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ÇÝN TOPLUMUNDAKÝ SINIFLARIN TAHLÝLÝ*
Mart 1926

Düþmanlarýmýz kimlerdir? Dostlarýmýz kimlerdir? Bu, devrimin en önemli sorunlarýndan biridir. Çinde daha önceki bütün devrimci mücadelelerin çok az ilerleme saðlamasýnýn temel nedeni,
gerçek düþmanlara saldýrmak üzere, gerçek dostlarla birleþmeyi
baþaramamýþ olmalarýdýr. Devrimci bir parti kitlelerin rehberidir;
devrimci parti kitleleri yanlýþ yola sokarsa, devrimi yolundan saptýrýrsa, hiç bir devrim baþarýya ulaþamaz. Devrimi kesin olarak baþarýya
ulaþtýrabilmek ve kitleleri yanlýþ yola sokmaktan kaçýnabilmek için,
gerçek düþmanlarýmýza saldýrmak üzere, gerçek dostlarýmýzla birleþ* Mao Zedung yoldaþ, bu yazýyý, o sýrada Parti içinde ortaya çýkan iki sapmayla
mücadele amacýyla kaleme aldý. Baþýný Cen Dusiunun çektiði, birinci sapmanýn
temsilcileri yalnýzca Guomindangla iþbirliði yapýlmasýný savunuyor, köylüleri gözardý
ediyorlardý; bu, sað oportünizmdi. Baþýný Çang Guotaonuýý çektiði, ikinci sapmanýn
temsilcileriyse, yalnýzca iþçi hareketini savunuyor, gene ayný þekilde köylüleri gözardý
ediyorlardý; bu da, sol oportünizmdi. Her iki sapma da kendi güçlerinin yetersiz
olduðunu farketmekle birlikte, nereden destek arayacaklarýný ve sayýca en fazla
müttefiki nereden bulacaklarýný bilmiyorlardý. Mao Zedung yoldaþ, köylülüðün, Çin
proletaryasýnýn en güçlü ve sayýca en büyük müttefiki olduðunu gösterdi ve böylece
Çin devriminin baþ müttefikinin kim olduðu sorununu çözdü. Ayrýca, milli burjuvazinin
yalpalayan bir sýmf olduðunu ve devrimin yükseliþi sýrasýnda, sað kanadýnýn emperyalistlerin safýna geçmesiyle, bu sýnýfýn parçalanacaðýný daha o sýrada söyledi. Mao
Zedungun bu görüþü 1927deki olaylarla doðrulandý.
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meye dikkat etmeliyiz. Gerçek dostlarý gerçek düþmanlardan ayýrdetmek için, Çin toplumundaki çeþitli sýnýflarýn ekonomik durumlarýnýn ve bu sýnýflarýn devrim karþýsýndaki tutumlarýnýn genel bir
tahlilini yapmalýyýz.
Çin toplumundaki çeþitli sýnýflarýn durumu nedir?
Toprakaðalarý sýnýfý ve komprador sýnýfý.1 Ekonomik bakýmdan geri ve yarý-sömürge bir ülke olan Çinde toprakaðalarý [sayfa 19]
sýnýfý ve komprador sýnýfý tamamen uluslararasý burjuvazinin bir parçasýdýr; bunlarýn varlýðý ve geliþmesi emperyalizme baðlýdýr. Bu sýnýflar, Çinin en geri ve en gerici üretim iliþkilerini temsil ederler ve
üretici güçlerin geliþmesini engellerler. Bu sýnýflarýn varlýðý Çin devriminin amaçlarýyla asla baðdaþmaz. Büyük toprakaðalarý sýnýfý ve
özellikle de büyük komprador sýnýfý her zaman emperyalizmin safýnda yer alýr ve en karþý-devrimci grubu oluþturur. Etatistler2 ve Guomindangýn sað kanadý bu sýnýflarýn siyasi temsilcileridir.
Orta burjuvazi. Bu sýnýf Çinin þehirleri ve köylük bölgelerindeki kapitalist üretim iliþkilerini temsil etmektedir. Esas olarak milli
burjuvazinin3 meydana getirdiði orta burjuvazi, Çin devrimine karþý
tutarsýz bir tutum takýnýr; yabancý sermayenin darbeleri ve savaþaðalarýnýn baskýsý altýnda inlerken, emperyalizme ve savaþaðalarýna karþý,
bir devrimin gereðini duyar ve devrimci hareketi destekler; ancak
ülke içinde proletaryanýn devrime militanca katýlmasý ve ülke dýþýnda
da uluslararasý proletaryanýn etkin desteði sonucunda, devrimin,
kendi sýnýfýnýn büyük burjuva olma umudunu tehdit ettiðini sezince,
devrime karþý kuþkucu bir tutum alýr. Bu sýnýf, siyasi bakýmdan tek
bir sýnýfýn, milli burjuvazinin hâkimiyeti altýnda bir iktidarýn kurulmasýndan yanadýr. Day Citaonun4 gerçek takipçisi olduðunu söy1
Baþlangýçta komprador denilirken, yabancý bir ticari kuruluþta çalýþan bir Çinli
yönetici ya da Çinli bir yüksek memur kastediliyordu. Kompradorlar, yabancý
ekonomik çýkarlara hizmet ederlerdi, emperyalizm ve yabancý sermayeyle yakýn
iliþkileri vardý.
2
Etatisler, o sýralar Çin Etatist Gençlik Birliðini kuran, bir avuç aþaðýlýk faþist
politikacýydý. Bu kuruluþ daha sonra, Çin Gençlik Partisi adýný aldý. Bunlar, Komünist
Partisine ve Sovyetler Birliðine karþý çýkarak, kendilerine karþý-devrim saflarýnda
mevki saðladýlar, iktidardaki çeþitli gerici gruplardan ve emperyalistlerden para
aldýlar.
3
Milli burjuvazinin rolü konusunda daha fazla bilgi içi a bkz. Çin Devrimi ve
Çin Komünist Partisi, Ýkinci Bölüm, Dördüncü Kýsým, Mao Zedung, Seçme Eserler,
Cilt II, Þubat 1976, Aydýnlýk Yayýnlarý, s. 318.
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leyen biri, Pekinde yayýnlanan Cen Baoda5, Emperyalistlerin baþýný
ezmek için sol yumruðunuzu, komünistlerin [sayfa 20] baþýný ezmek
için sað yumruðunuzu kaldýrýn, diye yazýyordu. Bu sözler, orta burjuvazinin ne kadar büyük bir çýkmaz ve kaygý içinde olduðunu göstermektedir. Orta burjuvazi, Guomindangýn Halkýn Refahý Ýlkesinin
sýnýf mücadelesi teorisi temelinde yorumlanmasýna, Guomindangýn
Rusya ile ittifak yapmasýna ve komünistlerle6 sol kanatçýlarýn Guomindanga alýnmasýna karþýdýr. Ancak bu sýnýfýn, milli burjuvazinin
hâkimiyeti altýnda bir iktidar kurma çabasýnýn gerçekleþmesi pek
mümkün deðildir. Çünkü günümüz dünya koþullarýnda iki büyük
güç, yani devrim ile karþý-devrim, son bir mücadeleye giriþmiþlerdir.
Her iki tarafýn da büyük birer bayraðý vardýr. Bunlardan biri, Üçüncü
Enternasyonalin dalgalandýrdýðý ve dünyanýn bütün ezilen sýnýflarýnýn çevresinde toplandýðý devrimin kýzýl bayraðý; diðeriyse, Milletler Cemiyetinin dalgalandýrdýðý ve dünyanýn bütün karþý-devrimcilerinin çevresinde toplandýðý karþý-devrimin beyaz bayraðýdýr. Ara sýnýflar, bir bölümünün sola dönerek devrime katýlmasý, bir bölümününse saða dönerek karþý-devrime katýlmasýyla hýzla parçalanmaya
mahkûmdur. Baðýmsýz kalabilmeleri olanaksýzdýr. Dolayýsýyla Çindeki orta burjuvazinin, kendisinin önderlik edeceði baðýmsýz bir
devrimi düþünmesi boþ bir hayaldir.
Küçük burjuvazi. Bu kesim, mülk sahibi köylüleri,7 el sanatlarý ustalarýný, küçük tüccarlarý, aydýnlarýn alt kademelerini, yani öð4
Day Citao, gençliðinde Guomindanga katýldý ve bir süre Çan Kayþekle ortaklaþa
borsa spekülasyonu yaptý. 1925te Sun Yatsenin ölümünden sonra, anti-komünist
kýþkýrtmayla uðraþtý ve Çan Kayþekin 1927deki karþý-devrimci darbesine ideolojik
zemin hazýrladý. Uzun yýllar Çan Kayþeke karþý-devrimde hizmet etti. Çan Kayþek
rejiminin çöküþü karþýsýnda, umutsuzluða kapýlarak 1949 Þubatýnda intihar etti.
5
Cen Bao, kuzeyli savaþaðalarýnýn yönetimini destekleyen, Anayasal Hükümeti
Ýnceleme Derneði adlý, siyasi grubun yayýn organýydý.
6
Sun Yatsen 1923te Çin Komünist Partisinin yardýmýyla Guomindangý yeniden
örgütlemeyi, Guomindang-komünist iþbirliðini gerçekleþtirmeyi ve Komünist Partisi
üyelerini Guomindanga kabul etmeyi kararlaþtýrdý. 1924 Ocaðýnda Kantonda Guomindangýn 1. Milli Kongresini topladý ve bu Kongrede, Üç Büyük Siyaseti, yani
Rusyayla ittifak, Komünist Partisiyle iþbirliði, iþçilere ve köylülere yardým siyasetlerini
ortaya koydu. Mao Zedung, Li Daçao, Lin Boçu, Çu Çiubay ve daha baþka yoldaþlar
bu Kongreye katýldýlar ve Guomindangýn devrim yolunu tutmasýna yardýmcý oldular.
Bu yoldaþlardan bazýlarý, Guomindang Merkez Yürütme Kurulu üyeliðine, bazýlarý
da yedek üyeliðe seçildi.
7
Mao Zedung yoldaþ, mülk sahibi köylüler derken orta köylüleri kastetmektedir.
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rencileri, ilkokul ve ortaokul öðretmenlerini, alt kademelerdeki devlet memurlarým, büro çalýþanlarýný ve küçük avukatlarý kapsamaktadýr. Gerek büyüklüðü, gerekse sýnýf niteliði bakýmýndan bu sýnýfýn
üzerinde önemle durmak gerekmektedir. Mülk sahibi köylüler ve
el sanatlarý ustalarý küçük çapta üretim yapmaktadýr. Bu sýnýfýn bütün
tabakalarý, ayný küçük burjuva ekonomik temele dayanmakla birlikte, üç ayrý bölüme ayrýlýr. Birinci bölümü, bir miktar paraya ya da
tahýl fazlasýna sahip olanlar; yani kol ya da kafa emeðiyle, her yýl
hayatlarýný sürdürmek için tükettiklerinden fazla kazananlar
oluþturur. Bunlar zengin olmak isterler ve Mareþal Çaoya8 taparlar.
Gerçi büyük servetler [sayfa 21] elde etme hayalleri yoktur, ama her
zaman orta burjuva durumuna yükselmeyi isterler. Bu burjuvalarýn
el üstünde tutulduklarýný gördükçe aðýzlarýnýn suyu akar. Böyleleri
ürkektir, devlet memurlarýndan ve biraz da devrim, den korkarlar;
ekonomik durumlarý bakýmýndan orta burjuvaziye oldukça yakýn
olduklarýndan, bu sýnýfýn yaptýðý propagandaya büyük güven duyar
ve devrime kuþkuyla bakarlar. Bu bölüm, küçük burjuvazi içinde
bir azýnlýktýr ve bu sýnýfýn sað kanadýný meydana getirir. Ýkinci bölüm,
ekonomik bakýmdan esas olarak kendi kendine yeterli kimselerden oluþur. Bunlar, birinci bölümdekilerden epeyce farklýdýrlar; onlar da zengin olmak isterler, ama Mareþal Çao, buna asla izin vermez.
Üstelik son yýllarda, emperyalistlerin, savaþaðalarýnýn, feodal toprakaðalarýnýn ve büyük komprador burjuvazinin baský ve sömürüsü
altýnda ezilerek, dünyanýn artýk o eski dünya olmadýðýný anlamýþlardýr.
Eskisi kadar çalýþmakla, hayatlarýný sürdürmeye yetecek parayý kazanamayacaklarýný sezmektedirler, Ýki yakalarýný biraraya getirebilmek için, daha uzun zaman çalýþmak, daha erken kalkmak, iþi
daha geç býrakmak ve çalýþmalarýnda iki kat dikkatli olmak zorundadýrlar. Artýk yabancýlara yabancý þeytanlar, savaþaðalarýna soyguncu generaller, yerel zorbalara ve mütegallibeye de vicdansýz
zenginler diye söver olmuþlardýr. Emperyalistlere ve savaþaðalarýna
karþý yürütülen harekete gelince, yabancýlarýn ve savaþaðalarýnýn
çok güçlü görünmeleri nedeniyle, bu hareketin baþarýya ulaþacaðýndan kuþku duymakta, yürütülen harekete katýlmakta kararsýz davranmakta ve tarafsýz kalmayý yeð tutmaktadýrlar. Ancak hiç bir zaman
devrime karþý çýkmamaktadýrlar. Sayýca çok kalabalýk olan bu bö8

12

Mareþal Çao, Çin halk edebiyatýnýn Zenginlik Tanrýsý Çao Gungmingdir.
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lüm, küçük burjuvazinin nerdeyse yansým oluþturmaktadýr. Üçüncü
bölüm yaþam koþullarý günden güne kötüleþen kimselerden meydana gelmektedir. Bu bölümdekilerin çoðu, eskiden durumu daha
iyi olan ailelerden gelmektedir; bunlarýn durumu yavaþ yavaþ deðiþmekte, bugün zar zor geçinmekle birlikte, giderek daha kötü bir
duruma düþmektedirler. Her yýlsonu hesaplarýný kapatýrken, Vay
canýna! Gene mi açýk verdik? [sayfa 22] diye donakalmaktadýrlar. Eskiden daha iyi günler görmüþ, bugünse durumu her yýl gittikçe
kötüleþen, borçlarý yýðýlan ve gitgide yoksulluða sürüklenen bu kimseler, geleceði düþündükleri zaman titremektedirler. Geçmiþleri
ve bugünkü hayatlarý arasýndaki bu büyük karþýtlýktan dolayý, büyük
bir ruhsal bunalým içindedirler. Bu kimseler devrimci hareket için
çok önemlidirler. Büyük bir kitle meydana getirmekte ve küçük
burjuvazinin sol kanadým oluþturmaktadýrlar. Olaðan koþullarda,
küçük burjuvazinin bu üç bölümünün devrim karþýsýndaki tutumlarý farklýdýr. Ama savaþ zamanýnda, baþka bir deyiþle devrim dalgasýnýn yükseldiði ve zaferin ufukta belirdiði zamanlarda, küçük burjuvazinin yalnýzca sol kanadý deðil, orta kesimi de devrime katýlabilir; dahasý, proletaryanýn ve küçük burjuvazinin sol kanadýnýn büyük
devrimci dalgasýnýn sürüklediði sað kanatçýlarýn bile devrime katýlmasý mümkündür. 1925 yýlýndaki 30 Mayýs Harekâtýnýn9 ve çeþitli
yerlerdeki köylü hareketinin tecrübeleri bu sonucu doðrulamýþtýr.
Yarý-proletarya. Burada yarý-proletarya olarak tanýmlanan
tabaka beþ kesimden oluþmaktadýr. 1) Yarý-mülk sahibi köylülerin
büyük çoðunluðu,10 2) Yoksul köylüler, 3) Küçük zanaatkârlar, 4)
9
30 Mayýs Hareketi, Ýngiliz polisinin 30 Mayýs 1925te, Þanghayda Çinlileri katletmesini protesto amacýyla, bütün ülkede giriþilen anti-emperyalist bir hareketti. O
ayýn baþlarýnda Çingdao ve Þanghaydaki Japon dokuma fabrikalarýnda önemli grevler patlak vermiþti. Japon emperyalistleri ve onlarýn uþaklarý kuzeyli savaþaðalarý,
bu grevleri bastýrmaya giriþtiler. Þanghaydaki dokuma fabrikalarýnýn sahibi olan
Japonlar, 15 Mayýs günü Gu Çenghung adýnda bir iþçiyi vurdular ve birçok iþçiyi de
yaraladýlar. Çingdaodaki gerici hükümet, 28 Mayýsta sekiz iþçiyi öldürdü. 30 Mayýsta
Þanghayda 2 bini aþkýn öðrenci, iþçileri desteklemek ve yabancýlara tanýnan ayrýcalýklarýn geri alýnmasý için, yabancýlara ayrýcalýk tanýnan yerlerde ajitasyon yaptýlar.
10 binden fazla insan, Ýngiliz polis merkezinin önünde toplanarak Kahrolsun emperyalizm! ve Çin halký birleþin! sloganlarýný haykýrdý. Emperyalist Ýngiliz polisi ateþ
açarak birçok öðrenciyi öldürdü ve yaraladý. Bu olay, 30 Mayýs Katliamý olarak bilinir. Olay çok geçmeden bütün ülkede öfke uyandýrdý ve iþçilerin, öðrencilerin ve
tezgâhtarlarýn her yerde baþlattýklarý gösteri ve grevler çok büyük çapta bir anti-emperyalist harekete dönüþtü.
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Tezgâhtarlar,11 5) Ýþportacýlar.
Yoksul köylülerle birlikte yarý-mülk sahibi köylülerin ezici
çoðunluðu, köylü kitlelerinin büyük bir bölümünü oluþturmaktadýr.
Köylü sorunu özünde onlarýn sorunudur. Yarý-mülk sahibi köylüler,
yoksul köylüler ve küçük zanaatkârlar, mülk sahibi köylülerden ve
el sanatlarý ustalarýndan da daha küçük çapta üretim yaparlar. Gerçi ortakçý köylüler ve yoksul köylülerin büyük çoðunluðu yarý-proletarya sayýlýr, ama bunlar gene de ekonomik durumlarýna göre yukarý,
orta ve aþaðý olmak üzere, daha küçük üç kesime ayrýlabilir. Yarýmülk sahibi köylüler, mülk sahibi köylülerden daha kötü durumdadýr; çünkü her yýl ihtiyaçlarý olan yiyeceðin yarýsýný olsun saðlayamamakta ve bu açýðý kapamak için baþkalarýndan toprak kiralamak, iþgüçlerinin bir bölümünü satmak ya da küçük ticaretle uðraþmak zorunda kalmaktadýrlar. Ürünün henüz alýnmadýðý ve eski [sayfa
23] ürünün de tüketilmiþ bulunduðu, ilkbahar sonlarý ve yaz baþlarýnda
çok yüksek faizle borçlanýr ve yüksek fiyatla tahýl satýn alýrlar. Elbette, onlarýn bu kötü durumu, baþkalarýnýn yardýmýna hiç gerek duymayan, mülk sahibi köylülerin durumundan daha zordur, ama
yoksul köylülerden de daha iyi durumdadýrlar. Çünkü yoksul köylülerin hiç topraðý yoktur ve bir yýllýk çalýþmalarýnýn karþýlýðýnda ürünün ancak yarýsýný, hatta yarýsýndan bile azým alýrlar. Oysa ortakçý
köylüler, baþkalarýndan kiraladýklarý topraklardan elde edilen ürünün, ancak yarýsýný ya da yansýndan azmi alabilmelerine karþýlýk,
kendi topraklarýndan elde ettikleri ürünün tümüne sahip olabilirler.
Dolayýsýyla, yan - mülk sahibi köylüler, mülk sahibi köylülerden daha
devrimci olmakla birlikte, yoksul köylüler kadar devrimci deðildirler. Yoksul köylüler, toprakaðalarýnýn sömürdüðü kiracý köylülerdir.
Bunlar da ekonomik durumlarýna göre, gene iki kesime ayrýlabilir.
Bir kesiminin az çok yeterli tarým aracý ve biraz parasý vardýr. Bu tür
köylüler, bir yýllýk çalýþmalarýnýn karþýlýðý olan ürünün yarýsýný ellerinde tutabilirler. Açýklarýný kapamak için yan ürünler yetiþtirir, balýk
ya, da karides tutar, tavuk ya da domuz besler ya da iþgüçlelerinin
10
Mao Zedung yoldaþ, yarý-mülk sahibi köylülerin ezici çoðunluðu derken,
kýsmen kendi topraklarýnda, kýsmen de baþkalarýndan kiraladýklarý topraklarda
çalýþan yoksullaþmýþ köylülerden söz ediyor.
11
Eski Çinde, tezgâhtarlar birkaç tabakaya ayrýlýrdý. Mao Zedung yoldaþ, burada
bu tabakalarýn sayýca en kalabalýðýna deðiniyor. Tezgâhtarlarýn bir de proleterlerle
ayný maddi durumda bulunan aþaðý tabakasý vardý.
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bir bölümünü satarak kýt kanaat yýlý çýkarmaya çalýþýrlar. Bu yüzden, yarý-mülk sahibi köylülerden daha çetin bir hayatlarý vardýr,
ama yoksul köylülerin öteki kesiminden daha iyi durumdadýrlar.
Yarý-mülk sahibi köylülerden daha devrimci olmakla birlikte, yoksul köylülerin öteki kesimi kadar devrimci deðildirler. Bu öteki kesiminse ne yeterli tarým aracý, ne parasý, ne de yeterli gübresi vardýr.
Ürünleri azdýr; kirayý ödedikten sonra ellerinde pek az bir þey kaldýðýndan, iþgüçlerinin bir bölümünü satmaya daha da zorunludurlar.
Dar günlerinde çaresizlik içinde akrabalarýndan ya da dostlarýndan
yardým dilenir, kendilerim; birkaç gün yetecek birkaç tu ya da birkaç þeng* tahýl ödünç alýrlar ve dað gibi yýðýlan borçlarýnýn altýnda
ezilirler. Bunlar köylüler içinde en kötü durumda olanlardýr ve devrimci [sayfa 24] propagandaya çok açýktýrlar. Küçük zanaatkârlara yarýproleter denilmesinin nedeni, bazý basit üretim araçlarýna sahip
olmalarýna ve hatta kendi iþlerinde çalýþmalarýna karþýlýk, onlarýn
da sýk sýk iþgüçlerini satmak zorunda kalmalarý ve ekonomik durumlarý açýsýndan az çok yoksul köylülere benzemeleridir. Büyük
geçim sýkýntýlarý ve kendi kazançlarý ile harcamalarý arasýndaki uçurum yüzünden, sürekli olarak yoksulluða düþme ve iþsiz kalma korkusu içindedirler; bu bakýmdan da büyük ölçüde yoksul köylülere
benzerler. Tezgâhtarlar, dükkan ve maðazalarda çalýþan insanlardýr; çok az bir ücretle ailelerini geçindirmeye çalýþýrlar ve fiyatlarýn
her yýl yükselmesine karþýn, ücretleri ancak birkaç yýlda bir biraz
artar. Bir rastlantý sonucu, dostça bir sohbete dalacak olsanýz, hemen bitip tükenmeyen geçim sýkýntýlarýný anlatmaya koyulurlar. Yoksul köylülerle ve küçük zanaatkârlarla aþaðý yukarý ayný durumda
bulunan tezgâhtarlar, devrimci propagandaya oldukça açýktýrlar.
Mallarýný bir sýrýða geçirip geze geze de satsalar, yol boyunca tezgah
da kursalar, iþportacýlarýn sermaye ve kazancý çok azdýr. Geçinecek
kadar para kazanamazlar. Durumlarý aþaðý yukarý yoksul köylülerin
durumuna benzer; týpký yoksul köylüler gibi, bunlar için de koþullarýn
deðiþmesi ancak devrimle mümkündür.
Proletarya. Modern sanayi proletaryasýnýn sayýsý yaklaþýk 2
milyondur. Sayýca fazla olmamasýnýn nedeni, Çin in ekonomik bakýmdan geri olmasýdýr. Bu 2 milyon sanayi iþçisi, esas olarak beþ
sanayi kolunda, yani demiryolu, madencilik, deniz ulaþýmý, doku* Tu ve þeng, Çin ölçü birimleridir. Bir tu, on litredir. -Ç.N.
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ma ve gemi yapýmý kollarýnda çalýþýr. Bunlarýn büyük bir bölümü
yabancý kapitalistlerin iþletmelerinde köleleþtirilmiþtir. Sayýca fazla
olmamakla birlikte, sanayi proletaryasý Çinin yeni üretici güçlerini
temsil eder, modern Çinin en ilerici sýnýfýdýr ve devrimci hareketin
önder gücü durumuna gelmiþtir. Son dört yýlýn güçlü grevleri, sanayi proletaryasýnýn Çin devrimindeki rolünün önemini gözler önüne ser-miþtir. Sözgelimi, denizcilerin grevleri,12 demiryolu iþçilerinin
grevi,13 Kaylan ve Ciaozo kömür madenlerindeki grevler,14 Þamin
grevi 15 ve [sayfa 25] 30 Mayýs Olayýndan sonra Þanghay ve
Hongkongdaki genel grevler16. Sanayi iþçilerinin bu durumda ol12
Denizcilerin grevleri, 1922 baþlarýnda Hongkongdaki denizciler ve Yangze
Irmaðýndaki buharlý gemilerin tayfalarýnca düzenlendi. Hongkonglu denizciler sekiz
hafta dayandý. Zorlu ve kanlý bir mücadeleden sonra, Hongkongdaki emperyalist
Ýngiliz yetkililer, en sonunda ücretleri artýrmak, Denizciler Birliði üzerindeki yasaðý
kaldýrmak, tutuklu iþçileri salývermek ve þehitlerin ailelerine tazminat ödemek zorunda kaldýlar. Kýsa bir süre sonra, Yangze Irmaðýndaki buharlý gemilerin tayfalarý
da greve giderek mücadelelerini iki hafta sürdürdüler ve baþarýya ulaþtýlar.
13
Çin Komünist Partisi, 1921de kurulduktan hemen sonra demiryolu iþçilerini
örgütlemeye giriþti. 1922-1923 yýllarýnda demiryollarýnýn bütün ana hatlarýnda Partinin
önderliðinde grevler gerçekleþti. Bunlarýn en ünlüsü, Pekin-Hankov Demiryolunda 4
Þubat 1923te baþlayan genel grevdi. Birleþik bir sendika kurma özgürlüðü uðrunda
verilen bir mücadeleydi bu. Ýngiliz emperyalizminin desteklediði kuzeyli savaþaðalarý
Vu Peyfu ve Siao Yaonan, 7 Þubatta grevcileri katlettiler. Bu olay, 7 Þubat Katliamý
olarak bilinir.
14
Kaylan Kömür Ocaklarý, Hebey Eyaletindeki büyük Kayping ve Luançov kömür
yataklarýna genel olarak verilen addý. O sýralar bu kömür ocaklarýnda 50 binden
fazla iþçi çalýþýyordu. Ýngiliz emperyalistleri, 1900deki Yi Ho Tuan Hareketi sýrasýnda
Kayping madenlerini ele geçirdiler. Bunun ardýndan Çinliler, Luançov Kömür
Madencilik Þirketini kurdular ve bu þirket daha sonra, Kaylan Madencilik Ýþletmesine
katýldý. Böylece iki maden yataðý da Ýngiliz emperyalizminin mutlak denetimi altýna
girdi. Kaylan grevi 1922 Ekiminde yapýldý. Henan Eyaletinde bulunan Ciaozo kömür
madenleri de Çinin baþka bir ünlü kömür havzasýdýr. Ciaozo grevi 1 Temmuz-9
Aðustos 1925 tarihleri arasýnda yapýldý.
15
Þamili, Ýngiliz emperyalizminin Kanton þehrindeki ayrýcalýklý bölgesiydi. Bu
bölgeyi yöneten Ýngiliz emperyalistleri, 1924 Temmuzunda, bölgeye girip çýkan bütün
Çinlilerin, fotoðraflý bir geçiþ belgesi taþýmalarýný zorunlu kýlan, yeni bir polis kararnamesi yayýnladýlar. Yabancýlarsa bunun dýþýnda tutuluyordu. Þa-minindeki iþçiler 15
Temmuz günü bu ayrýmý protesto etmek amacýyla greve gittiler. Sonunda Ýngiliz
emperyalistleri bu kararnameyi geri almak zorunda kaldýlar.
16
Þanghaydaki 30 Mayýs Hareketinin ardýndan, 1 Haziran 1925te Þanghayda
ve 19 Haziranda da Hongkongda genel grevler patlak verdi. Þanghayda 200 bini,
Hongkongdaysa 250 bini aþkýn iþçi greve katýldý. Büyük Hongkong grevi bütün ülke
halkýnýn desteðiyle on altý ay dayandý. Dünya iþçi hareketi tarihinin en uzun greviydi
bu.
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malarýnýn birinci nedeni, birarada bulunmalarýdýr. Halkýn baþka hiç
bir kesimi böylesine yoðun bir biçimde birarada deðildir. Ýkinci neden, ekonomik durumlarýnýn kötülüðüdür. Her türlü üretim olanaðýndan yoksun kýlýnmýþlardýr; ellerinden baþka bir þeyleri kalmamýþtýr;
asla zengin olma umutlarý yoktur; üstelik emperyalistler, savaþaðalarý
ve burjuvazi tarafýndan en amansýz bir biçimde ezilmektedirler. Özellikle iyi savaþçýlar olmalarýnýn nedeni budur. Þehirlerdeki hamallar
da göz önüne alýnmasý gereken bir güçtür. Bunlarýn çoðu liman
iþçileri ve çekçekçilerdir; aralarýnda ayrýca laðým iþçileri ve çöpçüler de vardýr. Ellerinden baþka hiç bir þeye sahip olmayan bu insanlar, ekonomik bakýmdan sanayi iþçilerine benzer bir durumdadýrlar.
Ama onlar kadar yoðun deðildirler ve üretimde daha önemsiz bir
rol oynarlar. Çinde modern çiftçilik þimdilik çok sýnýrlýdýr. Köy proletaryasý derken, iþgüçlerini yýllýk, aylýk ya da günlük olarak satan
tarým iþçilerini kastediyoruz. Ne topraðý, ne parasý, ne de tarým aracý
olan bu insanlar, ancak iþgüçlerini satarak yaþayabilirler. Bütün iþçiler
arasýnda en uzun süre, en düþük ücretle ve en kötü koþullarda
çalýþan ve en az iþgüvenliðine sahip olanlar bunlardýr. Bunlar, köylerde en fazla ezilen insanlardýr ve köylü hareketi içindeki yerleri,
yoksul köylülerinki kadar önemlidir.
Bütün bunlarýn dýþýnda, topraklarýný yitiren köylülerden ve iþ
bulamayan zanaatkarlardan oluþan, epey geniþ bir lümpen-proletarya vardýr. Yarýnlarýna en az güvenle bakanlar bunlardýr. Ülkenin
her yanýnda gizli dernekler kurmuþlardýr. Aslýnda bu dernekler, baþlangýçta siyasi ve ekonomik mücadele amacýyla kurulmuþ yardýmlaþma dernekleriydi; örneðin, Fucien ve Guangdungdaki Üçler Derneði, Hunan, Hubey, Guycov ve Sicuandaki Kardeþlik Derneði, Anhuy, Henan ve Þandungdaki Büyük Kýlýç Derneði, Çili17 ve üç
kuzeydoðu eyaletindeki Akýlcý Hayat Derneði ve Þanghay ve daha
baþka yerlerdeki Yeþil Kuþak Derneði.18 Çinin çetin sorunlarýndan
Çili, Hebey Eyaletinin eski adýydý.
Üçler Derneði, Kardeþlik Derneði, Büyük Kýlýç Derneði, Akýlcý Hayat Derneði
ve Yeþil Kuþak Derneði, halkýn kurduðu ilkel gizli örgütlerdi. Üyeleri daha çok iflas
etmiþ köylülerden, iþsiz zanaatkarlardan ve lümpen-proletaryadan oluþuyordu. Böyle unsurlar, feodal Çinde, çoðu zaman bir din ya da boþinanç çevresinde biraraya
gelerek, deðiþik adlar altýnda ataerkil örgütler kurarlardý; bunlardan bazýlarý silahlýydý.
Lümpen-proleterler, bu örgütler aracýlýðýyla birbirlerine, toplumsal ve ekonomik bakýmdan yardým etmeyi amaçlar ve kimi zaman da kendilerini ezen bürokratlara ve
17
18
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biri de, bu insanlarýn nasýl [sayfa 26] ele alýnacaðý sorunudur. Gözüpek
savaþçýlar olmakla birlikte, yýkýcýlýða yatkýn olan bu insanlar, doðru
bir rehberlik altýnda devrimci bir güce dönüþebilirler.
Özetlersek, düþmanlarýmýz, emperyalizmle iþbirliði içinde olan
herkes, yani savaþaðalarý, bürokratlar, komprador sýnýf, büyük toprakaðasý sýnýfý ve onlara baðlý aydýnlarýn gerici kesimidir. Devrimimizin önder gücü, sanayi proletaryasýdýr. En yakýn dostlarýmýz, bütün
yarý-proletarya ve küçük burjuvazidir. Yalpalayan orta burjuvaziye
gelince, sað kanadý düþmanýmýz, sol kanadý da dostumuz durumuna gelebilir. Ama biz, her zaman tetikte olmalý ve saflarýmýz arasýnda karýþýklýk yaratmalarýna izin vermemeliyiz.[sayfa 27]

toprakaðalarýna karþý savaþýrlardý. Böylesine geri örgütlerin, köylüler ve zanaatkârlar
için bir çýkýþ yolu olamayacaðý açýktý. Üstelik toprakaðalarý ve yerel zorbalar bu
örgütleri kolayca denetim altýna alabilir ve kullanabilirdi; bu nedenle ve körü körüne
yýkýcýlýklarý yüzünden, bunlardan bazýlarý gerici birer güç olup çýktýlar. 1927deki
karþý-devrimci darbe sýrasýnda Çan Kayþek, emekçi halkýn birliðini parçalamak ve
devrimi yok etmek için onlardan yararlandý. Modern sanayi proletaryasý ortaya çýkýp
günden güne güçlendikçe, köylüler, iþçi sýnýfýnýn önderliðinde adým adým yepyeni
bir örgütlenmeye gittiler ve böylece bu ilkel, geri derneklerin varlýk nedeni de ortadan
kalkmýþ oldu.
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HUNANDAKÝ KÖYLÜ HAREKETÝNE ÝLÝÞKÝN
BÝR ARAÞTÝRMA ÜZERÝNE RAPOR*
Mart 1927

