970'te siyaset sahnesinden çeki ldi . Mao daha sonra onu, Lin Biao'nun yardakçı
larından biri olarak niteledi. 

* Kiangsu Eyalet Komitesi B irinci Sekreteri . 
2 Liu Lan-tao ( 1 904- ) ,  ÇKP Kuzeybatı Bürosu B irinci Sekreteri ve Lançov Askeri 

Bölgesi S iyasi Komiseri . 
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Liu cevap verdi :  "Önce dönüp etrafa bir bakmak istiyorum. 
Başkan : "Konuştuğun zaman lafı daima ağzında gevelersin . "  
Başkan Mao, Başbakan Çu'ya toplantının nasıl geliştiğini sordu . 

Başbakan , "Hemen heınen tamamlandı" diye cevap verdi :  "Yarın 
yarım gün toplanacağız. Somut meselelere gelince, onları döndüğü
müzde temel i lkeler ışığında çözebiliriz . "  

Başkan Mao, Li Çing-çüan'a3 sordu . "Liao Çih-kao'nun* durıv 
mu nasıl? 

Li cevap verdi: "Başlangıçta çok açık değildi , fakat toplantının 
son kısmında biraz daha iyiydi . "  

Başkan sordu : "Nedir bu sürekli olarak doğru kalmak lafları? 
Senin de ödün patladı .  Korkudan aklın başından gitti ve kaçıp aske
ri bölgeye sığındın .  Geri döndüğün zaman kendini toparlamalı ve 
doğru bir şekilde çalışmalısın . Sokaklara Liu ve Teng hakkında bü
yük duvar afişleri yapıştırılması kötüdür. İnsanların hatalar yapma
sına, devrim yapmasına, değişmelerine izin vermeyecek miyiz? Kı
zıl Muhafızlar Ah K u 'nun Gerçek H ikayesi 'ni okusunlar. " 

Başkan, "Bu sefer, toplantı biraz. daha iyi oldu" dedi. "Geçen top
lantı, baştan aşağı fikirlerin telkininden ibaretti ve hiçbir ilerleme 
kaydedilmedi .  Üstelik tecrübesizdik. Şimdi iki ay daha tecrübe ka
zandık.  Toplam tecrübemiz beş aydan azdır. Demokratik devrim 28 
yıl sürdürüldü . B irçok hata yaptık ve birçok insan öldü . Sosyalist 
devrim 1 7  yıldır sürdürülüyor. Oysa, Kültür Devrimi yalnızca beş ay
dır sürdürülmektedir. B iraz tecrübe kazanmak için en azından beş yıl 
gerekecek. Bir büyük duvar afişi, Kızıl Muhafızlar ve büyük devrim
ci tectübe alışverişi yüzünden, bütün eyaletlerin ve şehirlerin karışa
cağını ben dahil hiç kimse tahmin etmiyordu. Öğrenciler de bazı ha
talar yaptılar, fakat hatalar esas biz kodamanlar tarafından yapıldı . "  

Başkan, Li S ien-nien'e sordu : "Bugünkü toplantınız nasıl geçti? "  
. , 

3 Li çing-çüan ,  1 96 l 'den beri ÇKP Güneybatı Bürosu B irinci Sekreteri, Liao Çih
kao'nun doğrudan üstü olduğu için, Mao burada Liao'yu ondan soruyor. 

* Seçhuan Eyalet Komitesi B irinci Sekreteri . 
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Li cevap verdi :  "İktisat ve Maliye Enstitüsü bir suçlama toplan
tısı tertipledi ve ben özeleştiri yapmak istedim, fakat beni konuştur
madılar. " 

Başkan : "Yarın tekrar oraya gitmeli ve özeleştirini yapmalısın, 
aksi takdirde herkes senin kaçtığını söyleyecektir. " 

Li, "Yarın ülke dışına gitmek zorundayım" dedi. 
Başkan: "Ayrıca, onlara, San-niang'ın ,  oğluna öğretmenlik yap

masının4 geçmişte kaldığını söylemelisin .  Bugünlerde, oğlu ,  San-ni
ang'a öğretiyor. Sende biraz ruh eksikliği olduğu düşüncesindeyim. "  

"Seni dinlemek istemeseler bile devam etmeli ve özeleştiri yap
malısın . Eğer seni suçlarhırsa hatalarını kabul etmelisin . Ortalığı 
Merkez karıştırdı, sorumluluk Merkez'indir, fakat bölgelerin de bi
raz sorumluluğu vardır. Ben , birinci ve ikinci kademelere bölünme
den sorumluyum. Birinci ve ikinci kademelere neden bölündük? 
Birinci neden, benim sağlığımın pek iyi olmamasıydı; ikincisi , Sov
yetler Birliği'nden çıkan derst i . Malenkov yeterli olgunlukta değil
di ve S talin'in ölümünden önce iktidarı kullanmamıştı .  Her şerefe 
kadeh kaldırışında yaltaklanıyor ve dalkavukluk ediyordu . Ben ,  öl
meden önce onların itibarını sağlamak istedim; işlerin ters yönde 
gelişebileceğini hiçbir zaman düşünmedim. "  

Tao Çu Yoldaş :5 "Yüksek iktidar (ta çüan) elinizden kaymış bu
lunuyor" dedi. 

Başkan, "Çünkü ben kasten bıraktıı:n" dedi .  "Ama şimdi bazıla
rı bağımsız krallıklar inşa ediyorlar. Bana danışılmaksızın yapılan 
birçok şey var; toprak meselesi, Tienzin konuşmaları , Şansi koope-

4 San-niang, "San-niang çiao-zu' '  ( "San-niang oğl una öğret iyor") isiml i  Pekin ope-
rasının Vang Çu adlı kadın kahramanının diğer adı .  Ölmüş olduğu sanı lan bir 
Ming hanedanı memurunun üçüncü karısı ;  yeniden evlenmeyi reddeder ve haya
tını ,  kocasının ikinci karısından olma oğlunun eğitimine hasreder. 

5 Tao Çu (d. 1 906- ) 1 96 1  'de, ÇKP Orta-Güney B ürosu Birinci  Sekreteri oldu.  Kül
tür Devrimi 'nin i lk aşamalarında hızla yükseldi .  Temmuz l 966'da Merkez Komi 
tesi Propaganda Bölümü'nün başına geldi . Sekizinci Merkez Komitesinin Ağus
tos 1 966'daki On B irinci Genel Toplantısında, Mao Zedung, Lin Biao ve Çu En
lay'dan hemen sonra dördüncü sıray ı aldı . l 966 Aralık sonlarında görevden alın
dı ve hataları resmen mahkum edildi .  
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ratifleri� araştınna ve incelenıen in reddedilmesi, Vang Kuan-mey hak
kında koparılan gürültü gibi. Bütün bunlar, kararlar alınmadan önce 
Merkez'de tartışılmalıydı . Deng S iaoping bana hiç danışmaya gelme
di. 1 959'dan6 bugüne kadar hiçbir meseleyi bana danışmadı . 1 962 yı
lında, dört başbakan yardımcısı, Li Fu-çun, Tan Çen-lin, Li Sien-nien 
ve Po Yi-po7 ansızın Nanking'de beni görmeye geldiler ve sonra Tien
zin'e gitti ler. Ben derhal onayımı bildirdim ve dördü geri döndüler, fa
kat Deng S iaoping hiçbir zaman gelmedi. Vuçang Toplantısı beni tat
ınin etmedi . Yüksek hedefler konusunda bir şey yapamadım.  Bu yüz
den ,  bir toplantı yapmak için Pekin'e gittiın .  Ama siz altı gün toplan
dığınl.Z halde, benim bir günlük bir toplantı yapmama izin vermediniz. 
Eserimi tamamlamama izin verilmemesi belki o kadar kötü değil, ama 
bana ölmüş bir ata gibi muamele edilmesinden hoşlanmıyorum."  

"Zunyi toplantısından sonra Merkez daha birleşmişti, fakat 
1 938 'deki Altıncı Genel Toplantı 'dan sonra, S iang Ying ve Peng De
huay, * Yüz Alaylık bir krallık kurmaya çalıştılar. Bana bu işleri hiç 

6 B aşka bir metinde " l  949" diye geçiyor. l 959 olması daha muhtemel. 
7 Li Fu-çun ( 1 899- ), Hunan'lı ,  Mao Zedung'un uzun zamandan beri yakın arkadaşı . 

l 925- l 926'da Mao'yla birlikte Köylü Hareketi Eğitim Enstitüsü'nde çalı!jtı : 
Mao'nun en iyi arkadaşı Zay Ho-sen'in kız kardeşi Zay Çang i le evlidir. l 954'ten 
beri Devlet Planlama Komisyonu Başkanı .  1 969'da Siya'ii Büro üyeliğinden ayrı l
dı ,  fakat başbakan yardımcılarından biri olarak kaldı . Li S ien-nien (d. 1 907- ), Ma
liye Bakanı, Başbakan Yardımcısı ve Siyasi Büro üyesi . 
Poy-po ( 1 907- ) Eski Başbakan Yardımcısı ve Devlet İktisadi Komsiyonu Başkanı; 
1 969'da Merkez Komitesi'ne bile yeniden seçilmedi ve Kültür Devrimi süresince, 
Liu Şao-çi'nin  iktisadi  siyasetlerine taraftar olduğu için geniş ölçüde eleştirildi . 
Tan Çen-lin,  Kültür Devrimi sırasında iktidardan düştü. Fakat l 973'te Onuncu 
Kongre'de Merkez Komitesi üyesi olarak geri döndü;  halen başbakan yardımcı
sıdır. 

* Güney Anvey'deki Yeni Dördüncü Ordu Olayı,8 Peng' in  Yüz Alaylık Saldırısı9 

kas tedi 1 i yor. 
8 Siang Ying ( 1 898- 1 94 1  ) .  Eski bir işç i önderi ve 1 930 başlannda kurulan Çin Sov

yet Cumhuriyeti B aşkan Yardımcısı . 1 937 başında Orta Çin' de komünistler tara
fından yaratılaı:ı Yeni Dördüncü Ordu'nun siyasi komiseri . (Bu ordunun komutan
ları arasında, ölen Dışişleri Bakanı Çen Yi vardı . )  

9 "Yüz Alaylık S aldırı " ,  Ağustos 1 940'ta Peng De-huay tarafından yöneltildi; Japon 
kuvvetlerine geniş ölçüde zarar verdi ,  fakat daha sonra komünistlere çok pahalı
ya mal olan bir tepki meydana getird i .  Kültür Devrimi sırasında Peng, .t\1ao'ya 
danışmadan bu maceraya atılmış olmakla suçlandı . 
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söylemediler, Yedinci Kongre'den sonra Merkez'de kiınse kalınadı . 
Hu Zung-nan Yenan 'a yürüdüğünde l O  Merkez iki orduya bölündü . 
Ben, En-lay ve Cen Pi-şih'le birlikte Kuzey Şensi'deydim. 1  ı Liu 
Şao-çi ve Çu Teh,  kuzeydoğudaydılar. İşler hala nispeten merkeziy
di .  Fakat , bir kere şehirlere girdikten sonra dağıldık ve herkes ken
disine bir dünya yarattı . Özellikle birinci ve ikinci kadeınelere bö
lündüğüınüzde, daha da dağıldık. 1 953'te mali ve iktisadi toplantı
dan sonra, herkese birbirleriyle, Merkez'le ve bölgelerle haberleş
melerini söyledim.  Liu ve Deng, Peng Çen gibi gizli deği l ,  açık ha
reket ettiler. Geçmişte Çen Du-siyu , Çang Kuo-tao, Vang Ming, Lo 
Lung-çang, Li Li-san hep açık hareket ettiler. Bu ,  o kadar önemli 
değildi . Fakat , Kao Kang, Cao Şu-şih , Peng De-huay ikiyüzlüydü
ler. Peng De-huay onlarla gizlice işbirliği yapıyordu , fakat ben du
rumu bilmiyordum.  Peng Çen ,  Lo Çuy-çing, I 2 Lu Ting-yi I 3 ve 
Yang Şang-kun 1 4  gizli hareket ediyorlar: Gizli hareket edenlerin so
nu kötü olacaktır. Yanlış ç izgi izleyenler kendilerini düzeltmelidir, 
fakat Çen, Vang ve Li düzelmediler. " 

Çu En-lay, "Li Li-san düşünüşünü değiştirmedi" dedi . 
(Başkan Mao söze devam etti : )  "Her türlü kl ik ve hizip mutlaka 

saf dışı edi lmelidir. Esas mesele, onların kendilerin i  düzeltmeleri , 
fikirlerini  uyumlu bir hale getirmeleri ve bizimle birleşmeleridir. O 
zaman işler doğru yola girecektir. Liu ve Deng'in devrim yapmala-

1 O Savaşın amacı bir bölgeyi e lde tutmaktan ziyade düşmanın güç lerin i  yok etmek
tir. Mao tarafından konulan bu temel geri l la  taktiği  i lkesine uygun olarak ko
münistler, başkentleri Yenan'ı 1 94 7'de mücadele etmeden terk ett i ler. Bu durum , 
Mao'nun belirttiği gibi,  yükek kademe önderl iğinin Mart 1 947'den Mayıs 
1 948'e kadar iki gruba ayrılmasına yol açtı . 

1 1  Cen Pi-şih ( 1 904- 1 950) ölümüne kadar S iyasi Büro üyesiydi ve 1 940'l ardan beri 
Mao'nun yakın arkadaşıydı . 

l 2 Lo Çuy-çing (d .  1 906- ) 1 949'dan l 959'a kadar Kamu Güven l iği Bakanı'ydı . Da
ha sonra Halk K urtuluş Ordusu Kum1ay Başkanı oldu ve bu göreve 1 965 sonun
da aniden iktidardan düşünceye kadar devam ett i .  

1 3  Lu Ting-yi (d .  1 90 1 - ) ,  Kü ltür Dev rimi 'nin i lk aşamalarında ( 1 966 ortalarında) 
düşüşüne kadar ÇKP Propaganda Bölümü'nün başıydı .  

l 4 Yang Ş ang-kun (d . 1 905- ) ,  o sırada ÇKP Sekreterliğ i  yedek üyesi � Kültür Dev
rim i'nde iktidardan düştü . 
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rına ve kendilerini  düzcltınelerine izin vermeliyiz. Beninı balçıkla 
birleşen bir insan olduğumu söylüyorsunuz. Evet, ben balçıkla bir
leşen bir insanıın .  Yedinci Kongre sırasında, Çen Çi-han , ı 5 Vang 
Ming'in çizgisini izleyenlerin Merkez Komitesi 'ne seçi lmeınesi ge
rektiğini söyledi .  Vang Ming ve daha birçoğu Merkez Komitesi 'ne 
seçi ldiler. Şimdi sadece Vang Ming yok, diğerleri hala buradalar! 
Lo Fu işe yaramaz. Tungku'daki 1 6  savaşı doğru bulduğu için Vang 
Çiasiang ı 7 hakkında iyi bir izlenimi var. Ningtu toplantısı s ırasında 
Lo Fu beni atmak istedi , fakat Çu ve Çu Teh . bunu kabul etmedi
ler. ı 8 Lo Fu, Zunyi Toplantısı 'nda olumlu bir rol oynadı . O sırada 
onlar olmaksızın iş yapılaınazdı . ı 9 Lo Fu dik kafalıydı .  Şao-çi Yol
daş onlara karşı çıktı ve Nieh Cung-çen de20 onlara karşı çıktı . Liu 
Şao-çi 'yi alelacele mahkum etmemeliyiz. Eğer hata yaptılarsa deği
şebil irler, değil  mi? Değiştikleri zaman iyi olacak . B ırakalım kendi
lerini toparlasınlar ve cesaretle işlerine sarılsınlar. Bu toplantı be
niın önerim üzerine yapı ldı , fakat zaman o kadar azdı ki , meselele
rin açıklığa kavuşup kavuşmadığinı bilmiyorum. Bu toplantı yine 

1 5  Çen Çi-han (d. 1 898- ) ÇKP Merkez Kontrol Komi�yonu üyesi ,  1 969'da Merkez 
Komitesi'ndeki durumunu korudu. l 945 'teki Yedinci Kongre döneminde haber 
alma işlerinde ve askeri iş lerde faaldi . 

1 6  Burada, genel olarak Futien Ayaklann1ası diye bi linen, Tungku şehrinde , Aralık 
l 930'da Mao'nun otoritesine karşı başlayan ayaklann1aya atı f  yapı lmış olabi l ir. 
Li Li-san'a karşı olan Vang Çia-siang, Li taraftarları olan isyancı lara karşı 
Mao'yu desteklemişti . 

l 7 Yang Çia-siang ( 1 907- 1 974), Mao'nun burada sözünü ettiği diğer kişi ler gibi , 
"Geri Dönen Öğrenci ler" hizbinin üyesiydi . 1 949- 1 95 1 arasında Çin'in Sovyet
ler B irliği 'ndek i ik elç isiydi ve Kasım l 957'de Moskova Toplantısı 'na katılan ,  
Mao Zedung tarafından yönetilen Çin. heyetine iştirak ett i .  1 960 başlarında sah
neden si l indi ,  ama 1 973 ' teki Onuncu Kongre'de yeniden  .Merkez Komitesi 'ne 
seçi ldi . 