KÖYLÜ SORUNUNUN ÖNEMÝ

Hunana19 son gidiþimde, Siangtan, Siangsiang, Heng-þan, Liling ve Cangþa illerindeki durum hakkýnda ilk elden soruþturma
yaptým. 4 Ocaktan 5 Þubata kadar geçen otuz iki günde il merkezlerinde ve köylerde tecrübeli köylülerin ve köylü hareketi içinde çalýþan yoldaþlarýn katýldýklarý toplantýlar düzenledim; raporlarýný dikkatle dinledim ve birçok bilgi topladým. Köylü hareketinin birçok
yönü, Hankov ve Cangþadaki eþrafýn söylediklerinin tam tersiydi.
* Bu makale, o sýralarda köylülerin devrimci mücadelesine, gerek Parti içinden,
gerekse Parti dýþýndan yöneltilen sýzlanma ve eleþtirilere bir cevap olarak yazýlmýþtýr.
Mao Zedung yoldaþ, bu eleþtirileri cevaplandýrmak amacýyla, otuz iki gün Hunan
Eyaletinde kalarak bir araþtýrma yaptý ve bu raporu kaleme aldý, Cen Dusiunun
baþýný çektiði, Parti içindeki sað oportünistler, onun görüþlerim kabul etmeyerek,
kendi yanlýþ fikirlerinde direndiler. Bunlarýn baþlýca hatasý, Guomindang içindeki
gerici eðilim karþýsýnda korkuya kapýlarak, baþlamýþ ya da baþlamakta olan büyük
devrimci köylü mücadelelerini desteklemeye cesaret edememeleriydi. Bunlar,
Guomindangý yatýþtýrmak amacýyla, devrimde proletaryanýn temel müttefiki olan
köylülüðü terketmeyi yeðlediler ve böylece iþçi sýnýfým ve Komünist Partisini tek
baþýna ve desteksiz býraktýlar. Ýþte Guomindang, esas olarak Komünist Partisi içindeki
bu zaaftan yararlanabildiði içindir ki, 1927 yazýnda devrime ihanet etmeye, parti
temizliðine giriþmeye ve halka karþý savaþ açmaya cesaret edebilmiþtir.
19
Hunan Eyaleti, o sýralarda Çindeki köylü hareketinin merkeziydi.
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Þimdiye kadar habersiz olduðum birçok garip þey gördüm ve iþittim.
Birçok baþka bölge için de, ayný þeylerin geçerli olduðuna inanýyorum. Köylü hareketi aleyhinde söylenen bütün sözler hemen geri
alýnmalýdýr. Devrimci yetkililerin köylü hareketiyle ilgili olarak aldýklarý yanlýþ önlemler hemen deðiþtirilmelidir. Devrimin geliþmesine
ancak böyle katkýda bulunabiliriz. Çünkü köylü hareketinin günümüzdeki [sayfa 31] yükseliþi çok büyük bir olaydýr. Yakýnda Çinin orta,
kuzey ve güney eyaletlerinde yüz milyonlarca köylü, ne kadar büyük
olursa olsun, hiç bir gücün durduramayacaðý güçlü bir fýrtýna gibi,
bir kasýrga gibi çok ani ve þiddetli bir þekilde ayaklanacaktýr. Onlar,
kendilerini baðlayan engelleri parçalayacaklar ve kurtuluþa giden
yolda hýzla ileri atýlacaklardýr. Bütün emperyalistleri, savaþaðalarýný,
yiyici memurlarý, yerel zorbalarý ve mütegallibeyi mezara göndereceklerdir. Her devrimci parti ve her devrimci yoldaþ sýnanacak ve
kitlelerin verdiði karara göre ya kabul edilecek ya da reddedilecektir. Üç seçenek vardýr: Kitlelerin baþýna geçerek onlara önderlik mi
edeceðiz? Baðýrýp çaðýrarak, eleþtirerek onlarýn gerisinde mi kalacaðýz? Yoksa, önlerine dikilip onlara karþý mý çýkacaðýz? Her Çinli
seçimini yapmakta özgürdür, fakat olaylar sizi bir an önce seçim
yapmaya zorlayacaktýr.
ÖRGÜTLENÝN!

Hunandaki köylü hareketinin geliþmesi, hareketin þimdiden
oldukça ilerleme göstermiþ olduðu eyaletin merkez ve güney yörelerindeki illerle ilgili olarak kabaca iki döneme ayrýlabilir. Birincisi,
geçen yýlýn Ocak ayýndan Eylül ayma kadar olan örgütlenme dönemidir. Bunun Ocak Haziran arasý yeraltý faaliyetleri, devrimci ordunun Çao [sayfa 32] Hengtiyi20 kovaladýðý Temmuz-Eylül arasý ise açýk
faaliyet dönemiydi. Bu dönemde köylü birliklerinin üye sayýsý 300400 bini geçmiyordu ve köylü birliklerinin doðrudan önderliði altýndaki yýðýnlarýn sayýsý 1 milyondan fazla deðildi; köylük bölgelerde
henüz hemen hemen hiç mücadele yoktu ve sonuç olarak köylü
birlikleri baþka çevrelerde çok az eleþtiriliyordu. Birliklerin üyeleri
Kuzey Sefer Ordusunda kýlavuz, keþifçi ve hamal olarak çalýþtýklarýn20
O sýralarda Hunanýn yöneticisi olan Çao Hengti, kuzeyli savaþaðalarýnýn
ajanýydý. 1926 yýlýnda Kuzey Sefer Ordusu tarafýndan devrildi.
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dan, bazý subaylar bile köylü birlikleri hakkýnda olumlu þeyler söylüyorlardý. Geçen Ekimden, bu yýlýn Ocak ayýna kadar olan ikinci
dönem ise, devrimci eylem dönemiydi. Birliklerin üye sayýsý 2 milyona çýktý ve bu birliklerin doðrudan önderliði altýndaki yýðýnlarýn
sayýsý 10 milyona ulaþtý. Köylüler birliklere girerken genellikle bütün
aile adýna bir kiþinin adýný verdiklerinden 2 milyon üye demek, birliklerin etkisi altýnda aþaðý yukarý 10 milyonluk bir kitle var demektir. Bugün Hunandaki köylülerin hemen hemen yansý örgütlenmiþ
durumdadýr. Siangtan, Siangsiang, Liuyang, Cangþa, Liling, Ningsiang, Pingciang, Siangyin, Hengþan, Hengyang, Leyyang, Censien ve
Anhua gibi illerde köylülerin hemen hepsi, köylü birliklerinde
toplanmýþtýr ya da onlarýn önderliði altýndadýr. Köylüler, yaygýn örgütlenmelerinin gücüyle harekete geçtiler ve köylük bölgelerde dört
ay içinde, tarihte eþi görülmedik büyük bir devrim yaptýlar.
KAHROLSUN YEREL ZORBALAR VE MÜTEGALLÝBE!
BÜTÜN ÝKTÝDAR KÖYLÜ BÝRLÝKLERÝNE!

Köylülerin saldýrýlarýnýn ana hedefleri yerel zorbalar, mütegallibe ve yasa tanýmayan toprakaðalarýdýr; fakat köylüler bu hedeflerin yaný sýra, ataerkil düþünce ve kurumlara, þehirlerdeki yiyici
memurlara ve köylük bölgelerdeki kötü uygulama ve geleneklere
de darbler indirdiler. Saldýrý, gücü ve hýzý açýsýndan çok þidetliydi;
önünde eðilenler yaþadýlar, karþý koyanlar ise yok oldular. Bunun
sonucunda, [sayfa 33] feodal toprakaðalarýnýn binlerce yýl yararlandýklarý ayrýcalýklar paramparça edilmektedir. Toprakaðalarýnýn elde ettikleri bütün onur ve saygýnlýk bir kenara atýlmaktadýr. Toprakaðalarýnýn iktidarýnýn çöküþüyle birlikte, köylü birlikleri þimdi tek yetkili
organ durumuna geldiler ve yaygýn bir slogan olan Bütün iktidar
köylü birliklerine! sloganý gerçekleþmiþ oldu. Artýk kan-koca arasýndaki tartýþmalar gibi önemsiz durumlar bile köylü birliklerine getirilmektedir. Köylü birliklerinin bir üyesine danýþmadan hiç bir þey
çözülememektedir. Birlik, gerçekte köylük bölgelerdeki bütün iþleri
yönetmektedir ve kelimenin tam anlamýyla, onun borusu ötmektedir. Birliklerin dýþýnda olanlar, birlikler hakkýnda yalnýzca iyi þeyler
söyleyebilmekte ve birliklerin aleyhinde hiç bir söz edememektedirler. Yerel zorbalarýn, mütegallibenin ve kanun tanýmayan toprakaðalarýnýn bütün söz haklan ellerinden alýnmýþtýr ve hiç biri aleyhte
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bir söz mýrýldanmaya bile cesaret edememektedir. Köylü birliklerinin gücü ve baskýsý karþýsýnda, yerel zorba ve mütegallibenin en önde gelenleri Þanghaya, ikinci derecedekiler Hankova, üçüncü derecedekiler Cangþa ya, dördüncü derecedekiler il merkezlerine kaçmýþlar, beþinci ve daha alt derecedekiler ise köylerdeki köylü birliklerine teslim olmuþlardýr.
Küçük mütegallibeden biri, Ýþte on yuan*. Lütfen köylü birliðine girmeme izin verin dediðinde, köylüler, Hýh! Senin pis paraný kim ne yapsýn! diye karþýlýk vermektedirler.
Daha önce köylü birliklerine karþý çýkan orta ve küçük toprakaðalarýnýn çoðu, zengin köylüler ve hatta orta köylülerin bir bölümü þimdi kabul edilmek için boþuna uðraþmaktadýrlar. Çeþitli yerleri
gezerken, bana Eyalet merkezinden gelen Sayýn Komite Üyesi,
lütfen bana kefil olun. diye yalvaran insanlarla karþýlaþtým.
Çing Hanedaný sýrasýnda yerel yetkililerin düzenledikleri aile
sayýmý, bir usule uygun kütük, bir de diðer kütükten [sayfa 34] oluþurdu; birincisi namuslu kiþiler, ikincisi ise hýrsýzlar, haydutlar ve diðer
istenmeyen kiþiler içindi. Þimdi de bazý bölgelerde köylüler, daha
önce köylü birliklerine karþý çýkmýþ olanlarý korkutmak için bu yöntemi kullanmaktadýrlar. Adlarýný diðer kütüðe geçirin diyorlar.
Adlarýnýn diðer kütüðe geçirilmesinden korkan bu tip insanlar, köylü birliklerine kabul edilmek için çeþitli yollara baþvuruyorlar;
ve bu sorun kafalarýný o derece meþgul ediyor ki, adlarýný yazdýrmadan kendilerini güvenlik içinde hissetmiyorlar. Fakat çoðunlukla
geri çevrildiklerinden, kendilerini sürekli olarak diken üstünde hissediyorlar. Birliklerin kapýlarýnýn yüzlerine kapatýlmasýyla, evsiz barksýz birer serseri ya da köylülerin deyimiyle süprüntü duruluna düþüyorlar. Kýsacasý, dört ay önce köylü çetesi diye aþaðýlanan þey,
þimdi en onurlu bir kurum olmuþtur. Önceleri eþrafýn gücü karþýsýnda
yerlere eðilenler þimdi köylülerin gücünün önünde eðiliyorlar. Ýstisnasýz herkes, geçen Ekimden beri dünyanýn deðiþtiðini kabul etmektedir.
ÇOK KÖTÜ! MÜ, YOKSA ÇOK ÝYÝ! MÝ?

Köylülerin ayaklanmasý, eþrafýn tatlý uykularýný kaçýrdý. Köylük
* Yuan; Çin para birimi. -Ç.N.
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bölgelerdeki olaylarla ilgili haberlerin þehirlere ulaþmasý, eþraf arasýnda hemen yaygara kopmasýna yol açtý. Çangþaya varýþýmdan az
sonra, her çeþit insanla karþýlaþtým ve bir sürü dedikodu dinledim.
Orta tabakalardan Guomindangýn sað kanat unsurlarýna kadar herkes, bütün bu olup biteni þu tek sözcükle özetliyordu: Çok kötü!,
sýralarda þehirde herkesin dilinde dolaþan Çok kötü fikrinin etkisi
altýnda kalan, oldukça devrimci fikirlere sahip insanlarýn bile, köylük
bölgelerde olup biteni gözlerinde canlandýrdýklarýnda moralleri bozuluyor ve çok kötü sözünü reddedemiyorlardý. Hatta bayaðý ilerici insanlar bile, Çok kötü olsa da, bir devrimde böyle þeylerin olmasý kaçýnýlmazdýr diyorlar. Kýsacasý hiç kimse çok kötü sözünü
[sayfa 35] bütünüyle reddedemiyordu. Ama daha önce de belirttiðimiz
gibi, gerçek þudur: Geniþ köylü yýðýnlarý, tarihi görevlerini yerine
getirmek için ayaklanmýþlardýr; köylük bölgelerdeki demokrasinin
güçleri, köylük bölgelerdeki feodalizmin güçlerini yýkmak için
ayaklanmýþtýr. Yerel zorbalar, mütegallibe ve yasa tanýmayan toprakaðalarýndan meydana gelen ataerkil-feodal sýnýf, binlerce yýllýk zorba
yönetimin temelini oluþturmuþtur ve emperyalizmin, savaþaðalýðýnýn
ve yiyici bürokrasinin de temel taþýdýr. Bu feodal güçleri yýkmak,
milli devrimin gerçek hedefidir. Ömrünün milli devrime adadýðý
kýrk yýlý boyunca Dr. Sun Yatsenin yapmak isteyip de yapamadýðý
þeyleri, köylüler birkaç ay içinde yaptýlar. Bu, þimdiye kadar deðil
kýrk yýlda, binlerce yýlda baþarýlamamýþ çok büyük bir iþtir. Bu, çok
iyi bir þeydir. Hiç de çok kötü deðildir. Çok kötü olmakla hiç
ilgisi yoktur. Çok kötü, açýkça toprakaðalarýnýn çýkarlarý doðrultusunda, köylülerin ayaklanmasýna karþý çýkmak için ortaya atýlmýþ
bir teoridir; açýkça toprakaðasý sýnýfýnýn eski feodal düzenini koruma ve yeni demokrasi düzeninin kurulmasýný engelleme teorisidir;
açýkça karþý-devrimci bir teoridir. Devrimci yoldaþlardan hiç biri bu
saçmalýðý aðzýna almamalýdýr. Eðer saðlam bir devrimci bakýþ açýsýna sahipseniz ve köylere gidip durumu kendi gözlerinizle görürseniz, hiç kuþku yok ki, þimdiye kadar hiç duymadýðýnýz ölçüde büyük
bir heyecan duyacaksýnýz. Milyonlarca köle, yani köylüler, kendilerini iliklerine kadar sömürerek semirmiþ olan düþmanlarýný þimdi
yere çalmaktadýr. Köylülerin yaptýðý, tamamen haklý bir þeydir, çok
iyi bir þeydir! Çok iyi, köylülerin ve bütün diðer devrimcilerin teorisidir. Her devrimci yoldaþ, millî devrimin köylük bölgelerde köklü
bir deðiþmeyi gerektirdiðini bilmelidir. 1911 Devrimi21, bu deðiþikliði
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gerçekleþtiremedi ve bu yüzden baþarýsýzlýða uðradý. Bu deðiþiklik
þimdi gerçekleþtirilmektedir ve bu, devrimin tamamlanmasý açýsýndan önemli bir etkendir. Her devrimci yoldaþ, bu hareketi desteklemek zorundadýr; yoksa karþý-devrimci saflarda yer alýyor demektir.
[sayfa 36]

FAZLA ÝLERÝ GÝTME SORUNU

Bir de, Evet, köylü birlikleri gereklidir, ama fazla ileri gidiyorlar diyenler var. Bu, orta yolcularýn görüþüdür. Ama bakalým,
gerçek durum böyle mi? Doðru, köylük bölgelerde köylüler bir bakýma yönetilemez durumdadýrlar. Bütün yetkiyi elinde toplayan
köylü birliði, toprakaðalarýna söz hakký tanýmamakta ve onlarýn saygýnlýðýný yok etmektedir. Bu, toprakaðalarýný yere çalýp onlarý ayaklar altýna almak demektir. Köylüler, toprakaðalarýna, Seni diðer kütüðe geçireceðiz diye gözdaðý vermektedirler. Yerel zorbalarý ve
mütegallibeyi para cezasýna çarptýrmakta, onlardan baðýþta bulunmalarýný istemekte ve tahtýrevanlarýný paramparça etmektedirler.
Halk, topluca, köylü birliðine karþý çýkan yerel zorbalarýn ve mütegallibenin evlerine girmekte, domuzlarýný kesip, tahýllarýna el koymaktadýr. Hatta yerel zorbalarýn ve mütegallibenin evlerindeki genç
hanýmlarýn fildiþi kakmalý yataklarýna birkaç dakikalýðýna uzanýp keyfetmektedirler. En küçük bir provokasyona giriþeni hemen tutuklamakta, tutukladýklarýnýn kafalarýna kâðýttan uzun külahlar
geçirip, Pis toprakaðalarý, þimdi anladýnýz mý bizim kim olduðumuzu! diyerek, bunlarý köylerde dolaþtýrmaktadýrlar. Köylüler, canlarýnýn her istediðini yaparak ve her þeyin altýný üstüne getirerek, köylük
bölgelerde bir çeþit terör estirmiþlerdir. Bazýlarýnýn fazla ileri gitmek ya da bir yanlýþý düzelteyim derken sýnýrlarý aþmak ya da
bu kadarý da gerçekten fazla dedikleri þey, iþte budur! Bu gibi
21
1911 Devrimiyle, Çing Hanedanýnýn müstebit rejimi devrildi. 10 Ekim 1911de,
Çing Hanedanýnýn Yeni Ordusunun bir kesimi, burjuva ve küçük burjuva devrimci
derneklerin teþvikiyle, Hubey Eyaletindeki Vuçangda ayaklandý. Bunu baþka eyaletlerde çýkan ayaklanmalar izledi ve çok kýsa bir süre içinde Çing Hanedanýnýn hâkimiyeti yýkýldý. 1 Ocak 1912de, Nancingde Çin Cumhuriyeti Geçici Hükümeti kuruldu
ve Sun Yatsen Geçici Cumhurbaþkaný seçildi. Devrim, burjuvazinin köylüler, iþçiler
ve þehir küçük burjuvazisiyle kurduðu ittifak sayesinde zafere ulaþtý. Ancak devrimi
yöneten grup, niteliði bakýmýndan uzlaþmacý olduðu, köylülerin gerçek çýkarlarýný
savunmadýðý, emperyalist ve feodal baskýya boyun eðdiði için, iktidar kuzeyli savaþaðasý Yuan Þikayýn eline geçti ve devrim baþarýsýzlýkla sonuçlandý.
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sözler, ilk bakýþta doðru gibi gözükebilir, ama aslýnda yanlýþtýr. Birincisi, köylüleri bütün bunlarý yapmaya iten, yerel zorbalarýn, mütegallibenin ve yasa tanýmayan toprakaðalarýnýn kendileri olmuþtur.
Bunlar ellerindeki iktidarý yüzyýllar boyu köylülere zulmetmek ve
onlarý ayaklarý altýnda ezmek için kullanmýþlardýr. Köylülerin bu derece sert bir tepki göstermelerinin nedeni de budur. En þiddetli
ayaklanmalar ve en ciddi karýþýklýklar, hep, yerel zorbalarýn, mütegallibenin ve kanun tanýmayan [sayfa 37] toprakaðalarýnýn en zalimce
davrandýklarý yerlerde ortaya çýkmýþtýr. Köylülerin açýk seçik bir
görüþü vardýr. Kim kötüdür, kim deðildir; en kötüsü kimdir, kim o
kadar kötü deðildir; kim aðýr bir cezayý hak etmiþtir, kim hafif bir
cezayla býrakýlabilir; bütün bu konularda köylülerin açýk seçik bir
görüþü vardýr ve verilen cezanýn iþlenen suçu aþtýðý pek az görülmüþtür. Ýkincisi, devrim yapmak, ziyafet vermeye, yazý yazmaya,
resim yapmaya ya da nakýþ iþlemeye benzemez; o kadar zarif, o
kadar sakin ve yumuþak, o kadar ýlýmlý, uysal, kibar, ölçülü ve âlicenap olamaz.22 Devrim bir ayaklanmadýr, bir sýnýfýn baþka bir sýnýfý
devirdiði bir þiddet hareketidir. Bir köylü devrimi ise, köylülüðün
feodal toprakaðalarý sýnýfýnýn iktidarýný yýktýðý bir devrimdir. Köylülerin en büyük zora baþvurmadan, toprakaðalarýnýn binlerce yýldýr süregelen ve derin kökleri olan hâkimiyetini yýkmalarý olanaksýzdýr.
Köylük bölgelerin çok büyük bir devrimci atýlýma ihtiyacý vardýr;
çünkü ancak böyle bir atýlým, milyonlarca insaný harekete geçirip,
onlarý büyük bir güç haline getirebilir. Yukarýda sözünü ettiðimiz ve
bazýlarý tarafýndan fazla ileri gitmek diye nitelendirilen bütün eylemler, köylük bölgelerdeki görkemli devrimci atýlýmýn köylülerde
yarattýðý güçten doðmaktadýr. Köylü hareketinin ikinci döneminde,
yani devrimci eylem döneminde, bu gibi þeylerin yapýlmasý zorunluydu. Bu dönemde, köylülerin kayýtsýz þartsýz hâkimiyetinin kurulmasý gerekliydi. Köylü birliklerine yöneltilen kötü niyetli eleþtirilerin
yasaklanmasý gerekliydi. Eþrafýn hâkimiyetinin tamamen yýkýlmasý,
bunlarýn yere çalýnýp kýpýrdayamaz duruma getirilmesi gerekliydi.
Bu dönemde fazla ileri gitmek diye nitelendirilen bütün eylemler,
devrimci bir önem taþýmaktadýr. Açýkça söylemek gerekirse, bütün
köylük bölgelerde bir süre için terör estirmek gereklidir. Yoksa köy22
Bunlar, Konfüçyusun müritlerinden birinin, Konfüçyus un erdemlerini
anlatýrken kullandýðý terimlerdi.
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lük bölgelerde karþý-devrimcilerin faaliyetlerini bastýrmak ya da eþrafýn hâkimiyetini yýkmak mümkün olamaz. Bir yanlýþý düzeltebilmek için olaðan sýnýrlarý aþmak gerekir, yoksa yanlýþ düzeltilemez.23
Köylülerin fazla ileri, gittiðinden söz edenler, ilk bakýþta, daha
önce sözünü ettiðimiz [sayfa 38] Çok kötü! diyenlerden farklý gibi
gözüküyorlarsa da, aslýnda bunlar da ayný bakýþ açýsýndan hareket
etmekte ve ayný þekilde toprakaðalarýnýn, ayrýcalýklý sýnýflarýn çýkarlarýný savunan teorisini dile getirmektedirler. Köylü hareketinin yükselmesini engellediði ve devrimi kösteklediði için bu teoriye karþý
çýkmalýyýz.
AYAKTAKIMI HAREKETÝ

Guomindangýn sað kanadý, Köylü hareketi, ayaktakýmýnýn,
tembel köylülerin hareketidir demektedir. Bu görüþ Cangþada yaygýndýr. Köylerde bulunduðum sýrada eþraf, Köylü birliklerinin kurulmasýna bir diyeceðimiz yok; ama þu anda bu birliklerin baþýnda
bulunanlar iyi deðil. Bunlarýn deðiþtirilmesi gerekir! demekteydi.
Bu görüþ, sað kanat unsurlarýnýn dediðiyle ayný kapýya çýkmaktadýr.
Her iki görüþe göre de, bir köylü hareketi olabilir Czaten hareket
baþlamýþ olduðundan kimse tersini söylemeye cesaret edememektedir), ama bu hareketin baþýnda bulunanlar iyi deðildir. Bu görüþleri
savunanlar, özellikle köylü birliklerinin alt kademelerinden sorumlu
olan kiþilerden nefret etmekte ve bunlara ayaktakýmý demektedirler. Kýsacasý, eskiden eþraf tarafýndan hor görülen, ayaklar altýnda çiðnenen, toplumda yeri ve söz hakký olmayan herkes þimdi
cesaretle baþkaldýrmýþtýr. Sadece baþkaldýrmakla kalmayýp iktidarý
da ellerine geçirmiþlerdir. Onlar, þimdi kasaba köylü birliklerinin
23
Eski bir Çin deyiþi olan bir yanlýþý düzeltirken sýnýrý aþmak sözü, halkýn
faaliyetlerini kýsýtlamak amacýyla sýk sýk kullanýlmaktaydý. Buna göre, kurulu düzenin
sýnýrlarý içinde kalan reformlara izin verilmeli, ama eski düzeni tamamen yýkmayý
amaçlayan faaliyetler yasaklanmalýydý. Bu sýnýrlar içinde kalan eylemlere uygun
gözüyle bakýlýyor, buna karþýlýk eski düzeni(sayfa 74) tamamen yýkmayý amaçlayan
eylemler sýnýrý aþan eylemler olarak nitelendiriliyordu. Bu, reformculara ve devrimci
saflardaki oportünistlere özgü bir anlayýþtýr. Mao Zedung yoldaþ, bu reformcu anlayýþý
çürüttü. Metinde geçen Bir yanlýþý düzeltebilmek için sýnýrlarýn aþýlmasý gerekir,
yoksa yanlýþ düzeltilemez sözüyle de, eski feodal düzene son vermek için revizyonistreformcu yönteme deðil, kitlelerin devrimci yöntemine baþvurulmasý gerektiðini
söylemek istiyordu.
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Cen alt kademeleri) baþýnda bulunmaktadýrlar ve bunlarý korkulan
ve saygý duyulan bir þey haline getirmiþlerdir. Onlar, kaba, nasýrlý
ellerini kaldýrarak eþrafýn baþýna indirmiþlerdir. Onlar mütegallibenin boynuna ip takýp kafasýna da kâðýttan uzun külahlar geçirerek
bunlarý köylerde dolaþtýrmaktadýrlar. (Buna, Siangtan ve Siangsiangda kasabada resmigeçit, Liling de ise çayýrda resmigeçit
denilmektedir.) Eþrafýn kulaklarýnýn suçlayýcý, sert ve acýmasýz sözlerle týrmalanmadýðý [sayfa 39]bir tek gün bile geçmemektedir. Köylüler, emirler yayýnlamakta ve her þeyi yönetmektedir. Eskiden herkesten daha aþaðý olanlar, þimdi herkesin üstündedirler ve bunun adý
da her þeyi baþ aþaðý etmektir.
DEVRÝMÝN ÖNCÜLERÝ