1 8  Ağustos l 932'de, N ingtu toplantısında, Mao, Kızıl  Ordu üzerindeki denetimini 
kaybetti . Burada, Mao, Lo Fu'nun (yani Çang Ven-Tien'in) kendisini partiden 
atmak istediğini ,  fakat Çu En-Lay ve Çu Teh' in buna k arşı ç ıktığını bel i rtiyor. 

1 9  Ocak l 935'teki Zunyi Toplantısında, Mao, Parti'de fii len lrtikimiyetini sağladı . 
Genel Sekreter Çin Pang-sien' in yerini  Çang Ven-tien ald ı .  

20 Nieh Cung-çen ( 1 899- ) ,  Uzun Yürüyüş sırasında Lin B iao'nun baş siyasi görev
l isiydi� 1 949'dan sonra askeri ve bil imsel  çalışmalarda önemli mevki lerde bu
l undu. Halen başbakan yardımcısı ve Merkez Komitesi üyesidir. 
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de geçen toplantıdan daha iyi olabilir. B ir büyük duvar afişinin,  Kı
zıl Muhafızlar'ın ve büyük devrimci tecrübe alışverişinin bu kadar 
büyük bir olay yaratacağını hiç düşünmemiştiın .  Öğrencilerin bir 
kısmının çok iyi bir aile kökeni  yoktu, ama bizim aile kökenlerimiz 
de o kadar iyi miydi sanki? Kaçakları ve dönekleri almayın .  Bizzat 
benim Ço Ku-çeng ve Çang Çih-çung2 1 gibi birçok arkadaşım var. 
Sağ kanatla hiç temas olmaması doğru mudur? İnsan nasıl  o kadar 
saf o labilir? Onlarla i l işki ktlrmak, onlar üzerinde çalışma ve araş
t ırma yapmak ve onların davranışlarını anlamak demektir. Geçen 
gün Tien An Men'de , Li Zung-fen'i22 kasten yanıma çağırdım.  Bu 
adama görev vermemek daha iyi olur. Herhangi b ir güce ya da mev
kiye sahip olmaması daha iyi olur. Demokratik partilerin olmasını 
istiyor muyuz? Yalnızca tek bir parti olsa olmaz mı? Okullardaki 
Parti örgütlerinin yeniden inşasında acele edilmemelidir. l 957 'den 
sonra Parti'ye birçok yeni üye katıldı . Çien Po-zan , Vu Han, Li Ta 
hep parti üyesiydiler. Bunların hepsi çok mu iyiydi? Bütün demok
ratik partiler çok ınu kötüdür? Demokratik partilerin Peng, Lo, Lu 
ve Yang'dan daha iyi oldukların ı  düşünüyorum. B iz hala demokra
tik parti leri , S iyasi Danışma Toplantısı 'nı istiyoruz; bunu Kızıl Mu
hafızlar'a açıkça anlatmalıyız. Çin Demokratik Devrimi Sun Yatsen 
tarafından başlat ı ldı . O s ırada Komünist Partisi yoktu . Sun Yat
sen'in önderliğinde ,  Kang'a, Liang'a23 ve imparatorluk sistemine 
karşı savaştılar. Bu  yıl Sun Yatsen'in doğumunun 1 00. yıldönümü
dür. Bunu nasıl  kutlayacağız? Bu meseleyi Kızıl  Muhafızlar' la tar
tışmalı ve anma toplantıları düzenlemeliyiz. Benim önerdiğim bi
rinci ve ikinci kademelere bölünme, ters sonuçlara yol açmıştır. " 
2 1  Çang Çih-çung ( l 89 1 - ), 1 945'ten 1 949'a kadar Çan Kayşek' in kuzeybatı karar

gahının başı olan ve daha birçok yüksek mevkide bulunan mi l liyetçi general . 
1 949'da komünistlerle i ttifak kurdu.  Yeni rejimin Sinkiang'da otorite kurmasına 
yardım ettikten sonra 1 954'te Pekin'deki U lusal Savunma Konseyi Başkan Yar
dımcı l ığına tayin edildi .  

22 Li Zung-Fen ( l 890- 1 969) ,  1 949 başlarında Guomindang rejiminde cumhurbaş
kanı veki l i ;  1 965'te Amerika'da sürgündeyken Çin'e geri döndü. 

23 20. yüzyı l ın i lk  y ı l larında meşruti monarşi fikrini destekleyen reformcular, yani 
Kang Yu-vey ve Liang Çi-çao kastedi l iy�r. 
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Kang ŞcnQ Yoldas . Baskan 'ın sözünü kesti :  "Sekizinc i Kong-
,_, ,_, > ' > ,_, 

re'deki siyasi rapor, sınıfların ortadan kalkışı teorisini içeriyor. " 
(Başkan Ma·o cevap verdi : )  "Raporu ben de okuduın ve rapor 

kongre tarafından onaylandı . Sadece o ikisini -Liu ve Deng'i- so
runılu tutanıayız. 

"Fabrikalar ve köyler aşaına aşama ve gruplar halinde ele alın
nıalıdır. Geri dönün , eyaletlerdeki ve belediyeliklerdeki öğrenci ar
kadaşlarımızın düşüncelerini açıklığa kavuşturun .  İyi toplantılar 
düzenleyin .  Şanghay'da toplanmak için sakin bir yer bulun . Eğer 
öğrenciler işleri karıştırırlarsa, bırakın karıştırsınlar. 1 7  gündür top
lanıyoruz ve toplandığınııza değdi .  Lin B iao'nun belirtt iği gibi , on
ların arasında dikkat li bir siyasi ve ideolojik çalışma yapınahyız . 
S talin , l 936'da, sın ıf ınücadelesinin ortadan kalkmasından söz edi
yordu, fakat 1 939'da karşıdevrimcilerin yeni bir tasfiyesini gerçek
leşt irdi . O da bir sınıf nıücadelesi değil miydi? 

"Geri döndüğünüzde kendinizi toparlamalı ve işinizi iyi yapma
lısınız. O zaman sizi kim yıkabil ir? " 
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MERKEZİ ÇALIŞMA TOPLANTISl'NDA 
YAPILAN KONUŞMA 

(25 EKİM 1 966) 

İki mesele hakkında birkaç söz söyleyeceğim. Kanımca, geçmiş 
1 7  yılda iyi yapmadığımız bir şey var. Devlet güvenliği kaygısıyla 
ve Sovyetler B irliği 'nde S talin ' in dersleri ışığında birinci ve ikinci 
kademeleri kurduk. Ben ikinci kademedeydim, diğer bazı yoldaşlar 
birinci kademedeydi .  Güçlerimizi dağıttığı için bu durumun iyi so
nuç vermediğini şimdi görebiliyoruz. Şehirlere girdiğimizde çaba
larımızı merkezileştiremedik ve birçok bağımsız krallıklar ortaya 
çıktı .  Bu nedenle On B irinci Genel Toplantı bazı değişiklikler getir
di . Meselenin biri budur. Ben ikinci kademedeydim. Günlük işler
de görev almıyordum. Başkalarının da itibar kazanması ve ben Tan
rı'yı görmeye gittiğim zaman devlette büyük bir kargaşalık olma-

• 

ması için birçok iş başka kişilere bırakıldı . Herkes bu konuda be-
nimle aynı  görüşteydi. B irinc i kademedeki yoldaşların pek iyi yü
rütemediği bazı şeyler var. Bundan ben sorumluyum. Sadece onla
rı suçlayamayız . Neden , benim sorumlu olduğumu söylüyorum? 

B irincisi ,  Daimi Komite'nin iki kademeye bölünmesini ve bir 
sekreterlik kuru lmasını  ben önerdim .. Buna herkes katı ldı . Bunun 
ötesinde, başkalarına çok fazla güven duydum. 23 madde yayım
landığı sırada uyandım . ı Pekin'de hiçbir şey yapamadım. Mer-

1 Mao, Ocak l 965'te Sosyalist Eğitim Kampanyası için yeni 23 nokta talimatını or
taya koyduğu zaman Liu Şao-çi buna uymayı reddetti . Mao, bunun üzerine uyan
dığını belirtiyor. 
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kez'dc h içbir şey yapanıadını .  C1cçen Eylü l ve Ekinı ayında� �1er
kez'de revizyon izn1İn be lirnıcs i hal inde, nıahalli örgütler ne yapabi
l ir2 diye sorduın . Fikirleriın in Pekin'dc uygulanaınayacağını h isset
tinı . Vu Han'ın eleşt irisi ,  neden Pckin'de deği l  de Şanghay'da başla
t ı ldı? Çünkü, Pekin 'dc bu işi yapacak kimse yoktu . Ş i ındi Pekin me
selesi çözühnüştür. 

İkinc isi: ben N ich Yuan-zu'nun Pekin Üniversitesi 'ndeki büyük 
duvar afiş in i onayladıktan , Zinhua Üniversites i  Orlaoku lu'na bir 
nıektup yazdıktan ve "Karargahı Boınbalayın" başlıklı kendi afişi
nı i yazdıktan sonra Büyük Kültür Dcvriıni ortalığı kasıp kavurdu . 3 
Bütün bunlar çok kısa bir zanıan süresi iç inde , Haziran , Temmuz, 
Ağustos , Eylü l ve Ekim gibi beş aydan az bir sürede oldu . Yoldaş
ların birçok şeyi anlaınaınalarına şaşmaınak gerek. Zaman çok kısa 
ve olaylar çok şiddetl iydi .  Pekin Üniversitesi afişi yayımlanır ya
yı ınlannıaz, bütün ülkenin altüst ,olacağını ben de önceden göreme
dim. Daha Kızıl Muhafızlar'a yazılan mektup gitmeden önce, Kızıl 
Muhafızlar ülke çapında harekete geçınişlerdi bile ve bir hamlede 
s izi si l ip süpürdüler. Bu kasırgaya ben sebep olduğuına göre, bana 
ac ı sözler söylcnıenizi an layışla karşı lıyoruın . Geçen defa toplandı
ğ ı ınızda, bende güvens izlik vardı ve kararlarımızın ınutlaka yerine 
getirilmeyebileceğini söylediın . Gerçekten o sırada birçok yoldaş 
hala meseleleri tam kavramıyordu ; aına şimdi bir iki ay geçtikten 
sonra biraz tecrübe kazandık ve iş ler biraz daha iyidir. Bu toplantı
nın iki aşaması vardı . İlk aşamada konuşmalar pek normal değildi ,  
fakat ikinci aşamada, konuşmalardan ve Merkez'de yoldaşlar ara-
2 Sekizinc i  Merkez Komitesi 'nin On Birinci Genel Toplantısı 'mn birinc i  y ı ldönü-

münde, Ağustos l 967'de yayımlanan bir makalede, Siyasi Büro Daimi  Komite
s i 'n in  b ir  toplantısında Mao'nun şöyle dediği belirti l iyor: "Merkez Komitesi 'nde 
revizyonizm belirirse ne yapacaksınız? Bu son derece muhtemeldir. En büyük 
tehlike budur. "  (Peking Rel 'İe�r, no: 33 ,  1 967 , s.7 . )  

3 1 Haziran l 966'da Mao, Pekin Üniversitesi 'nde öı!retmen ol an N ieh Yuan-zu ta-.._ 

rafından yazı lan büyük duvar afiş inin gazete ve radyoda yayımlanmasım emret
t i .  Böylece Kültür Devrimi 'nin gerçek başlangıcının işaretini verdi .  5 Ağustos 
l 966'da, " Karargahı Bombalay ın" başlıkl ı  kendi afiş in i  yazdı ve saldırıyı Parti 
önderl iğinin bir  bölümüne yöneltti . (Peking Rel·icw, no: 37,  1 966, s. l 9-20 ve no: 
33 ,  1 967. s .5 . )  
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sında tecrübe alışveriş inden sonra işler daha düzgün gitti ve fikirler 
biraz daha iyi anlaşıldı .  Şunun şurasında beş ay oldu , hareket belki 
bir beş ay daha, belki de daha fazla sürebil ir. 

Deınokratik devrin1imiz 1 92 1  'den 1 949'a kadar, 28 yıl sürdü. 
Önceleri , hiç kimse devrimi nası l  yöneteceğini ya da mücadeleyi 
nasıl sürdüreceğini bilmiyordu, zaman geçtikçe biraz tecrübe ka
zandık, yolumuz pratik içinde yavaş yavaş belirlendi .  İlerledikçe 
edindiğimiz tecrübeleri özetleyerek bu işi 28 yıl sürdürmedik mi? 
Sosyalist devrimi l 7 yıldır sürdürmüyor muyuz? Oysa Kültür Dev
rimi sadece beş aydır sürmüyor mu? Bu nedenle yoldaşların henüz 
her şeyi o kadar iyi anlamalarını bekleyemeyiz. Birçok yoldaş, ge
çen yıl Vu Han'ı eleştiren makale leri okumadılar ve bu makalelere 
çok dikkat etmediler. "Vu Sün'ün Hayatı" filmini ve Kırnuzı Oda
nın Rüyası üzerine yapı lan incelemeleri eleştiren makaleler ayrı ay
rı değil , ancak bir bütün halinde e le alınırsa kavranabilir. Bundan 
ben sorumluyum. Eğer onları tek tek ele alırsflk, bu , baş ağrıdığı za
man yalnız başı ,  ayak incindiği zaman yalnız . ayağı tedavi etmeye 
benzer ve mesele çözülemez. Büyük Kültür Devrimi'nin i lk birkaç 
ayı süresince -Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında- ma
kaleler yazıldı ve Merkez, talimatlar yayımladı . Fakat, bunlar fazla 
ilgi toplamadı . Dikkatinizi çeken, büyük duvar afişleri ve Kızıl Mu
hafızlar' ın saldırıları oldu .  Bundan kaçınamazdınız, çünkü devrim. 
tam tepemizdeydi .  Tecrübelerinizi çabucak özetlemeli ,  doğru bir si
yasi ve ideoloj ik çalışma yürütmelisiniz. Neden iki ay sonra yeni
den toplanıyoruz? Tecrübelerimizi özetlemek, s iyasi ve ideolojik 
çalışmayı sürdürmek için .  Geri döndüğünüzde de büyük çapta s iya
si ve ideolojik çal ışma yapmanız gerekecek. S iyasi  Büro, Eyalet 
Komiteleri, Bölge Komiteleri ve İl Komiteleri 1 O günde veya daha 
fazla süreyle toplanmalı , meseleleri tartışıp halletmelidirler. Fakat, 
her şeyi açıklığa kavuşturabileceklerini sanmamalıdırlar. Bazı kim
seler, "Biz ilkeleri kavrıyoruz ,  fakat somut meselelerle karşılaştığı 
mızda, onları uygun biçimde çözümleyemiyoruz" diyorlar. Öncele-
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ri, eğer ilkeler açıksa, somut meselelerin niçin çözümlenemeyece
ğini anlayamıyorçium. Şimdi bunu kısmen görüyorum; belki de, si
yasi ve ideoloj ik çalışma gerektiği biçimde yapılmadığındandır. 
Geçen toplantımızdan döndüğünüzde bazı yerler düzenli toplantılar 
yapa�ak zaman bulamadılar. Honan'da 10  sekreter vardı . Bu 1 0  ki
şiden yedi sekizi ziyaretçilerle görüşmekteydi . Kızıl Muhafızlar 
paldır küldür içeri girdiler ve ortalığı altüst ettiler. Öğrenciler öfke
liydiler, fakat sekreterler bu durumu kavramadılar ve soruları ce
vaplandırmaya hazırlanmamışlardı . 1 5  dakikalık bir "hoş geldin" 
konuşması yapmayı yeterli gördüler. Oysa öğrenciler bu duruma 
adamakıllı öfkelendiler. Hemen cevapiandıramadıkları birtakım so
rular olması , sekreterleri savunma durumuna soktu. Ama bu savun
ma tavrı değiştirilebilir, inisiyatifi onların ele alacağı şekilde dönüş
türülebilir. Bu nedenle toplantıda benim güvenim arttı . Sizin ne dü
şündüğünüzü bilmiyorum. Geri döndüğünüzde, eski sisteme göre 
işler yaparsanız, statükoyu korursanız, Kızıl Muhafızlar'ın bir gru
buna muhalefet edip, başka bir grubun hakimiyeti ele geçirmesine 
yardımcı olursanız, hiçbir şey değişmez, durumda bir iyileşme ol
maz sanıyorum. Fakat , ben, durumun değişebileceğini. ve her şeyin 
daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Şüphesiz, çok fazla şey um
mamalıyız. Merkez, eyalet, bölge ve illerdeki kadro kitlesinin tü
münün bu kadar aydınlanacağından emin olamayız. Daima anlaya
.mayanlar olacaktır ve karşı tarafta bir azınlık olacaktır. Fakat, ço
ğunluğun anlamasının mümkün olduğunu düşünüyorum. 

İki mesele hakkında konuştum: Birincisi , tarihe ilişkindi . 1 7  yıl
dır iki kademe birleştirilmedi. Bunda, başkaları gibi benim de so
rumluluğum var. İkinci konu, ateşini benim yaktığım Büyük Kültür 
Devrimi'nin beş ayıdır. Daha beş aydır sürüyor; yarım yıl bile olma
dı . Demokratik devrimin 28,  sosyalist devrimin 1 7  yılına kıyasla 
çok kısa bir süre. Bu nedenle, derin bir şekilde anlaşılamamasının 
ve engeller ortaya çıkmasının nedenleri anlaşılabilir. Neden kavra
namadı? Geçmişte yalnız sanayi ,  tarım ve ulaştırmayla uğraşıyor-
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dunuz ve hiç Büyük Kültür Devriıni yürütmemiştiniz. Dışişleri Ba
kanlığı ve Askeri İşler Komitesi'nde olanlarınız için de durum aynı .  
Asla hayal etme.diğiniz şey gerçekleşmiş bulunuyor. Ol.anlar oldu . 
Saldırıya uğramış olmanın bazı yararlı yanları vardır. Yıllardan be
ri bu konularda hiç düşünmemiştiniz, ama bu meseleler birdenbire 
karşınıza çıkınca düşünmeye başladınız. Şüphesiz, bazı hatalar, ba
zı ç izgi hataları yaptınız, fakat bunlar düzel ti lebil ir. Ve mesele hal
lolur ! Kiın s izi devirmeyi isteyebilir? Ben değil; Kızı l Muhafızlar'ın 
da bunu istediğini sanmıyorum. İki Kızıl Muhafız, Li Süeh-feng'e ,  
"B izim yaşl ılarımizın Kızıl Muhafızlar'dan neden bu kadar çok 
korktuğunu tahmin edebil iyor musunuz?" dediler. B ir de, Vu S iyu
çüan' ın dördü de ayrı hiziplere mensup olan dört çocuğu var. Bazı 
okul arkadaşları bir defada birkaç düzinesi olmak üzere onların evi
ne gidiyorlardı ve bu birçok defa oldu . Küçük gruplarla i lişki kur
manın bazı yararları olduğunu düşünüyorum. Diğer bir yöntem, bü
yük toplantılar yapmak, birkaç saat için 1 milyon 500 bin kişiyi top
lamaktır. Ber iki yöntemin de bir amacı vardır. 

Bu  toplantıya birçok kısa rapor sunuldu. Hemen hemen hepsini 
okudum. Bu geçidi geçmeyi zor. buluyorsunuz, ben de bunu kolay 
bulmuyorum.  Hepiniz endişel isiniz, ben de öyleyim. Yoldaşlar, za
man o kadar azdı ki, sizi suçlayamam. Bazı yoldaşlar, kasten hata 
yapmadıklarını ,  kafaları karıştığı için hata yaptıklarını söylüyorlar. 
Bu bağışlanabilir. Bütün kabahati ,  Şao-çi Yoldaş ve S iao-ping Yol
daş'ın üzerine de atmamalıyız. Kısmen onlar sorumludur, ama Mer
kez de öyle . Merkez,  işleri doğru yürütmedi . Zaman çok kısaydı. 
Yeni meselelere kafaca hazır değildik. S iyasi ve ideoloj ik çalışma 
yürütülmedi . B u  1 7  günlük toplantıdan sonra işlerin biraz daha iyi 
olacağını düşünüyorum. 

Konuşmak isteyen başka kimse var mı? Bugünlük hepsi bu ka
dar sanırım. Toplantı sona ermiştir. 
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MERKEZİ KÜLTÜR DEVRİMİ GRUBU'NUN BİR 
TOPLANTISINDAKİ KONUŞMA 

(9 OCAK 1 967) 

Ven Huy Pao 'da şimdi iktidar solcuların eline geçmiş bulunu
yor. 1 Ayın dördünde ayaklandılar. Kurtuluş Gazetesi de alt ısında 
ayaklandı . Doğru yol budur. Ven Huy Pao 'nu ıı ikt idarın ele geçiril
mesinden bu yana çıkan her üç sayısını da okudum. Kızıl Muhafız
lar' ın bazı yazılarını yeniden basmışlar. İçlerinden bazıları iyidir ve 
bunlar başka yerlerde de yayımlanmalıdır. Ayın beşinde Ven Huy 

Pao, "Bütün şehir halkına bir mektup" yayımladı . Bu ,  Halk111 Ga

zetesi 'nde de basılmalı2 ve radyo istasyonlarınca yayımlanmalıdır. 
İç ayaklanmalar iyidir. B irkaç gün içinde bunlar hakkında genel bir 
rapor sunabileceğiz. Bu,  bir sınıfın diğerini alaşağı etmesidir. Bu 
büyük bir devrimdir. Bana sorarsanız birçok gazete kapatılsa daha 
iyi olur. Aına yine de gazete yayımlamak gerekir. Önemli olan, bun- ·  
ların kimler tarafından çıkartıldığıdır. Ven Huy Pao 'nun ve Kurtuluş 

Gazetesi 'nin yönetimlerinin el  değiştirmesi iyi olmuştur. Yayımlan
maya başlar başlamaz, bu iki gazete hiç şüphesiz gerek Doğu Çin'i 
ve gerekse ülkedeki her eyalet ve şehri etkileyeceklerdir. 

1 Şanghay Ven H uy Pao'sunda iktidarın e le geçiri lmesi,  Paris Komünü temel inde 
yeni  bir  siyasi sisteme doğru bi r gel i şmen in başlangıcma işaret eder görünen 
"Ocak Fı rt ınası"nın birinc i hareketiydi . Bu hareketi i lan eden manifesto için Pe
king Rel·ie ı1 · ,  no: 3, 1 967, s .5-7'ye bak ı n ız .  

2 Bu,  gerçekte, Mao'nun konuştuğu o gün yapı ld ı .  
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Devri ın yapınadan önce kaınuoyunu oluşt urnıak gerekir. 1 Ha
z iran , Halk111 Gazetesi 'nde yönetiınin ele geçirildiği gündür. Mer
kez�  bir çal ışma ekibi göndererek , "Bütün canavar ve şeytanları s i
l ip süpürel im" başlıklı makaleyi yayımlatt ı .  Gerçi .  Halk111 Gazete

si 'nin tüm kadrosunun değiştiri lınesi gereğ ine kat ı lmıyorum, ancak 
ele gcç iri lnıesi de bir zorunlu luktu. Tang Ping-su, Vu Leng-S i 'nin3 
yerinı aldı .  Baş langıçta kitleler güvensizdi .  çünkü Halk111 Gazetesi 

geçıniştc de halkı kandırmıştı ve bundan da öte .  herhangi bir beyan
da bu lunınaınıştı . İki gazetede yönetimin ele geçirilmesi ulusal bir 
sorundu ve bu ayaklanmayı desteklemeliyiz. 

Gazete lerimiz, Kızıl Muhafızlar'ın yazı larını yeniden basmalı
dır. B izimki lerin son derece cansız olmasına karşı l ık, bunlar çok 
güzel yazı lmış. O adamlar yine orada yemeye devaın edebil irler, 
ama Merkez Komitesi 'nin Propaganda Bölümü kaldırı labilir. Pro
paganda Dairesi 'nin ve Kültür Bakanl.ığı 'nın üstesinden geleınediğ i 
birçok şey olmuştur. (Cen Bo-da Yoldaş 'a işaret ederek) Sen ve ben 
bile bunlarla baş edeınedik. Fakat , Kızıl Muhafızlar' ın gelmesiyle 
bunlar derhal denetim altına al ındı . 

Şanghay'daki devrimci iktidar dalgası ,  bütün ülkeye ümit verdi .  
" 

Bunun Doğu Ç in' in tümünü olduğu kadar, ü lkenin bütün eyalet ve 
şehirlerin i  de etki lemesi kaçın ılmazdır. "Bütün Şehir Halkına B ir 
Mektup" iyi yazılara ender b ir örnektir. Şanghay şehriyle i lgil i  ol
makla beraber, ele aldığı sorun bütün ülke açısından önemlidir. 

Günümüzde insanlar devrim yapmak için şunu bunu istiyor. 
l 920'den i t ibaren devrim yapmaya girişt iğ imizde, ilkönce Gençlik 
B irliği 'ni ve sonra Komünist Partisi 'ni kurduk. Paramız, baskı maki
nelerimiz, bisikletlerimiz yoktu. Gazetelerimizi çıkart ırken, işçi lerle 
i l işkilerimiz çok dostçaydı ve bir yandan yazı ları hazırlarken, bir 
yandan da onlarla sohbet ederdik. Sağda olsun, solda olsun , Mer-

3 Yu Leng-Si ( 1 9 1 5- ) 1 957'den beri J-lalk111 Gazeıesi 'nin yazı iş leri müdürüydii .  Pcng 
Çen'in "Beşli Grubu"nun toplant ı lanna katılmıştı .  1 972 sonunda aı1 ık yazı işleri mü
dürü olmamak la birl ikte yazı kunılunun önde gelen bi r üyes i olarak yeniden onaya 
çıktı .  Tang Ping-su 1 968'de Yang Li hizbiyle birlikte temizlenen bir aş ırı solcuydu. 
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kez'dc o lsun. her türden insanla i l işki kunnalıyız. B ir birinıin ,  görüş
lerinde o kadar saf olınasını hiçbir zaınan doğru bulnıadım. (Birisi, 

Vu Leng-si 'nin takınıt şinıdi son derece rahat görünüyor; oldukç·a 

şişnıanlanuşlar diye karşı!tk \ 'erdi. )  Vu Leng-si 'n in fazla rahat olına
sına b iz izin verdik. Onların azledi lmesinden yana deği l im. B ırakın, 
kitleler tarafından denetlenınek kaydıyla görev lerinde kalstnlar. 

Devrinı yapmaya başlad ığ ımızda karşı laştığımız şey, Mark
sizın-Lenin izın değil ,  opürtünizmdi .  Ben gençken, daha Konıiinist 

Man�festosu 'ııu bile okumaınıştım . 
Devriıne sarıl ınak ve üret imi i lerletınekten söz etmel iyiz. Üre

tiınden soyutlayarak devrim yapmaya kalknıamalıyız. Tutucu hizip, 
üretinıin öneınini  kavramıyor. B u  bir sınıf ınücadelesidir. "Kasap 
Çang ö lürse, domuzu kı llarıyla yemek zorunda kalacağımıza" veya 
onlar olmadan h içbir şey yapamayacağımıza inanmamalısınız. Bu 
türden saçnıal ıklara inanmayın.  
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ÇANG ÇUN-ÇİAO VE YAO VEN-YUAN YOLDAŞLARLA 
YAPILAN ÜÇ TOPLANTIDAKİ KONUŞMALAR 

(ŞUBAT 1 967) 

Başkan Mao, Çang Çun-çiao ve Yao Vcn-yuan yoldaşları, 1 2- 1 8  
Şubat arasında Pekin'e davet etti ve bir hafta içinde kendileriyle üç 
defa görüştü . Daha havaalanına varmalarından önce gelip gelıne
diklerini soruşturan Başkan'a, havaalanındaki yoldaşlar, yakında 
orada olacaklarını söyledikleri zaman da, Başkan onları kapıda bek
ledi .  Gelir gelmez Başkan'ın şu sorusuyla karşılaştı lar: "B irinc i ,  
İkinc i  ve Üçüncü alaylarda neler olup bitiyor? S izler hakkında it
hamlarda bulunmak üzere buraya geldiler. " 1 

l Şanghay Parti Komitesi sekreterlerinden Çang Çun-çiao, Yao Ven-yuan'm l 965 Ka
sım'ında Vu Han'a yönelttiği saldırmın yayımlanmasına yardım etmişti . Bundan 
sonra l 966 yazında, Kültür Devrimi Grubu üyesi ,  l 969'da da S iyasi Büro üyesi ol
du. Onuncu Kongre'de ise,  S iyasi Büro Daimi Komitesi'ne girdi . O ve Yao Ven-yü
an, 5 Şubat l 967'de kurulan "Şanghay Komünü'nün önde gelen iki yöneticisiydi ler. 
Mao'nun bu toplantıda sarf ettiği sözlerin genel anlamı aç ık olmak la birl ikte ,  bu 
özet, Ocak ve Şubat l 967'de Şanghay'da var olan, hızla değişen ve aç ık lama ge
rekt iren duruma yapılan atıflarla doludur. Kuzey Seferi'n in Birinc i ,  İkinci ve 
Üçüncü İ şçi Alay lan , Kang Çin-çang'a sadık örgütlerdi .  Kang Çin-çang, l 967 
başlannda ŞanghaYı'dak i duruma hakim olmak için Çang Çun-ç iao i le çekişmek
teydi .  Söy lediğ ine göre Kang, 1 966 Eylül  son larında Pekin' i  ziyaret etmişti ; 1 96 7 
Şubat başında ise Pekin'e Çu En-lay tarafından kabul edi len temsi lc i ler göndere
rek Çang Çun-çiao'ya ve onun işçi karargahma ayrıntı l ı  ithamlar yöneltmişti . 
Kang Çin-çang, sonradan aşın solcu i l an edi ldi .  
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l .  Üçlü İttifaklar Meselesi. Başkan , iktidarı ele geçirınek için 
Üçlü İtt ifaklar'ın zorunlu olduğunu söyledi . 2 B iraz karışıklık olnıa
sı mümkün olmakla beraber, Fukien, K veyçov ve İç Moğolistan bü
yük bir problem arz etmiyor. Şu sırada, Şansi'de yüzde 53 'ü devrim
ci kitleler, yüzde 27'yi ordu mensupları ve yüzde 20'yi de çeşitli or
ganlardan kadrolar oluşturmaktadır. Şanghay onlardan ders almalı
dır. Ocak Devrinıi başarıya ulaşmıştır, ama Şubat � Mart ve Nisan 
daha çetindir ve daha önemlidir. Başkan şöyle dedi : " 'Her şeyden 
şüphe edin,  her şeyi devirin ! '  sloganı geric idir. Eğer birisine bir şe
yin 'başı' değil de 'memur' veya 'yardımcı' adını verirsek, bu aslın
da sadece şekilde bir değişiklik olur. Gerçekte her zaman 'baş'lar 
olacaktır. Önemli bir içeriktir. 1 1  

"Honan'da, 'Bugünkü proletarya diktatörlüğü tamamen değişti
rilmel idir' diye bir slogan var. Bu ,  gerici bir slogandır. 1 1  

2.  Şanghay Halk Konıünü Üzerine. Başkan şöyle dedi : "Bir halk 
komününün kurulmasıyla birlikte , bir dizi mesele ortaya çıkar. B il
mem bunları hiç düşündünüz mü? Eğer bütün Çin'de halk komün
leri kurulursa, Çin Halk Cumhuriyeti ,  adını 'Çin Halk Komünü'ne 
çevirmeli midir? Öyle olsa diğer ülkeler bizi tanır mıydı? Belki İn
giltere ve Fransa tanırken, Sovyetler Birliği tanımazdı . Peki, çeşitli 
ülkelerdeki elçilerimizi ne yapardık vb . . .  Dikkate alm.amış olabile
ceğiniz başka bir dizi mesele daha var. B irçok bölge, halk komün
leri kurmak üzere Merkez'e başvurmuş bulunuyor. Merkez tarafın
dan , Şanghay dışında hiçbir yerde halk komünleri kurulmamasını 
bildiren bir belge yayımlandı . Başkan , Şanghay'ın bir değişiklik ya
parak, kendisini bir devrimci komite veya bir şehir komitesi veya 
bir şehir halk komitesi haline getirmesi gerektiği görüşündedir. " 

2 Bu fonnül, iktidarın devrimci komiteler tarafından ele geçirilmesi için Ocak 
1 967'de ortaya atı lmıştı .  Üçlü İttifakların üç unsuru, devrimci k�tleler içinden çıkan 
eylemciler, Halk Kurtuluş Ordusu temsilcileri ve Parti ve dev let kadrolarıydı . 
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"İş ,  karşı devri mi bastırmaya geldiğinde, kom ünler çok zayıftır. 
Bana gelip, Kamu Güvenliği Bürosu'nun tutukladığı kişilerin ön 
kapıdan girip ,  arka kapıdan çıktığından şikayet ettiler. " 

"Okullardaki yönetici organlar, Kültür Devrimi Komiteleri veya 
Kültür Devrimi önder takımları haline gelebilir. " 

3 .  Merkez Konıitesi 'nin Kültür Devrinıi Hakkındaki Genelgesi 
(Acil Genelgeye):, Başkan şöyle dedi : "Genelgeyi okudum; çok iyi 
kaleme alınmış -isyan ruhuyla dolu-. Son noktası şöyle : "Gerekli 
tedbirleri alacağız."  Eğer Çang Çun-çiao'yu bombardıman etrnek 
için o toplantıyı yaparlarsa, mutlaka gerekli tedbirleri alacak ve tu
tuklamalara girişeceğiz . "  

.. 
4 .  ( Onenıli Konular) "Hala, daha sonra görülmesi gereken bazı 

hesaplar var. B irincisi , Belediye Halk Komitesi'nin Başbakan'a i let
tiği talep; ikincisi , Kızıl Devrimciler meselesi ;  üçüncüsü devrimin, 
radyo istasyonlarının askerlerce ele geçirilmesine karşı yöneltilme
si ;  dördüncüsü, Lunghua Havaalanı'ndaki askeri denetime karşı 
muhalefet. "4 

3 Burada, Merkez Komitesi 'ne bağl ı  Kül tür Devrimi  Grubu'nun 29 Ocak l 967'de 
Şanghay'a gönderdiği aci l  telgraf kastedi l iyor. Telgrafta, mücadeleyi eski Beledi
ye Başkanı Zao Pi -ç in' in başını çektiği eski Parti yönetimine deği l ,  Çang Çun-çi
ao'ya ve Yao Yen-yuan'a yönelten Kızı l Devrimciler eleşt iri l iyor ve hatalarında 
ısrar ettikleri taktirde "bütün gerek l i  işlemlerin" yapı lacağı tehdidi yer al ıyordu. 