Þeylere ve kiþilere iki karþýt yaklaþýmýn bulunduðu her yerde,
iki karþýt görüþ ortaya çýkar. Çok kötü ve çok iyi, ayaktakýmý
ve devrimin öncüleri; bunlar bu karþýtlýðýn örnekleridir.
Yukarýda, köylülerin uzun yýllar boyunca gerçekleþtirilemeyen
devrimci bir görevi baþardýklarýný ve böylece milli devrim yolunda
önemli bir iþ yaptýklarýný söyledik. Ama bu büyük devrimci görev,
bu önemli devrimci iþ, köylülerin tümü tarafýndan mý gerçekleþtirilmiþtir? Hayýr. Üç çeþit köylü vardýr: Zengin, orta ve yoksul köylüler.
Her üçü de farklý koþullar altýnda yaþarlar ve dolayýsýyla devrim konusunda da farklý görüþlere sahiptirler. Birinci dönemde, zengin
köylülerin sözünü etmekten hoþlandýklarý þeyler, Kuzey Sefer Ordusunun Ciangside büyük bir hezimete uðramasý, Çan Kayþekin
yaralanýp24 uçakla Guang-dunga kaçmasý25 ve Vu Peyfunun26 Yuehçovu geri almasýydý. Onlara göre, köylü birlikleri hiç kuþkusuz uzun
24
Kuzey Sefer Ordusunun Yangze Vadisine yürüdüðü 1926 kýþý ve 1927
ilkbaharýnda Çan Kayþekin karþý-devrimci yüzü henüz tamamen ortaya çýkmamýþtý
ve köylü kitleleri hâlâ onun devrimden yana olduðunu sanýyorlardý. Toprakaðalarý
ve zengin köylüler ise ondan hoþlanmýyorlardý ve Kuzey Sefer Ordusunun çeþitli
yenilgilere uðradýðý ve Çan Kayþekin yaralandýðý yolunda söylentiler çýkarýyorlardý.
Çan Kayþekin karþý-devrimci yüzü, 12 Nisan 1927de Þanghayda ve baþka yerlerde
karþý-devrimci bir hükümet darbesi tezgâhlayýp iþçileri katlettiði, köylüleri bastýrdýðý
ve Komünist Partisine saldýrdýðý zaman tam olarak ortaya çýktý. O zaman toprakaðalarý
ve zengin köylüler tutumlarýný deðiþtirip onu desteklemeye baþladýlar.
25
Guangdung, Birinci Devrimci Ýç Savaþ (1924-1927) döneminde kurulan ilk
devrimci üs bölgesiydi.
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zaman yaþayamayacak ve Üç Halk Ýlkesi27 de hiç bir zaman baþarý
kazanamayacaktý; çünkü bunlar daha önce görülmüþ iþitilmiþ þeyler
deðildi. Bu durumda, kasaba köylü birliðinden bir görevli (genellikle de ayaktakýmýndan biri), elinde kayýt defteri, zengin bir köylünün evine gidip ona Lütfen köylü birliðine katýlýr mýsýnýz? dediðinde
zengin köylü ne cevap verirdi? Eðer bu, az buçuk terbiyeli bir zengin köylüyse. Köylü birliði mi? Yýllardýr burada yaþar, topraðýmý sürerim; böyle bir þeyi daha önce hiç duymadým, ama gene de geçinip
gidiyorum. Size de bu iþten vazgeçmenizi tavsiye ederim! derdi.
Ama eðer bu, gerçekten [sayfa 40] kötü niyetli bir zengin köylüyse,
Köylü birliðiymiþ! Saçma! Köylü birliði deðil, kelleleri uçurma birliði! Adamýn baþýný belaya sokmayýn! derdi. Buna raðmen, hayrettir ki, köylü birlikleri birkaç ayý aþkýn bir süredir varlýklarýný sürdürmektedirler, hatta eþrafa karþý gelmeye bile cesaret etmiþlerdir. Çevredeki eþraftan afyon çubuklarýný teslim etmeyi reddedenler köylü
birlikleri tarafýndan tutuklanýp köylerde dolaþtýrýlmýþlardýr. Hatta il
merkezlerinde Siangtanlý Yen Cungçiyu ve Ningsianglý Yang Çize
gibi bazý büyük toprakaðalarý idam edilmiþtir. Ekim Devriminin
26
Vu Peyfu, savaþaðalarýnýn en ünlülerinden biriydi. 1923teki baþkanlýk seçimlerinde parlamento üyelerine rüþvet yedirerek çevirdiði dolaplarla tanýnan Cao Kunla
birlikte Çili (HebeyJ kliðine baðlýydýlar. Vu Peyfu, Caoyu önder olarak desteklemekteydi ve bu ikisinden genellikle Cao-Vu diye sözedilmekteydi. Vu Peyfu, Anhuy
kliðine baðlý bir savaþaðasý olan Tuan Çicuyu 1920 yýlýnda yenilgiye uðrattýktan sonra, Ýngiliz-Amerikan emperyalistlerinin bir ajaný olarak, Pekindeki kuzeyli savaþaðalarý
hükümetinin denetimini eline geçirdi. Pekin-Hankov Demiryolunda greve gidilmesi
üzerine, 7 Þubat 1923te iþçilerin katledilmesi için emir veren de, Vu Peyfuydu.
1924te Çang Zolinle yaptýðý savaþta Cbu savaþ genellikle Çili ve Fengtien klikleri
arasýndaki savaþ diye bilinir) yenildi ve bunun üzerine Pekindeki yönetimden
uzaklaþtýrýldý. 1926da Japon ve Ýngiliz emperyalistlerinin teþvikiyle, Çang Zolin ile iþbirliði yaptý ve böylece yeniden iktidara geldi. Vu Peyfu, Kuzey Sefer Ordusunun
1928da Guangdungdan kuzeye doðru yaptýðý seferde altedilen ilk düþmanlardan
biriydi.
27
Üç Halk Ýlkesi, Sun Yatsenin milliyetçilik, demokrasi ve halkýn refahý konularýndaki ilkeleriydi ve bunlar Çindeki burjuva-demokratik devriminin programýný
oluþturmaktaydý. Sun Yatsen, 1924 yýlýnda, Guomindangýn 1. Milli Kongresinin bildirisinde, milliyetçiliði emperyalizme karþý çýkmak biçiminde yorumlayarak ve iþçi ve
köylü hareketlerinin etkin bir biçimde desteklenmesi gerektiðini açýklayarak, Üç
Halk Ýlkesini yeniden yorumladý. Böylece Üç Halk Ýlkesi, Üç Büyük Siyasetten, yani
Rusya ile ittifak, Komünist Parti ile iþbirliði ve iþçi ve köylülere yardýmdan oluþan
yeni Üç Halk Ýlkesine dönüþtü. Bu yeni Üç Halk Ýlkesi, Birinci Devrimci Ýç Savaþ Dönemi boyunca, Çin Komünist Partisi ile Guomindang arasýndaki iþbirliðinin siyasi
temelini oluþturdu.
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yýldönümünde, Ýngiliz aleyhtarý gösteriler ve Kuzey Seferinde kazanýlan zaferi kutlamak için yapýlan büyük törenler sýrasýnda, her kasabada on binlerce köylü, ellerinde irili ufaklý bayraklar, yük sýrýklarý
ve çapalarýyla birlikte sel gibi akan kitleler halinde dev gösteriler
düzenlediler. Zengin köylüler, ancak bu olaylardan sonra þaþkýnlýða
ve korkuya kapýlmaya baþladýlar. Kuzey Seferinde kazanýlan zaferi
kutlamak için yapýlan büyük törenler sýrasýnda, Civciangm alýnmýþ
olduðunu, Çan Kayþekin yaralanmadýðýný ve Vu Peyfunun her þeye
raðmen yenilmiþ olduðunu öðrendiler. Üstelik her yanda kýrmýzý
ve yeþil pankartlar üzerine son derece açýk bir biçimde yazýlmýþ ve
Yaþasýn Üç Halk Ýlkesi, Yaþasýn köylü birlikleri! ve Yaþasýn köylüler! gibi sloganlara rastlamaktaydýlar. Büyük bir þaþkýnlýða ve korkuya kapýlan zengin köylüler Ne oluyoruz? demeye baþladýlar.
Yaþasýn köylülermiþ, þimdi bu adamlar imparator mu oldu yani?28
diyorlardý. Bundan dolayý köylü birlikleri biraz caka satýyorlar. Köylü
birliklerinden gelenler, zengin köylülere, Seni diðer kütüðe geçireceðiz ya da Bir ay daha geçerse, kayýt parasý adam baþýna on
yuan olacak! demektedirler. Zengin köylüler, ancak bütün bunlarýn etkisiyle þimdi yavaþ yavaþ köylü birliklerine katýlmaktadýrlar.29
Bazýlarý giriþ için elli sent* ya da bir yuan ödemektedir (normal
kayýt parasý sadece [sayfa 41] on kuruþtur), bazýlarýysa ancak kendilerine kefil olacak birilerini bulduktan sonra birliðe girebilmektedirler.
Ama bugün bile köylü birliklerine girmemekte hâlâ direnen bir sürü
zengin köylü vardýr. Zengin köylüler köylü birliklerine girerken, genellikle ailelerinden altmýþ-yetmiþ yaþýnda birinin adýný yazdýrmaktadýrlar; çünkü sürekli olarak askere alýnma korkusu içindedirler.
Birliðe katýldýktan sonra da, köylü birliði için çalýþmaya yanaþmamakta, hep geride durmaktadýrlar.
Peki, orta köylülerin durumu nedir? Bunlar, kararsýz bir tutum takýnmaktadýrlar. Devrimin kendilerine pek yarar saðlamayacaðýný düþünmektedirler. Tencerelerinde pirinç kaynamaktadýr ve
geceyarýsý kapýlarýna dayanan alacaklýlarý yoktur. Bunlar da bir þey
* Sent, o sýralarda, Çinde kullanýlan para birimlerinden biri. -Ç.N.
28
Yaþasýnýn Çincedeki karþýlýðý vansuydur. Kelimesi kelimesine çevrilecek
olursa on bin yýl demek olan bu deyim, geleneksel olarak imparatoru selamlamak
için kullanýlýrdý ve imparator ile eþanlamlý bir deyim olmuþtu.
29
Zengin köylülerin, köylü birliklerine girmelerine izin verilmemeliydi. Bu, 1927
yýlýnda köylü kitlelerinin henüz kavrayamamýþ olduklarý bir noktaydý.
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hakkýnda onun daha önce var olup olmadýðýna bakarak karar vermekte, kaþlarýný çatýp kendi kendilerine, Köylü birlikleri acaba gerçekten yaþayabilir mi?, Üç Halk Ýlkesi basan kazanabilir mi? diye
düþünmektedirler. Vardýklarý sonuç Korkarým ki hayýr! olmaktadýr. Her þeyin tanrýnýn iradesine baðlý olduðuna inanmakta ve Köylü
birliði mi? Tanrýnýn böyle bir þeyi isteyip istemediðini kim bilebilir
ki? diye düþünmektedirler. Birinci dönemde, köylü birliðinden biri
elinde kayýt defteri, bir orta köylüye gidip, Lütfen köylü birliðine
katýlýr mýsýnýz? dediðinde ondan Acelesi yok! cevabýný almaktaydý. Bunlar, ancak ikinci dönemde, köylü birlikleri büyük ölçüde etkili olduktan sonra, birliklere girmeye baþlamýþlardýr. Orta köylüler,
köylü birliklerinin çalýþmalarýna katýlma konusunda, zengin köylülerden daha iyiyseler de, bugüne kadar pek istekli davranmamýþlardýr, hâlâ bekle gör tutumu takýnmaktadýrlar. Köylü birliklerinin, orta
köylülerin birliklere katýlmalarýný saðlamalarý ve onlarý aydýnlatmak
amacýyla daha epeyce çalýþma yapmalarý zorunludur.
Yoksul köylüler, her zaman, köylük bölgelerde verilen çetin
mücadelenin temel gücünü meydana getirmiþlerdir. Hem yeraltý
çalýþmasý, hem de açýk faaliyet döneminde militanca mücadele
etmiþlerdir. Komünist Partisinin önderliðine [sayfa 42] en çok uyanlar
bunlardýr. Yerel zorbalarla mütegallibenin oluþturduðu kampýn can
düþmanýdýrlar ve bu kampa en ufak bir duraksama göstermeksizin
saldýrmaktadýrlar. Yoksul köylüler, zengin köylülere, Bakýn, biz köylü
birliklerine katýlalý çok oldu. Siz neden hâlâ duraksama gösteriyorsunuz? demektedirler. Zengin köylüler ise buna alayla, Sizi katýlmaktan alýkoyacak ne var ki? Ne baþýnýzý sokacak bir eviniz, ne de
ekecek bir kanþ topraðýnýz var! diye karþýlýk vermektedirler.. Yoksul köylülerin kaybetmekten korkacaklarý hiç bir þeylerinin olmadýðý doðrudur. Çoðunun gerçekten de ne baþýný sokacak bir evi, ne
de ekecek bir kanþ topraðý vardýr. Gerçekten de onlarý köylü birliklerine katýlmaktan alýkoyacak ne olabilir ki? Cangþa iliyle ilgili
araþtýrmalara göre, köylük bölgelerdeki nüfusun yüzde 70ini yoksul köylüler, yüzde 20sini orta köylüler, yüzde 10unu ise toprakaðalarý ve zengin köylüler oluþturmaktadýr. Nüfusun yüzde 70ini
meydana getiren yoksul köylüler de kendi içlerinde iki bölüme
ayrýlabilir: Ýyice yoksul olanlar ve daha az yoksul olanlar30, köylük
bölge nüfusunun yüzde 20sini oluþturmakta olup tamamen mülksüzleþtirilmiþlerdir, yani ne topraklarý, ne de paralan vardýr, geçim
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araçlarýndan tamamen yoksundurlar ve evlerini terk edip paralý askerlik, ücretli iþçilik ya da gezginci dilencilik yapmak zorundadýrlar.
Daha az yoksul olanlar31, köylük bölge nüfusunun geri kalan yüzde
50sini oluþturmakta olup kýsmen mülksüzleþtirilmiþlerdir, yani bunlar bir parça topraklan ya da biraz paralan olan, kazandýklarýndan
fazla tüketen ve seneyi binbir zahmet ve sýkýntýyla çýkartan zanaatkârlar, kiracý köylüler (zengin kiracý köylüler hariç) ve yarý-mülk
sahibi köylüler gibi kimselerdir. Toplam olarak köylük bölgelerdeki
nüfusun yüzde 70ini meydana getiren bu büyük yoksul köylü kitlesi, köylü birliklerinin belkemiðini oluþturmaktadýr; bu yoksul köylüler, feodal güçleri yýkma mücadelesinin öncüleri ve uzun yýllar boyunca baþarýlamamýþ büyük bir devrimci görevi gerçekleþtiren
kahramanlardýr. Yoksul köylü sýnýfý (eþrafýn deyimiyle ayaktakýmý)
[sayfa 43] olmasaydý, köylük bölgelerde bugünkü devrimci ortamý yaratmak ya da yerel zorbalarý ve mütegallibeyi yýkmak ve demokratik devrimi tamamlamak olanaksýz olurdu. Köylük bölgelerdeki en
devrimci grubu oluþturan yoksul köylüler, köylü birliklerinin önderliðini ellerine geçirmiþlerdir. Hem birinci, hem de ikinci dönemde,
en alt kademedeki köylü birliklerinde hemen hemen bütün
baþkanlýklarda ve komite üyeliklerinde yoksul köylüler bulunmaktaydý (Hengþan ilinde kasaba birliklerindeki görevlilerin yüzde 50sini
iyice yoksul olan köylüler, yüzde 40' ýný daha az yoksul olan köylüler, yüzde 10unu ise yoksul aydýnlar oluþturmaktaydý). Yoksul köylülerin önderliði mutlaka gereklidir. Yoksul köylüler olmadan devrim
olmaz. Onlarýn rolünü inkâr etmek, devrimi inkar etmek demektir.
Onlara saldýrmak, devrime saldýrmak demektir. Yoksul köylüler devrimin genel yönelimi konusunda hiç bir zaman yanýlmamýþlardýr.
Yerel zorbalarýn ve mütegallibenin saygýnlýðýný yok etmiþlerdir. Büyük
olsun, küçük olsun bütün yerel zorbalarý ve mütegallibeyi yere çalarak ayaklar altýna almýþlardýr. Devrimci eylem döneminde yaptýklarý
ve fazla ileri gitme diye nitelendirilen þeylerin birçoðu aslýnda
doðrudan doðruya gereði olan þeylerdi. Hunandaki bazý il yönetimleri, Guomindangýn bazý il merkezleri ve bazý il köylü birlikleri daha
þimdiden birtakým hatalar iþlemiþlerdir; hatta bazýlarý toprakaðala30
Burada iyice yoksul olanlar, tarým iþçileri (köy proletaryasý) ve köy lümpenproletaryasý anlamýna gelmektedir.
31
Daha az yoksul olanlar, köy yarý-proletaryasý anlamýna gelmektedir.
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rýnýn isteði üzerine alt kademelerdeki köylü birliklerinin görevlilerini
tutuklamak için asker bile göndermiþlerdir. Hengþan ve Siangsiang
illerinde birçok kasaba birliðinin baþkaný ve komite üyeleri hapse
atýlmýþtýr. Bu çok ciddi bir hatadýr ve gericilerin cüretini artýrmaya
yaramaktadýr. Bunun bir hata olup olmadýðýný anlamak için, yerel
köylü birliklerinin baþkan ya da komite üyelerinin tutuklandýðý yerlerde yasa tanýmayan toprakaðalarýnýn nasýl keyiflendiðine, gerici
duygularýn nasýl serpilip geliþtiðine bakmak yeter. Ayaktakýmý hareketi ya da tembel köylü hareketi gibi karþý-devrimci sözlerle
mücadele etmeli ve yerel zorbalarla mütegallibenin yoksul köylü
sýnýfýna karþý giriþtiði saldýrýlarda [sayfa 44] bunlara yardýmcý olma gibi
bir hata iþlememeye de özellikle dikkat etmeliyiz. Birkaç yoksul
köylü önderinin kuþkusuz bazý kusurlarý olmuþtur, ama çoðu artýk
deðiþmiþtir. Artýk doðrudan doðruya kendileri kumar oynanmasýný
yasaklamakta ve eþkiyalýk yapýlmasýný engellemektedirler. Köylü
birliðinin güçlü olduðu yerlerde kumar ve eþkýyalýk tamamen ortadan kalkmýþtýr. Bazý yerlerde yol kenarýna býrakýlan eþyalara kimsenin dokunmadýðý ve geceleri kapýlarýn sürgülenmediði tamamen
doðrudur. Hengþanla ilgili bir araþtýrmaya göre, yoksul köylü önderlerinin yüzde 85i büyük bir ilerleme göstermiþ, yetenekli ve çok
çalýþkan olduklarýný kanýtlamýþlardýr. Sadece yüzde 15i bazý kötü
alýþkanlýklarýný sürdürmektedirler. Bunlar olsa olsa saðlýksýz bir azýnlýk olarak nitelendirilebilir. Bu noktada, hiç bir ayrým yapmadan
yoksul köylüleri ayaktakýmý diye suçlayarak, yerel zorbalarla mütegallibenin görüþlerini tekrarlar duruma düþmemeliyiz. Bu saðlýksýz azýnlýk sorunu, ancak doðrudan doðruya köylü birliklerinin attýðý
disiplini güçlendirme sloganýyla, kitleler içinde propaganda yaparak, bu saðlýksýz azýnlýðý eðiterek ve köylü birlikleri içindeki disiplini pekiþtirerek çözülebilir. Hiç bir koþul altýnda, yoksul köylülerin
saygýnlýðýný sarsacak ve yerel zorbalarla mütegallibenin cüretini artýracak tutuklamalarda bulunmak üzere geliþigüzel asker yollanmamalýdýr. Bu noktaya özel bir dikkat göstermek gerekir.
ON DÖRT BÜYÜK BAÞARI

Köylü birliklerine yöneltilen eleþtirilerin çoðunda, bunlarýn
pek çok kötü þey yaptýklarý ileri sürülmektedir. Köylülerin yerel zorbalara ve mütegallibeye yönelttikleri saldýrýlarýn tamamen devrimci
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bir davranýþ olduðunu ve hiç bir þekilde kýnanamayacaðýný daha
önce de belirttim. Köylüler pek çok þey yapmýþlardýr; onlara yöneltilen eleþtirileri [sayfa 45] cevaplandýrabilmek amacýyla, onlarýn gerçekte ne yaptýklarýný görmek için bütün faaliyetlerini teker teker ele
alýp yalandan incelemeliyiz. Köylülerin son birkaç ay içindeki faaliyetlerini sýnýflandýrarak özetledim; toparlayacak olursak, köylüler,
köylü birliklerinin önderliðinde aþaðýdaki on dört büyük baþarýyý
elde etmiþlerdir.
1. KÖYLÜLERÝN KÖYLÜ BÝRLÝKLERÝNDE ÖRGÜTLENMESÝ

Bu, köylülerin elde ettiði birinci büyük baþarýdýr Siangtan,
Siangsiang ve Hengþan gibi illerde aþaðý yukarý bütün köylüler örgütlenmiþtir ve buralarda köylülerin harekete geçmediði hemen
hemen hiç bir yer kalmamýþ gibidir; buralarý durumun en iyi olduðu
yerlerdir. Yiyang ve Huacung gibi bazý illerde, köylülerin küçük bir
kesimi dýþýnda büyük çoðunluðu örgütlenmiþtir; bunlar, duruma
ikinci derecede iyi olan yerlerdir. Cengbu ve Lingling gibi öteki bazý
illerde ise köylülerin küçük bir kesimi örgütlenmiþtir, büyük çoðunluðu örgütsüz durumdadýr; buralarý, üçüncü derecedeki yerler arasýndadýr. Köylü birliklerinin propagandasý, Yuan Zumingin32 denetimi
altýndaki Batý Hunana henüz ulaþamamýþtýr ve buradaki birçok ilde
köylüler tamamen örgütsüz durumdadýrlar; buralarý da dördüncü
derecedeki yerleri meydana getirmektedir. Genel olarak, Cangþa
merkez olmak üzere Orta Hunandaki iller durumlarý en ileri olan
yerlerdir. Bunlan Güney Hunandaki iller izlemekte, Batý Hunan ise
daha yeni yeni örgütlenmeye baþlamaktadýr. Eyalet köylü birliðinin
geçen Kasým ayýnda verdiði rakamlara göre, eyaletin yetmiþ beþ
ilinden otuz yedisinde kurulmuþ olan örgütlerin toplam olarak l milyon 367 bin 727 üyesi vardýr. Bu üyelerden 1 milyon kadarý, köylü
birliklerinin gücünün hýzla arttýðý Ekim ve Kasým aylarýnda örgütlenmiþtir; oysa üye sayýsý Eylül ayýna kadar ancak 300-400 bini bulmaktaydý. Bunu, köylü hareketinin canlý bir biçimde geliþmeye devam ettiði Aralýk ve [sayfa 46] Ocak aylarý izledi. Ocak ayý sonuna kadar
üye sayýsýnýn en azýndan 2 milyonu bulmuþ olmasý gerekir. Bir aile,
32
Yuan Zuming, Guycov Eyaletindeki bir savaþaðasýydý ve Hunanýn batý kesimini
denetimi altýnda tutmaktaydý.
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köylü birliðine girerken genellikle sadece bir kiþinin adýný yazdýrdýðýna ve her ailede ortalama beþ kiþi bulunduðuna göre köylü birliklerinin önderliði altýnda yaklaþýk 10 milyonluk bir kitlenin toplanmýþ
olduðunu söyleyebiliriz. Köylü birliklerinin gösterdiði bu hayret verici ve gittikçe hýzlanan geliþme yerel zorbalarýn, mütegallibenin ve
yiyici memurlarýn neden tecrit edilmiþ olduklarýný, köylü hareketinden bu yana insanlarýn dünyanýn nasýl da tamamen deðiþmiþ olduðuna bakýp neden hayrete düþtüklerini ve nasýl olup da büyük
bir devrimin köylük bölgelerde gerçekleþtirilebildiðini açýklamaktadýr. Bu, köylülerin, köylü birliklerinin önderliði altýnda elde ettikleri
birinci büyük basandýr.
2. TOPRAKAÐALARINA SÝYASÝ BAKIMDAN DARBE
ÝNDÝRÝLMESÝ

Köylülerin, örgütlerini kurar kurmaz yaptýklarý ilk iþ, toprakaðasý sýnýfýnýn, özellikle de yerel zorbalarla mütegallibenin siyasi
saygýnlýðýný ve gücünü tuzla buz etmek, yani köy toplumunda toprakaðasý hâkimiyetine son verip köylü hâkimiyetini kurmak
olmaktadýr. Bu, son derece ciddi va canalýcý bir mücadeledir; ikinci
dönemde, yani devrimci eylem döneminde verilen mücadelenin
odak noktasýný oluþturmaktadýr. Bu mücadelede zafer kazanmadan, kira ve faizleri azaltmak, topraklarý ve öteki üretim araçlarýný
ele geçirmek vb. için verilen iktisadî mücadelede zafer kazanmak
olanaksýzdýr. Hunanýn Siangsiang, Hengþan ve Siangtan illeri gibi
birçok yerinde bu bir sorun oluþturmamaktadýr; çünkü buralarda
toprakaðalarýnýn hâkimiyeti yýkýlmýþtýr ve hâkimiyet tamamen köylülerin elinde bulunmaktadýr. Fakat Liling gibi illerde, hâlâ toprakaðalarýnýn otoritesinin köylülerinkine göre daha zayýf gibi göründüðü,
ama siyasî mücadele keskinleþmemiþ olduðundan aslýnda köylülerin otoritesiyle alttan alta yarýþtýðý yerler (Lilingin batý [sayfa 47] ve güney kesimleri gibi) vardýr. Bu gibi yerlerde köylülerin siyasi bakýmdan
zafer kazanmýþ olduklarýný söylemek için vakit henüz çok erkendir;
buralardaki köylüler, jfcoprakaðalarýnýn hâkimiyetini tamamen yýkana kadar siyasî mücadeleyi daha da canlý bir biçimde sürdürmelidirler. Köylülerin toprakaðalarýna siyasî bakýmdan darbeler
indirmek için kullandýklarý baþlýca yöntemler þunlardýr:
Hesaplarýn denetlenmesi. Yerel zorbalarýn ve mütegallibe-
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nin ellerinden geçen kamu parasýný zimmetlerine geçirdikleri çok
olmuþtur ve tuttuklarý defterler düzgün deðildir. Þimdi köylüler, hesaplarýn denetlenmesini birçok yerel zorbayý ve mütegallibeyi alaþaðý
etmek için bir fýrsat olarak kullanmaktadýrlar. Birçok yerde yerel
zorbalar ve mütegallibeyle özel olarak mali konularda hesaplaþmak
için, hesap denetim komiteleri kurulmuþtur ve yerel zorbalarla mütegallibe daha komitenin adýný duyar duymaz tir tir titremeye baþlamaktadýr. Bu tür kampanyalar, köylü hareketinin faal olduðu bütün
illerde yürütülmüþtür. Bu tür kampanyalarda önemli olan, gasbedilen parayý geri almaktan çok, yerel zorbalarla mütegallibenin iþlediði
suçlarý açýða çýkarmak ve onlarý siyasi ve toplumsal mevkilerinden
alaþaðý etmektir.
Para cezasýna çarptýrmak. Köylüler, hesaplarýn denetiminde ortaya çýkarýlan yolsuzluklar, geçmiþte köylülere uygulanmýþ zulüm, köylü birliklerini içten yýkmak amacýyla sürdürülen faaliyetler,
kumar yasaðýna uymamak ve afyon çubuklarýný teslim etmeyi reddetmek gibi suçlar için para cezalarý koymaktadýrlar. Falanca yerel
zorbaya þu kadar, mütegallibeden filancaya bu kadar diye kesilen
bu para cezalarý, onlarca yuanla binlerce yuan arasýnda deðiþmektedir. Köylüler tarafýndan para cezasýna çarptýrýlan bir kimse doðal
olarak bütün saygýnlýðýný yitirmektedir.
Baðýþta bulunmaya zorlamak. Zalim zengin toprakaðalarý,
yoksullara yardým, kooperatiflerin ya da köylü kredi birliklerinin kurulmasý ya da baþka amaçlar için kullanýlmak üzere baðýþta bulunmaya zorlanmaktadýrlar. Para cezasýndan daha hafif olmakla birlikte
bu da bir çeþit ceza [sayfa 48] biçimidir. Birçok toprakaðasý, baþlarýnýn
derde girmesini önlemek için köylü birliklerine gönüllü olarak baðýþta
bulunmaktadýrlar.
Küçük protestolar. Birisi köylü birliðine zarar verecek bir
söz söylediðinde ya da bir davranýþta bulunduðunda, eðer iþlenen
suç önemsizse, köylüler toplanýp suçu iþleyenin evine doluþmakta
ve onu protesto etmektedirler. Genellikle suçlu ileride köylü birliðinin saygýnlýðýný sarsacak hiç bir þey yapmayacaðým açýkça belirttiði
bir piþmanlýk belgesi imzaladýktan sonra rahat býrakýlmaktadýr.
Büyük gösteriler. Köylü birliðinin düþmaný olan bir yerel
zorbaya ya da mütegallibeden birine karþý gösteride bulunmak için
büyük bir kalabalýk toplanýr. Göstericiler, gösterinin bir parçasý olarak, suçlunun domuzlarýný keser, tahýlýna el koyar ve onun evinde
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yemek yerler. Bu türden birçok olay meydana gelmiþtir. Geçenlerde Siangtan ilindeki Maciahoda, 15 bin köylüden meydana gelen
bir topluluk, mütegallibeden altý kiþinin evlerine giderek gösteri
yapmýþlardýr; gösteriler dört gün sürmüþ ve bu süre içinde yüz otuzdan fazla domuz kesilerek yenmiþtir. Köylüler, bu tür gösterilerden
sonra suçluyu genellikle bir de pare cezasýna çarptýrmaktadýrlar.
Toprakaðalarýna taç giydirip köy sokaklarýnda dolaþtýrmak. Bu, çok yaygýndýr. Yerel zorbalardan ya da mütegallibeden
birinin kafasýna, üstünde yerel zorba filanca ya da Mütegallibeden falanca yazan uzun bir kâðýt külah geçirilmektedir. Sonra boynuna bir ip takýlýp önünde ve arkasýnda büyük bir kalabalýk olduðu
halde dolaþtýrýlmaktadýr. Bazen halkýn dikkatini çekmek için pirinç
çanlar çalýnmakta ve bayraklar sallanmaktadýr. Yerel zorbalarýn ve
mütegallibenin en çok korktuðu ceza budur. Bir kere kafasýna uzun,
kâðýttan bir külah geçirilen kimse bütün saygýnlýðýný yitirmekte ve
bir daha insan içine çýkamamaktadýr. Bu yüzden zenginlerin çoðu,
para cezasýna çarptýrýlmayý, kendilerine külah giydirilmesine yeð
tutmaktadýrlar. Ama köylüler diretirse külahý giymeye de zorunludurlar. Bir keresinde, uyanýk bir kasaba köylü birliði, eþraftan rezil
[sayfa 49] bir adamý tutuklayýp hemen o gün kafasýna külah geçirileceðini ilan etti. Adam korkudan mosmor oldu. Bunun üzerine köylü
birliði adamýn kafasýna külahý hemen o gün geçirmemeyi kararlaþtýrdý. Çünkü hemen o gün adamýn kafasýna külah geçirilecek olursa
artýk bu cezadan korkmayacaðý, bu yüzden de adamýn evine yollanýp baþka bir gün kafasýna külah geçirilmesinin daha iyi olacaðý ileri
sürüldü. Kafasýna külahýn ne zaman geçirileceðini bilmeyen adam,
tedirgin bir durumda ne rahat oturabiliyor, ne de uyuyabiliyordu.
Toprakaðalarýnýn il hapishanesine atýlmasý. Bu, kafaya
uzun kâðýt külah geçirmekten daha aðýr bir cezadýr. Yerel zorbalardan ya da mütegallibeden biri tutuklanýp il hapishanesine yollanmaktadýr; buraya kapatýlan kiþiyi yargýlayýp cezalandýrmak da il
yöneticisinin görevidir. Bugün hapse atýlanlar artýk deðiþmiþtir. Eskiden eþraf köylüleri hapse atardý, Þimdi ise tam tersi olmaktadýr.
Sürgün. Köylüler, yerel zorbalarla mütegallibe arasýndan
en çok zulüm yapmýþ olan suçlularý sürgüne gön-dermektense, tutuklamayý ya da idam etmeyi yeð tutmaktadýrlar. Ama bunlar, tutuklanmaktan ya da idam edilmekten korkup kaçmaktadýrlar. Köylü
hareketinin iyice geliþmiþ olduðu illerde, hemen hemen bütün
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önemli yerel zorbalarla mütegallibe kaçmýþlardýr. Bu, onlarý sürgüne göndermekle ayný kapýya çýkmaktadýr. Bunlardan en önemlileri
Þanghaya, ikinci sýrada, yer alanlarý Hankova, üçüncü sýradakiler
Cangþaya, dördüncü sýradakiler ise il merkezlerine kaçmýþlardýr.
Kaçmýþ olan yerel zorbalarla mütegallibeden en fazla güvenlikte
olanlar, Þanghaya kaçmýþ olanlardýr. Hankova kaçmýþ olanlardan
bazýlarý, Huacungdan kaçan üç kiþi gibi, sonunda yakalanýp geri
götürülmüþlerdir. Cangþaya kaçmýþ olanlar ise daha büyük bir tehlike içindedirler. Memleketlerinden kalkýp akýn akm eyalet merkezine gelen öðrenciler tarafýndan her an yakalanabilirler. Cangþada
bunlardan ikisinin yakalanýþýný kendi gözümle gördüm. Ýl merkezlerine sýðýnmýþ olanlar ise ancak dördüncü derecede öneme sahip
kimselerdir ve her yerde [sayfa 50] gözleri ve kulaklarý olan köylüler,
bunlarýn izini kolayca bulabilmektedirler. Mali yetkililer, bir keresinde, Hunan Eyalet Yönetiminin para toplamakta karþýlaþtýðý güçlüklerin nedeni olarak köylülerin zenginleri sürgüne yollamasýný
göstermiþlerdi. Bu da, yerel zorbalarla mütegallibeye kendi köylerinde ne kadar sert davranýldýðý konusunda bir fikir vermektedir.
Ýdam. Bu cezaya sadece yerel zorbalarla mütegallibe içindeki en kötü unsurlar çarptýrýlmakta ve bu, köylülerle halkýn öteki kesimleri tarafýndan birlikte uygulanmaktadýr. Örneðin, Ningsiangdan
Yang Çize, Yueyangdan Çu Ciagan ve Huacungdan Fu Daonan ile
Sun Bocu, köylülerin ve halkýn öteki kesimlerinin diretmesi üzerine
yönetim yetkilileri tarafýndan kurþuna dizildiler. Köylüler ve halkýn
öteki kesimleri, yargýcý, Siangtanlý Yen Cungciuyu kendilerine teslim etmek zorunda býraktýlar ve onu kendileri idam ettiler. Ningsianglý Liu Çao da köylüler tarafýndan öldürüldü. Lilingli Peng Çifan
ile Yiyangdan Çu Tien-cue ve Cao Yunun idamlarý ise henüz kesinleþmemiþtir ve bu, yerel zorbalarla mütegallibeyi yargýlamak için
kurulan özel mahkemenin kararýna baðlýdýr. Büyük bir toprak aðasýnýn idamý bütün ilde yankýlar uyandýrmakta ve feodalizmin geri
kalan pisliklerinin kökünün kazýnmasýnda çok etkili olmaktadýr. Her
ilde bu idam cezasýný hak etmiþ zorbalar vardýr; bazýsýnda birkaç
düzine, bazýsýndaysa en azýndan birkaç tane vardýr. Gericileri bastýrmada tek etkili yol da, her ilde bunlardan hiç deðilse en iðrenç
suçlarý iþlemiþ olan birkaç tanesini idam etmektir. Hâkimiyetlerinin
en güçlü olduðu dönemlerde yerel zorbalar ve mütegallibe, köylüleri kelimenin tam anlamýyla gözlerini bile kýrpmadan katletmek-
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teydiler. On yýl süreyle, Cangþa ilinin Sinkang kasabasýndaki savunma birliklerinin baþýnda bulunmuþ olan Ho Mayçuan, bin kadar
yoksul köylüyü kendi eliyle öldürmekten sorumludur. O, buna, sahtekârca eþkýyalarý idam etmek adýný veriyordu. Benim memleketim olan Siangtanda, Yintien kasabasýndaki savunma birliklerinin
baþýnda bulunan Tang Çunyen ve Lo Þulin, 1913ten bu yana [sayfa 51]
geçen on dört yýl içinde elliden fazla insaný öldürmüþ ve dört kiþiyi
de diri diri gömmüþlerdir. Katlettikleri bu elliyi aþkýn insandan ikisi
tamamen suçsuz dilencilerdi. Tang Cunyen, iþe birkaç dilenci öldürerek baþlayalým! dedi va böylece bu iki cana kýyýldý. Yerel zorbalarla mütegallibenin eski günlerdeki zalimliði iþte böyle bir
zalimlikti, köylük bölgelerde yarattýklarý Beyaz terör iþte böyle bir
terördü. Ve þimdi köylüler ayaklanmýþ, bunlardan birkaçýný kurþuna
dizmiþ ve karþý-devrimcileri bastýrmak için biraz terör yaratmýþlarsa,
bunu yapmamalýydýlar demek için bir neden var mý?
3. TOPRAKAÐALARINA EKONOMÝK BAKIMDAN DARBE
ÝNDÝRÝLMESÝ