4 Belediye Halk Komitesi 'nin talebi , muhtemelen, metinde sözü geçen bütün baş
kanl ıkların kaldırı lması talebidir. 
K ızı l Devrimci ler, Şanghay Okul ve Ün iversiteleri Kızıl  M uhafızları Devrimci 
Komitesi 'nin kısaltı lmışıdır. Bu örgüt ,  Şanghay'daki 32 örgüt tarafından 9 Ocak 
1 967'de yayımlanan ve "ekonomizm" i  mahkum eden "Aci l Uyarıya" imza atan 
başl ıca örgütlerden biris iydi . (Peking Reriew, say ı :  4, l 967, s .7-9.) Şehi rdeki öğ
renci örgütlerin in en güç lüsü olan bu grup, Çang Çun-çiao'ya muhalefetin i ,  Mer
kez' in  yukarıda 3 .  notta sözü edi len 29 Ocak telgrafına kadar sürdürdü. 
Radyo istasyonları üzerinde Halk Kurtuluş Ordusu'nun denetiminin kuru lma'iı, 
Merkez Komitesinin 1 l ve 23 Ocak 1 967 tarihl i  genelgelerinde istenmişt i .  (Bkz. 
Büyük Proleter Kültür Devriminin Belgeleri, s .  1 72 ,  200, 20 1 . )  23 Ocak Genelge
si ,  "Proleter devrimci leri duruma hakin1 olduğunda, askeri denetimin sona enne
si gerek ir" kaydını koymakla, muhtemel çatışmalara yol açmış olabi l ir. S iv i l  
havacı l ık sisteminin askeri denetim altına alınması ,  26 Ocak 1 967'de Devlet Kon
seyi tarafınd�n emredi lmişti . (Aynı eser, s.208 . )  Bunun, Şanghay'daki Lunghua 
Havaalanı 'nda açık bir muhalefetle karşı laştığı anlaşı l ıyor. 
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5 .  D(�cr Meseleler. Son zamanlarda çok kullanılan bir söz var: 
"Dünya b iziındir. " Bu  söz Başkan tarafından 1 920'de söylenmişti .5 
Kendisi de taınaınını hatırlayamıyor ve bundan böyle kul lanılma
nıalıdır. 

Bundan böyle, "gerici çizgiyi izleınekte ısrar eden iflah olmaz
ları .alaşağı edin" deıneyin. Onun yerine : "Kapitalist yolu tutan 
ınevki sahiplerini alaşağı edin" deyin .  

Başkan şöyle dedi : "Tungci Üniversitesi hala istasyonlarda ve 
doklarda mı? "6 Çang Çun-çiao yoldaş, "Hala oradalar" diye cevap 
verdi . Bunun üzerine Başkan, " S iz geldiğiniz zaınan da hala orada
lar mıydı? " diye sordu . Çang Çun-çiao, "Emin değilim. Başkan , 
"Bu çok iyi .  Geçmişte öğrenciler işçilerle gerçekten birleşmemiş
lerdi .  Ancak, şimdi gerçekten birleştiler. " 

(Başkan Mao şöyle dedi : )  "Liu Şao-çi'nin , Nasıl İyi B ir Komü
nist Olunur?7 adl ı  kitabını birçok defa okudum. Marksizm-Leniniz
me düşman bir kitap. Mücadele yöntemimiz şimdi daha yüksek bir 
düzeyde olmalıdır. "Köpek kafalarını ezelim, kahrolsun (XXX)" 
deyip durmamalıyız. Üniversite öğrencilerinin meseleleri daha de
rinden incelemeleri ve birkaç parça seçip üzerine eleştiri makalele
ri yazmaları gerektiğini düşünüyorum."  

"Edebiyat ve sanat alanındaki kişiler, Kültür Devrimi'ni yürüt
mek amacıyla kendi birimlerine dönmelidirler. " 

5 Bu söz, Başkan Mao tarafından, 4 Mayıs 1 9 1 9 Hareketi sırasında söylenmişti . 
"Dünya bizimdir, ulus bizimdir, toplum bizimdir" şekl indeydi. Bu yazı ların ya
yımcısı İngi l iz profesörü Schram'a göre, Başkan M ao'nun bu sözün Kızı l Muha
fız lar tarafından kul lan ı lmasını istememesi ,  dünyanın sadece Kızıl Muhafızlara 
ait o lduğu izleniminin uyanmasım istemediğinden i leri gel iyormuş. 

6 "Mao Zedung Düşüncesi Kızıl Muhafızları Tungci Üniversitesi Doğu Kızıldır 
Genel Karargahı"  Çang Çun-çiao'yu destekliyordu. 

7 Liu Şao-çi 'nin 1 939'da yayımlanan ve l 962'de gözden geçirilmiş şekl iyl�. 
tekrar 

bası lan eserinin tam adı ,  Komünistlerin Kendi Kendilerini Yetiştirmeleri Uzerine 
idi . Ama İngil izce çevirisi , Nasıl İyi Bir Komünist Olunur başl ığını taşıyordu.  Bu 
eser, 1 967 Nisan' ında, Liu Şao-çi 'nin rev izyonist ve kariyerist düşünüşünün en 
özlü i fadesi olarak ş iddetl i  saldırıya uğradı .  O zamandan beri tam adıyla veya 
kısaca "Kendi Kendini  Yetiştinne" adıyla anılmaktadır. 
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(Başkan şunu belirtti : )  "Ven-lıuy-pao gazetesi çok iyi iş  gördü . 
Semt kadrolarıyla mücadele konusundaki görüşlerine tamaınen ka
tılıyorum ve onları destekliyorum. Çang Çun-çiao : "Ven-huy-pao 

çok etkili . "  
Başkan : "Onları desteklemeliyiz . "  
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ÇİN KOMÜNİST PARTİSİ DOKUZUNCU MİLLİ 
KONGRESİ'NİN AÇILIŞ KONUŞMASI 

( l  NİSAN 1 969) 

Yoldaşlar! Çin Komünist Partisi 'nin Dokuzuncu Kongresi açılmış 
bulunuyor: (Uzun ve coşkun alkışlar. Delegeler, "Yaşasın Başkan 
Mao! Başkan Mao'ya uzun, çok uzun bir ömür" diye haykırıyorlar. ) 

Bu kongrenin iyi bir kongre, bir birlik ve zafer kongresi olaca
ğını umarım. (Coşkun alkışlar ve haykırışlar. ) 

Partimizin 1 92 1  yılında kuruluşundan bu yana 48 yıl geçti bile. 
Birinci kongrede sadece 1 2  delege vardı. Onlardan ikisi burada. B iri 
ihtiyar Tung (Pi-vu) diğeri de ben (coşkun alkışlar) . Birçoğu hayatını 
feda etti . Şantong delegeleri Vang Çin-mey ve Teng En-ming. Hupey 
delegesi Çen Tan-çinc , Hunan delegesi Ho Şu-heng, Şanghay delege
si Li Han-çun bütün bunlar hayatlarını verdiler. Buna karşılık dört ki
şi başkaldırdı ve hainler safına geçti : Çen Kung-po, Çu Fo-lay, l Çang 
Kuo-tao2 ve Liu Cen-çing.3 Son ikisi hala hayattadır. İki yıl önce ölen 
l Çen Kung-po ( l 892 - l 946) kuruluşundan kısa bir süre sonra Çin Komünist Part i -

s i 'n i  terk etti ve Guomindang'a katı larak Van Çing-vey' in yakın ortağı oldu. l 939-
1 945 y ı l ları arasında Van'ın Japon taraftarı kukla hükümetinde görev aldı ve 
l 946'da ihanet suçundan idam edi ldi . Çu Fo-Lay da Japonlarla işbirliğ i  yaptı . 

2 Çang Kuo-tao ( 1 897- ) .  Başlang ıç y ı l larında Çin Komünist Partisi 'nde oldukça et
kind i .  l 930' 1arın başında Hupey, Honan ve Anvey eyaletlerinin sınırl arında ken
di yönetiminde bir Sovyet bölgesi kurdu. Ordusu, Mao'nun ordusuyla l 935 Ha
ziran' ında Uzun Yürüyüş s ırasında karşı laştığ ı  zaman Mao'nun kuzeye yönelme 
tekl ifini  reddett i .  Ve aksine Batıya, Tibet'e doğru yürüdü. Nihayet 1936 y ı l ı  so
nunda Yenan bölgesine vardığı zaman güçleri o kadar zayıflamıştı k i ,  etki l i  bir şe
ki lde Mao'ya karşı duracak durumda deği ldi .  S iyasi nüfuza sahip olmamasına kı
zarak l 938 ortalarında Guomindang' ın e l indek i  topraklara kaçtı . l 949'dan sonra 
önce Hong Kong sonra da Kanada'da sürgünde yaşad ı .  

3 Liu Cen-çin B i rinci Kongre'de Pek in Komünistlerinin delegesiydi . 
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L i  Ta4 adlı bir delege daha vardı . O sı rada bütün ülkede sadece birkaç 
düzine parti üyesi vardı ve bunların çoğunluğu aydındı. Daha sonra 
Part i gelişti. B irincL İkinc i ,  Üçüncü ve Dördüncü kongrelere katılan 
de legelerin sayısı çok azdı : l O ile 20 veya 20 ile 30 kişi arasındaydı . 
Beşinci Kongre , Vuhan'da yapı ldı. Delegelerin sayısı biraz artmış, 
yüzlerce kişi olmuştu . Altıncı Kongre,  Moskova'da toplandı . Düzine
lerce delege vardı , En-lay Yoldaş ve (Liu) Po-Çeng Yoldaş da kong
reye katı ldı . Yedinci Kongre, Yenan'da yapıldı. B ir birlik kongresi ol
du . Çünkü, o zamanda Parti içinde Çu Çiu-pay, Li Li-san ve Vang 
Ming'in hatalarının, özellikle Vang Ming çizgisinin neden olduğu bö
lünıneler vcirdı . Vang Ming çizgisini izleyen yoldaşların, Merkez ko
mitesi'ne seçilmesine karşı olanlar vardı . B iz bu görüşe katılmadık ve 
herkesi kendi delegelerini seçmeye ikna ettik. Sonuç? Sonuç öyle ol
du ki, seçilenler arasında iyi olmayanların sayısı pek azdı. Vang Ming, 
bize karşı muhalefet yürütmek için dışarıya kaçtı. Li Li-san da iyi de
ğildi .  Çang Ven-Tien ve Vang Çia-Siang hatalar işlediler. Sadece bu 
birkaçı vardı . Geri kalanlara, örneğin, Liu Şao-çi ,  Peng Çen ve Po Yi-. 
Po gibilerine gelince, onların kötü olduklarını bilmiyorduk. S iyasi 
geçınişleri hakkındaki fikirlerimiz berrak değildi. 

Sekizinci Kongre'den bu yana, onlar hakkındaki fikirlerimiz daha 
berraklık kazandı. S iyasi çizgilerini, örgütsel çizgilerini ve ideoloji le
rini daha berrak bir şekilde görebiliyoruz. İşte bu yüzden bu kongre
nin bir birlik kongresi olacağını umuyoruz (coşkun alkışlar ve haykı
rışlar) . Bu birlik temelinde zafer kazanabilir miyiz? Bu kongre, bir 
zafer kongresi olabilir mi? Kongreden sonra bütün ülkede daha da 
büyük zaferler kazanabilir miyiz? Bence evet. Bence bu kongre bir 
birlik ve zafer kongresi olacaktır (coşkun alkışlar) . Kongreden sonra 
bütün ülkede daha da büyük zaferler kazanabiliriz (sürekli coşkun al
kışlar ve "Yaşasın Başkan Mao ! Başkan Mao'ya uzun, çok uzun bir 
ömür! Başkan Mao sonsuza kadar yaşasın ! "  haykırış ları ) .  

4 Li Ta ( 1 89 1 - 1 967) Çin Komünist Partisi 'ni k ısa zamanda terk ett i .  Fakat zaman 
zaman onun la işbirl iğ i yaptı . Son yı l larında, Part i 'ye girmemiş  olduğu halde, Yu
han Üniversitesi 'n in rektörüydü. 
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ÇİN KOMÜNİST PARTİSİ DOKUZUNCU MERKEZ 
KOMİTESİ'NİN BİRİNCİ GENEL TOPLANTISl'NDAKİ 

KONUŞMA* 

(28 NİSAN 1 969) 

Söyleyeceklerim,  hiçbirinizin yabancı olmadığı eski şeyler. Ye
ni olan hiçbir şey yok. Sadece birlikten söz edeceğim. Birleşmenin 
amacı,  daha da büyük zaferler kazanmaktır. 

Şimdi Sovyet revizyonistleri bize saldırıyorlar. Bazı Tass yayın
ları , Vang Ming'in imal ettiği malzeme l ve Komünist'teki uzun yazı , 
hep bizim artık bir proletarya partisi olmadığımızı söylüyor, bize 
"küçük burjuva partisi" diyorlar. Yekpare bir düzen kurduğumuzu ve 
üsler zamanına döndüğümüzü , yani geriye döndüğümüzü söylüyor
lar. Nedir bu yekpare olmak dedikleri şey? Onlara göre bu bir aske
ri-bürokratik sistemdir. Japon terminolojisine göre bu bir "sis
tem"dir. Sovyet sözlüğünde ise "askeri-bürokratik diktatörlük"tür. 
Personel listelerimizde birçok asker kişi gördükleri zaman bize "as
keri " diyorlar. "Bürokratik" kısmına gelince, herhalde içinde benim, 
En-lay, Kang Şeng ve Çen Bo-da'nın bulunduğu bürokratlar "güru
hunu" kastediyorlar. Kısacası asker olmayanlarımızın tümünün bü
rokratik ağa dahil olduğu farz ediliyor ve hepimize de kolektif ola-
* Teyp bandından al ınn1ış ve Başkan Mao tarafından incelenmemiştir. 
l Burada, Vang Ming'in önce 1 9  Mart l 969'da Canadian Tribune'da basılan "Çin 

Kültür Devrimi  ve Karşıdev rimci Darbe" adl ı  makalesine atıf yapıl ıyor. Bu ma
kale sonradan,  Moskova'da Novosti Basın Ajansı  Yayınevi tarafından broşür şek
l inde yayımlandı .  Makalede "Mao Zedung'un Çin'de işlediği en büyük suç" ve 
"Mao Zedung'un uluslararası i l işki lerde işlediği beş büyük suç"  bel irtilmektedir. 
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rak "askeri-bürokratik diktatörlük" adını veriyorlar. Bence bırakalım 
söylesinler. İstediklerini söyleyebilirler, ama söylediklerinin bir 
özelliği var: B ize bir burjuva partisi demekten kaçınıyorlar, onun ye
rine bir "küçük burjuva partisi" diyorlar. Buna karşılık biz ise onla
rın bir burjuva diktatörlüğü olduğunu ve burjuva diktatörlüğünü ge
ri getirmekte olduklarını söylüyoruz. 