Bölge dýþýna tahýl gönderilmesinin, tahýl fiyatlarýnýn yükseltilmesinin, istifçiliðin ve karaborsanýn yasaklanmasý. Bu, Hunan köylülerinin verdiði ekonomik mücadelede son aylarda yeralan
en önemli olaylardan biridir. Yoksul köylüler, geçen Ekim ayýndan
baþlayarak, toprakaðalarýnýn ve zengin köylülerin tahýllarýný bölge
dýþýna göndermelerini önlemiþ ve tahýl fiyatlarýnýn yükseltilmesini,
istifçiliði ve karaborsayý yasaklamýþlardýr. Sonuç olarak, yoksul köylüler amaçlarýna tam olarak ulaþmýþlardýr; tahýlýn bölge dýþýna gönderilmesine konulan yasak tam bir baþarýyla uygulanmýþ, tahýl fiyatlarý
önemli ölçüde düþmüþ, istifçilik ve karaborsa ortadan kalkmýþtýr.
Kiralarýn ve teminat akçelerinin33 artýrýlmasýnýn yasaklanmasý; kiralarýn ve teminat akçelerinin azaltýlmasý için ajitasyon. Köylü
birliklerinin henüz zayýf olduðu geçtiðimiz Temmuz ve Aðustos aylarýnda, toprakaðalarý, uzun süreden beri izleyegeldikleri azami sö33
Kiracý köylü genellikle, topraðý kendisine kiralayan toprakaðasýna kira
sözleþmesinin bir koþulu olarak nakdî ya da ayni bir teminat akçesi vermekteydi.
Çoðu kere de bunun miktarý, kiralanan topraðýn deðerinin önemli bir bölümü kadar
olmaktaydý. Bu, kiranýn ödenmesi için bir güvence olarak gösterilmekteyse de,
aslýnda ek bir sömürü biçimini temsil etmekteydi.
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mürü alýþkanlýðýný sürdürerek, topraklarýný kiralayan köylülere kiralarýn ve teminat akçelerinin artýrýlacaðý yolunda bildirim üstüne
bildirim gönderdiler. Ama köylü birliklerinin önemli ölçüde güç kazandýðý ve hepsinin de kiralarýn ve teminat akçelerinin [sayfa 52] artýrýlmasýna karþý çýktýðý Ekim ayýna gelindiðinde, toprakaðalarý artýk bu
konuda seslerini bile çýkartmaya cesaret edememekteydiler. Köylülerin toprakaðalarýna üstünlük saðladýklarý Kasým ayýndan sonra ise,
köylü birlikleri bir adým daha ilerleyip, kiralarýn ve teminat akçelerinin azaltýlmasý için ajitasyona giriþtiler. Köylüler, Ne yazýk ki geçen
sonbaharda kiralar ödendiði zaman köylü birlikleri yeterince güçlü
deðildi, yoksa daha o zaman kiralarýn azaltýlmasýný saðlayabilirdik
demektedirler. Köylüler, kiralarýn gelecek sonbaharda azaltýlmasý
için geniþ bir propagandaya giriþmiþlerdir ve toprakaðalarý, bunun
nasýl uygulanacaðýný merak etmektedirler. Teminat akçelerinin azaltýlmasýna gelince, Hengsan ve öteki bazý illerde bunun uygulamasýna daha þimdiden geçilmiþtir.
Kira sözleþmelerinin feshinin yasaklanmasý. Geçen yýlýn
Temmuz ve Aðustos aylarýnda, bazý toprakaðalarýnýn hâlâ kira
sözleþmelerini feshedip topraklarýný baþkalarýna kiraladýklarý görülmekteydi. Ama Ekim ayýndan sonra hiç kimse kira sözleþmelerini
feshetmeye cesaret edemedi. Bugün ise, kira sözleþmelerinin feshedilip topraðýn baþkalarýna kiraya verilmesi artýk söz konusu deðildir. Þimdi hâlâ bir sorun olarak kalmýþ gibi görünen tek þey, toprakaðasý topraðý kendisi iþlemek istediði zaman kira sözleþmesinin feshedilip edilemeyeceðidir. Bazý yerlerde köylüler buna bile izin vermemektedirler. Bazý yerlerde ise, toprakaðasý topraðý kendisi iþlemek istediðinde kira sözleþmesini feshetmesine izin verilebilmektedir. Ama bu sefer de kiracý köylülerin iþsiz kalmasý sorunu ortaya
çýkmaktadýr. Henüz bu soruna her yerde uygulanabilecek ortak bir
çözüm yolu bulunamamýþtýr.
Faizlerin azaltýlmasý. Anhunada faizler genel olarak azaltýlmýþ, baþka illerde de azaltmalar yapýlmýþtýr. Ama köylü birliklerinin
güçlü olduðu yerlerde, toprakaðalarý, paralarýnýn kamulaþtýrýlacaðýndan korktuklarý için, artýk hiç borç vermemektedirler. Dolayýsýyla buralarda tefecilik fiilen ortadan kalkmýþtýr. Þimdi faizlerin azaltýlmasý, sadece eski borçlarla ilgili olarak söz konusu edilmektedir.
[sayfa 53]

Sadece bu eski borçlarýn faizlerinin azaltýlmasýyla kalýnmamýþ,
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ayný zamanda alacaklýnýn, anaparanýn ödenmesi için baský yapmasý da yasaklanmýþtýr. Yoksul köylüler, toprakaðalarýna, Kabahati
bende bulma. Zaten yýl bitmek üzere. Borcumu gelecek yýl öderim demektedirler.
4. YEREL ZORBALARIN VE MÜTEGALLÝBENÝN FEODAL
HÂKÝMÝYETÝNÝN YIKILMASI: TU VE TUANIN34 YERLE BÝR
EDÝLMESÝ

Tu ve tuanda (yani ilçe ve kasaba) ve özellikle il düzeyinin
hemen altýndaki tu düzeyinde, eski siyasi iktidar organlarý, hemen
hemen sadece yerel zorbalarýn ve mütegallibenin elinde bulunmaktaydý. Tunun, sayýlarý 10 binden 50 ya da 60 bine varan bir
nüfus üzerinde söz hakký ve kasaba savunma birlikleri gibi kendi
silahlý kuvvetleri, mu* baþýna vergileri35 toplamak gibi kendi mali
gücü ve köylüleri istediði gibi tutuklama, hapsetme, yargýlama ve
cezalandýrma gibi yargý yetkisi vardý. Bu organlarý elinde tutan mütegallibe, köylük bölgenin gerçek hükümdarýydý. Kýyaslama yapýlacak olursa, köylülerin cumhurbaþkaný, eyalet askeri valisi36 ya da il
yöneticisi ile pek ilgileri yoktu, onlarýn gerçek efendileri köylük
bölgelerdeki bu hükümdarlardý. Köylüler, bu kiþilerin en ufak bir
homurdanmalarýndan, adýmlarýný dikkatli atmalarý gerektiðini anlarlardý. Þimdi köylük bölgelerde patlak vermiþ olan isyan sonucu,
toprakaðalarý sýnýfýnýn otoritesi genellikle yýkýlmýþ ve daha sonra yerel zorbalarýn ve mütegallibenin hâkimiyetindeki köy yönetim organlarý doðal olarak çökmüþtür. Tu ve tuanýn baþýnda bulunanlarýn
tümü halktan uzak durmakta, yüzlerini göstermeye cesaret edememekte ve bütün yerel iþleri köylü birliklerine yüklemektedirler.
Bu benim iþim deðil diyerek halký kendilerinden uzak tutmakta*Mu, Çinde kullanýlan bir toprak ölçüsü birimidir. Bir dönüm, bir buçuk mudur.
-Ç.N.
34
Hunanda tu bölgeye, tuan ise kasabaya uygun düþmekteydi. Tu ve tuan
türünden eski yönetim organlarý, toprakaðalarýnýn hâkimiyetinin araçlarýydý.
35
Mu baþýna vergi, normal toprak vergisi dýþýnda toprak-aðasý rejiminin, köylülerin
sýrtýna fazladan acýmasýzca yüklediði aðýr bir vergiydi.
36
Askeri vali, kuzeyli savaþaðalarý rejiminde bir eyaletin askeri baþkanýna
verilen isimdir. Fakat askeri vali aslýnda tüm eyaletin, askeri olduðu kadar, siyasi
iktidarýný da elinde tutan(sayfa 76) gerçek bir diktatördü. Emperyalistlerle iþbirliði
halinde kendi bölgesinde ayrýlýkçý bir feodal-askeri rejim sürdürmekteydi.
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dýrlar. [sayfa 54]
Köylüler, tu ve tuanýn baþýndakilerden söz ettikleri zaman
büyük bir öfkeyle, O serseri takýmý mý!, Onlarýn iþi bitik! demektedirler.
Evet, iþi bitik sözü, devrim fýrtýnasýnýn patladýðý her yerde
eski köy yönetim organlarýnýn durumunu tam anlamýyla ortaya koymaktadýr.
5. TOPRAKAÐALARININ SÝLAHLI KUVVETLERÝNÝN
YIKILMASI VE KÖYLÜLERÝN SÝLAHLI KUVVETLERÝNÝN
KURULMASI

Toprakaðasý sýnýfýnýn silahlý kuvvetleri, Orta Hunan da eyaletin batý ve güney kesimlerine göre sayýca daha azdý. Her ilde ortalama 600 tüfek bulunduðuna göre, yetmiþ beþ il için toplam 45 bin
tüfek eder, aslýnda bu sayý daha da fazla olabilir. Köylü hareketinin
iyice geliþmiþ olduðu güneydeki ve merkezi kesimlerde köylüler
þiddetle isyan ettiklerinden, toprakaðasý sýnýfý artýk direnmemekte,
silahlý kuvvetlerinin büyük bir bölümü ya köylü birliklerine teslim
olmakta ya da köylülerin saflarýna geçmekteydiler. Ningsiang, Pingciang, Liuyang, Cangþa, Liling, Siangtan, Siang-siang, Anhua, Hengþan
ve Hengyang gibi iller buna örnektir. Baoçing gibi bazý illerde ise
toprakaðalarýnýn silahlý kuvvetlerinin küçük bir bölümü teslim olma
eðilimi göstermekle birlikte, tarafsýz bir tutum takýnmaktadýrlar. Diðer
küçük bir kesim ise, köylü birliklerine karþý direniyor; fakat köylüler
onlara saldýrýyorlar ve çok geçmeden Yiçang, Linvu ve Ciahe illerinde olduðu gibi onlarý yok edeceklerdir. Böylece, gerici toprakaðalanndan teslim alman silahlý kuvvetler, köylülerin, siyasi iktidar organlarý olan köylük bölge hükümetinin yeni organlarýnýn emri altýnda
sürekli yöresel milisler37 olarak tekrar örgütlenmektedirler. Eski
silahlý kuvvetleri teslim alma, köylülerin kendi silahlý kuvvetlerini
kurma yollarýndan biridir. Köylü birliklerine baðlý mýzraklý birlikler
kurmak ise bir diðer yoldur. Uzun sopalarýn ucuna takýlmýþ, sivri uç37
Sürekli ev milisleri, köylük bölgelerdeki silahlý güçlerin bir türüydü. Bunlara
ev milisleri denilmesinin nedeni, hemen her evden birkaç kiþinin katýlmasýnýn
zorunlu olmasýydý. 1927de devrimin yenilgiye uðramasýndan sonra birçok yerde
toprakaðalarý milislerin denetimini ellerine geçirerek, bunlarý silahlý karþý-devrimci
çeteler haline getirdiler.
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lu, iki tarafý da keskin [sayfa 55] olan bu mýzraklardan sadece Siangsiang
ilinde þu anda 100 bin tane vardýr. Siangtan, Hengþan, Liling ve
Cangþa gibi diðer illerin her birinde ise 70-80 bin, 50-60 bin ya da
30-40 bin kadar vardýr. Köylü hareketinin olduðu her ilde mýzraklý
birliklerin sayýsý hýzla artmaktadýr. Mýzraklarla silahlanmýþ olan bu
köylüler düzensiz yöresel milisleri meydana getirmektedirler. Daha
önce sözü edilen eski silahlý kuvvetlerden çok daha büyük olan bu
mýzraklý birlikler, adýnýn bile yerel zorbalarý ve mütegallibeyi tir tir
titrettiði yeni doðmuþ silahlý bir güçtür. Hunan Eyaletinin yetmiþ beþ
ilçesindeki 20 milyondan fazla köylü arasýnda bu silahlý gücün oldukça büyük ölçüde yayýlmasý, genç ya da yetiþkin her köylünün
bir mýzrak sahibi olmasý ve mýzraklara sanki korkunç þeylermiþ gibi
kýsýtlamalar konulmamasý için, Hunandaki devrimci yetkililer gerekeni yapmalýdýrlar. Mýzraklý birliklerin görünüþünden korkan kimse
hiç kuþkusuz yüreksizin biridir! Sadece yerel zorbalar ve mütegallibe mýzraklý birliklerden korkar, ama devrimciler asla korkmamalýdýrlar.
6. ÝL YÖNETÝCÝSÝ VE ONUN MEMURLARININ
SÝYASÝ ÝKTÝDARININ YIKILMASI

Daha önceleri Guangdung Eyaletindeki Hayfengde kanýtlandýðý gibi, köylüler ayaklanmadýðý sürece il yönetimi dürüst olamaz.
Bu þimdi Hunanda bir kere daha kanýtlandý. Ýktidarýn yerel zorbalar
ile mütegallibenin elinde olduðu illerde, kim olursa olsun her il yöneticisi yiyici bir memurdur. Köylülerin ayaklanmýþ olduðu illerde
ise il yöneticisi kim olursa olsun orada dürüst bir yönetim vardýr.
Gezdiðim illerde, il yöneticileri her konuda önce köylü birliklerine
danýþmak zorundaydýlar. Köylü iktidarýnýn çok güçlü olduðu illerde,
köylü birliðinin her sözü mucizeler yaratmýþtýr. Eðer köylü birliði
yerel zorbalardan herhangi birinin sabah tutuklanmasýný istemiþse
il yöneticisi bunu öðleye, öðleyin tutuklanmasýný istemiþse öðleden
sonraya [sayfa 56] ertelemeye cesaret edemiyordu. Köylü iktidarýnýn
köylük bölgelerde kendini yeni yeni duyurmaya baþladýðý sýralarda
il yöneticisi, yerel zorbalar ve mütegallibeyle iþbirliði yaparak köylülere karþý çýkýyordu. Köylülerin iktidarý toprakaðalarýnýnkiyle boy
ölçüþecek kadar güçlendiðinde ise il yöneticisi, toprakaðalarý ile
köylüler arasýnda uzlaþtýrýcý bir tutum takýnarak köylü birliðinin bazý
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isteklerini kabul ederken diðerlerini reddediyordu. Köylü birliðinin
bir sözünün mucizeler yarattýðý deyimi, ancak toprakaðalarýnýn
iktidarýnýn köylüler tarafýndan tamamen yerle bir edildiði durumlarda geçerlidir. Halen Siangsiang, Siangtan, Liling ve Hengþan gibi
illerde siyasi durum þöyledir:
(1) Bütün kararlar il yöneticisi ile devrimci kitle örgütlerinin
temsilcilerinden oluþan ortak bir konsey tarafýndan alýnmaktadýr.
Konsey, il yöneticisi tarafýndan toplantýya çaðrýlmakta ve onun makamýnda toplanmaktadýr. Bazý illerde bu konsey kamu kuruluþlarý
ve yerel yönetim ortak konseyi, diðerlerinde ise il iþleri konseyi
diye adlandýrýlmaktadýr. Bu konseye katýlanlar arasýnda il yöneticisinden baþka, il köylü birliði, sendika konseyi, tüccarlar birliði, kadýnlar birliði, öðretmenler ve okul personeli birliði, öðrenciler birliði ve
Guomindang merkezi38 temsilcileri de vardýr. Bu gibi konsey toplantýlarýnda il yöneticisi kamu örgütlerinin görüþlerinden etkilenmekte ve her zaman onlarýn isteklerini uygulamaktadýr. Dolayýsýyla
il yönetiminde demokratik komite sisteminin uygulanmasý Hunanda
büyük bir sorun yaratmamaktadýr. Zaten bugünkü il yönetimleri
gerek biçim, gerekse öz bakýmýndan oldukça demokratiktirler. Bu
durum, köylülerin, bütün köylük bölgelerde ayaklanýp yerel zorbalarla mütegallibenin iktidarýný yýkmalarýndan bu yana geçen son iki,
üç ay içinde yaratýlmýþtýr: Ýl yöneticileri eski dayanaklarýnýn çöktüðünü ve mevkilerini kaybetmemek için yeni dayanaklara ihtiyaçlarý
olduðunu görünce, kamu örgütlerine yaltaklanmaya baþlamýþlar ve
bunun sonucunda yukarýda sözü edilen durum ortaya çýkmýþtýr.
(2) Yargý görevlilerine hemen hemen hiç iþ düþmemektedir.[sayfa 57] Hunandaki yargý sistemi, il yöneticisinin ayný zamanda
yargýlama iþlerinden de sorumlu olduðu ve duruþmalarýn yapýlmasýnda kendisine yardýmcý olan bir kimsenin de bulunduðu bir sistemdir. Ýl yöneticisi ve emrindekiler zengin olabilmek için vergi ve resim
toplama, silahlý kuvvetler için asker ve erzak saðlama, hukuk ve ceza davalarýnda haklýyla haksýzý birbirine karýþtýrarak zorla ya da tehditle para sýzdýrma yollarýný denemekteydiler. Bunlardan sonuncusu
38
O sýralarda Vuhandaki Guomindang Merkez Yürütme Komitesinin önderliði
altýndaki birçok Guomindang il merkezi Dr. Sun Yatsenin Rusya ile ittifak, Komünist
Parti ile iþbirliði, köylülere ve iþçilere yardým þeklindeki Üç Büyük Siyasetini
destekledi. Bu örgütler, komünistlerin, Guomindangýn sol kanat unsurlarýnýn ve
diðer devrimcilerin devrimci ittifakýndan oluþuyorlardý.
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en düzenli ve en saðlam gelir kaynaðýydý. Son birkaç ay içinde yerel
zorbalarýn ve mütegallibenin yýkýlmasýyla, bütün düzenbaz dava vekilleri ortadan kayboldular. Üstelik köylülerin büyük küçük bütün
sorunlarý artýk çeþitli düzeylerdeki köylü birlikleri içinde çözülmektedir. Böylece yargý görevlisine yapacak hiç bir þey kalmamaktadýr.
Siangsiangdaki yargý görevlilerinden biri Köylü birliklerinin olmadýðý sýralarda, il yönetimine her gün ortalama altmýþ tane hukuk ya
da ceza davasý gelirdi; köylü birliklerinin kurulmasýndan bu yana
ortalama dört beþ dava geliyor dedi. Bu durumda il yöneticilerinin
ve onlarýn emrindeki kimselerin keseleri ister istemez boþ kalmaktadýr.
(3) Silahlý muhafýzlarýn, polisin ve devlet memurlarýnýn hiç
biri bir þeye karýþamamakta ve zorla ya da tehditle para toplamak
için köylere yaklaþmaya bile cesaret edememektedirler. Eskiden
köylüler þehirlilerden korkardý, þimdi ise þehirliler köylülerden korkuyorlar. Özellikle il yönetimi tarafýndan beslenen zalim it kopuk
takýmý polis, silahlý muhafýzlar ve devlet memurlarý köylere gitmeye korkmakta, gitseler bile artýk zorla ya da tehditle para toplamaya cesaret edememektedirler. Köylülerin mýzraklarýný görür
görmez titremeye baþlamaktadýrlar. [sayfa 58]
7. SOY SOP TAPINAKLARI VE KLAN BÜYÜKLERÝNÝN KLAN
OTORÝTESÝNÝN, ÞEHÝR VE KÖY TANRILARININ DÝNÝ
OTORÝTESÝNÝN VE AÝLEDE ERKEK OTORÝTESÝNÝN YIKILMASI

Çinde erkekler genellikle þu üç otorite sisteminin etkisi altýndadýrlar: (1) Ülke, eyalet ve il yönetimlerinden kasaba yönetimine kadar uzanan devlet sistemi (siyasi otorite); (2) Merkezi soy sop
tapmaðý ve bu tapýnaðýn kollarýndan aile reislerine kadar uzanan
klan sistemi (klan otoritesi); ve (3) Ölüler diyarýnýn Cehennem Kralýndan þehir ve köy tanrýlarýna, kadar ve gökler diyarýnýn Cennet
Ýmparatorundan çeþitli ilahlar ve ruhlara kadar uzanan doðaüstü
sistem (dini otorite). Kadýnlar ise, bu üç otorite sisteminin baskýsýndan baþka bir de erkeklerin baskýsý altýnda bulunmaktadýrlar (koca
otoritesi). Bu dört otorite -yani siyasi otorite, klan otoritesi, dini otorite ve koca otoritesi-, tüm feodal-ataerkil ideoloji ve sistemi temsil
etmektedir ve bunlar Çin halkýnýn, özellikle köylülerin elini kolunu
baðlayan dört kalýn zincirdir. Köylük bölgelerde köylülerin, topra-
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kaðalarýnýn siyasi otoritesini nasýl yýktýklarý yukarýda açýklandý. Toprakaðalarýnýn siyasi otoritesi diðer bütün otorite sistemlerinin belkemiðidir. Bunun devrilmesiyle birlikte klan otoritesi, dini otorite ve
koca otoritesi de çatýrdamaya baþlar. Köylü birliðinin güçlü olduðu
yerlerde, klan büyükleri ve tapmak bütçesinin yöneticileri artýk klan
hiyerarþisinin alt kademelerinde bulunanlarý ezmeye ve klan parasýný çalmaya cesaret edemezler. Ayný zamanda yerel zorbalarý ve
mütegallibeyi oluþturan klan büyükleri ve yöneticilerinin en kötüleri
yerle bir edilmiþlerdir. Artýk hiç kimse, bir zamanlar soy sop tapmaklarýnda uygulanan kýrbaçlama, boðma ve diri diri gömme gibi
vahþi dayak ve idam cezalarýna baþvurmaya cesaret edememektedir. Soy sop tapmaðý þölenlerine kadýnlarýn ve yoksul halkýn alýnmasýný yasaklayan eski kural da artýk yýkýlmýþtýr. Hengþan ilindeki
Bayguolu kadýnlar hep birlikte zorla soy sop tapýnaðýna girmiþler,
sandalyelere kurularak þölene katýlmýþlar, [sayfa 59] saygýdeðer klan
kodamanlarý da bunlarýn yaptýklarýna ister istemez boyun
eðmiþlerdir. Yoksul köylülerin soy sop tapmaðý þölenlerine alýnmadýðý baþka bir yerdeyse yoksul köylülerden bir grup hep birden tapmaða doluþmuþ ve onlar týka basa karýnlarýný doyururlarken yerel
zorbalarla müte-gallibe ve þýk giysili diðer beyler korkularýndan kaçmýþlardýr. Köylü hareketi geliþtikçe dini otorite her yerde sarsýlmaktadýr. Köylü birlikleri birçok yerde tanrý tapýnaklarýna el koyarak bunlarý
çalýþma yerleri olarak kullanmaya baþlamýþlardýr. Her tarafta köylü
birlikleri, köylü okullarýnýn açýlmasý ve köylü birliklerinin giderlerinin karþýlanmasý için tapmak mallarýna el konulmasýný savunmakta
ve bunu da boþinançlardan elde edilen kamu geliri olarak adlandýrmaktadýrlar. Liling ilinde boþinançlarýn yasaklanmasý ve putlarýn
kýrýlmasý oldukça yaygýndýr. Ýlin kuzey bölgelerinde köylüler veba
tanrýsýný yatýþtýrmak için, yapýlan tütsü ayinlerini yasaklamýþlardýr.
Lukudaki Fuboling Taoist tapmaðýnda bir yýðýn put olmasýna karþýn,
Guomindangýn bölge komutanlýðý için, bir odaya daha ihtiyaç olduðu anlaþýlýnca, bütün bu irili ufaklý putlar bir köþeye yýðýldý ve köylüler buna hiç bir itirazda bulunmadýlar. O zamandan beri aileden
biri ölünce kurban kesilmesine, dini ayin yapýlmasýna ya da kutsal
kandil yakýlmasýna pek az rastlanmaktadýr. Bu konudaki inisiyatif,
köylü birliði baþkaný Sun Siaoþanýn elinde olduðundan yerel Taoist
rahipler ondan nefret etmekteydiler. Üçüncü Kuzey Bölgesinde ise
köylüler ve ilkokul öðretmenleri, Lungfeng Rahibe Manastýrýnda tahta

Mao Zedung
Seçme Eserler-I

45

putlarý parçalamýþlar ve o tahtalarla et piþirmiþlerdir. Güney Bölgesindeki Dungfu Manastýrýnda otuzdan fazla put, öðrenciler ve köylüler tarafýndan yakýlmýþ ve sadece iki küçük Hazreti Bao39 tasviri,
Günah iþlemeyin! diyen ihtiyar bir köylü tarafýndan kaçýrýlmýþtýr.
Köylü iktidarýnýn egemen olduðu yerlerde sadece ihtiyar köylüler
ye kadýnlar hâlâ ilahlara, inanmakta, daha genç köylüler ise artýk
böyle þeylere inanmamaktadýr. Köylü birlikleri daha genç köylüler
tarafýndan yönetildiðinden dini otoritenin yýkýlmasý ve boþinançlarýn
ortadan kalkmasý her yerde devam etmektedir. [sayfa 60] Koca otoritesi denilen þey, yoksul köylüler arasýnda her zaman için zayýf kalmýþtýr; çünkü ekonomik zorunluluklardan dolayý, köylü kadýnlar zengin
sýnýflarýn kadýnlarýndan daha fazla çalýþmak zorunda kalmýþlar ve
dolayýsýyla aile sorunlarýnda daha fazla söz ve karar hakký elde etmiþlerdir. Son yýllarda köy ekonomisinin gitgide artan çöküþü nedeniyle erkeðin kadýn üzerindeki egemenliðinin temeli zaten zayýflamýþtý.
Köylü hareketinin yükselmesiyle birlikte kadýnlar artýk birçok yerde
köy kadýn birliklerini kurmaya baþlamýþlardýr; kadýnlar baþlarýný kaldýrmakta, koca otoritesi de her gün biraz daha zayýflamaktadýr. Kýsacasý, tüm feodal-ataerkil sistem ve ideoloji köylü iktidarýnýn
güçlenmesiyle sarsýlmaktadýr. Ama günümüzde köylüler artýk toprakaðalarýnýn siyasi iktidarýný yýkmaya önem vermektedirler. Ancak
toprakaðalarýnýn siyasi iktidarýnýn bütünüyle yýkýldýðý yerlerde köylüler saldýrýlarýný öteki üç egemenliðe, yani klanýn, ilahlarýn ve erkeðin
egemenliðine yöneltmeye baþlamaktadýrlar. Fakat bu saldýrýlar henüz
yeni baþlamýþtýr ve bu üçünün tamamen yýkýlmasý, köylülerin ekonomik mücadelede kesin zafer kazanmasýna baðlýdýr. Dolayýsýyla
bugünkü görevimiz, toprakaðalarýnýn otoritesini tamamen yýkmak
üzere, köylülerin bütün güçleriyle siyasi mücadeleye giriþmeleri için
onlara önderlik etmektir. Bunu hemen ekonomik mücadele izlemelidir ki, yoksul-köylülerin toprak sorunu, ve öteki ekonomik sorunlar kökünden çözülebilsin. Klan sistemine, boþinançlara ve kadýnerkek eþitsizliðine gelince, bunlarýn ortadan kalkmasý, siyasi ve ekonomik mücadelelerde elde edilecek zaferin doðal sonucu olacaktýr. Eðer bunlarýn ortadan kaldýrýlmasý için keyfi olarak ve vaktinden
39
Hazreti Bao (Bao Ceng) Kuzey Sung Hanedanýnýn (ÝS 960-1127) baþkenti olan
Kay Fengin vahþiydi. Halk arasýnda namuslu bir memur ve baktýðý bütün davalarda
doðru kararlar veren cesur ve tarafsýz bir yargýç olarak tanýnmýþtý.
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önce aþýrý bir çaba gösterilirse, yerel zorbalar ve mütegallibe bunu
köylü birliklerinin atalarýna hiç saygýlarý yok, köylü birliði kâfirdir
ve dini yok ediyor ve köylü birlikleri, kadýnlarý orta malý yapmak
istiyor diye niteleyerek, köylü hareketini yýkmak amacýyla karþýdevrimci propagandaya alet edeceklerdir. Bunun açýk örneði, son
zamanlarda Hunan Eyaletindeki Siangsiangda ve Hubey Eyaletindeki Yangsinde toprakaðalarýnýn, [sayfa 61] bazý köylülerin putlarýn kýrýlmasýna karþý koymalarýndan yararlanmalarý sonucu çýkan
olaylardýr. Putlarý yapanlar köylülerin kendileridir ve zamaný gelince
bu putlarý gene kendi elleriyle kaldýrýp atacaklardýr; baþkasýnýn bunu
köylüler adýna vaktinden önce yapmasýna gerek yoktur. Bu konularda Komünist Partisinin propaganda siyaseti Yayý ger, fakat oku
fýrlatma, sadece yapýlmasý gereken hareketleri göster40 olmalýdýr.
Putlarý bir kenara atmak, kutsal bakireler için yapýlmýþ tapmaklarý,
temiz ve sadýk dul kadýnlar için dikilmiþ anýtlarý yýkmak köylülerin
kendilerine kalmýþtýr; bunu, onlarýn adýna baþkalarýnýn yapmasý
yanlýþtýr.
Köylük bölgelerde bulunduðum sýralarda boþinançlara karþý
propaganda yaptým ve þöyle dedim: Sekiz Karaktere41 inanmakla
þansýnýzýn açýlacaðýný düþünüyor, fala42 inanmakla da atalarýnýzýn
mezarlarýnýn bulunduðu yerlerden medet umuyorsunuz. Bu yýl, son
birkaç ay içinde yerel zorbalar, mütegallibe ve yiyici memurlarýn
tümü yerlerinden tepetaklak yuvarlandýlar. Birkaç ay öncesine kadar, bunlarýn hepsinin talihleri yaver giderken ve atalarýnýn mezarlarý kendilerine yardým ederken, son birkaç ay içinde aniden talihlerinin ters dönmesi ve atalarýnýn mezarlarýnýn kendilerine yardým etmekten vazgeçmesi mümkün müdür? Yerel zorbalar ve mütegallibe sizin köylü birliklerinizi küçümseyerek þöyle demektedirler: Ne
40
Okçuluða iliþkin bu deðinme, Mençiusdan alýnmýþ olup, usta bir okçuluk
hocasýnýn yayý gerdiðini, fakat oku atmadýðýný anlatmaktadýr. Bununla belirtilmek
istenen, komünistlerin tam bir siyasi bilince varmalarý için köylülere rehberlik
etmeleri, boþinançlarýn ve diðer kötü geleneklerin yýkýlmasýnda inisiyatifi köylülere
býrakmalarý, onlara bu iþ için emir vermemeleri ve bunu onlarýn adýna yapmamalarý
gerektiðidir.
41
Sekiz karakter, eski Çinde bir insanýn doðduðu yýl, ay, gün ve saatin iki
döngüsel özelliðinin incelenmesine dayanarak geleceði söyleme yöntemiydi.
42
Fal bakma, kiþinin atalarýnýn mezarlarýnýn yerlerinin, kiþinin talihini etkilediði
boþinancýna dayanmaktadýr. Fal bakanlar, belirli bir yer ve çevresinin uðurlu olup
olmadýðýný söyleyebileceklerini ileri sürerler.
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tuhaf! Bugünün dünyasý, komite üyelerinin dünyasý. Bakýn, bir komite üyesine toslamadan su dökmeye bile gidilemiyor! Çok doðru,
kasaba ve köylerin, sendikalar ve köylü birliklerinin, Guomindang
ve Komünist Partisinin, istisnasýz hepsinin, yürütme komitesi üyeleri vardýr. Dünya, gerçekten komite üyelerinin dünyasýdýr. Fakat bunun nedeni, Sekiz Karakter ve ata mezarlarýnýn yerleri midir? Ne
tuhaf! Köylerdeki zavallý yoksullarýn Sekiz Karakteri durup dururken
uður getirmeye baþlýyor! Ve onlarýn soy sop mezarlarý da aniden
cömert yardýmlarda bulunuyor! Tanrýlar mý? Onlara canýnýz istediði
kadar tapýn. Fakat yalnýzca Hazreti Guan43 ve Merhamet Tanrýçasý
olsaydý da, köylü birlikleri olmasaydý, yerel [sayfa 62] zorbalarý ve mütegallibeyi yýkabilir miydiniz? Tanrýlar ve tanrýçalar gerçekten zavallý
þeylerdir. Yüzyýllardýr onlara taptýnýz, ama bunun karþýlýðýnda, onlar
sizin için bir tek yerel zorbayý ya da mütegallibeyi bile deviremedi!
Þimdi de toprak kiralarýnýn azaltýlmasýný istiyorsunuz. Soruyorum,
bunu nasýl gerçekleþtirebileceksiniz? Tanrýlara mý, yoksa köylü birliklerine mi inanacaksýnýz?
Bu sözlerim köylüleri kahkahadan kýrýp geçirdi.
8. SÝYASÝ PROPAGANDANIN YAYGINLAÞTIRILMASI

On bin hukuk ve siyaset bilim okulu açýlmýþ olsaydý, köylük
bölgelerin en uzak köþelerindeki kadýn erkek, genç ihtiyar bütün
halka köylü birliklerinin bu kadar kýsa zamanda verdiði siyasi eðitimi verebilir miydi? Sanmýyorum. Kahrolsun emperyalizm!, Kahrolsun savaþaðalarý! Kahrolsun yiyici memurlar!, Kahrolsun yerel
zorbalar ve mütegallibe!; bu siyasi sloganlar hýzla yayýlmýþ, birçok
köydeki genç, ihtiyar, kadýn ve çocuk herkese ulaþmýþ, zihinlerde
yer etmiþ ve dillerden düþmemiþtir. Örneðin, oyun oynayan çocuklara bakýn. Biri ötekine kýzýp dik dik bakacak ya da ayaðýný hýrsla yere vurup yumruðunu sallayacak olursa, ötekinin hemen
Kahrolsun emperyalizm! diye baðýran tiz sesini duyarsýnýz.
Siangtan bölgesinde sýðýr otlatan çocuklar birbirleriyle kavgaya tutuþacak olsalar, biri Tang Þengçi, diðeri ise Ye Kaysin44 olur.
43
Hazreti Guan, yani Guan Yu (ÝS 160-219) Üç Krallýk döneminde yaþamýþ bir
savaþçýydý. Ölümünden sonra Çinliler ona Baðlýlýk ve Savaþ Tanrýsý olarak tapmaya
baþladýlar.
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Biri yenilip de kaçmaya, diðeri ise onu kovalamaya baþlayýnca, kovalayan Tang Þengçi, kaçan ise Ye Kaysindir. Hemen hemen her
þehir çocuðu Kahrolsun Emperyalist Devletler þarkýsýný söyleyebiliyor. Birçok köy çocuðu da artýk bu þarkýyý öðrenmiþtir.
Bazý köylüler de þimdi Dr. Sun Yatsenin vasiyetnamesini ezbere okuyabilmektedirler. Köylüler bu vasiyetnameden özgürlük,
eþitlik, Üç Halk Ýlkesi ve adil olmayan anlaþmalar gibi kavramlarý almakta ve bunlarý eksik de olsa günlük hayatlarýnda uygulamaktadýrlar. Eþraftan [sayfa 63] biri, yolda köylünün biriyle karþýlaþýnca,
yol vermek istemeyip de onun onurunu kýracak olsa, köylü öfkeyle,
Bana bak yerel zorba, sen Üç Halk Ýlkesini bilmiyor musun? diye
baðýrmaktadýr. Eskiden Cangþa dolaylarýnda sebze yetiþtiren köylüler ürünlerini satmak için þehre geldiklerinde polis tarafýndan tartaklanýrlardý. Þimdi köylülerin artýk bir silahý var; bu silah, Üç Halk
Ýlkesidir. Polis, sebze satan bir köylüye vuracak ya da küfredecek
olsa, köylü hemen Üç Halk Ýlkesine sýðýnarak cevap vermekte ve
polisi susturmaktadýr. Bir keresinde, Siangtanda bölge köylü birliði
ile kasaba köylü birliði anlaþamadýklarýnda kasaba köylü birliði
baþkaný Kahrolsun bölge köylü birliðinin öne sürdüðü adil olmayan anlaþmalar! diye baðýrmýþtý.
Siyasi propagandanýn köylük bölgelerde yayýlmasý tamamen
Komünist Partisinin ve köylü birliklerinin baþarýsýdýr. Basit sloganlar,
afiþler ve söylevlerin etkisi köylüler arasýnda o kadar yaygýn ve çabuk oldu ki, her birinin siyasi bir okulda eðitim gördüðü söylenebilir. Köylük bölgelerde çalýþan yoldaþlarýn verdiði raporlara göre, siyasi
propaganda üç büyük kitle gösterisi sýrasýnda, yani Ýngiliz aleyhtarý
gösteri, Ekim Devriminin kutlanmasý ve Kuzey Seferi zaferi için düzenlenen kutlama töreni sýrasýnda çok yaygýndý. Bu olaylardan dolayý siyasi propaganda, köylü birliklerinin olduðu her yerde çok yaygýn
bir þekilde yürütülmekte, bütün köylük bölgeleri harekete geçirmekte ve büyük bir etki uyandýrmaktaydý. Bundan sonra, bu basit
sloganlarýn içeriðinin gittikçe zenginleþmesi ve anlamlarýnýn açýklýða
kavuþmasý için her fýrsattan yararlanýlmalýdýr.

44
Tang Þengçi Kuzey Seferinde devrimden yana çýkan bir general, Ye Kaysin ise
kuzeyli savaþaðalarýndan yana ve devrime karþý savaþmýþ bir generaldi.
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9. KÖYLÜLERÝN KOYDUÐU YASAKLAMA VE KISITLAMALAR

Köylü birlikleri, Komünist Partisinin önderliðinde köylük bölgelerde hâkimiyetlerini kurar kurmaz, köylüler sevmedikleri þeyleri
yasaklamaya ya da kýsýtlamaya baþlamaktadýrlar. [sayfa 64] Oyun, kumar ve afyon içimi en sert biçimde yasaklanan üç þeydir.
Oyun. Köylü birliklerinin güçlü olduðu yerlerde macong,*
domino ve kaðýt oyunlarý tamamen yasaklanmýþtýr.
Siangsiangýn 14. Bölgesindeki köylü birliði, iki sepet dolusu
macong takýmýný yakmýþtýr.
Köylere giderseniz, bu oyunlardan hiç birinin oynanmadýðýný
görürsünüz; yasaða uymayanlar hemen þiddetle cezalandýrýlmaktadýr.
Kumar. Bir zamanlarýn en azýlý kumarbazlarý þimdi kendileri
kumarý yasaklamaktadýrlar. Oyunlar gibi bu illet de köylü birliklerinin güçlü olduðu yerlerde ortadan kalkmýþtýr.
Afyon içimi. Bu konudaki yasak çok sýkýdýr. Köylü birliði,
afyon çubuklarýnýn teslim edilmesini emrettiðinde, hiç kimse en
küçük bir itirazda bulunamamaktadýr. Liling ilinde afyon çubuklarýný teslim etmeyen mütegallibeden biri tutuklanýp köy köy dolaþtýrýlmýþtýr.
Köylülerin afyonkeþleri silahsýzlandýrma kampanyasý, Kuzey Sefer Ordusunun Vu Peyfu ile Sun Cuanfangýn45 birliklerini silahsýzlandýrmasý kadar etkili bir þeydir. Devrimci ordudaki subaylarýn
afyonkeþ olan ve çubuklarýndan vazgeçmeyen saygýdeðer babalarýnýn birçoðu imparatorlar (mütegallibe, alay ederek köylülerden
böyle söz ediyor) tarafýndan silahsýzlandýrýlmýþlardýr. Ýmparatorlar
afyonun sadece yetiþtirilmesini ve içilmesini deðil, alým-satýmýný da
yasaklamýþlardýr. Baoçing, Siangsiang, Yusien ve Liling yoluyla Guycovdan Ciangsiye gönderilen afyonun büyük bir bölümüne yolda
el konulmuþ ve yakýlmýþtýr. Bu ise hükümet gelirlerini etkilemiþtir.
Sonuç olarak, Kuzey Seferindeki ordunun para ihtiyacýný göz önüne
* Macong, Çinlilere özgü ve 144 taþla oynanan bir çeþit dominodur. -Ç.N.
45
Sun Cuanfang o sýralarda Ciangsu, Çeciang, Fucien,(sayfa 77) Ciangsi ve
Anhuy olmak üzere beþ eyalette iktidarý elinde tutan bir savaþaðasý ve Þanghay
iþçilerinin ayaklanmasýný bastýran bir cellattý. Esas ordusu, 1926 kýþýnda Ciangsi
Eyaletine baðlý Nan-çang ve Ciuciangda Kuzey Sefer Ordusu tarafýndan yenilgiye
uðratýlmýþtýr.
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alan eyalet köylü birliði, daha alt kademedeki köylü birliklerine afyon sevkiyatý üzerine konulan yasaðýn bir süre ertelenmesi emrini
vermiþtir. Ancak bu emir, köylüleri [sayfa 65] kýzdýrmýþ ve hoþnutsuzluk
yaratmýþtýr.
Köylüler bu üçünün yaný sýra, daha birçok þeyi yasaklamýþ ya
da kýsýtlamýþlardýr; bunlarýn bazý örnekleri þunlardýr:
Huagu. Adi bir tiyatro oyunu; çok yerde yasaklanmaktadýr.
Tahtýrevan. Birçok ilde, özellikle Siangsiangda tahtýrevanlar
parçalanmýþtýr. Tahtýrevanlarý kullanan kimselerden nefret eden
köylüler, bunlarý her gördükleri yerde parçalamak istiyorlar, fakat
köylü birlikleri, köylülerin bu hareketini yasaklamaktadýr. Köylü birliðinin temsilcileri köylülere Tahtýrevanlarý parçalayacak olursanýz,
bu sadece zenginlerin paralarýný harcamamalarýna ve taþýyýcýlarýn
iþlerinden olmasýna yarar. Bu, halkýmýz için zararlý deðil midir? demektedirler. Köylüler sorunu kavramýþ ve yeni bir taktik bulmuþlardýr:
Zenginleri cezalandýrmak için taþýyýcý ücretlerini büyük ölçüde artýrmak.
Alkollü içki ve þeker yapýmý. Alkollü içki ve þeker yapýmý
için tahýl kullanýlmasý her yerde yasaklanmýþtýr; içki ve þeker yapýmcýlarý bu durumdan sürekli olarak sýzlanmaktadýrlar. Hengþan
iline baðlý Futienpuda içki yapýmý yasaklanmamýþtýr, ama fiyatlar
çok düþük belirlendiðinden, kâr etme olanaðý bulamayan þarap ve
içki satýcýlarý bu iþi býrakmak zorunda kalmýþlardýr.
Domuzlar. Domuzlar tahýl tükettiðinden, bir ailenin besleyebileceði domuz sayýsý sýnýrlandýrýlmýþtýr.
Tavuklar ve ördekler. Siangsiang ilinde tavuk ve ördek
yetiþtirilmesi yasaklanmýþtýr. Fakat kadýnlar buna karþý çýkmaktadýr.
Hengþan Ýline baðlý Yangtangda her ailenin sadece üç, Futienpuda
ise sadece beþ tavuk ya da ördek beslemesine izin verilmektedir.
Birçok yerde ördek yetiþtirilmesi tamamen yasaklanmýþtýr, çünkü
ördekler sadece tahýl tüketmekle kalmayýp, çeltiðe de zarar vermekte ve bu konuda tavuklardan da zararlý olmaktadýrlar.
Þölenler. Büyük þölenler genellikle yasaklanmýþtýr. Siangtan
iline baðlý Þaoþanda konuklara tavuk, balýk ve domuz olmak üzere
sadece üç çeþit et yemeði verilmesi kararlaþtýrýlmýstýr. [sayfa 66] Bambu filizleri, deniz yosunu ve mercimek yemeði sunulmasý da ayný
þekilde yasaklanmýþtýr. Hengþan ilinde þölenlerde sekiz tabaktan
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fazla yemek çýkarýlmamasý kararlaþtýrýlmýþtýr.46 Liling ilindeki 3. Doðu
Bölgesinde sadece beþ kap yemeðe, 2. Kuzey Bölgesinde sadece
üç kap ete, üç kap sebze yemeðine izin verilmekte, 3. Batý Bölgesinde ise Yeni Yýl þölenleri tamamen yasaklanmaktadýr. Siangsiang
ilinde aslýnda fazla tantanalý olmayan bütün yumurtalý kek þölenleri
yasaklanmýþtýr. Siangsiangýn 2. Bölgesinde bir ailenin oðlunun düðününde yumurtalý kek þöleni verilince, yasaða uyulmadýðýný gören
köylüler, evin içine doluþarak töreni daðýtmýþlardýr. Siangsiang iline
baðlý Ciamo kasabasýnda halk pahalý yemekler yememekte ve atalarýnýn ruhuna sadece meyva adamaktadýr.
Öküzler. Öküz, köylülerin en deðerli malýdýr. Bu dünyada
öküz kesen, öteki dünyada öküz olur lafý dinsel bir kural haline
gelmiþtir denilebilir; öküzler asla kesilmemelidir. Köylüler, iktidarý
ele geçirmeden önce sadece dinsel yasaklara baþvurabiliyorlardý
ve ellerinde öküz kesimini yasaklayabilmek için hiç bir olanak yoktu. Köylü birliklerinin güçlenmesiyle birlikte, yetkileri, sýðýr kesimini
de kapsayacak biçimde geniþlemiþ ve kasabalarda sýðýr kesimini
yasaklamýþlardýr. Siangtan il merkezindeki altý kasap dükkânýndan
beþi kapanmýþtýr, geriye kalan biri ise sadece zayýf ve iþe yaramaz
öküzleri kesmektedir. Sýðýr kesimi Hengþan ilinin her yerinde tümüyle yasaklanmýþtýr. Örneðin, bir köylü, bacaðý kýrýlmýþ öküzünü
köylü birliðine danýþmadan kesmeye cesaret edemedi. Çuçov Ticaret Odasýnýn dilediði gibi inek kestirmesi üzerine ise köylüler,
kasabaya gelerek açýklama yapýlmasýný istediler; Ticaret Odasý para
cezasý ödemek ve ayrýca havai fiþekler atarak özür dilemek zorunda kaldý.
Serseriler. Liling ilinde çýkarýlan bir kararnameyle Yeni Yýl
eðlenceleri, yerli ilahlar için ilahiler ve lotus türküleri söylenmesi
yasaklandý. Bunlar bazý daha baþka illerde de yasaklanmýþ ya da bu
gibi törenlere artýk hiç kimse [sayfa 67] katýlmadýðýndan kendiliðinden
ortadan kalkmýþtýr. Bir zamanlar aþýrý derecede saldýrgan olan zorba dilenciler ya da serseriler denilen kimselerin þimdi köylü birliklerine boyun eðmekten baþka çareleri kalmamýþtýr. Eskiden
Siangtan ilinde Þaoþanda, Yaðmur Tanrýsý tapmaðýnda yuvalanan
ve kimseden korkmayan serseriler, köylü birlikleri kurulduðundan
beri ortalýkta görünmez olmuþlardýr. Ayný ilin Huti kasabasýnda, köylü
46
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birliði, bu serserilerden üçünü yakalayarak tuðla ocaklarýna kil
taþýttýrmýþtýr. Yeni Yýl þölenleri ve armaðanlarýyla ilgili savurgan gelenekleri yasaklayan kararnameler de çýkarýlmýþtýr.
Bunlarýn yaný sýra çeþitli yerlerde daha birçok küçük yasaklama da konulmuþ, örneðin Lilingde veba tanrýsýný yatýþtýrmak için
tütsü ayinleri yapýlmasý, adak olarak reçel ve meyva sunulmasý,
Ruhlar Þenliði sýrasýnda kutsal kaðýt elbiseler yakýlmasý ve Yeni Yýlda þans dileyen afiþlerin yapýþtýrýlmasý yasaklanmýþtýr. Siangsiang
ilindeki Guþuyda nargile içmek bile yasaklanmýþtýr. 2. Bölgede, havai fiþek ve tören tüfeði atmak yasaklanmýþtýr; birincisi için 1,20
yuan, ikincisi içinse 2,40 yuan para cezasý kesilmektedir. 7. ve 20.
Bölgelerde ölüler için dinsel ayinler yapýlmasý yasaklanmýþtýr. Bu
gibi yasaklar oldukça yüksek bir sayýya ulaþmýþtýr ve bütün bunlar
genellikle köylülerin koyduðu yasaklar olarak nitelenebilir.
Bu yasaklar iki bakýmdan çok büyük önem taþýmaktadýr.
Birincisi, bunlar oyun, kumar ve afyon içimi gibi kötü toplumsal
alýþkanlýklara karþý bir baþkaldýrmayý yansýtmaktadýr. Bu alýþkanlýklar
toprakaðasý sýnýfýnýn kokuþmuþ siyasi ortamýndan kaynaklanmakta
ve bu sýnýfýn hâkimiyeti yýkýlýnca da bir kenara itilmektedirler. Ýkincisi, bu yasaklar þehir tüccarlarýnýn sömürüsüne karþý bir çeþit kendini savunma biçimi olmaktadýr. Þölenlere ve adak olarak reçel ve
meyve sunulmasýna konulan yasaklamalar bu, ikinci türden yasaklardandýr. Ýþlenmiþ mallarýn çok pahalý, tarým ürünlerinin ise çok
ucuz olmalarý sonucunda, köylüler aþýn derecede yoksullaþmakta
ve tüccarlar tarafýndan acýmasýzca sömürülmektedirler; dolayýsýyla
kendilerini savunabilmek [sayfa 68] için insanlarý tutumluluða özendirmek zorundadýrlar. Bölge dýþýna tahýl gönderilmesinin yasaklanmasýna gelince, bu yasaklama tahýl fiyatlarýnýn yükselmesini önlemek
amacýyla konulmuþtur; çünkü yoksul köylülerin kendilerini beslemeye yeterli tahýllarý yoktur ve tahýlý pazardan satýn almak zorundadýrlar. Bütün bunlarýn nedeni, köylülerin yoksulluðu ve köy ile þehir
arasýndaki çeliþmelerdir; yoksa sorun, köylülerin iþlenmiþ mallarý
ya da sözüm ona Doðu Kültürü Öðretisini47 uygulamak için þehir
ile köy arasýndaki ticareti reddetmesi deðildir. Köylüler kendilerini
ekonomik bakýmdan koruyabilmek için, mal alýmýný kolektif olarak
47
Doðu Kültürü, Doðunun geri tarýmsal üretim biçiminin ve feodal kültürünün
devam etmesini öngören ve modern bilimsel uygarlýðý reddeden gerici bir öðretiydi.
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yapan tüketim kooperatifleri kurmalýdýrlar. Ayrýca, köylü birliklerinin kredi kooperatifleri kurabilmeleri için, hükümetin de onlara yardýmcý olmasý gereklidir. Bunlar yapýlmýþ olsaydý, köylüler fiyatlarýn
düþük tutulmasý için ne tahýl ihraç edilmesini yasaklayacaklar, ne
de kendilerini ekonomik bakýmdan koruyabilmek amacýyla bazý
iþlenmiþ mallarýn köylere ithal edilmesini yasaklamak zorunda kalacaklardý.
10. EÞKIYALIÐIN ORTADAN KALDIRILMASI

Kanýmca, Yu, Tang, Ven ve Vu Hanedanlarýndan Çing Hanedaný imparatorlarýna ve Cumhuriyetin devlet baþkanlarýna kadar
hiç bir hükümdar, eþkýyalýða son verilmesi konusunda bugün köylü
birliklerinin gösterdiði cesareti gösterememiþtir. Köylü birliklerinin
güçlü olduðu yerlerde eþkýyalýktan en ufak bir iz kalmamýþtýr. Hatta
birçok yerde sebze hýrsýzlýðý bile ortadan kalkmýþtýr. Bazý yerlerde
ise hâlâ hýrsýzlara rastlanmaktadýr, ama bir zamanlar eþkýyalarýn
cirit attýðý yerler de dahil, gezdiðim illerde eþkýyalarýn izi bile yoktu.
Bunun nedenleri þunlardýr: Birincisi, yüzlerce köylü birliði üyesi, mýzrak ve sopalarla her an harekete hazýr bir durumda dere tepe her
yere yayýlmýþlar ve haydutlara saklanacak yer kalmamýþtýr. Ýkincisi,
köylü hareketinin baþlamasýndan sonra tahýl fiyatlarý düþmüþ [sayfa
69] (geçen baharda tahýlýn daný* altý yuan iken, bu kýþ sadece iki
yuandý) ve yiyecek sorunu halk için eski ciddiyetini kaybetmiþtir.
Üçüncüsü, gizli derneklerin48 üyeleri artýk köylü birliklerine katýlmýþlardýr; artýk bu birliklerde açýk ve yasal olarak kendilerini gösterebilir ve dertlerini dile getirebilirler. Dolayýsýyla Þan, Tang, Siang
ve Þuy49 gibi gizli örgütlenme biçimlerine artýk gerek kalmamýþtýr.
Yerel zorbalarýn ve mütegallibenin domuz ve koyunlarýný keserek
ve onlara aðýr vergi ve para cezalan koyarak kendilerini ezenlere
karþý duyduklarý nefreti dile getirmenin yollarýný bulmuþlardýr. Dördüncüsü, ordular çok sayýda asker aldýðýndan, baþýbozuk larýn
* Dan, Çinde bir aðýrlýk birimidir. Bir dan 50 kilodur. -Ç.N.
48
Gizli dernekler için bkz. bu ciltte Çin Toplumundaki Sýnýflarýn Tahlili Not 18,
s. 30.
49
Þan, Tang, Siang ve Þuy, ilkel gizli derneklerin baðlý olduklarý tarikatlarý
belirtmek için kullanýlan sözcüklerdi. Dað, tekke, türbe ve ýrmak anlamýna
geliyorlardý.
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birçoðu orduya girmiþtir. Böylece, köylü hareketinin baþlamasýyla
eþkýyalýk illeti de sona ermiþtir. Bu konuda zenginler bile köylü
birliklerini onaylamaktadýrlar. Köylü birlikleri mi? Eh, doðrusunu
söylemek gerekirse, yaptýklarý iyi iþler de var demektedirler.
Oyunun, kumarýn ve afyon içiminin yasaklanmasý ve eþkýyalýðýn ortadan kaldýrýlmasý konularýnda, köylü birlikleri genellikle destek görmüþlerdir.
11. AÞIRI VERGÝLERÝN KALDIRILMASI

Ülkemiz henüz birleþtirilmemiþ olduðundan ve emperyalistlerle savaþaðalarýnýn egemenlikleri yýkýlmadýðýndan, köylülerin üzerinden aðýr devlet vergileri yükünü, daha açýkçasý devrimci ordu
harcamalarýnýn yükünü alacak bir yol henüz yoktur. Bununla birlikte yerel zorbalarla mütegallibenin köy yönetimini ellerinde tuttuklarý sýrada, mu baþýna konan aðýr toprak vergileri gibi, köylülerin sýrtýna
yüklenen aþýrý vergiler de köylü hareketinin baþlamasý ve yerel zorbalarla mütegallibenin yýkýlmasýyla birlikte kaldýrýlmýþ ya da en azýndan azaltýlmýþtýr. Bu da köylü birliklerinin baþarýlarý arasýnda sayýlmalýdýr. [sayfa 70]
12. EÐÝTÝM HAREKETÝ

Çinde eðitim her zaman, sadece toprak aðalarýna vergi bir
ayrýcalýk olmuþ, köylüler bundan hiç yararlanamamýþlardýr. Fakat
toprakaðalarýnýn kültürü köylüler tarafýndan yaratýlmýþtýr; çünkü bu
kültürün biricik kaynaðý köylülerin kaný ve alýnteridir. Çin halkýnýn
yüzde doksaný hiç eðitim görmemiþtir ve bunun ezici bir çoðunluðunu köylüler oluþturur. Köylük bölgelerde toprakaðalarýnýn iktidarý yýkýlýr yýkýlmaz, köylülerin eðitim hareketi baþlamýþtýr. Þimdiye
kadar okullardan nefret eden köylüler bugün canla baþla akþam
okullarý açmaktadýr. Köylüler yabancý tarzda okullarý hiç bir zaman sevmemiþlerdir. Öðrencilik günlerimde köye dönüp de köylülerin yabancý tarzda okullara karþý olduðunu gördüðümde, köylülerin yanýldýklarýný düþünerek kendimi yabancý tarzda öðrenci ve
öðretmenler ile bir tutar ve onlardan yana çýkardým. Bu konuda
benim yanýldýðýmý, köylülerin ise haklý olduðunu, ancak 1925 yýlýnda anladým; o zaman köylük bölgelerde altý ay yaþamýþ, komünist
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olmuþ ve Marksist görüþü benimsemiþ bulunuyordum. Köy ilkokullarýnda okutulan ders kitaplarý tümüyle þehirlerle ilgiliydi ve köylülerin ihtiyaçlarýna uymuyordu. Bunun yaný sýra, ilkokul öðretmenlerinin köylülere karþý tutumlarý da çok kötüydü; onlar köylülere yardýmcý olmak þöyle dursun, köylüler tarafýndan nefret edilen kimseler haline gelmiþlerdi. Bu nedenle köylüler, (Çin okullarý dedikleri)
eski tip okullarý (yabancý okullar dedikleri) modern okullara ve
eski tarz öðretmenleri de ilkokullardaki öðretmenlere yeð tutuyorlardý. Þimdi köylüler büyük bir istekle, köylü okullarý dedikleri akþam
okullarý açmaktadýrlar. Bunlardan bazýlarý açýlmýþ, bazýlarý ise açýlmaya hazýrlanmaktadýr ve ortalama her kasabada bir ilkokul bulunmaktadýr. Köylüler bu okullarýn açýlmasý konusunda çok isteklidirler
ve yalnýzca bu okullarý kendi okullarý olarak görmektedirler. Akþam
okullarý için para, boþinançlardan elde edilen kamu gelirlerinden,
soy sop tapýnaklarýnýn gelirlerinden ve kullanýlmayan daha baþka
kamu [sayfa 71] kaynaklarý ya da mülklerinden gelmektedir. Ýl eðitini
kurullarý bu parayý köylülerin ihtiyaçlarýna uymayan ilkokullar, yani
yabancý tarzda okullar açmak için kullanmak isterken, köylüler
bu parayý köylü okullarý için kullanmak istediler. Bu anlaþmazlýk sonucunda, bazý yerlerde bu parayý bölüþtüler, bazý yerlerde de köylüler paranýn tümünü aldýlar. Köylü hareketinin geliþmesi, köylülerin
kültür düzeyinin hýzla yükselmesini saðlamýþtýr. Çok geçmeden eyaletin köylerinde onbinlerce okul ortaya çýkacaktýr; bu, aydýnlarýn ve
sözde eðitimciler in, þöyle olsun, böyle olsun diye üzerinde tartýþýp
durduklarý ve bu zamana kadar boþ sözlerden öteye gitmeyen herkese eðitim hakkýndan çok farklý bir durumdur.
13. KOOPERATÝF HAREKETÝ

Köylülerin kooperatiflere, özellikle tüketim, pazarlama ve kredi koperatiflerine gerçekten ihtiyaçlarý vardýr. Onlar mal satýn alýrken tüccarlar tarafýndan sömürülürler; tarým ürünlerini satarken
tüccarlar tarafýndan aldatýlýrlar; borç olarak para ya da pirinç aldýklarýnda tefeciler tarafýndan soyulurlar; bu üç soruna bir an önce bir
çözüm bulmak istemektedirler. Geçen kýþ, Yangze Vadisindeki çarpýþma sýrasýnda, ticaret yollarý kesilip de Hunanda tuz fiyatlarý arttýðýnda, birçok köylü tuz satýn almak için kooperatifler kurmuþtu.
Toprakaðalarý bile bile borç para vermeyi kestiklerinde köylüler,
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borç almaya ihtiyaçlarý olduðundan, birçok yerde kredi temsilcilikleri örgütlemek üzere harekete geçtiler. Ayrýntýlý ve her yerde geçerli örgütlenme kurallarýnýn olmayýþý büyük bir sorundur. Çeþitli
yerlerde köylerin kendi kendilerine örgütledikleri bu kooperatifler,
çoðunlukla kooperatif ilkelerine uymadýðýndan, köylüler arasýnda
çalýþ makta olan yoldaþlar, durmadan tüzük konusunda bilgi istemektedirler. Doðru yol gösterilirse, kooperatif hareketi köylü birliklerinin geliþmesiyle birlikte her yere yayýlabilir. [sayfa 72]
14. YOLLARIN YAPILMASI VE SETLERÝN ONARILMASI

Bu da köylü birliklerinin baþarýlarýndan biridir. Köylü birliklerinin kuruluþundan önce köy yollarý berbattý. Yollar para olmadan
onarýlamazdý ve varlýklýlar da keselerine el atmaya pek istekli olmadýklarýndan yollar kötü bir durumdaydý. Onarýlan az sayýdaki yol ise,
sevap iþlemek isteyen ailelerden toplanan az miktardaki parayla
yapýlan, dar ve baþtan savma birkaç yoldan ibarettir. Kuruluþlarýndan
sonra köylü birlikleri, her yolun gerekli geniþliðini (yolun çeþidine
göre bir, bir buçuk, iki ya da üç metre) , belirten emirler çýkardý ve
yol üzerindeki toprakaðalarýnýn her birine yolun belirli bir bölümünü yapmasýný emretti. Bir kez emir verildi mi, karþý çýkmaya kim
cesaret edebilir? Kýsa zamanda birçok iyi yol ortaya çýktý. Bu, yardýmseverliðin deðil, zorlamanýn bir ürünüdür ve bu tür ufak bir zorlama hiç de kötü bir þey deðildir. Ayný þey setler için de geçerlidir.
Acýmasýz toprakaðalarý her zaman kiracý köylülerden koparabilecekleri her þeyi koparmaya bakmýþlar ve setlerin onarýmý için tek
kuruþ bile harcamamýþlardýr; alacaklarý kiradan baþka hiç bir þeyle
ilgilenmeyip, havuzlarý kurumaya, kiracý köylüleri de açlýða terk
etmiþlerdir. Ama artýk köylü birlikleri vardýr ve toprakaðalarýna setleri onarmalarý için açýkça emir verebilmektedirler. Toprakaðasý bunu
kabul etmediðinde, köylü birliði ona kibarca, Pekâla! Eðer onarýmlarý yapmayacaksan, her iþgünü için bir tu tahýl vereceksin! demektedir. Bu da onun iþine gelmediðinden hýzla onarýmlarý yapmaya
giriþmektedir. Sonuç olarak birçok bozuk set kullanýlabilir duruma
getirilmiþtir.
Yukarýda sayýlan on dört baþarýnýn tümü köylü birliði önderliðinde köylüler tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir. Okuyucu lütfen bunlar üzerinde düþünsün ve söylesin, bunlardan hangisi özü ve devrimci
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önemi açýsýndan kötüdür? Sanýrým, bunlara kötü diyecek olanlar,
sadece yerel zorbalar ile mütegallibedir. Oysa ne gariptir ki, Nançangdan50 bildirildiðine göre, Çan Kayþek, Çang Cingciang51 ve diðer bazý [sayfa 73] beyler Hunan köylülerinin yaptýðý iþlerin hiç birini
doðru bulmuyorlarmýþ. Hunandaki Liu Yueci52 gibi saðcý önderler
de onlarla ayný görüþü paylaþýyorlar ve hepsi de Bunlar düpedüz
Kýzýl oldu! diyorlar. Ama bu kadarcýk Kýzýl da olmasaydý, milli devrimden nasýl sözedilebilirdi? Gece gündüz halk kitlelerini ayaklandýrmak tan sözet, sonra da kitleler ayaklandýðýnda ödün patlasýn!
Bunun, Hazreti Þehin ejderlere olan aþkýndan53 ne farký var?[sayfa 74]

50
Kuzey Sefer Ordusu, 1926 Kasýmýnda Nançangý eline geçirdi ve bunu fýrsat
bilen Çan Kayþek orada kendi genel komutanlýðýný kurdu. Çevresine Guomindangýn
sað kanat üyelerini ve kuzeyli savaþaðalarýna hizmet eden birkaç politikacýyý toplayarak, emperyalistlerle iþbirliði halinde, o sýralarda devrimin merkezi olan Vuhana
karþý, karþý-devrimci tertiplere giriþti ve en sonunda 12 Nisan 1927de Þanghaydaki
korkunç katliamý ve karþý-devrimci hükümet darbesini gerçekleþtirdi.
51
Çang Cingciang Guomindangýn sað kanat önderlerinden ve Çan Kayþekin
beyin takýmýndan biriydi.
52
Liu Yueci, o sýralarda Hunandaki önemli bir anti-komünist grup olan Sol
Derneðinin baþýydý.
53
Han Hanedaný döneminde Liu Siangýn (ÝÖ 77-6) Sin Su adlý eserinde anlattýðýna
göre, Hazreti Þeh ejderlere o kadar düþkündü ki sarayýnýn bütün odalarýný ejder
resimleri ve kabartmalarýyla donatmýþtý. Fakat onun ejderlere olan bu sevgisini duyup
da kendisini ziyarete gelen gerçek bir ejderi gördüðünde korkudan ödü patlamýþtý.
Mao Zedung yoldaþ, burada benzetme yaparak, Çan Kayþek ve onun gibilerin
devrimin lafýný etmelerine karþýn, aslýnda devrimden korktuklarýný ve devrime karþý
olduklarýný göstermektedir.
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ÇÝNDE KIZIL SÝYASÝ ÝKTÝDAR NÝÇÝN VAROLABÝLÝR? *
5 Ekim 1928