Eğer zaferden söz edeceksek, zafer kazanmak üzere geniş halk 
kitlelerini proletarya önderliğinde birleştirmeyi sağlamalıyız. Sos
yalist devrim hala sürdürülmelidir. Bu devrim içinde tamamlanma
mış ve hala devam ettirilmesi gereken şeyler vardır. Örneğin ,  mü
c�dele-eleştiri-dönüşüm. B irkaç yıl sonra belki bir devrim daha 
yapmamız gerekecektir. Eski yoldaşlarımızın birçoğu ,  her şeyi ken
di gözleriyle görmek üzere bir süre için fabrikalara gittiler. İleride 
fırsat düştüğünde sizlerin de gidip göreceğinizi umarım. Çeşitl i fab
rikaların meselelerini incelemelisiniz. Büyük Proleter Kültür Dev
rimi'nin hala sürdürülmesinin zorunlu olduğu görülüyor. Temelimiz 
sağlamlaştırılmış değildir. Kendi gözlemime dayanarak şunu söyle
yebilirim: Bütün fabrikalarda veya fabrikaların ezici çoğunluğunda 
değil , ama fabrikaların oldukça büyük bir çoğunluğunda önderlik 
gerçek Marksistlerin ve hatta işçi kitlelerinin elinde değildir. Geç
mişte fabrikalardaki önderlik, iyi insanlardan yoksun değildi; iyi in
sanlar vardı . Parti Komite sekreterleri , sekreter yardımcıları ve ko
mite üyeleri arasında iyileri vardı . Parti kolu sekreterleri arasınd� 
iyileri vardı .  Ama bunlar Liu Şao-çi'nin eski çizgisini izliyorlardı . 
Hepsi maddi dürtülerden yanaydı; karı hakim kılıyorlar ve proleter 
siyasete öncelik vermiyorlardı . Onun yerine, bir primler sistemi ko
yuyorlardı vb . . .  Şimdi onları kurtarmış ve Üçlü İttifak'a dayalı ön
derliğe dahil etmiş olan fabrikalar var. Bazı fabrikalar hala böyle 
yapmadılar. Ancak, fabrikalarda gerçekten kötü insanlar da var. Ör
neğin, Çang S in-lien'deki Yedi Şubat demiryolu , lokomotif ve va
gon tamir atölyelerinde durum budur. Burası 8 bin ,  ailelerini de ka
tarsanız on binlerce işçinin bulunduğu büyük bir fabrikadır. Geç-
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nı iştc Guoın indang' ın burada 9 bölge kolu, San-Min Çu-yi Genç lik 
Birl iği'n in2 ise 3 örgütü ve 8 "özel görev organı"  vardı .  Elbette dik-

'-' ._ ._ '-' 

kat li bir tah lil yapı lnıal ıdır. Çünkü , o gün lerde Gouınindang'a katıl-
ınayı reddetınek olmazdi ! Bazı ları eski işçi lerdi . Bütün eski işçi leri 
atacak ınısınız? Bu olmaz ! Ciddi olayları önen1sizlerden ayırmalı
s ın ız .  Bazıları isnıen Guonıindang part i üyeleriydi .  Parti'ye katı l
ınak zorunda kalmışlardı .  Onlarla sadece konuşınak gerekir. Daha 
soruınlu olan ların yanı sıra, köt ü şeyler yapınış ve boğazına kadar 
batın ış olan küçük bir azınl ık da vardır. Onların farkl ı  durumlarını  
ayırt etmelisiniz. Kötü şeyler yapınış olanlar arasında da ayrımlar 
ol ınalıdır. Eğer samimilerse, daha yuınuşak davranmalıyız. Direnir
lerse sert davrann1alıyız. Doğru bir özeleşt iri yaparlarsa, çalışınaya 
devaın etınelcrine izin verıneliyiz .  Elbette on lara önderl ik görevi 
verıneyeceğiz. Çal ışmalarına izin vermezseniz evde ne yapacaklar? 
Oğul ları ve kızları ne yapacaklar? Üstelik, ustal ıkları yüksek dü
zeyde olmasa bile, eski işçi lerin çoğu vasıfl ı  işçidir. 

Bu örneği, devrimin sona erınediğini gösterınek için  verdiın . İşte 
bu yüzden, yedek üyeler de dahil olmak üzere Merkez Komitesi'nde
ki bütün yoldaşlar lütfen kulak versinler: Çok ayrıntılı bir çalışmaya 
girişmelisiniz . Çalışma ayrıntılı bir şekilde yapılmalıdır. Kabataslak 
yapınak yetmez. Öylesi çok defa hatalara götürecektir. Çok fazla ki
şinin tutuklandığı bazı yerler var. Bu  kötüdür. Bu kadar çok kişiyi tu
tuklamak neden? Ne cinayet işlediler, ne kundakçılık yaptılar ne de 
kimseyi zehirlediler. Bence bu suçlardan birini işlemedikleri sürece 
onları tutuklamamalısınız. Kapitalist yolu tutma hatasını işleyenlere 
gelince, onlar hele hiç tutuklanmamalıdır. Fabrikalardakilerin çalış
malarına, kitle hareketlerine katılmalarına izin verilmelidir. Hata ya
panlar, alt tarafı bunları geçmişte yaptılar. Ya Guomindang'a katıldı
lar ya bazı kötü şeyler yaptılar ya da belki de kapitalist yolu tutanlar 
gibi yakın geçmişte hatalar işledi ler. Ama bunların kitlelerle birleş
melerine izin verilmelidir. Kitlelerle birleşmelerine izin vermemek 
2 "San-min çu-yi " veya "Üç Halk İ lkesi "  Gençl ik B irl iği ,  Guomindang'm gençl ik ör-

gütüydü. 

402 



kötü olur. Bazı ları iki yı ldır "sığır ağı l larında" kapalı kaldılar. Dün
yada neler olup bittiğinden artık haberleri yok. Dışarı çıktıkları ve in
san lar onlarla konuştukları zanıan ınantıklı cevaplar veremiyorlar. 
Hala iki yıl öncesinin di l ini konuşuyorlar. Bu kişiler iki yı ldır hayat
tan uzak kaldılar ve ,onlara yardım edilmesi gerekir. İnceleıne ders
leri düzenlemeli ,  onlara tarihten söz etmeli ,  Büyük Proleter Kültür 
Devrimi'nin son iki yı l l ık sürecini anl"tmalı ve böylece yavaş yavaş 
uyanınalarını sağlaınalısıııız. 

B ir anıaç etrafında birleşelim : Proletarya diktatörlüğünü sağ
laın laştırnıak. Her fabrikada, köyde, büroda ve okulda bunu uygu
lamal ısınız. İlk başta bu işi çok kapsamlı yapmaya kalkışmamalısı
nız. Yapabil irsiniz, aına önce öyle başlayıp sonra bırakmamalısınız. 
Sadece yarım yıl ,  hatta daha fazla yapılan , ondan sonra ise kimse
nin i lgilenmediği bir şey halini  almamalı .  Tecrübeleri fabrika fabri
ka, okul okul ,  organ organ özetlemel i siniz. Sırayla her Gençlik B ir
l iği kolunu ve bir bütün olarak B irliği ele almak meselesi de ortaya 
atı lmış bu lunuyor. 

Daha önce konuştuğumuz bir şey de, savaşa karşı hazırlıklı ol
mamızdır. Uyanıklığımızı yıllar yı l ı  koruınalıyız. "Ya gelmezlerse? " 
diye soran olabi lir. İster gelsinler, ister gelmesinler, biz hazırlıklı ol
malıyız. Merkez'in el bombalarının imali için bile malzeme dağıtma
sını beklemeyin . El bombaları her yerde, her eyalette imal edilebilir. 
Her eyalet tüfek ve hafif s ilahlar bi le �mal edebilir. Bu,  maddi hazır
l ıkla ilgi l idir. Ama en önemlisi psikoloj ik bakımdan hazırlıklı ol
maktır. Psikoloj ik bakımdan hazırlıklı olmak demek, manevi bakım
dan savaşmaya hazır olmamız anlamına gelir. Sadece Merkez Komi
tesi'ndeki bizler, bu psikoloj ik hazırlığa sahip olmakla yetinmemel i\ 
halkın büyük çoğunluğunun da buna sahip olmasını sağlamal ıyız . 
Bunlar içinde toprak ağaları, zengin köylüler, karşıdevrimciler ve 
kötü unsurlar gibi diktatörlüğün düşmanlarını saymıyorum. Çünkü , 
o takım, emperyalistlerin ve revizyonistlerin bize saldırmalarını se
v inçle karşı lar. Bunlar, emperyalist ler ve revizyonistler bize saldır
dığı takdirde bbnun dünyayı tersine döndüreceğini ve kendilerinin 
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başa geleceğini hesap ediyorlar. Bu konuda da hazırlıklı olmalıyız. 
Sosyalist devrim süreci içinde, bu devrimi de sürdürmeliyiz. 

Başkaları gelip bize saldırabilir, ama biz kendi sınırlarımız dı
şında savaşmayacağız. B iz kendi sınırlarımız dışında savaşmayız. 
Provokasyona gelmeyeceğiz diyorum. Bizi dışarı çıkmaya davet et
seniz bile dışarı çıkmayacağız, ama eğer gelir de bize saldırırsanız, 
o zaman sizinle kozumuzu paylaşırız. Bunun ne şekilde olacağı, kü
çük çapta mı , yoksa geniş çapta mı saldıracağınıza bağlıdır. Küçük 
çapta olursa, sınırda savaşırız. Geniş çapta bir saldırı olursa, biraz 
toprak vermekten yanayım. Çin, küçük bir ülke değildir. Eğer kaza
nacakları bir şey olmazsa geleceklerini sanmıyorum. Hem haklı 
hem de avantajlı  olduğumuzu bütün dünyaya göstermeliyiz.  Eğer 
topraklarımızı istila ederlerse, bence bu bizim daha da lehimize 
olur. O zaman hem haklı hem de avantaj lı oluruz. Halk tarafından 
kuşatıldıkları için onlarla savaşmak kolaylaşır. Uçak, tank ve zırhlı 
araçlar gibi şeylere gelince, her yerdeki tecrübe onların icabına ba
kılabildiğini ispatlamıştır. 

Zafer kazanmak için daha fazla insana sahip olmamız gerektiği 
doğru- değil midir? İster güneyde, isterse kuzeyde, hangi dağ başın
da veya eyalette olurlarsa olsunlar, hayatın her alanından insanlar 
gerektiği doğru değil midir? Daha az insanla mı, yoksa daha fazla 
insanla mı birleşmek iyidir? Daima daha fazla insanla birleşmek da
ha iyidir .. Bazı kişilerin görüşü bizden farklıdır, ama bu düşmanla 
bizim aramızdaki bir ilişki değildir. Eğer somutlarsak, Yang Te-Çih 
ile Vang Siao-yü3 arasındaki i lişkinin bu cinsten olduğuna inanmı
yorum. Sizin ikiniz arasındaki i lişki, düşmanla bizim aramızdaki 
ilişki mi, yoksa halk içindeki bir i lişki mi? Bana göre bu sadece 
halk içindeki bir anlaşmazlıktır. Merkez de oldukça bürokratik! Si-

3 H alk Kurtuluş Ordusu siyasi komiserlerinden olan Wang Siao-yü, 3 Şubat 1 967'de 
kuruluşundan 1 969 Ekim'ine kadar Şan-tung Devrimci Komitesinin başkanıydı . O 
tarihte yerine geçen Yang le-çih ( 1 9 1 0- ) bu ·dönem boyunca, birinci başkan yar
dımcısıydı . Mao'nun, ikisi arasındaki tartışmayı halk içindeki bir i l işki olarak de
ğerlendirmesi gariptir. Çünkü görev inden alındığı sırada Vang, " 1 6  Mayıs" aşın 
solcu grubuna dahil olmakla suçlanmıştır. 
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zinle fazla ilgilenmedi . Siz de meseleyi tartışmak üzere Merkez'e 
getirmediniz. Şantung gibi büyük bir eyalette, halk içinde çelişme
ler mevcuttur. Meseleyi konuşmak için bu fırsattan yararlanmamız 
gerektiğini düşünmüyor musunuz? Doğu Çin'de de bu halk içinde
ki çelişmeler meselesinin mevcut olduğunu sanıyorum. Şansi'de de 
bu durum vardır. Sen bir kesimi destekliyorsun,  ben bir başkasını. 
Peki, ama bu bitmez tükenmez tartışmanın ne gereği var? Yunnan, 
K veyçov ve Seçvan'da da meseleler var. Her yerin belli miktarda 
meselesi var, ama durum geçen yıldan ve bir önceki yıldan çok da
ha iyi . Yoldaş, senin adın Su Şih-yu4 değil mi? Bir önceki yJl Şang
hay'da olduğumuz zaman, Temmuz, Ağustos ve Eylül 'de durum 
gerçekten berbattı .  Şimdi her şeye rağmen hayat biraz daha iyi. Ge
nel durumdan söz ediyorum. S izin şu Nanking'inizde "Kızıl Karar
gah" denen bir şey ortaya çıkmadı mı? Çalışma yapıldı ve sonuç 
olarak işbirliği yapmaya karar verdiler değil mi? "27 Ağustos" ve 
"Kızıl Karargah" sonunda işbirliği yapmadı mı? 

Esas meselenin hala çalışmamıza ilişkin olduğuna inanıyorum. 
Şu iki cümleyi daha önce de söylemedim mi: Taşra kesimleri mese
lesinin çözümü ordu; ordu meselesinin çözümü ise siyasi çalışma
dır. Kanl ı  bıçaklı düşmanlar olmadığınıza göre, neden mesele yap�
yorsunuz? Kişisel minnet veya nefrete gel ince, o pek öyle önemli 
değil. Kısacası ne geçmiş ne de şimdiki hayatımızda sizi birbirini
zin can düşmanı yapacak hiçbir şey yok. Sadece çatıştınız, bazı gö
rüş ayrılıklarınız oldu, birileri sizi eleştirdi veya size karşı çıktı . Siz 
karşı saldırıya geçtiniz ve sonuç olarak bir çelişki doğdu . Size kar
şı çıkanlar ınutlaka kötü değildir. Pekin 'in sık sık alaşağı etmek is-

• 

terliği şahsiyetlerden biri de Sieh Fu-çi'ydi. Daha sonra o, şu yönte-
mi uyguladı : Kendisini alaşağı etmek isteyen herkese onlarda hata
lı bir şeyin bulunmadığını, kendisini destekleyenlerin ise mutlaka 
iyi olmadığını söyledi. 

4 Su Şih-yu (d. l 906- ) bu sırada Nanking Askeri Bölgesi Komutanı ve Mi l li Savun
ma Bakanı Yardımcısıydı . Dokuzuncu Kongre'de, Nisan l 969'da Siyasi Büro 
üyesi oldu. Mao, 1 967 yazında Vuhan'da çıkan askeri isyana atıf yapıyor. 
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Dolayısıyla, hala söylediğim aynı eski sözlerdir: Daha büyük za
ferler kazanmak için birleşin. Bunun soınul bir içeriği vardır. Ne ya
pacağız? Ve ne çeşit soınut zaferler? Ve halkı nası l birleştireceğiz? . 

Geçnıişte hatalar yapan bazı eski yoldaşlara güvenim var. Baş-
langıçta otuz is imden oluşan uzun bir l iste vardı . Hepsinin s iyasi 
büroya üye seçi lmeleri gerektiğini düşündük. Sonra birisi 20 kişi
den az olan , daha kısa bir liste hazırladı . Bu sefer bunun çok kısa 
olduğunu düşündük. Çoğunluk orta yolcu (gülüşmeler) . Hem uzun 
heın de kısa listeye karşı çıkanlar, 20 ile 30 arasında ortalama bir 
l isteden yanaydılar. Dolayısıyla, yapılacak tek şey temsilci seçmek
ti .  Bu deınek değildir ki , Merkez Komitesi 'nin aday üyeleri , siyasi 
düzey, çalışma yeteneği ,  ahlaki ve zihni nitelikler bakımından asli 
üyelerden veya siyasi büro üyelerinden daha geridir. Mesele kesin
likle bu deği ldir. Burada bir haksızlık söz konusudur. Bunun olduk
ça haklı olduğunu söyleyebilirs iniz; bence bu pek haklı , pek adi l  
deği ldir. Herkes hem temkinli  hem de dikkatl i  olmalıdır. İster Mer
kez Komitesi'nin yedek üyeleri , i ster Merkez Komitesi üyeleri , is
terse de siyasi büro üyeleri olun,  hepiniz temkinli ve dikkatli olma
lısınız. Düşüncesizce davranıp, ne yaptığınızı unutmayın. Marx'ın 
zamanından beri payenin h iç sözünü etmedik. S iz ler komühistsiniz. 
Kitlelerin daha bil inçli kesimisiniz, proletaryanın  daha bilinçl i  ke
simisiniz. Dolayısıyla, şu şiarı kabul ediyorum: "B irincisi ,  zorluk
lardan korkmayın; ikincisi , ölümden korkmayın" ;  ama şu şiarı ka
bul etmiyorum: "Paye kazanmasak bile zorlu çalışmayla ödül leni
riz; zorlu çalışma karşıl ığı paye kazanmasak da ödülümüz yorgun
luk olur" (gülüşmeler) . Bu şiar, "birincisi ,  zorluklardan korkmayın; 
ikinc isi , ölümden korkmayın" şiarının tam tersidir. K�çımızın öldü
ğü ortada. Hayatta kalan bütün yoldaşlar şanslıdır ve tesadüf eseri 
hayatta kalmışlardır. Pi Ting-çün5 Yoldaş, o Hupey-Hunan-Anvey 

5 Pi Ting-çün ( 1 9 1 4- ) Dokuzuncu Kongre'de Merkez Komitesi üyesi oldu. O sıra
da Fukien'de Halk Kurtuluş Ordusu Komutan Veki l iydi . l 970'te Halk Kurtuluş 
Ordusu komutan ı olarak Langçu'ya gönderi ldi ;  1 974 Ocak aymda yeniden düzen
leme sırasında Fukien'e döndü. 
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döneıninde seninle beraber kaç kişi vardı? Sonradan kaç kişi kaldı? 
O zaınanlar çok kişi vardı , şimdi pek azı kaldı .  O zamanlar Kiang
si Sovyeti , Çingangşan Sovyet i, Kuzeydoğu Kiangsi, Batı Hunan 
ve Hupey, Kuzey Şensi'de savaştan sonra çok büyük kayıplar ver
dik ve eski yoldaşların pek azı hayatta kaldı . "Birincisi , zorluklar
dan korkmayın;  ikincisi, ölüınden korkmayın" şiarının an lamı işte 
budur. Yıl larca maaş gibi şeylerin yüzünü görınedik. Sekiz kadeınc
li ücret sistemimiz yoktu . Sadece sabit bir yiyecek ın iktarıınız. üç 
torba yağ ve beş torba tuzumuz vardı .  İki kilo akdarımız alınası ınu
azzam bir şeydi . Sebzeye gelince, ordunun gittiği her yerde nereden 
sebze bulacaktık? Şimdi şehirlere girdik. Bu iyi bir şeydir. Eğer şe
hirlere girmeseydik, onları Çan Kayşek işgal ediyor olacaktı . Ama 
bu aynı zamanda kötü bir şeydir. Çünkü , Partimizin bozulmasına 
neden oldu . Bu  yüzden Partimizin yeniden inşa edildiğini söyleyen 
bazı yabancılar ve gazeteci ler var. Biz de aynı şiarı atıyoruz, ama 
biz buna düzeltme ve Parti inşası adını veriyoruz. Aslında Parti 'nin 
yeniden inşaya ihtiyacı vardır. Her Parti kolunun kitleler içinde dü
zeltilmeye ihtiyacı vardır. Kitleler arasına gitmelidirler; toplantı lara 
ve eleşt iriye sadece birkaç Parti üyesi değil ,  Parti dışındaki kitleler 
de katılmalıdır. İyi olmayan kişiler Parti 'den çıkmaya, çekilmeye 
ikna edilmelidir. Çok küçük bir azınl ığın disipline sokulması gere
kebilir. Bu ,  Parti Tüzüğü'nde belirtilmemiş midir? Bu aynı zaman
da Parti kolu kongresinden geçmeli  ve üst kademe tarafından onay
lanmalıdır. Kısacası, ihtiyatı elden bırakmamalıyız . Bu yapılmalı
dır, mutlaka yapılmalıdır, ama temkinli bir şeki lde yapılmal ıdır. 

Bu  Mill i  Kongre, çok iyi bir kongre oldu gibi gözüküyor. Ben
ce, bir birlik ve zafer kongresi oldu . B ildiriler çıkarma yöntemini 
kullanıyoruz .  Yabancılar artık bizden haber sızdıramıyorlar (gülüş
meler) .  Gizli toplantı lar yaptığımızı söylüyorlar. Aslında hem gizli 
hem açığız. Pekin 'deki muhabirlerinin pek iyi olmadığını sanıyo
rum. Belki de içimize sızan hain lerin ve casusların çoğunu temizle
dik. Geçmişte ne zaman bir toplantı yapsak anında dışarı sızar ve 
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l_(ızıl Muhafız afişlerinde derhal boy gösterirdi. Vang (Li), Kuan 
(Feng), Çi (Pen-yü), Yang (Çen-vu) ,  Yü (Li-çin) ve Çuan (Zung-pi) 
düştüğünden beri Merkez Komitesi toplantıları hakkında ar�ık bilgi 
sahibi olamıyorlar. 

Söyleyeceklerim bundan ibaret. Toplantı dağılmıştır (uzun, coş
kun alkışlar) . 

408 



TAŞRA GEZİSİ SIRASINDA, BAŞKAN MAO'NUN 
ÇEŞİTLİ YERLERDE SORUMLU YOLDAŞLARLA 

YAPTIÖI KONUŞMALARIN ÖZETİ 

(AÖUSTOS ORTASINDAN 1 2  EYLÜL 1 97 1 'E KADAR) 

Başkan Mao dedi ki : Revizyonizmi değil, Marksizmi uygulaya
cağınızı; bölücülük yapmak yerine, birl ik için çalışacağınızı ; hile ve 
komplolarla meşgul olmak yerine, dürüst ve açık yürekli davrana-

� cagınızı umarım. 
İdeolojik ve siyasi çizginin doğruluğu ya da yanlışlığı her şeyi 

tayin eder. Parti'nin çizgisi doğruysa, her şey yolunda gider. Taraf
tarı yoksa, taraftar kazanabilir. S ilahları yoksa, silah kazanabilir. S i
yasi iktidara sahip değilse, siyasi iktidarı ele geçirebilir. Çizgisi 
doğru değilse, sahip olduklarını bile kaybedebilir. Çizgi, bir ağ ipi
ne benzer. İp çekildi mi, bütün ağ açılır. 

B izim Partimizin 50 yıl lık bir tarihi vardır. Bu zaman süresince 
çizgi meselesi üzerinde on büyük mücadelemiz oldu . Bu on müca
dele sırasında, Partimizi bölmek isteyen kişiler çıktı. Fakat, hiçbiri 
bunu başaramadı . Bu ,  incelenmeye değer bir meseledir. Bu kadar 
büyük bir ü lke, bu kadar büyük bir nüfus, fakat hiç bölünme olmu
yor. Bu konuda sadece şunu söyleyebiliriz. Parti, halkın istediğini 
istemektedir ve Parti üyeleri bölünmeyi istemiyorlar. Parti'nin geç
mişteki tarihi göz önünde tutulursa, geleceği umut vericidir. 

İlkönce sağ oportünist safta yer tutan Çen Du-siu ortaya çıktı .  
1 927'deki "Ağustos" Konferansı 'odan sonra, Liu Cen-çing, Peng 
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Şu-çih ve diğerleriyle birlikte "Lenin ist sol muhalefet hizbi "ni  ör
gütledi ve bunlardan 8 1  ' i  bir muhtıra verdiler. Partimizi bölmeyi 
amaçlıyorlardı , ama başaramadılar. Sonra Troçkistlere sığındılar. 

Bundan sonra Çu Çiu-pay, çizgi hataları yaptı . Bunun adamları 
Hunan'da, içinde "siyasi· iktidar s ilahın namlusundan çıkar" şeklin
deki sözüm bulunan bir broşürüınle karşılaştılar. Bu ,  onları deliye 
döndürdü . Nasıl olur da siyasi iktidar silahın namlusundan çıkabi
l irdi?  Böylece beni Siyasi Büro yedek üyelik mevkiinden aldı lar. 
Daha sonra Çu Çiu-pay, Guomindang tarafından yakalandı . Boş 

Sözler adl ı  eserin i  yazdı, bize ihanet etti ve karşı tarafa geçti . 1 

Parti 'nin 1 928'deki Altınc ı Kongresi'nden sonra, Li Li-san birta
kım havalara bürünmeye başladı .  1 930 Haziran'ından Eylü l 'üne ka
dar, üç aydan fazla bir süreyle kendi , Li-san çizgisini  izledi . Büyük 
şehirlere hücum etmeyi ve i lkönce bir ya da birkaç eyalette zafer 
kazanmayı önerdi .  Ben bunların h içbirin i  kabul etmedim. Altıncı 
Merkez Komitesi 'nin Üçüncü Gen işletilmiş Toplantısı'nda Li Li
san düştü . 

1 930'dan 1 93 1 'e kadar Lo Çang-lung'un sağcı hizbi , ayrı bir 
Merkez Komitesi kurulmasını teşvik etti ve bölücü faaliyete g iriş
t i .  2 Fakat ,  onlar da başarıya u laşamadı . 

l 1 923'ten ölümüne kadar Çin Komünist Paıtisi Merkez Komitesi üyesi olan Çu Çiu
pay ( 1 899- 1 935) ,  1 927 Ağustos'unda Parti Sekreteri oldu. 1 927 sonu i le 1 928 ba
şında ortaya çıkan " i lk solcu çizgi"nin sorumlusudur. (Bkz. s .53,  2 .  dipnot; aynca 
bkz. Seçme Eserler, 3. c ilt, s .2 1 8 , 7. dipnot.) Yine de Parti içindeki etkinl iğini ko
rudu . Ayrıca Gorki ve diğer Rus ve Sovyet yazarlarının çev irmeni olarak isim yap
tı . Uzun Yürüyüş'te Kiangsi 'de bırakıldı .  Guomindang tarafından yakalandı ve 
1 935 Haziran'ında idam edi ldi .  Hapisteyken "Boş Sözler" başlığını taşıyan otobi
yografik bir eser yazdı . 

2 Lo Çang-lung ( 1 90 1 - 1 949?).  Çin Komünist Partisi 'nin kurucu üyelerinden ve 
l 920'lerin önemli işçi önderlerinden biriydi . 1 930 sonlarında Ho Meng-Siung'un 
Partiyi ele geçim1e giriş imini destekledi . Sonuç olarak Ocak 1 93 l 'deki Dördüncü 
Genişleti lmiş Toplantı 'da ihraç edi ldi ve ondan sonra Ho'yla birlikte rakip bir Mer
kez Komitesi kurdu. Mao'nun "bölücülük" ithamı buna dayanıyor. Daha · sonra 
Troçkist oldu. 
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En çok yaşayan Vang Ming çizgisi oldu . Vang Ming Mosko
va'da bir hizip meydana getirmiş ve "Yirmi Sekiz Buçuk Bolşevik
leri "ni örgütlemişti. Üçüncü Enternasyonal ' in gücüne dayanarak, 
Parti 'de iktidarı ele geçirdiler ve tam dört yıl boyunca ellerinde tut
tular. Vang Ming, Şanghay'da Altıncı Merkez Komitesi'ni Dördün
cü Genişletilmiş Toplantısı'na çağırdı ve "Çin Komünist Partisi 'nin 
Daha da Boişevikleşmesi İçin Savaşın" başlıklı broşürünü yayımla
dı .  Bunda Li Li-san'ı yeteri kadar "sol" olmadığı- için eleştiriyordu . 
Üsleri tamamen kaybedinceye kadar tatmin olmadı ve sonuçta da 
tam bu oldu . 1 93 1 '.den 1 934'e kadarki dört yıl içinde, benim Mer
kez'de h içbir sözüm geçmiyordu . 3 Ocak 1935 'teki Zunyi Konferan
sı, Vang Ming çizgisinin hatalarını düzeltti ve Vang Ming düştü . 

Uzun Yürüyüş sırasında, B irinci ve Dördüncü Cephe Ordula
rı 'nın birleşmesinden sonra, Çang Kuo-tao bir bölünmeye yol açtı 
ve ayrı bir Merkez kurdu . Fakat başarıya ulaşamadı . UzQn Yürü
yüş'ten önce Kızıl Ordu 300 bin kişiydi . Kuzey Şensi 'ye geldiği za
man, sadece 25 bin kalmıştı . Merkezi Sovyet bölgesindeki 80 bin 
kişiden sadece 8 bini Kuzey Şensi 'ye ulaştı .  Çang Kuo-tao, Kuzey 
Şensi 'ye gitmek istemedi ve bölünmeye yol açtı . Ama o sırada Ku
zey Şensi 'ye gitmekten başka çıkış yolu var mıydı? Bu bir siyasi 
çiz,gi meselesiydi . B izim o zamanki siyasi çizgimiz doğruydu, Ku
zey Şensi'ye gitmeseydik daha sonra Kuzey Çin bölgesine, Doğu 
Çin bölgesine, Merkezi Çin bölgesine ve Kuzeydoğu bölgesine na
sıl gidebilirdik? Japonlara karşı savaşta nasıl o kadar çok üs kura
bil irdik? Kuzey Şensi 'ye vardığımızda Çang Kuo-tao kaçtı . 

Ulus çapındaki zaferden sonra,  Kao Kang ve Cao Şu-şih iktida
rı gasp etmek amacıyla Parti düşmanı bir ittifak kurdular. Fakat, on
lar da başarıya ulaşamadı. 

1 959 Luşan Konferansı'nda Peng De-huay iktidarı gasp etmek 
için yabancı bir ülkeyle işbirliği yaptı . Huang Ke-ccng� Çang Ven-

3 1 93 l - 1 934 arasında Mao'nun Çin Kon1ün ist hiyerarşisi içindek i  gerçek yeri ko
nusunda uzmanlar arasında ciddi bir anlaşmazlık vardır. Mao, o dönemde geniş 
ölçüde sembolik bir durumu olduğu yolundaki çoğunluk görüşünü doğruluyor. 
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t ien, Çu Siao-çu ortaya fırladılar ve Parti'ye karşı çıktılar. Bir aske
ri kulüp kurdular. Fakat, askeri işleri tartışacakları yerde, ancak 
şöyle şeyler söylüyorlardı : "Halk Komünleri çok erken kuruldu" ,  
"Kazançlarımız kayıplarımızı karşılamıyor" vb. Peng De-huay ay
rıca açık bir savaş ilanı olan bir mektup yazdı .  Amacı, iktidarı gasp 
etmekti. Fakat, başaramadı. 

Liu Şao-çi ve hempaları da yine Parti'yi bölmek istediler. Fakat, 
onlar da ihtiraslarını gerçekleştiremediler. 

Sonra l 970 Luşan Konferansı'ndaki mücadele ortaya çıktı .4 
1 970 Luşan Konferansı'nda bazıları ani bir hücum yaptılar ve ye

raltı faaliyeti yürüttüler. Niçin açık hareket etmeye cesaret edemedi
ler? Açıktır ki, saklayacak bir şeyleri vardı . Bunun için ilkönce giz
lendiler. Sonra ani bir saldırıya geçtiler. Meseleleri Siyasi Büro Da
imi Komitesi'nin beş üyesinin üçünden gizlediler. Aynı zamanda 
kendi birkaç büyük generalleri dışında siyasi bürodaki yoldaşların 
büyük çoğunluğundan da gizlediler. Bu büyük generallere, Huang 
Yung-şeng, Vu Fa-sien, Yeh Çün, Li Zo-peng, Çin Huy-zo'nun yanı 
sıra, Li Süeh-feng ve Çeng Vey-şan da dahildi.5 Ansızın saldırıya 
geçmeden önce ağızlarından tek bir laf bile kaçırmadılar. Yalnız bir 
buçuk gün değil, 23 Ağustos'tan 25 Ağustos öğleye kadar tam iki bu
çuk gün boyunca ortalığı karıştırdılar. Bu davranış belli bir amaçla
rı olduğunu gösteriyor. Peng De-huay bir askeri kulüp kurmuş ve sa-

4 23 Ağustos-6 Eylül 1 970 arasında Luşan'da yapılan Dokuzuncu Merkez Komite·
sinin İkinci Genişletilmiş Toplantısı . 

5 Mao'nun, Lin Biao'nun kliğini oluşturan "büyük generaller" l istesindeki beş kişi 
nin hepsi de Siyasi Büro üyesiydi .  Lin' in kansı Yeh Çün'ün dışında hepsi yüksek 
askeri kişilerdi . H uang Yung-Şeng ( 1 906- ) 1 968 Mart'ından beri Genelkurmay 
Başkanıydı . Vu Fa-sien ( 1 9 1 4- )  1 965 Ağustos'undan beri Hava Kuvvetleri Komu
tanı ve 1 968 Mayıs'ından beri Genelkurmay Başkan yardımcısıydı. Li Zo-peng, 
l 967 Haziran'ından beri Deniz Kuvvetleri B irinci S iyasi Komiseri idi . Çin H uy-zo 
Halk Kurtuluş Ordusu Genel Lojistik Dairesi Direktörü ve 1 969 Şubat'ından beri 
Genelkum1ay Başkan Yardımcısıydı . Diğer ikisinden Li Süeh-feng (bkz. s .377 , l .  
dipnot) Dokuzuncu Siyasi  Büronun yedek üyesi ,  Pekin Askeri Bölgesinin Siyasi 
Komiseriydi . Çeng Vey-şan ( 1 9 1 4- ) 1 959 Kasım'ından 1 968 Mart'ına kadar Pekin 
Askeri Bölgesinin Komutan Yardımcısı ve 1 968 Mart'ından beri de komutanıydı . 
Aynı zan1anda Pekin Devrimci Komitesinin Başkan Yardımcısıydı. 
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vaş ilan etmişti. Bunlar Peng De-huay kadar bile olamadılar. Bu, sa
dece çalışma tarzlarının ne kadar seviyesiz olduğunu gösterir. 