I. ÜLKE ÝÇÝNDEKÝ SÝYASÝ DURUM

Guomindangýn yeni savaþaðalarýnýn bugünkü rejimi, þehirlerde komprador sýnýfýnýn ve köylük bölgelerde toprakaðasý sýnýfýnýn
rejimi olmaya devam etmektedir; bu, dýþ iliþkilerinde emperyalizme teslim olan, ülke içinde ise eski savaþaðalarýnýn yerine yenilerini getirerek, iþçi sýnýfý ve köylülük üzerinde daha da aðýr bir ekonomik
sömürü ve siyasi baský uygulayan bir rejimdir. Guangdung Eyaletinde baþlayan burjuva-demokratik devrimi henüz yarý yoldayken, komprador ve toprakaðasý sýnýflarý önderliði gasbettiler ve kýsa zamanda
karþý-devrim yoluna soktular. Bütün ülkede iþçiler, köylüler, halkýn
diðer kesimleri ve hatta burjuvazi54 karþý-devrimci tahakkümden
kurtulamadý, siyasi ve ekonomik özgürlüðün kýrýntýsýný bile elde edemediler.
Yeni Guomindang savaþ aðalarýnýn dört kliði, yani Çan Kayþek,
* Bu yazý, Mao Zedung yoldaþ tarafýndan Hunan-Ciangsi Sýnýr Bölgesi 2. Parti
Kongresi için kaleme alman ve ilk adý Sýnýr Bölgesi Parti Örgütünün Siyasi Sorunlarý
ve Görevleri olan kararýn bir bölümüdür.
54
Mao Zedung yoldaþ, burjuvazi terimiyle millî burjuvaziyi kastetmektedir. Bu
sýnýfla büyük komprador burjuvazi arasýndaki farký, Japon Emperyalizmine Karþý
Taktikler Üzerine (Aralýk 1935) ve Çin Devrimi ve Çin Komünist Partisi (Aralýk
1939) adlý makalelerinde ayrýntýlarýyla açýklamýþtýr. (Bkz. bu ciltte s. 196-229 ve Mao
Zedung, Seçme Eserler, Cilt II, birinci baský, Þubat 1975, Aydýnlý Yayýnlarý, s. 304-334)
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Guangsi savaþaðalarý, Feng Yusiang ve Yen Siþan55, Pekin ve Tiancini
ele geçirmelerinden önce Çang Zoline56 karþý geçici bir ittifak kurdular. Bu þehirler ele geçirilir geçirilmez [sayfa 81] bu ittifak bozularak
yerini dört klik arasýndaki þiddetli bir mücadeleye býraktý; þimdi de
Çan ve Guangsi klikleri arasýnda bir savaþ olgunlaþmaya baþlýyor.
Çindeki savaþaðasý klikleri arasýndaki çeliþmeler ve mücadeleler,
emperyalist devletlerarasýndaki çeliþmeleri ve mücadeleleri yansýtmaktadýr. Bu nedenle, Çin, emperyalist devletlerarasýnda bölüþülmüþ olmaya devam ettiði sürece, çeþitli savaþaðasý klikleri hiç bir
zaman anlaþmaya varamazlar; aralarýndaki bütün uzlaþmalar sadece geçici olacaktýr. Bugün yapýlacak olan geçici bir uzlaþma, yarýn
daha büyük bir savaþa yol açacaktýr.
Çinin ivedilikle bir burjuva-demokratik devrimine ihtiyacý vardýr ve bu devrim yalnýz proletarya önderliðinde tamamlanabilir. Proletarya, Guangdungdan baþlayarak Yangze ýrmaðýna doðru yayýlan
1926-1927 devrimine saðlam bir biçimde önderlik edemediði için,
komprador ve toprakaðasý sýnýflarý önderliði ele geçirdiler ve devrimin yerini karþý-devrim aldý. Böylece burjuva-demokratik devrim
geçici bir yenilgiye uðradý. Bu yenilgi, Çin proletaryasý ve köylülüðü
için de ayný zamanda Çin burjuvazisi için de (ama komprador ve
toprakaðasý sýnýflarý için deðil) aðýr bir darbeydi. Ancak son birkaç
ay içinde, Komünist Partisinin önderliðinde, gerek kuzeyde, gerekse güneyde þehirlerdeki iþçilerin örgütlü grevlerinde ve köylük bölgelerdeki köylülerin ayaklanmalarýnda bir artýþ oldu. Açlýk ve soðuk,
savaþaðalarýnýn ordularýndaki askerler arasýnda büyük bir tedirginlik yaratmaktadýr. Öte yandan da, Vang Cingvey ve Cen Gunghonun
baþýný çektiði klik tarafýndan teþvik edilen burjuvazi, kýyý bölgelerinde ve Yangze Irmaðý boyunca önemli boyutlara ulaþan bir reform
hareketi57 geliþtirmektedir. Bu, yeni bir geliþmedir.
55
Bu dört savaþaðasý kliði hep birlikte Çang Zoline karþý savaþtýlar ve 1928
Haziranýnda Pekin ve Tiancini iþgal ettiler.
56
Fengtien savaþaðasý kliðinin baþýnda bulunan Çang Zolin 1924 yýlýnda ikinci
Çili Fengtien Savaþýnda Vu Peyfuyu yendikten sonra, Kuzey Çinin en güçlü savaþaðasý haline geldi. 1926 yýlýnda Vu Peyfu ile ittifak yaparak, Pekin üzerine yürüdü ve
burayý ele geçirdi. 1928 Haziranýn ise burayý terketmek zorunda kaldý ve trenle kuzeydoðuya doðru geri çekilirken, uþaklýk ettiði Japon emperyalistlerinin demiryoluna
yerleþtirdiði bir bombayla öldürüldü.
57
Bu reform hareketi, Japon iþgalcilerinin 3 Mayýs 1928da Cinaný ele geçirmelerinden ve Çan Kayþekin Japonya ile açýkça ve alçakça uzlaþmasýndan sonra or-
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Komünist Enternasyonalin ve Partimizin Merkez Komitesinin talimatlarýna göre, Çindeki demokratik devrimin içeriði, millî
devrimi tamamlamak için emperyalizmin ve onun Çindeki uþaklarý
olan savaþaðalarýnýn iktidarýný yýkmak ve toprakaðasý sýnýfýnýn köylüler üzerindeki feodal sömürüsüne son vermek için toprak devrimini gerçekleþtirmektir. [sayfa 82] Böyle bir devrimci hareket 1928 Mayýsýndaki Cinan Katliamýndan58 beri günden güne geliþmektedir.
II. ÇÝNDE KIZIL SÝYASÝ ÝKTÝDARIN
DOÐMASININ VE VARLIÐINI SÜRDÜRMESÝNÝN NEDENLERÝ59

Bir ülkede Kýzýl siyasî iktidara sahip bir ya da birkaç küçük
bölgenin, bir Beyaz rejim tarafýndan tamamen kuþatýlmýþ olarak
uzun süre varlýðýný sürdürebilmesi, dünyanýn baþka hiç bir yerinde
görülmemiþ bir olgudur. Bu olaðanüstü olgunun özel nedenleri vardýr. Bu olgu ancak belli koþullarda ortaya çýkabilir ve geliþebilir.
Birinci olarak, bu emperyalist bir ülkede ya da doðrudan
taya çýktý. 1927deki karþý-devrimci hükümet darbesini benimsemiþ olan millî burjuvazi içindeki bir kesim, kendi çýkarlarý doðrultusunda hareket ederek yavaþ yavaþ
Çan Kayþek rejimine karþý bir muhalefet oluþturmaya baþladý. Bu harekette etkin
olarak yer alan Vang Çingvey, Çen Gungbo ve öbürlerinin meydana getirdiði mevki
düþkünü karþý-devrimci grup, Guomindang içinde Yeniden Örgütlenme Kliði adýyla
anýlan kliði oluþturdu.
58
Ýngiliz ve Amerikan emperyalizmi tarafýndan desteklenen Çan Kayþek, 1928
yýlýnda Çang Zoline saldýrmak için kuzeye doðru yürüdü. Bunun üzerine Japon emperyalistleri Þandungun eyalet merkezi olan Cinaný iþgal ettiler ve Ýngiliz-Amerikan
nüfuzunun kuzeye doðru yayýlmasýný önlemek için Tiancin-Pukov demiryolu hattýný
kestiler. Ýþgalci Japon birlikleri 3 Mayýsta Cinanda çok sayýda Çinliyi katletti. Bu
olay Cinan Katliamý adýyla anýlýr.
59
Çindeki Kýzýl siyasî iktidar, örgütlenme biçimi bakýmýndan Sovyet siyasî iktidarýna benzemekteydi. Sovyet, bir temsilciler meclisidir. 1905 Devrimi sýrasýnda Rusya
iþçi sýnýfýnýn yarattýðý siyasi bir kurumdur. Lenin ve Stalin, Marksist teoriye dayanarak,
Sovyet cumhuriyetinin kapitalizmden sosyalizme geçiþ dönemi için en uygun toplumsal ve siyasî örgütlenme biçimi olduðu sonucuna vardýlar. 1917deki Rus Ekim
Sosyalist Devrimi, Lenin ve Stalinin Bolþevik Partisinin önderliði altýnda, dünya tarihinde ilk kez böyle bir sosyalist Sovyet Cumhuriyetini, bir proletarya diktatörlüðünü
kurmayý baþardý. Çinde 1927 devriminin yenilgisinden sonra temsilciler meclisi çeþitli
yerlerde, Çin Komünist Partisinin ve en baþta da Mao Zedung yoldaþýn önderlik ettiði devrimci kitle ayaklanmalarýnda, halkýn siyasî iktidar biçimi olarak benimsendi.
Fakat Çin devriminin o aþamasýnda siyasi iktidarýn özelliði, proletarya önderliðindeki
anti-emperyalist, anti-feodal yeni-demokratik devrim sürecinde ortaya çýkan demokratik halk diktatörlüðü olmasýydý; bu, Sovyetler Birliðindeki proletarya diktatörlüðünden farklýydý.
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emperyalist yönetim, altýndaki bir sömürgede ortaya çýkamaz60, ancak ekonomik bakýmdan geri, yarý-sömürge durumunda ve emperyalizmin dolaylý hâkimiyeti altýnda olan Çinde ortaya çýkabilir.
Çünkü bu olaðanüstü olgu, ancak baþka bir olaðanüstü olgunun
varlýðýyla, yani Beyaz rejim içinde savaþ durumuyla birlikte ortaya
çýkabilir. Cumhuriyetin ilk yýlýndan baþlayarak (1912) emperyalizm
tarafýndan dýþardan, komprador ve toprakaðasý sýnýflarý tarafýndan
da içerden desteklenen çeþitli eski ve yeni savaþaðasý kliklerinin
birbirlerine karþý durmaksýzýn savaþmalarý, yarý-sömürge Çinin bir
özelliðidir. Böyle bir olguya emperyalist ülkelerde ve emperyalizmin doðrudan hâkimiyeti altýndaki sömürgelerde rastlanmaz, ancak Çin gibi emperyalizmin dolaylý hâkimiyeti altýndaki bir ülkede
rastlanýr. Bu olay þu iki nedene dayanmaktadýr; yerel bir tarým ekonomisi (bütünleþmiþ kapitalist bir ekonomi deðil) ve emperyalistlerin, bölmek ve sömürmek için, ülkeyi etki alanlarýna ayýrma siyaseti
Beyaz rejim içindeki uzun süreli parçalanmalar ve savaþlar, Beyaz
rejim tarafýndan kuþatýlmýþ bir [sayfa 83] ya da daha fazla sayýda küçük
Kýzýl bölgenin Komünist Partisi önderliðinde doðmasý ve yaþamasý
için gerekli koþullan yaratmaktadýr. Hunan ve Ciangsi Eyaletlerinin
60
Ýkinci Dünya Savaþý sýrasýnda, eskiden Ýngiltere, Amerika Birleþik Devletleri,
Fransa ve Hollandanýn emperyalist hâkimiyeti altýnda bulunan Doðudaki birçok
sömürge ülke Japon emperyalistleri tarafýndan iþgal edildi. Bu ülkelerde, iþçi, köylü
kitleleri ve þehirli küçük burjuva kuleleriyle millî burjuvazinin bir kesimi, Komünist
Partilerinin önderliðinde, Ýngiliz, Amerikan, Fransýz ve Hollanda emperyalistleriyle
Japon emperyalistleri arasýndaki çeliþmelerden yararlanarak faþist saldýrýya karþý
geniþ bir birleþik cephe örgütlediler, Japonyaya karþý üs bölgeleri kurdular ve Japonlara karþý amansýz bir gerilla savaþýna giriþtiler. Bunun sonucunda Ýkinci Dünya
Savaþýndan önceki siyasî durum deðiþmeye baþladý. Ýkinci Dünya Savaþý sonunda
Japon emperyalistleri bu ülkelerden kovulunca, Amerikan, Ýngiliz, Fransýz ve Hollanda
emperyalistleri buralarda eski hâkimiyetlerini yeniden kurmaya çalýþtýlar. Ama
Japonyaya karþý savaþ sýrasýnda oldukça güçlü silahlý kuvvetler inþa etmiþ olan
sömürge halklarý eski yaþayýþlarýna dönmeyi reddettiler. Ayrýca Sovyetler Birliði
güçlenmiþ, savaþta Birleþik Amerika dýþýndaki bütün emperyalist devletler ya yýkýlmýþ
ya da zayýflamýþ ve son olarak da Çin devriminin zaferi emperyalist cephede bjr gedik açmýþ olduðu için, emperyalist sistem bütün dünyada derinden sarsýlmýþtý. Böylelikle Doðudaki bütün sömürge ülkelerin ya da en azýndan bazý sömürge ülkelerin
halklarý için, Çindekine benzer biçimde irili ufaklý devrimci üs bölgelerini ve devrimci
rejimleri uzun bir süre yaþatmak, uzun süreli devrimci savaþlar vererek köylük bölgelerden þehirleri kuþatmak ve giderek þehirleri de ele geçirip ülke çapýnda zafer kazanmak mümkün duruma gelmiþtir. Durumdaki bu deðiþikliklerin sonucunda Mao
Zedung yoldaþýn, emperyalizmin doðrudan hâkimiyeti altýndaki sömürgelerde baðýmsýz rejimlerin kurulmasý konusunda 1928 yýlýnda sahip olduðu görüþler de deðiþmiþtir.

64

Mao Zedung
Seçme Eserler-I

sýnýrlarýnda kurulan baðýmsýz rejim, böyle birçok küçük bölgeden
biridir. Çoðu zaman, bazý yoldaþlar güç ya da tehlikeli anlarda Kýzýl
siyasî iktidarýn yaþamasý konusunda kuþkuya düþüyor ve kötümserliðe kapýlýyorlar. Bunun nedeni, Kýzýl siyasî iktidarýn doðuþunu ve
yaþamasýný doðru bir biçimde açýklayamamalarýdýr. Eðer Çinde Beyaz rejim içindeki parçalanmalarýn ve savaþlarýn hiç bir zaman sona
ermeyeceðini kavrarsak, Kýzýl siyasi iktidarýn doðuþu, yaþamasý ve
günden güne büyümesi konusunda hiçbir kuþkumuz kalmaz.
Ýkinci olarak, Çinde Kýzýl siyasî iktidarýn ilk kez ortaya çýktýðý
ve uzun bir süre yaþamayý baþardýðý bölgeler, Sicuan, Guycov, Yunnan ve kuzey eyaletler; gibi demokratik devrimden etkilenmeyen
bölgeler deðil, Hunan, Guangdung, Hubey ve Giangsi gibi, 1926 ve
1927 yýllarýndaki burjuva-demokratik devrimi sýrasýnda iþçi, köylü
ve askerlerin geniþ kitleler halinde ayaklandýðý eyaletlerdir. Bu eyaletlerin birçok yerinde yaygýn bir biçimde sendikalar ve köylü birlikleri kuruldu, iþçi sýnýfý ve köylüler tarafýndan toprakaðalarýna ve
burjuvaziye karþý birçok ekonomik ve siyasî mücadele verildi. Kanton þehrinde, halkýn üç gün siyasî iktidarý elinde tutmasýnýn nedeni,
Hayfeng ve Lufengde, Güney ve Doðu Hunanda, Hunan-Giangsý
sýnýr bölgesinde ve Hubey Eyaletindeki Huanganda köylülerin
baðýmsýz rejimlerinin doðmasýnýn nedeni budur.61 Bugünkü Kýzýl
61
Bunlar, Çan Kayþek ve Vang Çingveyin 1927 yýlýnda birbiri ardý sýra devrime
ihanet etmelerinden sonra, halkýn, Komünistlerin önderliðinde karþý-devrimci
kuvvetlere karþý çeþitli yerlerde giriþtiði ilk karþý-saldýrýlardý. Kantonlu iþçiler ve
devrimci askerler, 11 Aralýk 1927de birleþerek ayaklandýlar ve halk iktidarýný kurdular.
Emperyalizmin doðrudan desteðine sahip olan karþý-devrimci kuvvetlere karþý çetin
bir þekilde savaþtýlar, ama kuvvetler arasýndaki fark çok büyük olduðu için yenik
düþtüler. Guangdung Eyaletinin doðu kýyýsýndaki Hayfeng ve Lufengdeki köylüler,
Komünist Partisi üyesi olan Peng Pay yoldaþýn önderliðinde 1923-1925 yýllarýnda
güçlü bir devrimci hareket baþlatmýþlardý; Millî Devrimci Ordunun, baþýnda Çen
Ciungmingin bulunduðu karþý-devrimci kliðe karþý Kantondan baþlattýðý iki doðu
seferinin zafere ulaþmasýnda bu hareketin büyük katkýsý oldu. Çan Kayþekin 12
Nisan 1927de devrime ihanet etmesinden sonra bu köylüler, Nisan, Eylül ve Ekim
aylarýnda üç ayaklanma düzenlediler ve varlýðýný 1928 Nisanýna kadar sürdüren
devrimci bir rejim kurdular. Hunan Eyaletinin doðusunda ayaklanan köylüler, 1927
Eylülünde Liuyang, Pingciang, Liling ve Çuçovu kapsayan bir bölgeyi ele geçirdiler.
Ayný sýralarda, Hubey Eyaletinin kuzeydoðusundaki Siaogan, Maçeng ve Huanganda
on binlerce köylü silahlý bir ayaklanma düzenledi ve Huanganýn il merkezini otuz
günü aþkýn bir süre iþgal etti. Güney Hunanda, Yiçang, Çençov, Leyyang, Yungsing
ve Zesing illerindeki köylüler, silahlý ayaklanmaya giriþtiler ve 1928 Ocaðýnda üç ay
yaþayan devrimci bir rejim kurdular.
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Ordu ise, Millî Devrimci Ordudan kopmuþ, demokratik siyasî eðitimden geçmiþ iþçi ve köylü kitlelerinin etkisi altýna girmiþtir. Kýzýl Orduyu meydana getiren unsurlarýn, Yen Siþan ve Çang Zolinin
askerleri gibi demokratik siyasî eðitimden geçmemiþ, iþçi ve köylü
kitleleri tarafýndan etkilenmemiþ ordulardan gelmelerine olanak yoktur. [sayfa 84]
Üçüncü olarak, halkýn sivasî iktidarýnýn, küçük bölgelerde
tutunup tutunamayacaðý, ülke çapýnda devrimci durumun geliþmeye
devam etmesine baðlýdýr. Devrimci durum geliþmeye devam ederse, kuþkusuz küçük Kýzýl bölgeler uzun bir süre dayanacak ve hatta
kaçýnýlmaz olarak, ülke çapýnda siyasî iktidarýn ele geçirilmesini
saðlayacak olan birçok güçten biri durumuna geleceklerdir. Ülke
çapýnda devrimci durum geliþmeye devam etmez de oldukça uzun
bir süre duraklarsa, o zaman küçük Kýzýl bölgelerin uzun bir süre
dayanmalarý olanaksýzlaþacaktýr. Aslýnda, komprador ve toprakaðasý
sýnýflarýnýn ve uluslararasý burjuvazinin saflarýnda sürekli olarak meydana gelen parçalanmalar ve savaþlarla birlikte Çinde devrimci
durum geliþmeye devam etmektedir. Bundan dolayý, küçük Kýzýl
bölgeler kuþkusuz uzun bir süre dayanacak, ayný zamanda geniþlemeye devam edecek ve giderek bütün ülkede siyasî iktidarý ele geçirme hedefine yaklaþacaktýr.
Dördüncü olarak, yeterli güçte düzenli bir Kýzýl Ordunun varlýðý, Kýzýl siyasî iktidarýn yasamasýnýn zorunlu koþullarýndan biridir.
Eðer düzenli bir Kýzýl Orduya deðil de sadece yerel Kýzýl Muhafýzlara62 sahipsek, o zaman düzenli Beyaz, kuvvetlerle baþ edemez, sadece toprakaðalarýnýn silahlý adamlarýyla baþ edebiliriz. Bundan dolayý,
eðer yeterli güçte düzenli silahlý kuvvetlere sahip deðilsek iþçi ve
köylü kitleleri etkin durumda olsalar da, kalýcý ve günden güne geliþen baðýmsýz bir rejim kurmak söyle dursun, herhangi bir baðýmsýz rejim kurmak bile kesinlikle olanaksýzdýr. Bundan da, silahlý
güce dayanarak baðýmsýz iþçi ve köylü rejimleri kurma düþüncesinin, Komünist Partisi ve baðýmsýz rejimin hüküm sürdüðü bölgelerdeki iþçi ve köylü kitleleri tarafýndan iyice kavranmasý gereken
önemli bir düþünce olduðu ortaya çýkmaktadýr.
Beþinci olarak, Kýzýl siyasî iktidarýn uzun süre yaþamasý [sayfa
62
Kýzýl Muhafýzlar, devrimci üs bölgelerindeki kitlelerin meydana getirdiði silahlý
birliklerdi. Bunlar, normal üretim faaliyetlerine de devam etmekteydiler.
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ve geliþmesi için yukarýda sýralananlara ek olarak önemli
koþullardan biri de þudur: Komünist Partisinin örgütlenmesi güçlü,
siyaseti ise doðru olmalýdýr
85]

III. HUNAN-CÝANGSÝ SINIR BÖLGESÝNDEKÝ
BAÐIMSIZ REJÝM VE AÐUSTOS YENÝLGÝSÝ

Savaþaðalarý arasýndaki parçalanmalar ve savaþlar Beyaz rejimin gücünü zayýflatýr. Böylece, küçük bölgeler de Kýzýl siyasî iktidarýn ortaya çýkmasý için olanaklar doðar. Ancak, savaþaðalarý birbirleriyle her gün de savaþmazlar. Bir ya da birkaç eyaletteki Beyaz
rejim geçici bir istikrara kavuþunca, oradaki hâkim sýnýflar kaçýnýlmaz olarak birleþirler ve Kýzýl siyasî iktidarý yýkmak için ellerinden
geleni yaparlar. Kurulmasý ve yaþamasý için bütün zorunlu koþullarýn
varolmadýðý bölgelerde Kýzýl siyasi iktidar, düþman tarafýndan yýkýlma tehlikesiyle karþý karþýyadýr. Geçen Nisan ayýndan önce elveriþli
dönemlerde Kanton, Hayfeng ve Lufeng, Hunan-Ciangsi sýnýr bölgesi, Güney Hunan, Liling ve Huangan gibi yerlerde kurulan birçok
Kýzýl rejimin birbiri ardý sýra Beyaz rejim tarafýndan ezilmesinin nedeni budur. Hunan-Ciangsi sýnýr bölgesindeki baðýmsýz rejimin güneyinde Nisan ayýndan baþlaya rak, geçici olarak istikrara kavuþmuþ
bir iktidar ortaya çýktý; Hunan ve Ciangsi bizi bastýrmak için normal olarak sekiz, dokuz ya da daha fazla sayýda alayý hatta bazen
on sekiz alayý üzerimize gönderiyordu. Ama gene de, dört alaydan
daha az bir kuvvetle dört ay gibi uzun bir zaman boyunca düþmana
karþý koyduk, baðýmsýz rejimin topraklarýný günden güne geniþlettik,
toprak devrimini derinleþtirdik, halkýn siyasî iktidar organlarýný yaygýnlaþtýrdýk ve Kýzýl Orduyu ve Kýzýl Muhafýzlarý geniþlettik. Bu, Hunan-Ciangsi sýnýr bölgesindeki Komünist Partisi örgütlerinin (yerel
örgütler ve ordudaki örgütler) siyasetlerinin [sayfa 86] doðru olmasýndan dolayý mümkün oldu. Sýnýr Bölgesi Özel Komitesinin ve Ordu
Komitesinin o zamanki siyasetleri þunlardý:
Düþmana karþý kararlý bir biçimde mücadele etmek, Losiao
Sýradaðlarýnýn63 orta kýsýmlarýnda siyasî iktidarý kurmak ve kaçakçýlýða karþý çýkmak.
63
Losiao Sýradaðlarý, Ciangsi ve Hunan Eyaletlerinin sýnýrý boyunca uzanan büyük
sýradaðlardýr. Cingang Daðlarý, bu sýradaðlarýn orta kesiminde yer almaktadýr.
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Baðýmsýz rejimin hüküm sürdüðü bölgelerde toprak devrimini derinleþtirmek.
Ordu Parti örgütünün yardýmýyla yerel Parti örgütünün geliþmesini saðlamak ve düzenli ordunun yardýmýyla yerel silahlý kuvvetlerin geliþmesini saðlamak.
Koþullar elveriþli olduðunda, düþmanla savaþmalarý için Kýzýl
Ordu birliklerini toplamak ve birliklerin teker teker yok edilmesini
önlemek amacýyla kuvvetlerin bölünmesine karþý çýkmak.
Baðýmsýz rejimin hüküm sürdüðü bölgeyi geniþletmek için
dalgalar halinde ilerleme siyasetini benimsemek ve maceracý ilerleme yoluyla geniþleme siyasetine karþý çýkmak.
Bu doðru taktikler, mücadelemiz için elveriþli bir arazinin
varlýðý ve Hunan ve Ciangsiden gelerek iþgale giriþen birlikler arasýnda yeterli eþgüdüm bulunmamasý sayesinde, Nisandan Temmuza
kadar olan dört ay içinde bir dizi zafer kazanabildik. Bizden birkaç
kat daha güçlü olmasýna karþýn düþman, rejimimizi yýkmak bir yana,
onun sürekli olarak geniþlemesini bile önleyemedi ve rejimimiz
Hunan ve Ciangsiyi gittikçe artan bir biçimde etkilemeye baþladý.
Aðustos yenilgisinin tek nedeni, hâkim sýnýflarýn geçici bir istikrar
dönemi içinde bulunduklarýný kavrayamayan bazý yoldaþlarýn, hâkim sýnýflarýn siyasî parçalanma içinde bulunduklarý dönemler için
uygun olan bir stratejiyi benimsemeleri ve maceracý bir ilerleme
uðruna kuvvetlerimizi bölmeleriydi. Bu, hem sýnýr bölgesinde, hem
de Güney Hunanda yenilgiye uðramamýza yolaçtý. Hunan Eyalet
Komitesi temsilcisi Du Siucing yoldaþ, gerçek durumu [sayfa 87] kavrayamadýðý için, Partinin Özel Komitesi, Ordu Komitesi ve Yungsin
Ýl Komitesinin ortak toplantýsýnda alýnan kararlarý dikkate almadý;
sadece Hunan Eyalet Komitesinin emirlerini mekanik bir biçimde
uygulamakla yetindi ve mücadeleyi býrakýp eve dönmek isteyen
Kýzýl Ordu 29. Alayýnýn görüþleriyle uzlaþtý. Bu son derece büyük bir
hataydý. Bu yenilginin yarattýðý durum ancak Eylül ayýndan sonra,
Partinin Özel Komitesinin ve Ordu Komitesinin aldýðý önlemlerle
düzeltildi.
IV. HUNAN-CÝANGSÝ SINIR BÖLGESÝ BAÐIMSIZ REJÝMÝNÝN
HUNAN, HUBEY VE CÝANGSÝ EYALETLERÝ
AÇISINDAN TAÞIDIÐI ÖNEM
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Merkezi Ningang olan ve Hunan-Ciangsi sýnýr bölgesinde bulunan iþçi ve köylülerin silahlý baðýmsýz rejiminin önemi, hiç kuþkusuz
sýnýr bölgesindeki birkaç ille sýnýrlý deðildir; bu rejim, Hunan, Hubey
ve Ciangsi Eyaletlerinde siyasî iktidarýn iþçi ve köylülerin ayaklanmasý yoluyla ele geçirilmesinde çok büyük bir rol oynayacaktýr.
Hunan, Hubey ve Ciangside geliþmekte olan ayaklanmalarla ilgili
olarak, sýnýr bölgesindeki Parti örgütlerine çok önemli görevler
düþmektedir. Bu görevler þunlardýr: Sýnýr bölgesindeki toprak devriminin ve halkýn siyasî iktidarýnýn etkilerini, Hunan ve Ciangsiden
geçen ýrmaklarýn aþaðý vadilerine ve giderek Hubeye kadar yaymak; bu üç eyalette yaklaþmakta olan genel ayaklanmada kendine
düþen görevleri yerine getirebilmesini saðlamak için Kýzýl Orduyu
mücadele içinde sürekli olarak geniþletmek ve niteliklerini
geliþtirmek; bugün için toprakaðalarýnýn paralý askerlerine ve küçük
silahlý birliklere karþý savaþabilecek, ileride de sýnýr bölgesindeki
siyasî iktidarý savunabilecek duruma gelmelerini saðlamak amacýyla illerdeki yerel silahlý kuvvetleri, yani Kýzýl Muhafýzlarla iþçi ve köylü
isyan müfrezelerini geniþletmek ve niteliklerini geliþtirmek; yerel
çalýþmanýn [sayfa 88] yürütülebilmesi için Kýzýl Ordu personelinin yardýmýna duyulan ihtiyacý zamanla azaltmak ve bu çalýþmayý yürütmek için sýnýr bölgesinin kendi personeline sahip olmasýný ve hatta
Kýzýl Orduya ve baðýmsýz rejim altýna giren yeni bölgelere personel
göndermesini saðlamak.
V. EKONOMÝK SORUNLAR

Temel ihtiyaç maddeleri ve nakit para sýkýntýsý, Beyaz rejim
tarafýndan kuþatýlmýþ olan bölgelerdeki ordu ve halk için çok büyük
bir sorun haline gelmiþtir. Geçen yýl boyunca baðýmsýz sýnýr bölgesinde, tuz, bez ve ilaç gibi temel ihtiyaç maddeleri sýký düþman
ablukasý nedeniyle çok kýtlaþmýþ ve pahalýlaþmýþ; bu da, zaman
zaman iþçi, köylü ve küçük burjuva64 kitleleriyle Kýzýl Ordu askerlerinin hayatlarýný son derece zorlaþtýrmýþtý. Kýzýl Ordu, ayný zamanda
hem düþmanla çarpýþmak, hem de kendi ihtiyaçlarýný saðlamak
64
Mao Zedung yoldaþ, burada, küçük burjuva terimiyle köylülerin dýþýndaki
unsurlarý, yani zanaatkârlarý, küçük tüccarlarý, çeþitli meslek sahiplerini ve küçük
burjuva aydýnlarýný kastetmektedir. Çinde bu unsurlar, çoðunlukla þehirlerde yaþarlar;
ama köylük bölgelerde de sayýlarý oldukça fazladýr.
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zorundadýr. Tahýla ek olarak verilen adam baþýna beþ sentlik günlük yemek ücreti için gerekli para bile bulunamamakta ve askerler
iyi beslenememektedir; birçoða hastadýr, hastanelerdeki yaralýlarýn
durumu ise daha da kötüdür. Ülke çapýnda siyasî iktidarý ele geçirene kadar bu gibi zorluklarla karþýlaþmamýz elbette kaçýnýlmazdýr;
ama gene de bu zorluklarýn bir dereceye kadar üstesinden gelmek,
hayatý biraz olsun kolaylaþtýrmak ve özellikle de Kýzýl Ordunun ikmalini daha iyi bir biçimde yapmak ivedilikle gerekmektedir. Sýnýr
bölgesindeki Parti örgütleri, ekonomik sorunlarý çözmek için uygun
yollar bulamazlarsa, baðýmsýz rejim, düþman hâkimiyetinin istikrarlý
olmaya devam edeceði görece uzun bir dönem boyunca büyük
güçlüklerle karþýlaþacaktýr. Bu ekonomik sorunlara uygun bir çözümün bulunmasý, bütün Parti üyelerinin ilgisini gerektiren önemli bir
sorundur. [sayfa 89]
VI. ASKERÝ ÜSLER SORUNU