Benim görüşüme göre, onların ani hücumlarının ve yeraltı faali
yetlerinin arkasında belli bir kasıt, örgütlenme ve program vardı. 
Programları bir dev Jet başkanı atamak ve "deha "yı göklere çıkarmak
tı: Yani, Dokuzuncu Kongre'nin çizgisine karşı çıkmak ve Dokuzun
cu Merkez Komitesi'nin İkinci Genişletilmiş Toplantısı 'nın üç mad
delik gündemini yenilgiye uğratmaktı. Belli bir şahıs, devlet başkanı 
olmak, Parti'yi bölmek ve iktidarı gasp etmek istiyordu . Deha mese
lesi, teorik bir meseledir. Onların teorisi idealist apriorizm idi. Birisi, 
dehaya karşı çıkmanın bana karşı çıkmak olduğunu söylemiş bulunu
yor. Fakat, ben dahi değilim. Altı yıl Konfüçyüsçü ve yedi yıl da ka
pitalist kitaplar okudum. 1 9 1 8'e kadar Marksist-Leninist kitaplar 
okumadım. O halde nasıl dahi olabilirim? O sıfatları ve zarfları defa
larca karalamadım mı?6 Parti Tüzüğü, Dokuzuncu Kongre'de tespit 
edildi . Niye ona bakmıyoruz? Ben özellikle deha teorisini eleştiren 
"Bazı Görüşler"7 yazısını, sadece birkaç kişiyi bulup konuştuktan ve 
belli inceleme ve araştırmalar yaptıktan sonra yazdım. Dehadan söz 
etmek istemiyor değilim. Dahi olmak biraz daha zeki olmak demek
tir. Fakat , deha bir ya da birkaç kişiye bağlı bir şey değildir. O, bir 
partiye, proletaryanın öncüsü olan partiye bağlıdır. Deha, kitle çizgi
sine, kolektif bilgeliğe bağlıdır. 

Lin B iao Yoldaş, o konuşmasını8 benimle tartışmadı ve bana 
göstermedi .  Söyleyecekleri bir şey olduğunda bunu önceden açık-
6 "Dahiyane bir şekilde", "yaratıcı bir şekilde" ve "kapsamlı olarak" Mao Ze

dung'un Marksizm-Leninizmin gelişmesine katkısını belirlemek için Lin Biao ta
rafından Başkan Mao'nun Sözleri'nin l 966 Aralık basımının Önsöz'ünde kullanı
lan bu sözler Lin'in 1 960 ve özell ikle 1 966'dan beri bu konuda yaydığı görüşü 
özetlemektedir. l 970'te kendine yönelik kişiye tapmayı yıkmaya uğraşmakta olan 
Mao Zedung, burada daha önceki aşırılıkların bütün sorumluluğunu Lin B iao'ya 
atfediyor. 

7 Luşan Genişletilmiş Toplantısı sırasında Mao'nun 700 kelimel ik bir bi ldiri çıkar
dığı söyleniyor. Mao'nun buradaki özetlemesi dışında içeriği hakkında bir şey bi
l inmiyor. 

8 Lin Biao'nun Luşan Genişletilmiş Tophmtısı 'nda 23 Ağustos 1 970'te yaptığı 
konuşma. 
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lamıyorlardı. Herhalde durunıa hakinı olduklarını ve başarıya ula
şacaklarını düşündükleri iç in böyle yaptılar. Fakat, fikirlerinin ka
bu l edi lenıeyeceği söylenir söylennıez elleri ayakları titreıneye baş
ladı . Başlangıçta pek pervasızdılar. Luşan'ı yerle b ir edebilecekleri 
ya da dünyanın dönüşünü durdurabi lecekleri izleniınini veriyorlar
dı . Fakat , birkaç gün sonra taslaklarını alelacele geri �ldılar.9 Doğ
ru idiyse n iç in geri aldılar? Bu,  onların fikirden yoksun ve panik iç
inde olduğunu gösteriyor. 

Peng De-huay ile 1 959 Luşan Konferansı'ndaki nıücadele, iki 
karargah arasındaki bir ınücadeleydi .  Bu Luşan Konferansı'ndaki 
ınücadele de iki karargah arasındaki bir diğer mücadeledir. 

Luşan'daki bu mücadele, önceki dokuz mücadeleden farklıydı .  
Önceki dokuz olayda. bazı kararlar alınıştık. Fakat , bu sefer Başkan 

I 
Yardınıc ısı Lin'i hiınaye ettik ve şahsıyla ilgili herhangi bir karar al-
madık. Elbette bel li bir sorumluluk üstlenınesi gerekir. Bu insanlara 
ne yapmalıyız? Hala onları eğitme siyasetini , yani "gelecekteki ha-

• 

taları ön lemek için geçmiş hatalardan ders çıkarmak ve hastayı ·kur-
tarmak için hastalığı iyi. etmek" siyasetini uygulamaya devam etme
liyiz. Lin'i hala korumak istiyoruz. ' O Hatayı kim yaparsa yapsın, bir
liği ve çizgiyi unutmak iyi bir şey değildir. Pekin'e döndükten sonra 
yine onları bulup konuşacağıın. On lar beni görmeye gelmezlerse, 
ben onları görmeye gideceğim. Bazıları kurtarılabilir. Bazılarını kur
tarmak ise mümkün olmayabilir. Bu,  onların hareketlerine bağlıdır. 
Onların iki muhtemel gelecekleri vardır. İyileşebilir ya da iyileşme
yebil irler. Büyük i lke, çizgi ve yön hatalarının yapılmasında başı çe
ken birinin iyileşmesi güçtür. Geriye bakalım. Çen Du-siu iyileşti 
mi? Çu Çiu-Pay, Li Li-san , Lo Çang-lung, Vang Ming, Çang Kuo
tao, Kao Kang, Cao Şu-şih , Peng ·oe-huay ya da Liu Şao-çi iyileşti
ler mi? İyileşmediler. 
9 Konferans sırasında yapı lan bir Merkez-Güney Toplantısında Yeh Çün'ün , öner

gesin i  geri aldığı söyleniyor. 
1 0  Bu ifade çeşitl i şeki l lerde yorumlanabi l ir. En az muhtemel olanı ke l imesi kel i

mesine alınması gerektiği ,  yani ,  Mao'nun Lin Biao i le arasındaki ayrı l ıkların 
hata çözüleceğini umduğudur. 
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Lin Biao Yoldaş' la konuştunı .  Söylediği şeylerin bazı l arı pek 
doğru değildi .  Örneğin, dünyada bir dahinin, ancak birkaç yüzyı lda 
bir, Çin'de ise birkaç bin yılda bir görüldüğünü söyledi . Bu ,  gerçek
lere hiç de uyınuyor. Marx ve Engels çağdaştı lar ve aradan daha bir 
yüzyı l geçnıeden Lenin ile Stalin.'e kavuştuk. O halde nas ı l  olur da 
bir dahinin sadece birkaç yüzyılda bir görüldüğünü söyleyebil irsi
niz? Çin 'de Çen Şeng, Vu Kuang, Hung Siu Çuan ve Sun Yat'sen 1 l 
vard ı .  O halde nas ı l  olur da bir dahinin birkaç bin yı lda bir görüldü
ğünü söyleyebi l irs iniz? Ve bir de şu dorukları ve "bir cümlenin 1 O 
bin cüınleye bedel olması" meselesi var. l 2 Bunun biraz aşırı gitmek 
olduğunu düşünınüyor musunuz? B ir cüınle nihayet bir cümledir. 
Nas ı l  olur da 10 bin cümleye bedel olur? Bir dev let başkanı atama
mal ıyız .  Ben devlet başkanı olnıak istcmiyoru ın . Bunu ş imdiye ka
dar altı kere söy lcdiın .  Her söyleyişimde bir cümle kul landıysam, 
şimdi bu 60 bin cü ınleye eşitt ir. Fakat, on lar asla dinleıniyorlar. O 
halde benitn cün1  lc lerimin her biri yarım cümle değerinde bile de
ği l .  Gerçekte hiçbir değeri yok. Onlar için her biri l O bin cümleye 
bedel olan sadece Çen Bo-da'nınki lerdir. Lin B iao "esasl ı  bir şekil
de yerleşt irınek"ten söz ediyordu. Bununla, benim itibarımı yerleş
tirmeyi kasteder görünüyordu .  ı 3 Fakat, aslında kendini kastediyor
du . Ayrıca or1 lar, Halk Kurtuluş Ordusu'nun benim tarafımdan ku-

l 1 Çen Şeng ve Yu Kang, MÖ 3 .  yüzy ı lda Çin hanedan ına karşı bir ayaklanmayı 
birl ikte yönett i ler. Taypinglcrin önderi olan Hung Siu-çuan ( 1 8 1 4- 1 864 ), Sun 
Yatsen 'den < 1 866- 1 925 ) sadece yarım yüzyı l  önce doğmuştu. Mao'nun bu insan
lara "deha at fetmesinin nedeni ,  bunların hepsinin bir anlamda, devrimin haber
c i leri olmaları dolay ısıyla ki t le lerin bi lge l iğ inden bes lenmelidir. 

1 2  Lin B iao'nun, Başkan Mao'nun bir cümlede söylediğinin başkalarının 1 0  bin 
cüm lede söy led iğini bastırdığı yolundaki sözü için 1 8  Mayıs 1 966. JPRS 90, 
s . 80'deki konuşmas ına bakı nız. 

1 3  Burada Çen Bo-da ve Lin B iao'nun Ç in Halk Cumhuriyeti Anayasa Taslağına, 
Mao'nun 1 970 Mart ' ında ç ıkamıaya karar verdiği Dev let Başkanl ığ ı  i le i lg i l i  
maddeyi yen iden koydurma çabalan söz konusu ed i l iyor. Onhu amaçların ın 
Başkan Mao'yu daha da yüceltmek olduğunu iddia ed iyorlardı .  Fakat gerçek ni
yetleri Lin Biao'nun Mao'dan sonra hem Part i hem de Devlet Ba�kam olmasını 
garant iye almaktı . 
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ru lduğunu, yönetildiğini ve şahsen Lin'in kuınandası altında oldu
ğunu söylüyorlardı. 1 4 Öyle görünüyor ki, orduyu kuran kişi ona ku
manda edemez ! Kaldı ki , yalnız başıma kurmuş da değil im. 

Çizgi meseleleri , i lke meseleleri söz konusu olduğunda, işi sıkı 
tutarım ve asla gevşetmeın. Öneınl i  i lke meselelerinde taviz ver
mem. Luşan Konferansı 'ndan sonra üç yöntem kul landım:  B irincisi ,  
taş atmaktı ;  ikincisi , toprağa kum karıştırmaktı ; üçüncüsü , surları 
alttan çökertmekti .  Çen Bo-da'nın yazdığı ve birçok kişiyi yanıltan 
yazıları eleşt irdim .  Otuz Sekizinci Ordu'nun ve Zinan Askeri Bölge
si'nin kibirlil iğe ve rehavete karşı çıkan raporunu onayladım. 1 5  Bir 
de Çen'i eleştiren bir tek kel imenin geçmediği çok uzun bir tartışma 
toplantısı yapan Askeri İşler Komitesi vardı . B ir belgeye, bu konuda 
birkaç eleştirici not ekledim . 1 6 Yöntemim bu taşları toplamak, bun
lar üstüne birkaç söz yazmak ve herkesin tartışmasını sağlamaktı .  
Taş atmak dediğim şey budur. Toprak çok sıkışık -olursa, hava ala
maz. B ir parça kum karıştırırsanız, hava alabil ir. Askeri İşler Komi
tesi'nin bileşimi çok yeknesaktı . Ve bazı yeni is imlerin eklenmesi 
gerekiyordu . Toprağa kum karıştırmak budur. Pekin Askeri Bölge
si'nin yeniden örgütlendirilmesi ise suru alttan çökertmekti . 1 7 

Luşan Konferansı hakkında sizin fikriniz nedir? Örneğin, Kuzey 
Çin Grubu'nun Altıncı Kısa Raporu gerçekte devrimci midir, yarı
devrimci midir, yoksa karşıdevrimci midir? Şahsen ben onu karşı-

1 4 Burada ortaya atı lan ,  ordu üzerinde gerçek ve doğrudan otoritenin k imin el inde 
olduğu sorusunun, 1 969- 1 970'te önderl ik iç inde -ve Mao i le Lin arasında- ha
raretli mese le lerden biri hal ine gelmiş olan,  Partinin "si laha" kumanda etmesi 
meselesi i le yakından i lg i l i  olduğu ortadadır. 

1 5  O sırada "kibirl i l ik  ve rehavet" sözlerin in  Lin Biao'nun çal ışma tarzındak i hata
ların ifade edi lmesi iç in kul lan ı lması artık yerleşmiş bulunuyordu. 

1 6  Burada herhalde Mao'nun Çen Bo'da'yı e leştirme kampanyası için çağrıda bulu
nan l 5 Eylül  l 970 tarih l i ,  "Bütün Partiye Açık Mektup"u kastedi l iyor. 

1 7  "Taş atma" Mao'nun Lin' i destekleyen "büyük general leri " ve Çen Bo-da'yı 
mahkum etmeye zorlama hareketini ifade ediyor. "Toprağa kum kanştım1a" ye
ni üyeler katarak Lin' in Askeri İ şler Komitesi 'ndeki hakimiyetini zay ıflatma an
lamına gel iyor. Lin'in gücünün surunu ya da temel direğin i  Pekin Askeri Bölge
si meydana getiriyordu. Bu sur, Lin' in destekçi leri Çeng Yey-şan ve Li Süeh
feng'in 1 970 Aralık' ında azledi lmesiy le al ttan çökerti ldi . 
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dcvrin1c i bir rapor sayıyoru ın . 1 8 Doksan Dokuzlar Toplant ı s ı 'nda 
hep in iz vardın ız .  Orada Başbakan meseleyi toparlayan konuşnıayı 
yapt ı ve beş büyük general in yanı s ıra Li Süeh-feng ve Çeng Vey
şan ' ı n  da özeleşt ir i leri dağı t ı ld ı . Öyle ki ,  herkes ıncse len i n  çözüldü 
ğünü  düşünüyordu . 1 9 Fakat , gerçekte Luşan olayı b itmeın iş ,  ınese
le çözü lnıcnı iş t i .  Onu örtbas etınek istediler. Gene l Komuta ve Ge
nelkurnıay Dairc leri 'ndeki en üst  kadeınelerdeki kadrolar ın b i le b i l 
ıncs i n i  i stemedi ler. işte bu  olmazd ı .  

Söylcd iklerin1 siz lere gayri resın i  o larak açıkladığı ın kendi şah
si düşünce lerimdir. Ş imdi resıni sonuç lara varınayacağım .  Bu ,  Mer
kez Koınites i 'nce yap ı lmal ıd ır. 

Temk in l i  o lu n .  B ir inci o larak ordu teınkin l i  o lmal ıdır. İk inci  o la
rak bölge ler tcnıki n l i  olınal ıdır. Kib irl i o l ınay ı n .  Kibirl i o lursan ız 
hata yaparsan ız .  Ordu birleştir i l ınel i  ve düze lt i lmel idi r. Ben,  b iz i ın 
ordunıuzun isyan edebi leceğine asla inannı ıyorum .  Huang Yua
şeng ,  s iz i n  Kurtu l u ş  ()rdusu 'na isyan eınri vcrebi lcceğin ize inanını 
yonı ın ! (Her) ordu iç inde tümenler, a lay lar ve ad l i ,  s iyas i ve destek 
b iri ın leri vardır. Orduyu kötü şeyler yapmak iç in  harekete geçirıne
ye ça l ış ı rsanız  s ize i taat edeceklerin i  ın i san ıyorsunuz? 

Askeri i şlere öneın vermel is in i z .  Sadece s iv i l  görev l i ler değ i l ,  
ayn ı  zaınanda askeri görevl i ler olnıal ıs ın ız .  Ordu i ş i n i  kavraınak, 
ç izg iy i  incelemek ve yanl ı ş  ça l ışına tarz ların ı  düzeltmek deıncktir. 
Dar grup zihn iyetine ya da sekterizıne kapı l ınamal ı s ın ız .  B irl iğe 
önen1 vernıel is in iz .  Ordunun  geleneksel çabuk ve kararl ı hareket 
tarzın ı  doğru bu luyorum. Fakat , bu  tarz , ideoloj ik  ıncselelcrc uygu
lananıaz .  ideoloj ik meselelerin çözümü içi n  gerçekler in  bi l in ıncs in i 
sağ laınak ve insanl ar la tart ışmak gerekl idir. 

1 8  B u  rapor h akkında herh angi h ir  b i l g i  bulunam ad ı .  
1 9  Çen B o-da'yı  e leşti rme v e  Part i ' y i d üzel tme kampanyas ı n ı n  gel i şmesi n i  tart ış

m ak amac ı y l a  1 97 1  N i san'ında M e rkez Kom i tes i  t arafından çağrı l an ve Mer
kezden, böl ge le rden ve Halk K urtu luş  Ordusu b i ri m lerinden 99 sorum l u  k ad 
ron un k at ı ld ı ğ ı  b ir  d an ı şm a  top l an t ı s ı nda Lin B i ao k l i ğ i n i n  "büyük genera l 
ler" i n i n  öze leşt i ri leri  dağı t ı ld ı . 
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Kanton A skeri Bö l�cs i ' n i n  " (Ic Destek ve İki Asker i "  üzer ine 
...._ .> 

o lan be lges ine onayı ın ı  koydu ın .  :2 0  Dikkat le  okunmas ı iç in �1crkez 
Konı ite s i 'n i n  onay yazısı na ,  ' 'Cidel i  b ir  şeki lde i ncelenn1cl i "  sözleri
n i  ck lcdinı . i\ rt ı k B ölgese l Part i Koın i tc leri kuru l n1uş olduğuna gö
re , bun lar b i rl e � i k  önder l i ğ i  gcrçekleşt i rınc l id ir ler. Bölgesel Part i 
Koın i tc lcr i  tarafından kararlast ı rı l ın ıs bulunan nıese lelcr, daha son-

, > 

ra tartış ı l ınak üzere ,  ordu Part i kon1 i telerine hava le edi l i rse , bu . ara-
bay ı  at ın  önüne koşnıak o lur. 