Sýnýr Bölgesindeki Parti örgütlerinin baþka bir görevi daha
vardýr; o da, Beþ Kuyular65 ve Ciyulungdaki askeri üslerin saðlamlaþtýrýlmasýdýr. Gerçekte arazi ve konum bakýmýndan elveriþli olan bu
iki bölge, yani Yungsin, Lingsien. Ningang ve Suyçuan illerinin kesiþtiði yerdeki Beþ Kuyular daðlýk bölgesiyle, Yungsin, Ningang, Caling
ve Lienhua illerinin kesiþtiði yerdeki Ciyulung daðlýk bölgesi sadece
bugün için ve sýnýr bölgesi açýsýndan deðil, ayný zamanda ileride
Hunan, Hubey ve Ciangside çýkacak ayaklanmalar açýsýndan da
önemli askeri üslerdir. Bu, özellikle hem halkýn desteðine sahip olduðumuz, hem de arazisi son derece engebeli ve stratejik bakýmdan önemli olan Beþ Kuyular için geçerlidir. Bu üsleri saðlamlaþtýrmak için, birinci olarak, yeterli bir savunma sistemi kurmak; ikinci
olarak, yeterli miktarda tahýl depolamak; üçüncü olarak da görece
iyi Kýzýl Ordu hastaneleri kurmak gerekmektedir. Sýnýr bölgesindeki
Parti örgütleri, bu üç görevi baþarýyla yerine getirmek için ellerinden geleni yapmalýdýrlar. [sayfa 90]

65
Beþ Kuyular, Cingang Daðlarýndaki, Batý Ciangside bulunan Yungsin, Ningang
ve Suyçuan ile Doðu Hunanda bulunan Lingsien ili arasýnda yer alan Büyük Kuyu,
Küçük Kuyu, Yukarý Kuyu, Orta Kuyu ve Aþaðý Kuyu köylerine verilen adlardýr.
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CÝNGANG DAÐLARINDAKÝ MÜCADELE*
25 Kasým 1928

HUNAN-CÝANGSÝ SINIR BÖLGESÝNDEKÝ
BAÐIMSIZ REJÝM VE AÐUSTOS YENÝLGÝSÝ

Çin bugün dünyada, Beyaz rejim tarafýndan kuþatýlmýþ bir ya
da daha fazla küçük bölgede, Kýzýl siyasî iktidarýn kurulmuþ olduðu
tek ülkedir. Ýncelersek görürüz ki bu olgunun nedenlerinden biri,
Çinin komprador ve toprakaðasý sýnýflarý içindeki bitip tükenmek
bilmeyen parçalanma ve savaþlardýr. Bu parçalanma ve savaþlar
devam ettiði sürece isçi ve köylülerin silahlý baðýmsýz rejimlerinin
yaþamaya devam etmesi ve büyümesi ek olarak þu koþullarý gerektirmektedir: (1) Saðlam bir kitle temeli, (2) saðlam bir parti örgütü,
(3) oldukça güçlü bir Kýzýl Ordu, (4) askeri harekât için elveriþli
arazi ve (5) temel ihtiyaçlarýn karþýlanmasý için yeterli ekonomik
kaynaklar.
Baðýmsýz bir rejim, kendisini kuþatan hâkim sýnýflara karþý
uyguladýðý stratejiyi duruma göre deðiþtirmeli, hakim sýnýflarýn rejimi geçici olarak istikrar kazandýðý zaman baþka bir stratejiyi benimsemelidir. Li Zungcen ile Tang Þengçi arasýndaki Hunan ve Hubey
Eyaletlerinde66 ve Çang Fakuy ile Li Ciþen arasýnda Guandung Eya* Bu yazý, Mao Zedung yoldaþ tarafýndan Çin Komünist Partisi Merkez Komitesine
sunulmuþ bir rapordur.
66
Bu savaþ, Ekim 1927de olmuþtur.
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letinde67 sürüp giden savaþlar sýrasýnda olduðu gibi, hâkim [sayfa 94]
sýnýflarýn parçalanmýþ olduðu dönemlerde, stratejimiz görece daha
cüretli, askeri harekâtta bulunduðumuz alan da görece daha geniþ
olabilir. Bununla birlikte, Beyaz terör bize darbe indirdiði zaman,
sýrtýmýzý dayayabileceðimiz güvenlikli bir þeye sahip olmak için merkezî bölgelerde saðlam bir temel kurmaya dikkat etmeliyiz. Bu yýlýn
Nisan ayýndan sonra güney eyaletlerinde olduðu gibi, hâkim sýnýflarýn rejiminin görece istikrarlý olduðu dönemlerde stratejimiz, adým
adým ilerleme stratejisi olmalýdýr. Böyle dönemlerde, askerî alanda
yapýlabilecek en kötü þey maceracý bir ilerleme için kuvvetlerimizi
bölmek; yerel çalýþma alanýnda (toprak daðýtýmý, siyasî iktidarýn
kurulmasý, Partinin geniþletilmesi ve yerel silahlý kuvvetlerin örgütlenmesi) yapýlabilecek en kötü þey ise kadrolarýmýzý daðýtmak ve
merkezi bölgelerde saðlam bir temel kurmayý savsaklamaktýr. Birçok küçük Kýzýl bölgenin uðradýðý yenilgi, ya gerekli nesnel koþullarýn
bulunmamasýndan ya da taktiklerde yapýlan öznel hatalardan
doðmuþtur. Taktiklerde yapýlan hatalarýn tek nedeni, hâkim sýnýflarýn rejiminin geçici olarak istikrar kazandýðý dönemlerle parçalandýðý dönemleri birbirinden açýk seçik ayýrdedememek olmuþtur. Geçici
istikrar dönemlerinde, bazý yoldaþlar, maceracý bir ilerleme için
kuvvetlerimizi bölmeyi savundular ve hatta sanki düþmanýn, sadece toprakaðalarýnýn paralý askerleriyle deðil, düzenli birliklerin yoðun
harekâtýyla da saldýrabileceði gerçeðini unutmuþ gibi geniþ bölgelerin savunmasýný yalnýzca Kýzýl Muhafýzlara býrakmayý önerdiler. Yerel çalýþmalarda ise, merkezi bölgelerde saðlam bir temel kurmayý
tamamen, gözardý ettiler ve olanaklarýmýzýn el verip elvermediðine
bakmadan yönetimimiz altýndaki topraklarý sýnýrsýzca geniþletmeye
çalýþtýlar. Biri, askeri harekâtta adým adým ilerleme siyasetini ya da
yerel çalýþmalarda çabalarýmýzý, kendimize yenilmez bir durum saðlamak amacýyla merkezi bölgelerde saðlam bir temel kurmak noktasýnda yoðunlaþtýrma siyasetini savunduðu zaman, onu tutucu
olmakla suçluyorlardý. Bu yoldaþlarýn yanlýþ fikirleri, geçen Aðustos
ayýnda Hunan-Ciangsi sýnýr bölgesinin ve Güney Hunanda [sayfa 95]
Dördüncü Kýzýl Ordunun uðradýðý yenilgilerin temel nedeniydi.
Hunan-Ciangsi sýnýr bölgesindeki çalýþmalarýmýz, geçen yýlýn
Ekim ayýnda baþladý. Baþlangýçta bu bölge illerindeki bütün Parti
67
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örgütlerimiz iþlemez haldeydi. Yerel silahlý kuvvetler, sadece Cingang Daðlan dolaylarýnda Yuan Vencay ve Vang Zo komutasýndaki
iki birlikten meydana geliyordu. Her birliðin iyi iþlemeyen altmýþar
tüfeði vardý. Öte yandan Yungsin, Lienhua, Çaling ve Lingsien illerinde köylü savunma müfrezeleri toprakaðalarý sýnýfý tarafýndan tamamen silahsýzlandýrýlmýþ ve kitlelerin devrimci coþkusu söndürülmüþtü. Bu yýlýn Þubat ayýna kadar, Ningang, Yungsin, Çaling ve Suyçuanda il Parti komiteleri, Lingsiengde ise bir özel bölge Parti komitesi kurulmuþtu. Lienhuada da bir Parti örgütü çalýþmaya ve Vanan
Ýl Komitesiyle baðlantý kurmaya baþlýyordu. Lingsien dýþýndaki bütün
illerin her biri birkaç yerel silahlý birliðe sahipti. Ningangda, Çalingde,
özellikle de Suyçuan ve Yungsin de, kitleleri toprakaðalarýna karþý
harekete geçiren birçok gerilla ayaklanmasý patlak verdi ve bunlarýn hepsi de oldukça baþarýlýydý. O dönemde toprak devrimi henüz
pek fazla ilerletilmemiþti. Siyasî iktidar organlarýna, iþçi, köylü ve
asker hükümetleri adý verilmekteydi. Orduda asker komiteleri68 kurulmuþtu. Birlikler ayrý ayrý görevlere gittikleri zaman, bunlarý yönetmek için eylem komiteleri meydana getiriliyordu. Partinin bu
bölgedeki yönetici organý, Güz Hasadý Ayaklanmasý sýrasýnda Hunan Eyalet Komitesi tarafýndan atanmýþ olan (sekreterliðini Mao
Zedungun yaptýðý) Cephe Komitesiydi. Cephe Komitesi, Güney Hunan Özel Komitesinin isteði üzerine Mart baþlarýnda kaldýrýldý ve
(sekreterliðini Ho Tingyingin yaptýðý) Tümen Parti Komitesi olarak
yeniden örgütlendi. Komite, böylece, yerel Parti örgütleri üzerinde
yetkisi olmayan, sadece ordu içindeki Parti örgütlerini yöneten bir
organ durumuna geldi. Bu arada, Mao Zedungun kuvvetleri oradaki Özel Komitenin isteði üzerine Güney Hunana gönderildi ve bunun sonucunda da Hunan-Ciangsi sýnýr bölgesi bir ayý aþkýn bir [sayfa
96] süre düþman iþgali altýnda kaldý. Mart ayýnýn sonlarýnda Güney
Hunanda yenilgiye uðradýk ve Nisan ayýnda Cu De ve Mao Zedung
komutasýndaki kuvvetler Güney Hunandaki köylü ordusuyla birlikte Ninganga çekilip sýnýr bölgesindeki baðýmsýz rejimi yeniden kurmaya baþladýlar.
Hunan-Ciangsi sýnýr bölgesindeki baðýmsýz rejim, Nisan ayýn68
Kýzýl Ordudaki asker temsilcileri toplantýlarý ve asker komiteleri sistemi daha
sonra kaldýrýldý. Halk Kurtuluþ Ordusu, 1947de her ikisi de kadrolarýn önderliði altýnda olmak üzere, asker toplantýlarý ve asker komiteleri sistemini resmen kabul
etti.
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dan baþlayarak, karþýsýnda, güneyde hakim sýnýflarýn geçici bir istikrara kavuþmuþ olan iktidarýný buldu Hunan ve Ciangsinin bizi bastýrmak için üzerimize gönderdikleri gerici kuvvetlerden oluþan alaylarýn sayýsý en az sekiz ya da dokuzu, hatta bazen on sekizi bulmaktaydý. Ama gene de, dört alaydan daha küçük bir kuvvetle ve dört
ay gibi uzun bir süre düþmanla çarpýþarak, her geçen gün baðýmsýz
rejimimizin yönetimindeki topraklarý büyüttük, toprak devrimini
derinleþtirdik, halkýn siyasî iktidarýný yaygýnlaþtýrdýk ve Kýzýl Orduyu
ve Kýzýl Muhafýzlarý geniþlettik. Bu, sýnýr bölgesindeki (yerel ve ordudaki) Parti örgütlerinin siyasetleri doðru olduðu için baþarýlabildi.
Sekreterliðini Mao Zedungun yaptýðý Sýnýr Bölgesi Özel Komitesinin
ve sekreterliðini Cen Yinin yaptýðý Parti Ordu Komitesinin o zamanki siyasetleri þöyleydi:
Düþmana karþý kararlýlýkla mücadele etmek, Losiao Sýradaðlarýnýn orta kýsýmlarýnda siyasî iktidarý kurmak ve kaçakçýlýða karþý
çýkmak.
Baðýmsýz rejimin hüküm sürdüðü bölgelerde toprak devrimini derinleþtirmek.
Ordu Parti örgütünün yardýmýyla yerel Parti örgütünün geliþmesini saðlamak ve düzenli ordunun yardýmýyla yerel silahlý kuvvetlerin geliþmesini saðlamak.
Hâkim sýnýflarýn görece güçlü bir iktidara sahip olduklarý Hunana karþý savunma, görece zayýf bir iktidara sahip olduklarý Ciangsiye karþý ise saldýrý durumunda bulunmak.
Yungsinin geliþtirilmesi için çok çaba harcamak burada halkýn baðýmsýz rejimini kurmak ve uzun bir [sayfa 97] mücadeleye hazýrlanmak.
Koþullar elveriþli olduðu zaman düþmanla savaþmalarý için
Kýzýl Ordu birliklerini toplamak ve birliklerin teker teker yok edilmesini önlemek amacýyla kuvvetlerin bölünmesine karþý çýkmak.
Baðýmsýz rejimin egemen olduðu bölgeyi geniþletmek için
dalgalar halinde ilerleme siyasetini benimsemek ve maceracý ilerleme yoluyla geniþleme siyasetine karþý çýkmak.
Bu doðru taktikler ve sýnýr bölgesinin mücadelemiz için elveriþli arazisi sayesinde ve Hunandan gelen istilacý birliklerle Ciangsiden gelenler arasýndaki baðlantýnýn yetersizliðinden dolayý, Nisandan Temmuza kadar geçen dört ay içinde birçok askeri zafer kazanmayý ve halkýn baðýmsýz rejimini geniþletmeyi baþardýk. Düþman,
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bizden birkaç kat güçlü olmasýna karþýn, rejimimizi yýkmak þöyle
dursun, geniþlemesini bile engelleyemedi. Rejimimizin Hunan ve
Ciangsi üzerindeki etkisi gittikçe daha fazla hissedilmeye baþladý.
Aðustos yenilgisinin tek nedeni, hâkim sýnýflarýn geçici bir istikrar
döneminde bulunduklarýný kavrayamayan bazý yoldaþlarýn, hâkim
sýnýflar içinde parçalanmalarýn hüküm sürdüðü dönemlere uygun
düþen bir siyaset benimsemeleri ve Güney Hunan üzerine maceracý bir þekilde ilerlemek için kuvvetlerimizi bölmeleriydi. Bu, hem
sýnýr bölgesinde, hem de Güney Hunanda yenilmemize yol açtý.
Hunan Eyalet Komitesinin temsilcisi Du Siucing ve Eyalet Komitesi
tarafýndan Sýnýr Bölgesi Özel Komitesi sekreterliðine atanmýþ olan
Yang Kayming, gerçek durumu kavrayamadýlar. Mao Zedungun,
Van Sisienin ve þiddetle karþý çýkan, öteki yoldaþlarýn Yungsinde
uzakta bulunmalarýndan yararlanarak, Parti Ordu Komitesinin, Özel
Komitenin ve Yungsin Ýl Komitesinin yaptýklarý ortak toplantýda aldýklarý ve Hunan Eyalet Komitesinin görüþlerini reddeden kararlara
uymadýlar. Hunan Eyalet Komitesinin Güney Hunan üzerine yürüme emrini mekanik bir þekilde uyguladýlar ve Yicanglý köylülerden
oluþan Kýzýl Ordunun [sayfa 98] 29. Alayýnýn mücadeleyi býrakýp eve
dönme isteðiyle uzlaþtýlar. Bu, hem sýnýr bölgesinde, hem de Güney Hunan da yenilmemize yol açtý.
Baþlangýçta, Temmuz ortalarýnda, Hunandan gelen, Va Þang
komutasýndaki Sekizinci Ordu Ningangý istila etmiþ, Yungsine girmiþ, bizimle savaþa tutuþmak için boþ yere uðraþmýþtý (askerlerimiz
bu kuvvetlerin üzerine yan yollardan birinden saldýrmayý denediler,
fakat ellerinden kaçýrdýlar). Vu Þangm kuvvetleri, kitlelerin bizi desteklemesinden korkarak aceleyle Lienhua üzerinden Çalinge çekildiler. Bu sýrada, Lingsien ve Çalinge saldýrmak üzere Ningangdan
yola çýkmýþ olan Kýzýl Ordunun ana birliði, Lingsiene varýnca planýný
deðiþtirdi ve Güney Hunana yöneldi. Ayný anda Ciangsiden gelen,
Vang Çun ve Cin Handing komutasýndaki Üçüncü Ordunun beþ
alayýyla Hu Vendu komutasýndaki Altýncý Ordunun altý alayýndan
meydana gelen düþman kuvvetleri, Yungsine karþý ortak bir saldýrýya giriþtiler. Bu sýrada Yungsinde sadece bir alayýmýz bulunmaktaydý. Bu alay, geniþ halk kitlelerinin baðrýnda gizlenerek ve düþman
üzerine her yönden giriþtiði gerilla saldýrýlarý yoluyla, düþmanýn on
bir alayýný yirmi beþ gün gibi bir süre boyunca Yungsin il merkezi
etrafýnda yarýçapý otuz li* olan bir alana hapsetti. Sonunda düþmanýn
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þiddetli saldýrýsý karþýsýnda önce Yungsin, bundan kýsa bir süre sonra da Lienhua ve Ningang düþtü. Tam bu sýrada, Ciangsiden gelen
düþman kuvvetleri arasýndaki iç anlaþmazlýklar birdenbire alevlendi; Hu Vendu komutasýndaki Altýncý Ordu aceleyle geri çekildi ve
hemen Çangþuda Vang Çunun Üçüncü Ordusuyla savaþa girdi. O
zaman diðer beþ Ciangsi alayý da aceleyle Yungsin il merkezine
çekildi. Eðer ana birliðimiz Güney Hunana gitmemiþ olsaydý, pekâlâ
bu düþman kuvvetini bozguna uðratabilir, baðýmsýz rejimimizin alanýný Cian, Anfu ve Pingsiangý kapsayacak þekilde geniþletebilir ve
bu alaný Pingciang ve Liuyangla [sayfa 99] birleþtirebilirdik. Ancak esas
kuvvetimiz uzakta bulunduðu ve geriye kalan tek alayýmýz da çok
yorgun olduðu için, adamlarýmýzdan bir kýsmýnýn Yuan Vencay ve
Vang Zo komutasýndaki iki birlikle iþbirliði halinde Cingang Daðlarýný savunmak üzere burada kalmasý ve benim de geri kalan askerleri, esas kuvvetimizi bulup geri çaðýrmak üzere Guydunga götürmem kararlaþtýrýldý. O sýrada, esas kuvvetimiz zaten Güney Hunandan Guydunga geri çekilmeye baþlamýþtý ve biz, 23 Aðustosta bu
kuvvetlerle birleþtik.
Kýzýl Ordunun esas kuvveti Temmuz ortalarýnda Lingsiene
vardýðý zaman, siyasî bakýmdan yalpalayan ve Güney Hunandaki
evlerine dönmek isteyen 29. Alayýn subay ve erleri, emirlere uymayý reddettiler. Öte yandan 28. Alay Güney Hunana gitmeye karþýydý
ve Güney Ciangsiye gitmek istiyordu; Yungsine geri dönmeyi ise
hiç istemiyordu. Du Siucingin 29. Alayýn taþýdýðý hatalý fikirleri teþvik
etmesi ve Ordu Komitesinin de, askerleri bu hatalý fikirlerden vazgeçirememesi üzerine, esas kuvvet Çençova gitmek üzere 17 Temmuzda Lingsienden ayrýldý. 24 Temmuzda ise, Fan Þiþeng komutasýndaki düþman kuvvetlerine karþý, Çençovda giriþtiði savaþta,
baþlangýçta baþarýlý olduysa da, sonra yenilerek savaþtan çekildi.
Bunun üzerine kendi baþýna hareket eden 29. Alay, eve dönmek
için hýzla Yiçanga doðru yola çýktý. Sonuç olarak alayýn bir kýsmý,
Leçangda Hu Fengçangýn haydutlarý tarafýndan yok edildi, diðer
bir kýsmý ise Çençov-Yiçang bölgesinde daðýldý ve bunlardan bir
daha haber alýnamadý. O sýrada bu alaydan geri kalanlarýn sayýsý
yüzü geçmiyordu. Neyse ki, esas kuvveti meydana getiren 28. Alay,
büyük kayýplar vermemiþti ve 18 Aðustosta Guydungu ele geçirdi.
* Li, bir Çin uzunluk ölçüsüdür. Ýki li, yaklaþýk olarak bir kilometredir. -Ç.N.
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Cingang Daðlarýndan gelen birlikler 23 Aðustosta alaya katýldýlar ve
birleþen kuvvetlerin Çungyi ve Þangyu yoluyla Cingang Daðlarýna
dönmesi kararlaþtýrýldý. Çungyiye vardýðýmýz zaman, tabur komutaný Yuan Çungçuan bir piyade ve bir topçu bölüðüyle birlikte kaçtý.
Daha sonra bu iki bölük bulunup geri getirilmekle birlikte, bu harekâtta alay komutanýmýz [sayfa 100] Vang Erço hayatýný kaybetti. Geri
dönmekte olan adamlarýmýz henüz hedeflerine varmadan önce,
Hunan ve Ciangsiden gelen düþman birlikleri bu fýrsattan yararlanarak 30 Aðustosta Cingang Daðlarýna saldýrdýlar. Cingang Daðlarýný
savunan birlikler, bir taburdan az olmakla beraber, üstün olduklarý
noktalardan yararlanarak, düþmaný geri püskürtüp bozguna uðrattýlar ve üssümüzü kurtardýlar.
Aðustos yenilgisinin nedenleri þunlardý: (1) Yalpalayan ve evlerini özleyen bazý subay ve erler savaþma güçlerini kaybetmiþlerdi;
Güney Hunana gitmek istemeyen baþka bazý subay ve erler ise
þevksizdiler; (2) askerlerimiz, yazýn boðucu sýcaðýnda yapýlan yürüyüþlerde bitkin düþmüþlerdi; (3) Lingsienden birkaç yüz li uzakta
maceracý bir harekâta giriþmiþ olan askerlerimizin sýnýr bölgesiyle
olan baðlarý kopmuþtu ve tek baþlarýna kalmýþlardý; (4) Güney Hunandaki kitleler henüz harekete geçirilmemiþ olduðu için, bu bölgeye yapýlan sefer, tamamen askerî bir macera olmuþtu; (5) düþmanýn durumu hakkýnda bilgimiz yoktu, (6) hazýrlýklarýmýz yetersizdi
ve subaylarla erler harekâtýn amacýný kavramamýþlardý.
BAÐIMSIZ REJÝM ALTINDAKÝ BÖLGEDE
BUGÜNKÜ DURUM

Bu yýlýn Nisan ayýndan itibaren Kýzýl bölgeler giderek geniþletilmiþtir. Ciangsi düþman kuvvetlerini dördüncü kez yenilgiye uðrattýðýmýz 23 Hazirandaki Lungyuanku (Yungsin ve Ningang sýnýrýnda
bulunmaktadýr) çarpýþmasýndan sonra Ningang, Yungsin ve Lienhua illerini, Cian ve Anfu nun bazý küçük kesimlerini, Suyçuanm
kuzey kesimini ve Lingsienin güneydoðu kesimini içine alan sýnýr
bölgesi, geliþmesinin doruðuna eriþti. Kýzýl bölgelerde topraðýn büyük
bir kýsmý daðýtýlmýþtý ve geri kalan kýsmý da daðýtýlmaktaydý. Ýlçe ve
kasabalarda, siyasi iktidar organlarý kuruldu. [sayfa 101]
Ningang, Yungsin, Lienhua ve Suyçuanda il hükümetleri kuruldu ve bir sýnýr bölgesi hükümeti meydana getirildi. Köylerde iþçi
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ve köylü ayaklanma müfrezeleri, ilçe ve il düzeyinde ise Kýzýl Muhafýzlar örgütlendi. Temmuzda Ciangsi düþman kuvvetleri saldýrýya geçti; Aðustosta Hunan ve Ciangsi düþman kuvvetleri birlikte Cingang
Daðlarýna saldýrdýlar. Sýnýr bölgesindeki bütün il merkezleri ve ovalar düþman tarafýndan iþgal edildi. Barýþý koruma birlikleri ve toprakaðalarýnýn paralý askerleri olan bu köpekler, azgýnlaþtýlar ve bütün
kasaba ve köylük bölgelerde Beyaz terör esmeye baþladý. Parti ve
hükümet örgütlerinin çoðu çöktü. Zengin köylüler ve Parti içindeki
oportünistler, büyük gruplar halinde düþman safýna geçtiler. Hunan
düþman kuvvetleri, ancak 30 Aðustostaki Cingang Daðlarý muharebesinden sonra Lingsiene geri çekildi, ama Ciangsi kuvvetleri bütün
il merkezlerini ve köylerin çoðunu hâlâ ellerinde tutuyorlardý. Bununla beraber düþman, Ningang in batý ve kuzey bölgelerini;
Yungsinin kuzeyindeki Tien-lung, batýsýndaki Siaosiciang ve güneyindeki Vanienþan bölgelerini; Lienhuadaki Þansi bölgesini; Suycuandaki Cingangþan bölgesini ve Lingsiendeki Çinþigang ve Dayuan bölgelerini kapsayan daðlýk alanlarý hiç bir zaman ele geçiremedi. Temmuz ve Aðustos aylarýnda, Kýzýl Ordunun bir alayý, çeþitli
illerin Kýzýl Muhafýzlarýyla uyum içinde hareket ederek, küçüklü büyüklü birçok muharebe verdi; sonunda daðlara geri çekildiðinde
sadece otuz tüfek kaybetmiþti.
Askerlerimiz, Çungyi ve Þangyu üzerinden Cingang Daðlarýna geri dönerken, Güney Ciangsiden gelen düþman kuvvetleri 
Liyu Siyi komutasýndaki Baðýmsýz 7. Tümen bizi Suyçuana kadar
takip etti. 13 Eylülde Liyu Þiyiyi yendik, birkaç yüz tüfek ele geçirdik ve Suyçuaný aldýk. 26 Eylülde Cingang Daðlarýna geri döndük. 1
Ekimde Ningang da, Siyüng Þihuyun tugaylarýndan biri olan Çu
Hunyuan komutasýndaki tugayla savaþa tutuþarak yendik ve Ningang ilinin tamamýný yeniden ele geçirdik. Bu arada Guydungda
konaklamýþ olan Yen Çungru komutasýndaki Hunan [sayfa 102] düþman
kuvvetlerinden 126 asker bizim tarafýmýza geçti ve Bi Çanyunun
komuta- sýnda bir özel görev taburu olarak örgütlendiler. 9 Kasýmda Lungyu-ankuda ve Ninganþ il merkezinde Çunun tugayýndan
bir alayý bozguna uðrattýk. Ertesi gün ilerleyerek Yungsini iþgal ettik,
fakat kýsa bir süre sonra Ninganga çekildik. Bugünkü durumda,
güneyde Suyçuan ilindeki Cingang Daðlarýnýn güney yamaçlarýndan kuzeyde Lienhua ilinin sýnýrýna kadar uzanan bölgemiz,
Ningangýn tamamý-ný ve Suyçuan, Lingsien ve Yungsinin bazý ke-
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simlerini içine alarak, kuzeyden güneye uza-nau dar ve kesintisiz
bir þerit meydana getirmektedir. Ancak Lienhuanýn Þangsi ilçesi ve
Yungsinin Tienlung ve Vannienþan ilçeleri, bu kesintisiz þerite saðlam bir þekilde baðlý deðildir. Düþman, askeri saldýrýlar ve ekonomik abluka yoluyla üs bölgemizi yýkmaya çalýþmaktadýr ve biz de
þimdi düþmanýn saldýrý-larýný bozguna uðratmaya hazýrlanýyoruz.
ASKERÝ SORUNLAR