Geçnı işte s i lah l ı  kuvvetlcr inı iz in askeri cğ i t inı i ,  b i r inı b i r in1 eğ i 
t im i  kaps ı yordu . B ireysel cğ i t i ınden tabui· eğ it inı ine kadar beş a l t ı  
ay  al ırd ı . Ş i ınd i ,  askeri i ş leri b ı rakı p yalnız s iv i l  iş lere daldı kl arı  iç
i n ,  ordunıuz bir kü l tür  ordusu h a l ine gelnı iş t i r. 

"B ir iy i " " üç iy i "ye önderl ik ederse, o zanıan b iz i ın bu " bir 
iyi  " ıniz  be lki  doğru be lki de yan l ış önderl ik  edecekt ir. 2 1  Ve bir de 

20 Burada, " Kantön Askeri Bölgesin in  Ü ç Destek ve İk i  Askeri i le İ l g i l i  S iyasi v e  
İdeoloj i k  Çal ı şma Ü zerine Forumunun Özetı "  kastedi l iyor. B u  özet,  20 Ağustos 
1 97 1  'de l\1erkez Komi tesi tarafından dağ ı t ı ldı . " Ü ç Destek " ( " so lun geni ş  k i t le 
lerin i  destek ley in ,  san ay i  v e  tarımı  destek ley in" )  ve " İki Askeri " ( " askeri dene 
t im ve askeri eğ i t im " ) s l ogan ı  Kül tür  Dev rimi s ıras ında gel i şen, H a l k  K urtu luş 
Ordusu'nun s iyaset in ve toplumun her alan ına  akt i f  ol arak müdahale etmesi s i 
yaset in i  özet leyen s logand ı .  1 967 Ocak' ında  Lin B i ao'y a so l u  destek lemek sure 
t iy le ,  Kü ltür Dc vrim i 'ne müdahale tal imat ı n ı  vererek bu  süreci  baş latan M ao 
Zedung, bunu geç ic i  b i r  tedbir o larak gön11 üştü . Fakat 1 970- 1 97 1  'dc Lin B i ao 
ve taraftar ların ın  bunu Çin s iyasi s i stemi iç in  uzun vade l i  b ir  model o larak al 
d ık larına dair işaret ler bel i rm i şt i  ve bunlar y uk arıdak i s loganı Paıti hakim iyet i 
n i n  yen iden kuru lmasına muhalefet  i ç i n  ku l lanıyorlard ı .  

2 1  B urada M ao'nun "devrimin halefleri iç in beş k ıstas " ı  ( 1 5 . metin,  2 .  nota bak ın ız) 
yerine Li n  Biao ' nun kendi " üç ö lçü" sünü koyması kastedi l iyor. Lin B iao bunları 
1 Ağustos l 966 konuşmasında şu şek i lde formüle etmişt i : " 1 .  M ao Zedung Dü
şüncesi 'n in k ızı l bayrağını  yüksek tut uyorl ar mı? Böyle yapmay an l ar görev lerin
den azled i lccekti r; 2.  S iyasi  ve ideoloj ik çal ışma y apıyorlar mı? Bunu ve B üyük 
Kültür Dcv ri m i 'n i  engel leyenler  azledi lecekt i r; 3 .  Devrime şevkle sarı l ı yorlar 
m ı? Böyle bir şev kten tamamen yoksun olan lar az led i lecekti r . . .  K adroları B aş
kan M ao'nun beş k ı stas ına ve bu üç ölçüye göre, öze l l ik le birinci ölçüye göre 
seçmel i ,  i lerlemel i ve görev Iendi rıne l iy iz . "  L in'e yönel t i len bu cle�t i ri ,  M ao'nun 
Dokuzuncu Kongre'den bu y ana, s iy as i  şevkin doğru bir çal ışma t arzıy la  t amam
l anması gerekt iğ in i vurgu lamak iç in sürdürdüğü ç abayl a  birleşiyor. M ao buradan 
gide rek Lin' in ordudak i taraftarların ı n  " k ibirl i l ik ve rehavet" in i  mahkum ediyor. 
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cylenıci teınsilc i lcrinin kongreleri var. Bunların gerçek etki lerin in 
n e  olduğu i ncelenıneye değer. Bazı ları başarıl ıdır. Fakat birçoğu de
ğildir. Bu ,  esas olarak bir çizgi ıneselesidir. Çizgi yanlışsa, o zaınan 
ey lenıc ilcrin kongreleri başarılı olamaz. 

"Sanayide Taçing'den öğrenin, tarınıda Taçay'dan öğrenin ; bütün 
ülke halkı llalk Kurtuluş Ordusu'ndan öğrensin . Bu eksiktir. Şunu 
eklemeliyiz. "Halk Kurtuluş Ordusu , bütün ülke halkından öğrensin . 

Eugcne Pottier'in ölümünün 25 . yıldönüınü üzerine Lenin' in 
yazdığı makaleyi incelenıelisiniz. "Enternasyonal " i  ve "Uç Büyük 
Disiplin Kuralı ile Dikkat Edilecek Sekiz Nokta"yı söyleıneyi öğre
nin .  B unlar sadece söylennıekte kalınamalı, aynı zamanda açıklan
malı ve uygulanmalıdır. "Enternasyonal " ve Lenin' in yazısı baştan 
sona Marksist bir bakış açısı ve tutum taşıyor. Esirlerin ayaklanma
sını ve gerçek uğruna mücadele etmesini söylüyorlar. Hiçbir zaman 
yüce bir kurtarıcı olmamıştır. Tanrılardan ya da imparatorlardan 
medet umaınayız.  Kurtuluşumuz için tamamen kendi gücünıüze gü
veniyoruz. İnsanlar dünyasın ı  kim yaratmıştır? Biz, emekçi yığın
lar. Luşan Konferansı sırasında tarihi kahramanların mı, yoksa esir
lerin mi yarattığı sorusunu ortaya atan 700 kelimelik bir yazı yaz
dım. 22 "Enternasyonal" ,  koınünizmin mutlaka gerçekleşeceği gün 
gelene kadar birl ik olmamız gerektiğini söylüyor. Marksizmi ince
lerseniz, onun parçalanmayı değil ,  birlik olmayı öğrettiğini görür
sünüz. "Enternasyonal" i 50 yıldır söylüyoruz. Fakat, Partimizi 1 O 
kere bölmeye çalıştılar. Bunu daha 1 0, 20, 30 kere yapmaları müın
kündür. Buna inanmıyor musunuz? Belki siz inanmıyorsunuz, ama 
ben inanıyorum.  Komünizme ulaştığımızda, hiç mücadele olınaya
cak mı? Buna da inanmıyorum. Komünizıne ulaştığımızda yine 
mücadeleler olacak. Fakat , bunlar yeni ile eski , doğru ile yanlış ara
sında olacak. Hepsi bu kadar. 1 O binlerce yıl da geçse , yanlış yine 
işe yaramayacak ve yenilmeye mahkum olacaktır. 

22 Mao'nun s.4 l 3'te sözü geçen "Bazı Görü�ler" yazısı kastedil iyor. Lin ' in "de
ha"nm rolünü yücel tmesi ve "yüce bir kurtancı yoktur" mesaj ın ı  taşıyan "Entcr
nasyonal " in hat ırlat ı lması arasındak i bağ açıkt ı r. 
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Uç Büyük Dis iplin Kuralı ve Dikkat Edilecek Sekiz Nokta'nın 
"her biri açık olarak hatırlanmalı" ve "bütün ülke halkı bunları be
nimseıneli ve desteklemelidir" Ancak, kuralların ve dikkat edilecek 
noktaların bazıları , özellikle Üç Kural'ın birincis i  ve Sekiz Nokta'nın 
birincisi ve beşincisi açık olarak hatırlanmıyor. Bunlar açık olarak 
hatırlanınıyor. Hepsinin açık olarak hatırlanması ve uygulanınası ne 
kadar iyi olurdu . Üç Kural 'ın birincisi , hütün hareketlerde eın irlere 
uyuhnası gerektiğidir. Çünkü ,  ancak uygun adım i lerlersek zafere 
ulaşabiliriz. Uygun adım gitmezsek zafere ulaşaınayız. B ir de Sekiz 
Nokta'nın birinci ve beşinci  maddeleri var. Bunlar halka, asker arka
daşlara, astlara karşı nazik olmamızı söylüyor. Birtakım havalara 
bürünmemeliyiz; savaş ağası tavırlarının kökü kazınmalıdır. Ağırlık 
verilecek noktalar bunlardır. Ağırlık verilecek noktalar olnıasaydı , si
yaset olmazdı . Üç Büyük Disiplin Kuralı 'nı ve Dikkat Edilecek Sekiz 
Nokta'yı , orduyu , kadroları, kitleleri, Parti üyelerini ve halkı eğitınek 
için kullanacağınızı umarım. 

Luşan Konferansı ,  Marx ve Lenin ' in kitaplarının okunması iç in  
çağrıda bulundu .23 Bundan sonra daha çok kitap okuyacağınızı 
umarım. Yüksek kademelerdeki kadrolar, materyalizmin ve idealiz
min dahi ne olduğunu bilmezlerse, bu iş yürümez. Marx ve Lcnin'in 
kitapları zor geliyorsa ne yapacağız? Bir öğretmenden yardım iste
yebiliriz. Hepiniz komite sekreterisiniz,  ama öğrenci de olmalısınız.  
Ben, kendim, her gün öğrenc i  oluyorum. Her gün iki cilt Referans 
Malzemesi24 okuyorum.  Uluslararası meseleleri az buçuk bilme
min nedeni budur. 

B ir kimsenin karısının ,  onu n  çalışma biriminde büro müdürü ol
masını asla doğru bulmadım.  Lin B iao'nun dairesini ,  karısı Yeh Çün 
idare ediyor. Diğer dördü Lin B iao'ya bir şey sormak istedikleri za-

23 Lin Biao daha önce şu görüşü i leri süm1üştü : "Marksizm-Leninizmin k lasikle
rini incelerken bunların yüzde 99'u Başkan Mao'nunkiler olmalıdır. "  Buna kar
şı l ık, Eylü l  1 970 Luşan Genişlet i lmiş Toplantısı 'ndan sonra, Marx, Engels ,  Le
nin ve Stal in'in yazılarının incelenmesi teşvik edi lmektedir. 

24 Yabancı haber ajanslarından çev iri ler içeren ve oldukça geniş bir kadro kit lesine 
dağı tılan günlük bülten (Zan-kay siao-si ) .  
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1nan karıs ından geçnıek zorunda kalıyorlar. Herkes kendi işini ken
di yapmalıdır. Raporları kendi okuyup, kendi onaylamalıdır. Sekre
terine dayanmaınalıdır. Sekreterinin o kadar çok yetki kullanması
na izin vermeınelidir. Benim sekreterim sadece raporları almaktan 
ve göndennekten soruınludur. Belgeleri ben kendim seçeriın ve 
kendin1 okuruın .  B ir iş yapı lınas ı  gerektiğinde hata o lınaması için, 
kendi yazımı kendim yazanın . 

Kültür Devriıni ,  Liu Şao-çi ,  Peng, Lo Lu ve Yang'ı tasfiye ett i .  
Bu büyük bir  başarıydı . Aynı  zamanda bazı kayıplar da vardı .  Bazı 
iyi kadrolar hala yeniden ortaya çıkamadılar. Kadrolarımızın büyük 
çoğunluğu iyidir. Kötü ler çok küçük bir azınlıktır. Temizlenenler 
sadece yüzde l 'dir. Askıya alınanlar ise, yüzde 3 'ten azdır. Kötüler 
uygun bir şeki lde eleştirilmelidir. Iyi ler övülmeli ,  ancak göklere çı
karı lmamalıdır. Otuzunun alt ında birine " süper dahi"  demek, ona 
kötülük etmektir. Luşan Konferansı 'nda bazı yoldaşları aldattı lar ve 
gözlerin i  boyadılar. Meselenin kökü sizde deği l ,  Pekin'dedir. Hata
lar yapmış  olmanız çok önemli değildir. Partimizin kuralına göre , 
hata yapanlar i lkönce bir özeleştiri yapmalıdır ve sonra onlara hata
larını düzeltme iınkanı tanınmalıdır. 

Halkı, ideoloj ik ve siyasi çizgimiz doğrultusunda eğitmeye 
önem vermeliyiz . İlkemiz hala " ilerideki hatalardan kaçınmak için 
geçıniş hatalardan öğrenmek" ve "hastayı kurtarmak için hastal ığı 
iyi etmek" olmalıdır. Daha büyük zaferler kazanmak için birleşin !  
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SOSYALiZM VE SOSYAL MUCADELELER 

K. MARX-F. ENGELSi Komün ist Parti Manifestosu 

M ARX-ENGELS-LENİN/ Proletarya Diktatörlüğü Ü zerine 

V. İ .  LEN İN/ Örgütlenme 

JOSEF Y. STALİN/ M ill i  Demokratik Devrim 

JOSEF Y. STALİ N/ Proletarya Devrim i  Çağında J\ı1 i l l i  Mesele 

MAO ZEDUNG/ Seçme Eserler 1 
Seçme Eserler i l  
Seçme Eserler I I I  

Seçme Eserler 1 V 

Seçme Eserler V 

Seçme Eserler V I  

G.  DİM İTROV / Savaşa v e  Faşizme Karşı B irleşik Cephe 

SAM İR AMİN/ E m peryalizm ve Eşits iz  Gel işme 

Maoizmin Geleceği 

Kaos imparatorluğu 

NICOS HADJINICOLAU/ Sanat Tarihi  ve S m ıf Mücadelesi 

LEWİ S, R .M.  LEWİ S ,  S .RIGDON/ Küba Devriminde Üç Kadm 
İGOR LİGAÇEV / K reml i n ' i n  S ırları 
İRFAN ERDOÔAN/ U luslararası İletişim 

MICHAEL PARENTI/ im paratorluğa Karşı 

MARK ZEPEZAUER/ C I A ' n m  Büyük Operasyon ları 

Sovyetler Birl iği Komün ist Partisi (Bolşevik) Tarihi 

M .  DOBB-P. SWEEZY-C. HILL-K .H .  TAKAHAŞİ -R. HILTON 

Feodal izmden Kapitalizme Geçiş 

CHRISTÖPHER HILL/ 1 640 İ ngiliz Devrimi 

GEORG.E THOMSON/ Marx'tan Mao Zedutıg'a 

GEORGE THOMSON/ Kapitalizm ve Sonrası 

YANG YiYEN.:LUO KUANGPİN/ Kızıl  Ka)·alar 

K. MARX/ ı s. Yüz)1 l lda Gizl i Di plo111asi 



Mao Zedung 
Seçme Eserler 

M art 1 926-Ağustos 1 9 17 Temmuz 1 937- M ay ı s  1 94 1  

M art 1 94 1  -Ağu stos 1 945 

Ağusto� 1 94 5 - Ey l ii l  1 949 Eyli.i l 1 949-Kas ım 1 957 
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GEORGE THOMSON 
Marx'tan 

Mao Zedung'a 
Devrimci Diyalektik Üzerine 

B u  eser, l 9 1 7  Rusya Devriıni ve 1 949 
Çin Devriıni  üzerine Marksist bir ince
lemedir. 
İnceleıne, dünya sosyalist devri ıninin 
birbiri ardı s ıra gelen iki  aşaınası ola
rak bu i k i  devriınin bir l iğini ve sürekli
l iğini  ortaya koyacak bir biç imde dü
zenlenn1iştir. 

Rusya Devriıni ile Çin Devrimi'nin dayandıkları ortak teorik te
ınel ,  Marksist  k lasiklerden, özellikle de Lenin'in ve Mao Ze
dung'un yazılarından yapılan kapsamlı  alıntılarla gözler önüne se-

1 1 

SAM i R  AM i N  
Maolzmin 
Geleceği 

Samir Amin, sosyalist, devletçi ve kapi
tal ist üç gelişme modelini karşı laştırarak 
aralarındaki yapısal farklılıkları incel i
yor. S osyalist üretiın ve bölüşüm ilişkile
rini ele al ırken başlangıç noktası olarak 
"sosyalist devrim"in gerçekleştiği  az
gelişıniş bir ü lkeden hareket ediyor. 
Yaklaşın1larıyla geri bir ülkede sosyaliz
min sorunlarına ışık tutuyor. 

KAYNAK � YAYINLARI 
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