Sýnýr bölgesindeki mücadele yalnýzca askeri olduðu için, hem
Parti hem de kitleler, savaþ temel alýnarak hazýrlanmalýdýr. Düþmanla
nasýl baþedileceði, nasýl savaþýlacaðý, günlük hayatýmýzýn baþlýca sorunu haline gelmiþtir. Baðýmsýz bir rejim silahlý olmak zorundadýr.
Eðer böyle bir rejimin silahlý kuvvetleri yoksa ya da yetersizse ya da
düþmanla olan iliþkilerde yanlýþ taktikler uygulanýrsa, nerede olursa
olsun, baðýmsýz rejimin bulunduðu bölge çok kýsa zamanda düþman
tarafýndan iþgal edilir. Mücadelenin her geçen gün daha da þiddetlenmesiyle, sorunlarýmýz son derece karmaþýk ve ciddi bir hale gelmiþtir.
Sýnýr bölgesindeki Kýzýl Ordu, (1) evvelce Ye Ting ve Ho Lung
komutasýnda bulunan Çaoçov ve Svatovdaki birlikler;69 (2)
Vuçangdaki eski Millî Hükümetin Muhafýz Alayý70 (3) Pingciang ve
Liuyanglý köylüler;71 (4) Güney Hunanh köylüler72 ve Þuykuþanlý
69
Baþlangýçta Ye Ting ve Ho Lung yoldaþlarýn komutasý altýndaki bu birlikler, 1
Aðustos 1927 Nançang Ayaklanmasýný düzenlediler. Guangdung Eyaletindeki Çaoçov
ve Svatov üzerine yürüyüþleri sýrasýnda yenilgiye uðradýlar. Cu De, Lin Biao ve Cen
Yi yoldaþlar tarafýndan yönetilen bazý birimler, gerilla harekâtýna devam etmek için,
Ciangsi yoluyla Güney Hunana geri çekildiler. 1928 Nisanýnda Cingang Daðlarýnda
Mao Zedung yoldaþýn kuvvetlerine katýldýlar.
70
1927 devrimi sýrasýnda, Vuçangdaki Millî Hükümetin Muhafýz Alayýndaki
kadrolarýn çoðunluðu Komünist Partisi üyesiydi. 1927 Temmuzunun sonlarýnda, Vang
Çingvey ve taraftarlarýnýn devrime ihanet etmelerinden sonra, alay, Nançangdaki
ayaklanmaya katýlmak üzere Vuçangý terk etti. Alay, yolda devrimci kuvvetlerin
Nançangdan ayrýlýp güneye gitmiþ olduðunu öðrenince yolunu deðiþtirerek Pingciang
ve Liuyangdaki silahlý köylü kuvvetlerine katýlmak üzere, Batý Ciangsideký Siuþuya
yöneldi.
71
1927 ilkbaharýnda, Hunan Eyaletindeki Pingciang ve Li-uyang bölgesinde
oldukça güçlü silahlý köylü kuvvetleri kuruldu. 21 Mayýsta, Su Kesiang, Cangþada
karþý-devrimci bir darbe düzenledi ve devrimci kitleleri katletti. Bunun üzerine silahlý
köylü kuvvetleri, 31 Mayýsta, karþý-devrimcilere gereken cevabý vermek için Cangþaya
doðru yürüyüþe geçti; ama oportünist Cen Dusiu tarafýndan durdurularak geri
çevrildiler. Bunun üzerine bu kuvvetlerin bir kýsmý gerilla savaþý vermek için baðýmsýz
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iþçiler;73 (5) Su Kesiang, Tang Þengçi, [sayfa 103] Bay Cungsi, Çu Peyde, Vu Þang ve Siyung Þihuy komutasýndaki kuvvetlerden esir alman askerler ve (6) sýrilr bölgesindeki illerde yaþayan köylülerden
meydana gelmektedir. Ancak bir yýlý aþkýn bir süre savaþtýktan sonra, evvelce Ye Ting ve Ho Lung komutasýndaki birliklerden, Muhafýz
Alayýndan ve Pingciang ve Liuyanglý köylülerden sadece üçte biri
kalmýþtýr. Güney Hunanlý köylüler de aðýr kayýplar vermiþtir. Dolayýsýyla, her ne kadar yukarýda sayýlan ilk dört grup bugüne kadar Dördüncü Kýzýl Ordunun belkemiðini meydana getirmiþse de þimdi,
son iki gruptan gelen askerlerin sayýsý bunlarýn sayýsýný çok aþmýþ
bulunmaktadýr. Bundan baþka, bu son iki grup içinde de, esir alýnanan askerlerin sayýsý köylülerin sayýsýný aþmaktadýr; bu kay nak olmasaydý, ciddi bir insan gücü sorunu ortaya çýkardý. Bu durumda
bile, insan sayýsýndaki artýþ, tüfek sayýsýndaki artýþa ayak uyduramamaktadýr. Tüfekler kolay kaybedilmiyor ama askerler yaralanýyor, öldürülüyor, hastalanýyor, kaçýyor ve dolayýsýyla daha kolay
kaybediliyorlar. Hunan Eyalet Komitesi bize Anyuandan74 isçi göndereceðine söz vermiþti. Bu sözünü yerine getireceðini ciddiyetle
umuyoruz.
Sýnýf kökeni bakýmýndan, Kýzýl Ordu kýsmen iþçi ve köylülerden, kýsmen de lümpen-proleterlerden oluþmaktadýr. Lümpen-proleterlerin sayýsýnýn çok fazla olmasý, kuþkusuz pek iyi bir þey deðildir.
bir alay halinde yeniden örgütlendiler. 1 Aðustostaki Nançang Ayaklanmasýndan
sonra bu silahlý köylüler, Ciangsi Eyaletindeki Siuþuy ve Tunggu ile Hunan
Eyaletindeki Pingciang ve Iiu-yangda, Vuçang Millî Hükümetinin eski Muhafýz Alayýyla
birleþtiler ve Ciangside bulunan Pingsiangdaki silahlý kömür madeni, iþçileriyle
iþbirliði halinde Güz Hasadý Ayaklanmasýný düzenlediler. Ekim ayýnda, Mao Zedung
yoldaþ bu kuvvetleri Cingang Daðlarýna götürdü.
72
1928 baþlarýnda, Cu De yoldaþ Güney Hunanda devrimci gerilla savaþýný
yönetirken, köylü hareketinin derin kökler salmýþ olduðu Yiçang, Çençov, Leyyang
Yungsing ve Zising illerinde köylü ordularý kuruldu. Daha sonra Cu De yoldaþ bu
kuvvetleri, Mao Zedung yoldaþ komutasýndaki kuvvetlere katýlmak üzere, Cingang
Daðlarýna götürdü.
73
Hunan Eyaletindeki Çanningde bulunan Þuykuþan, kurþun madenleriyle
tanýnmýþtýr. 1922de buradaki maden iþçileri, Komünist Partisinin önderliðinde bir
sendika kurdular ve karþý-devrîme karþý yýllarca mücadele ettiler. 1927deki Güz
Hasadý Ayaklanmasýndan sonra birçok maden iþçisi Kýzýl Orduya katýldý.
74
Ciangsi Eyaletinin Pingsiang ilinde bulunan ve 12 bin iþçi çalýþtýran Anyuan
Kömür Madenleri, Han Yepin Demir-Çelik Þirketine aitti. 1921den itibaren burada
Komünist Partisi Hunan Eyalet Komitesinin yolladýðý örgütleyiciler tarafýndan, Parti
örgütleri ve bir maden iþçileri sendikasý kuruldu.
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Ama bunlar, savaþma konusunda yeteneklidirler ve savaþ her geçen
gün bize daha fazla kayýp verdirterek sürdüðü için, kayýplarýmýzý
lümpen-proleterler ile kapatmak bile artýk kolay bir iþ olmaktan
çýkmýþtýr. Bu koþullar altýnda biricik çözüm yolu, siyasi eðitimi
yoðunlaþtýrmaktýr.
Kýzýl Ordu askerlerinin çoðu, daha önce paralý asker olarak
çalýþmýþ olanlardan meydana gelmektedir, fakat bunlar bir kere Kýzýl Orduya girdikten sonra nitelikleri deðiþmektedir. Her þeyden önce
Kýzýl Ordu, askerlerin baþkasý için deðil, kendileri ve halk için savaþtýklarýný hissetmelerini saðlayarak, paralý asker sistemini ortadan
kaldýrmýþtýr. Kýzýl Orduda þimdilik düzenli bir ücret sistemi [sayfa 104]
yoktur, ama yemeklik yað, tuz, yakacak odun ve sebze için para,
tahýl ve biraz da cep harçlýðý verilmektedir. Sýnýr bölgesinin yerlisi
olan bütün Kýzýl Ordu subay ve askerlerine toprak daðýtýlmýþtýr, ancak ülkenin diðer bölgelerinden gelenlere toprak daðýtmak oldukça
güç bir iþtir.
Kýzýl Ordu askerleri, siyasi eðitimden geçtikten sonra sýnýf
bilincine ulaþmýþ, toprak daðýtýmý, siyasi iktidarýn kurulmasý, iþçi ve
köylülerin silahlandýrýlmasý gibi sorunlarýn temellerini öðrenmiþlerdir.
Kendileri için, iþçi sýnýfý ve köylülük için savaþtýklarýný bilmektedirler. Bu nedenle çetin mücadelenin getirdiði güçlüklere yakýnmadan göðüs gerebilmektedirler. Her bölük, tabur ya da alayýn,
askerlerin çýkarlarýný temsil eden, siyasî çalýþmayý ve kitle çalýþmasýný
yürüten bir askerler komitesi vardýr.
Tecrübelerimiz, Parti temsilcileri sisteminin75 kaldýrýlmamasý
gerektiðini göstermiþtir. Parti kollarý bölükler temel alýnarak örgütlenmiþ olduðu için, Parti temsilcileri özellikle bölük düzeyinde önemli olmaktadýr. Parti temsilcisi, asker komitesinin siyasi eðitimi yürütmesini saðlamalý, kitle hareketleri için yapýlan çalýþmaya rehberlik
etmeli ve ayný zamanda Parti kolunun sekreterliðini yapmalýdýr. Olaylar, bölük Parti temsilcisi ne kadar iyi olursa, bölüðün o kadar saðlam olduðunu ve bölük komutanýnýn bu önemli siyasi rolü oynayamayacaðýný göstermiþtir. Alt kademelerdeki kadrolar arasýnda verilen kayýp büyük olduðu için, çoðu kez, esir alman düþman askerleri
çok kýsa bir zamanda takým yöneticisi ya da bölük komutaný ol75
1929 yýlýnda, Kýzýl Ordudaki Parti temsilcilerine siyasî komiser adý verildi. 1931
yýlýnda ise, bölük siyasî komiserlerinin adý siyasî eðitmen olarak deðiþtirildi.
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maktadýrlar; Þubat ve Mart aylarýnda esir alman askerlerden bazýlarý ise bugün tabur komutaný olmuþlardýr. Ordumuzun ismi Kýzýl Ordu
olduðu için, iþlerin Parti temsilcileri olmadan da yürüyeceði
düþünülebilir; ama bu, çok hatalý bir düþüncedir. Bir aralýk Güney
Hunandaki 28. Alay, bu sistemi ortadan kaldýrdý; ancak daha sonra
yeniden koymak zorunda kaldý. Parti temsilcilerinin adýn; eðitmen
olarak deðiþtirmek, bunlarýn, esir alýnan askerlerin nefretini kazanmýþ
olan Guomindang ordusundak: eðitmenlerle karýþtýrýlmasýna yol
açardý. Ayrýca ad deðiþikliði, [sayfa 105] sistemin esasýný etkilemeyeceði için, deðiþiklik yapmamaya karar verdik. Parti temsilcileri arasýndan verdiðimiz kayýplar çok aðýrdýr. Kaybettiðimiz Parti temsilcilerinin
yerine yenilerini yetiþtirmek için eðitime baþladýk, fakat ayný zamanda Merkez Komitesinin ve Hunan ve Ciangsi Eyalet Komitelerinin bize Parti temsilcisi olarak çalýþabilecek en az otuz yoldaþ göndereceklerini de umuyoruz.
Normal olarak bir askerin savaþabilecek duruma gelmesi
için, altý aylýk ya da bir yýllýk bir eðitime ihtiyacý vardýr. Ama bizim
askerlerimiz, hemen hiç bir eðitim görmeden, askere alýndýklarýnýn
ertesi günü savaþmak zorunda kalmaktadýrlar. Askerlik tekniðini
bilmeden, sadece cesaretlerine dayanarak savaþmaktadýrlar. Uzun
dinlenme ve eðitim süreleri sözkonusu olamayacaðýndan, yapýlacak tek þey, eðer mümkünse belirli çarpýþmalara girmekten kaçýnmaya çalýþmak ve böylelikle eðitim için zaman kazanmaktýr. Þimdi,
alt kademelerde subay olmak üzere eðitim gören 150 kiþilik bir
birliðimiz var ve bu eðitimi ilerde de sürdürmek niyetindeyiz. Merkez Komitesinin ve iki eyalet komitesinin bize, takým yöneticisiyle
bölük komutaný rütbelerinin üstünde daha çok sayýda subay göndereceðini umuyoruz.
Hunan Eyalet Komitesi, bizden, askerlerin maddi durumlarýyla ilgilenmemizi ve onlarý sýradan iþçi ve köylülerden en azýndan
birazcýk daha iyi bir duruma getirmemizi istedi. Aslýnda askerler
daha kötü bir durumdadýrlar. Her asker, tahýla ek olarak, yemeklik
yað, tuz, yakacak odun ve sebze için günde sadece beþ sent almaktadýr. Bunu saðlamak bile güç olmaktadýr. Sadece bunlarýn aylýk tutarý, on bin gümüþ dolarý aþmaktadýr ve bu paranýn tek kaynaðý, yerel
zorbalarýn mallarýnýn kamulaþtýrýlmasýdýr.76 Þimdi beþ bin kiþilik bir
ordunun kýþlýk elbiselerine konulacak pamuðumuz var, ancak hâlâ
kumaþ sýkýntýsý çekmekteyiz. Hava soðuk olmasýna raðmen, asker-
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lerimizin çoðu hâlâ iki kat ince elbise giymektedirler. Neyse ki zorluklara alýþkýnýz. Bunun ötesinde ayný zorluklarý hepimiz
paylaþmaktayýz; ordu komutanýndan aþçýya kadar herkes, tahýlýn
yanýnda, günlük beþ sentlik yiyecek ücretiyle yaþamýný [sayfa 106] sürdürmektedir. Cep harçlýðýna gelince, bunun miktarý yirmi sent de
olsa, kýrk sent de olsa, herkes ayný parayý alýyor77. Bunun sonucunda, askerler kimseden yakýnmamaktadýr.
Girdiðimiz her çarpýþmada yaralananlar oluyor. Ayný zamanda birçok subay ve er kötü beslenmeden, soðuktan ve baþka nedenlerden dolayý hastalanmýþlardýr. Daðlardaki hastanelerimizde
hem Çin hem de Batý usulü tedavi uygulanmaktadýr; ancak yeterli
sayýda doktorumuz ve ilacýmýz yoktur. Þu anda bu hastanelerde
sekiz yüzü aþkýn hasta bulunmaktadýr. Hunan Eyalet Komitesi, bize
ilaç saðlayacaðýna söz vermiþti; ama þimdiye kadar elimize ilaç
geçmedj. Yine de Merkez Komitesinin ve iki eyalet komitesinin
bize Batý tarzýnda eðitim görmüþ birkaç doktor ile bir miktar tentürdiyot göndereceðini ummaktayýz.
Kýzýl Ordunun, bu kadar kötü maddi koþullara ve bu kadar
sýk çarpýþmaya girmesine karþýn görevlerini yerine getirebilmiþ olmasýnýn bir nedeni de, Partinin oynadýðý rolün yaný sýra, demokrasi
uygulamasýdýr. Subaylar erleri dövmezler; subaylara ve askerlere
eþit davranýlýr; askerlerin toplantý yapma ve düþüncelerini açýklama
özgürlüðü vardýr; önemsiz formaliteler kaldýrýlmýþtýr; hesaplar herkesin denetimine açýktýr. Askerler, yemeði kendi aralarýnda birleþerek ortak yemekte ve bu yolla yemeklik yað, tuz, yakacak odun ve
sebze için verilen günlük beþ sentten, adam baþýna günde aþaðý
yukarý altý-yedi kuruþ tutan ve ortak yemek tasarrufu adýný verdikleri bir miktar cep harçlýðý bile biriktirebilmektedirler. Bütün bunlar,
askerleri çok hoþnut etmektedir. Özellikle yeni esir alman askerler,
bizim ordumuzla Guomindang ordusunun iki ayrý dünya olduðunu
görmektedirler. Kýzýl Ordudaki maddi koþullar, Beyaz ordudaki ka76
Yerel zorbalarýn mallarýna el konmasý, ordunun harcamalarýnýn bir kýsmýný
karþýlamak için baþvurulan geçici bir önlemdi. Üs bölgelerinin geniþlemesi ve
ordunun büyümesi, ordu harcamalarýnýn vergilendirme, yoluyla karþýlanmasýný hem
mümkün hem de gerekli kýldý.
77
O zamanki koþullarda gerekli olan eþit ücret uygulamasý, Kýzýl Orduda uzun
zaman yürürlükte kaldý. Fakat daha sonralarý, subaylar ve askerler, rütbelerine göre
çok küçük bir farklýlýk gösteren ücretler almaya baþladýlar.
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dar iyi olmasa bile, kendilerini manevi bakýmdan özgür hissetmektedirler. Daha dün Beyaz ordudayken hiç cesareti olmayan askerler, bugün Kýzýl Orduda çok cesur insanlar haline gelmiþlerdir; demokrasinin bu kadar büyük bir etkisi olmaktadýr. Kýzýl Ordu, esir
alýnan askerleri anýnda deðiþtiren bir ocak gibidir. Çinde, halkýn
olduðu [sayfa 107] kadar ordunun da demokrasiye ihtiyacý vardýr. Ordumuzdaki demokrasi, feodallerin paralý asker ordusunu içten yýkmak
için sahip olduðumuz önemli bir silahtýr.78
Þimdiki durumda Parti örgütünün dört kademesi vardýr:
Bölük Parti kolu, tabur komitesi, alay komitesi ve ordu komitesi. Bir
bölükte, her mangada bir grubu olan bir Parti kolu bulunmaktadýr.
Parti kolu, bölük temel alýnarak örgütlenmiþtir; bu, Kýzýl Ordunun
böylesine çetin bir mücadeleyi þimdiye kadar daðýlmadan sürdürebilmiþ olmasýnýn önemli nedenlerinden biridir. Ýki yýl önce, Guomindang ordusunda bulunduðumuz sýrada Partimizin askerler
arasýnda örgütsel kökleri yoktu; Ye Tingin birliklerinde79 bile sadece her alayda bir Parti kolu bulunmaktaydý. Hiç bir ciddi sýnavý cesaretle göðüsleyemememizin nedeni buydu. Bugün Kýzýl Orduda
Partililerin Parti üyesi olmayanlara oraný, aþaðý yukarý bire üçtür;
yani ortalama olarak her dört kiþiden biri Parti üyesidir. Son zamanlarda, savaþçýlar arasýndan Partiye daha çok üye kaydederek bu
oraný, her iki kiþiden biri Parti üyesi olacak þekilde yükseltmeye
karar verdik.80 Bugünkü durumda bölük Parti kollarýnda yeterli sayý78
Burada Mao Zedung yoldaþ, devrimci ordu içinde belirli bir demokrasi ölçüsüne
duyulan ihtiyaca özel bir önem veriyor; çünkü Kýzýl Ordunun ilk zamanlarýnda
demokrasiye özel bir önem verilmeksizin, ne orduya yeni katýlan köylülerin ve esir
alman Beyaz birliklerden saflarýmýza katýlan askerlerin devrimci coþkusunu harekete
geçirmek mümkün olurdu, ne de kadrolarýmýza da bulaþmýþ olan, gerici ordularda
görülen savaþaðalarýna özgü tutumlar saflarýmýzdan temizlenebilirdi. Elbette ki,
ordudaki demokrasi, askerî disiplinin sýnýrlarýný aþmamalý, disiplini zayýflatmaya deðil
güçlendirmeye hizmet etmelidir. Bu yüzden, bir yandan gerekli ölçüde bir demokrasi
geliþtirilirken, öte yandan disiplinsizlik demek olan aþýrý demokrasi talebiyle de
mücadele edilmelidir. Bu þekilde ortaya çýkan disiplinsizlik, Kýzýl Ordunun ilk
zamanlarýnda bir ara ciddî bir sorun haline gelmiþti. Mao Zedung yoldaþýn ordu
içindeki aþýrý demokrasiye karþý mücadelesiyle ilgili olarak bkz. bu ciltte Parti
Ýçindeki Yanlýþ Düþüncelerin Düzeltilmesi Üzerine, s. 136-151.
79
Ye Ting yoldaþ, 1926daki Kuzey Seferi sýrasýnda baðýmsýz bir alaya komuta
etmekteydi. Çekirdeðini komünistlerin oluþturduðu bu alay vurucu güç olarak ün
kazandý. Vuçangm devrimci ordunun eline geçmesinden sonra 24. Tümen, Nançang
Ayaklanmasýndan sonra da Onbirinci Ordu haline getirilerek geniþletildi.
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da iyi Parti sekreteri bulunmamaktadýr. Bunun için Merkez Komitesinden, bulunduklarý yerlerde artýk faaliyet gösteremeyen etkin kadrolardan bir kýsmýný buraya göndermesini istiyoruz. Güney Hunanlý
kadrolarýn hemen tamamý, ordu içinde Parti çalýþmasý yapmaktadýrlar. Fakat bunlardan bazýlarý, Aðustos ayýnda Güney Hunandan
geri çekildiðimiz sýrada daðýldýklarý için, artýk bu iþe daha fazla adam
ayýrabilecek durumda deðiliz.
Yerel silahlý kuvvetler, Kýzýl Muhafýzlar ilçe iþçi ve köylü ayaklanma müfrezelerinden oluþmaktadýr. Mýzrak vs. ve av tüfekleriyle
silahlanmýþ olan bu müfrezeler, kasaba temeline göre örgütlenmiþtir.
Her kasabanýn, gücü kasabanýn nüfusuna göre deðiþen bir müfrezesi vardýr. Bunlarýn, görevi karþý-devrimi bastýrmak, kasaba yönetimini korumak ve düþmanla savaþta Kýzýl Orduya ve Kýzýl Muhafýzlara
yardým etmektir. Ayaklanma müfrezeleri, ilk önce Yungsinde bir
yeraltý kuvveti olarak ortaya çýktý, fakat bütün [sayfa 108] il ele geçirildikten sonra, açýk hale geldiler. Bu örgütlenme þimdi, adý deðiþtirilmeksizin, sýnýr bölgesinin diðer illerinde de gerçekleþtirilmiþtir. Kýzýl
Muhafýzlarýn silahlarý, esas olarak beþ mermi alan tüfeklerden meydana gelmektedir, ama dokuz ve tek mermi alan tüfekleri de vardýr. Ningang da 140, Yungsinde 220, Lienhuada 43, Çalingde 50,
Lingsiende 90. Suyçuanda 130 ve Vananda 10 olmak üzere toplam 683 tüfek bulunmaktadýr. Bu tüfeklerin çoðu Kýzýl Ordu tarafýndan saðlanmýþ, küçük bir kýsmýný da Kýzýl Muhafýzlarýn kendileri
düþmandan ele geçirmiþlerdir. Ýllerdeki Kýzýl Muhafýzlarýn çoðunluðu, barýþý koruma birliklerine ve toprakaðalarýnýn paralý askerlerine karþý durmadan çarpýþarak savaþma güçlerini sürekli olarak
artýrmaktadýrlar. 21 Mayýs Olayýndan81 önce bütün illerde, köylü savunma birlikleri vardý. Yusiende 300, Çalingde 300, Lingsiende 60,
Suyçuanda 50, Yungsinde 80, Lienhuada 60, Ningangda 60 (Yuan
80
Kýzýl Ordunun daha sonraki tecrübeleri, Kýzýl Orduda bir Parti üyesine karþý
Partili olmayan iki asker þeklindeki oranýn uygun olduðunu gösterdi. Bu oran, Kýzýl
Orduda ve daha sonra da Halk Kurtuluþ Ordusunda genellikle korundu.
81
Çan Kayþek ve Vang Çingveyin kýþkýrtmasýyla, aralarýnda Su Kesiang ve Hu
Oienin de bulunduðu Guomindangm Hunandaki karþý-devrimci ordu komutanlarý,
21 Mayýs 1927de, Cangsadaki sendikalar, köylü birlikleri ve diðer devrimci örgütlerin
eyalet merkezlerine bir baskýn düzenledi. Komünistlerle devrimci iþçi ve köylüler,
kitle halinde tutuklandýlar ve katledildiler. Bu olay, iki karþý-devrimci Guomindang
kliði -baþýnda Varig Çingveyin bulunduðu Vuhan kliðiyle, baþýnda Çan Kayþekin
bulunduðu Nancing kliði- arasýndaki açýk iþbirliðini ortaya koymaktaydý.
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Vencayýn askerleri) ve Cingang Daðlarýnda 60 (Vang Zonun askerleri) olmak üzere toplam 970 tüfek vardý. 21 Mayýs Olayýndan sonra,
Yuan ve Vangýn askerlerinin elinde bulunan ve ele geçmemiþ olan
tüfeklerin dýþýnda sadece Suyçuanda altý ve Lienhuada bir tüfek
kaldý gerisi toprakaðalarýnýn eline geçti. Köylü savunma birlikleri,
izlenen oportünist çizginin sonucu olarak tüfeklerini koruyamadýlar.
Bugün, illerdeki Kýzýl Muhafýzlarýn tüfekleri sayýca hâlâ çok yetersizdir ve toprakaðalarýnýnkilerden daha azdýr. Kýzýl Ordu onlara silah
konusunda yardýmcý olmaya devam etmelidir. Kýzýl Ordu, kendi
savaþma gücünü azaltmamak koþuluyla, halkýn silahlandýrýlmasýna
yardýmcý olmak için elinden geleni yapmalýdýr. Kýzýl Ordunun bir
taburunun, her biri 75 tüfeðe sahip dört birlikten oluþmasý gerektiðini ve bu takdirde özel görev bölüðü, makineli tüfek bölüðü, havan bölüðü, alay karargâhý ve üç tabur karargâhýný da sayacak olursak, her alayýn 1075 tüfeðe sahip olacaðýný saptadýk. Savaþta ele
geçirilen tüfekler, mümkün olduðu ölçüde, yerel kuvvetlerin silahlandýrýlmasýnda kullanýlmalýdýr. Kýzýl Muhafýzlarýn komutanlarý, illerden Kýzýl Ordu eðitim birliklerine gönderilmiþ ve buradaki [sayfa 109]
eðitimlerini tamamlamýþ kimseler olmalýdýr. Kýzýl Ordu, baþka bölgelerden yerel kuvvetlere komuta etmek üzere gönderdiði kimselerin sayýsýný giderek azaltmalýdýr. Çu Peyde barýþý koruma birliklerini
ve paralý askerlerini silahlandýrmaktadýr; öte yandan, sýnýr illerindeki toprakaðalarýnýn silahlý kuvvetleri sayýca ve savaþma güçleri bakýmýndan oldukça güçlüdür. Bütün bunlar yerel Kýzýl kuvvetlerimizi
geniþletmeyi daha da acil bir ihtiyaç haline getirmektedir.
Kýzýl Ordunun ilkesi kuvvetlerini toplamak, Kýzýl Muhafýzlarýnki ise kuvvetlerini daðýtmaktýr. Gerici rejimin geçici bir istikrar dönemi içinde bulunduðu þimdiki durumda, düþman, Kýzýl Orduya saldýrmak için çok büyük kuvvetler toplayabilmektedir ve bu durumda kuvvetlerini daðýtmak, Kýzýl Ordunun lehine olmaz. Tecrübelerimize göre, kuvvetlerin daðýtýlmasý hemen hemen daima yenilgiye yol açarken, sayýca daha az, eþit ya da biraz daha üstün bir
düþman kuvvetiyle savaþmak için kuvvetlerin toplanmasý, genellikle zafere götürmüþtür. Merkez Komitesi, bize, uzunluðu ve geniþliði
birkaç bin liyi bulan çok geniþ bir alan içinde gerilla savaþýný geliþtirmemiz yolunda talimat vermiþtir; bu, büyük bir olasýlýkla gücümüzün olduðundan fazla deðerlendirilmesine dayanmaktadýr. Kýzýl
Muhafýzlar için ise, daðýlmak elveriþli bir durum yaratmaktadýr ve
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onlar þimdi, bütün illerdeki harekâtlarýnda bu yöntemi uygulamaktadýrlar.
Düþman kuvvetlerine yönelttiðimiz propagandada en etkili
yöntem, esir alman askerlerin serbest býrakýlmasý ve yaralýlarýn iyileþtirilmesidir. Düþman kuvvetlerinden esir aldýðýmýz asker ve takým
yöneticileriyle, bölük ve tabur komutanlarý arasýnda hemen propagandaya baþlýyoruz; esirler, kalmak ve gitmek isteyenler olarak ikiye ayrýlýyor ve gitmek isteyenler, yol paralarý da verilerek serbest
býrakýlýyorlar. Bu davranýþýmýz, düþmanýn Komünist haydutlar her
gördüklerini derhal öldürürler þeklindeki iftirasýný, bir anda yerle
bir etmektedir. Yang Çiþeng komutasýndaki 9. Tümenin yayýn organý olan On-Gün Dergisi, bu önlemden sözederken, Ne büyük
sahtekârlýk! diye feryat [sayfa 110] ediyor. Kýzýl Ordu askerleri, esirlere
büyük bir ilgi göstermekte ve ayrýlýrlarken onlarla candan bir þekilde
vedalaþmaktadýrlar. Esirler ise, düzenlenen bütün Yeni Kardeþlerimize Veda Toplantýlarýnda, buna, yürekten þükranlarýný belirten
konuþmalar yaparak karþýlýk vermektedirler. Yaralanan düþman askerlerinin tedavi edilmesinin de büyük bir etkisi olmaktadýr. Düþman
tarafýndaki Li Venbin gibi akýllý kimseler de, son zamanlarda, esirleri öldürmeye son verip, yaralýlarý tedavi ederek bizi örnek almaya
baþladýlar. Gene de, bizim askerlerimiz, yakalanmalarýndan sonraki
ilk çarpýþmada silahlarýný da birlikte getirerek yeniden bize katýlmaktadýrlar; böyle olaylar þimdiye kadar iki kez oldu. Bunlarýn
yaný sýra mümkün olduðu kadar çok yazýlý propaganda da yapýyoruz. Örneðin duvarlara sloganlarýmýzý yazýyoruz. Nereye gidersek, orada duvarlarý sloganlarýmýzla dolduruyoruz. Ancak bu iþi yapabilecek
yeterli sayýda adamýmýz yoktur ve Merkez Komitesiyle iki eyalet
komitesinin bize birkaç kiþi yollayacaklarýný ummaktayýz.
Askeri üslere gelince, birinci üssümüz olan Cingang Daðlarý,
Ningang, Lingsien, Suyçuan ve Yungsin illerinin birleþtiði yerde bulunmaktadýr. Cingang Daðlarýnýn Ningang ilinde bulunan kuzey yamacýndaki Maoping ile Suyçuanda bulunan güney yamacýndaki
Huangao arasýndaki uzaklýk 90 li, Yungsin ilinde bulunan doðu yamacýndaki Naþan ile Lingsiende bulunan batý yamacýndaki Þuyku
arasýndaki uzaklýk ise, 80 lidir. Bu bölgeyi çevreleyen hat, Naþandan
baþlayýp Lungyuanku (her ikisi de Yungsin ilin dedir), Sinçeng, Maoping, Dalung Cüçü de Ningang ilinde-dîr), Þidu, Þuyku, Siazun (bunlar Lingsien ilindedir), Yingpansu, Dayciapu, Dafen, Duyziçian, Huan-
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gao, Vudu-ciang ve Çeao (bunlarýn hepsi, Suyçuan ilindedir) üzerinden geçerek, yine Naþanda son bulmaktadýr ve uzunluðu 550
lidir. Daðlarda, çeltik tarlalarý ve Büyük Kuyu, Küçük Kuyu, Yukarý
Kuyu, Orta Kuyu, Aþaðý Kuyu, Ciping. Siaçuang, Þingçov, Caoping,
Baynihu ve Lofuda da köyler vardýr. Eskiden haydutlar ve asker
kaçaklarý ile dolu olan bütün bu yerler, þimdi bizim üs bölgemiz haline getirilmiþtir. [sayfa 111] Bölge nüfusu iki binin altýndadýr ve yýllýk pirinç üretimi, kabuðu ayýklandýktan sonra 10 bin daný geçmemektedir. Dolayýsýyla ordunun ihtiyacý olan tahýlýn tamamýný Ningang,
Yungsin ve Suyçuan illerinden saðlamak zorunda kalýyoruz. Daðlardaki bütün stratejik geçitler tahkim edilmiþtir. Hastanelerimiz,
battaniye ve kumaþ atölyelerimiz, donatým dairemiz ve alaylarýmýzýn cephe gerisi bürolarý hep bu bölgededir. Þu sýrada tahýl, Cingang
Daðlarýna Nin-gangdan getirilmektedir. Yeterli ikmal yapýldýðý sürece düþman bu bölgeye asla giremez. Ýkinci üssümüz olan Ci-yulung
Daðlarý, Ningang, Yungsin, Lienhua ve Çaling illerinin birleþtiði yerde bulunmaktadýr. Cingang Daðlarý kadar önemli olmamakla birlikte, bu dört ilin yerel silahlý kuvvetleri için en geri üs görevini görmektedir ve bu bölge de tahkim edilmiþtir. Beyaz rejim tarafýndan
kuþatýlmýþ baðýmsýz bir Kýzýl rejim için, daðlarýn saðladýðý stratejik
üstünlüklerden yararlanmak zorunludur.
TOPRAK SORUNLARI

Sýnýr bölgelerindeki toprak durumu. Bu bölgelerde
yaklaþýk olarak topraðýn yüzde 60'ýndan fazlasý toprakaðalarýna, yüzde 40'ýndan azý ise köylülere aitti. Giangsi kesimin de toprak mülkiyetinin en çok yoðunlaþmýþ olduðu bölge Suyçuan iliydi ve burada
topraðýn hemen yüzde 80i toprak aðalarýnýn elinde bulunmaktaydý.
Bunu yüzde 70le Yungsin izliyordu. Vanan, Ningang ve Lienhuada
toprak sahibi köylülerin sayýsý daha fazlaydý, fakat buralarda da topraðýn büyük kýsmý gene toprakaðalarýna aitti, yani topraklarýn yüzde
60'ý toprakaðalarýnýn elindeydi, köylüler ise topraklarýn ancak yüzde
40'ýna sahiptiler. Hunan kesiminde ise, hem Çaling hem de Lingsien ilinde, topraklarýn yüzde 70 kadarý toprakaðalarýna aittir.
Ara sýnýf. Topraklarýn daðýlýmý böyle olunca, bütün topraklara el konup bunlarýn yeniden daðýtýlmasý konusunda çoðunluðun
desteðini kazanmak mümkündür.82 Köylerde [sayfa 112] yaþayanlar,
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kabaca üç sýnýfa bölünmüþ durumdadýr: Büyük ve orta toprakaðalarý sýnýfý, küçük toprakaðalarýyla zengin köylülerden oluþan ara sýnýf, orta ve yoksul-köylüler sýnýfý. Zengin köylülerin çýkarlarý, çoðu
zaman, küçük toprakaðalarýnýn çýkarlarýyla iç içe geçmiþ bir durumdadýr. Zengin köylülerin elinde bulunan toprak, toplam topraðýn
küçük bir bölümünü meydana getirmektedir; ancak küçük toprakaðalarýnýn topraklarýyla birlikte hesap edildiðinde bu oran oldukça
büyümektedir. Bütün ülkede durum, büyük bir olasýlýkla bundan
pek farklý deðildir. Sýnýr bölgelerinde uygulamakta olduðumuz toprak siyaseti, bütün topraklara el koyma ve bunlarýn tümünü daðýtma þeklindedir; bunun sonucunda Kýzýl bölgede hem büyük ve
orta toprakaðalarý sýnýfý, hem de ara sýnýf hedef alýnmaktadýr. Siyasetimiz budur, ancak bu siyaseti uygulamaya koyarken, ara sýnýftan
gelen birçok engelleme ile karþýlaþtýk. Ara sýnýf devrimin ilk günlerinde yoksul köylü sýnýfýna boyun eðmiþ gibi göründü; ama gerçekte, toprak daðýtýmýný geciktirmek amacýyla yoksul köylüleri sindirmek
için, geleneksel toplumsal durumundan ve sahip olduðu klan otoritesinden yararlandý. Daha fazla geciktirmek mümkün olmayýnca
da, arazilerinin gerçek miktarýný gizlediler ya da iyi topraklarý kendilerine saklayýp, verimsiz topraklarýný verdiler. Uzun yýllar boyunca
ezilmiþ olan ve devrimin zaferine kuþkuyla bakan yoksul köylüler,
bu dönemde, çok defa ara sýnýfa boyun eðdiler ve kararlý bir eyleme giriþmeye cesaret edemediler. Köylerde ara sýnýfa karþý kararlý
bir eyleme, ancak devrim dalgasýnýn kabardýðý, örneðin, bir ya da
daha fazla ilde siyasi iktidarýn ele geçirilmiþ, gerici ordunun birkaç
defa bozguna uðratýlmýþ ve Kýzýl Ordunun yiðitliðinin tekrar tekrar
kanýtlanmýþ olduðu dönemlerde giriþilebilmekte-dir. Toprak daðýtýmýnýn geciktirilmesi ve sahip olunan arazi miktarýnýn gizlenmesine
iliþkin en ciddi örnekler, ara sýnýfýn sayýca en fazla olduðu Yungsin
ilinin güney kesiminde görülmüþtür. Bu bölgede gerçek anlamda
bir toprak daðýtýmý, ancak Kýzýl Ordunun 23 Haziranda Lungyuan82
Bütün topraklara el konulup bunlarýn yeniden daðýtýlmasý, Hunan-Ciangsi
sýnýr bölgesinde 1928de çýkartýlan Toprak Yasasýnýn bir maddesiydi. Mao Zedung
yoldaþ daha sonra, sadece toprakaðalarýnýn topraklarý yerine, bütün topraklara el
konmasýnýn, toprak mücadelesindeki tecrübesizlikten kaynaklanan bir hata olduðuna
iþaret etti. Ciangsideki Singguo ilinin 1929 Nisanýnda kabul edilen Toprak Yasasýnda,
bütün topraklara el konulmasý maddesi, hazine topraklarýyla toprakaðalarý sýnýfýnýn
topraklarýna el konulmasý þeklinde deðiþtirildi.
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kuda kazandýðý büyük zaferden ve bölge hükümetinin daðýtýmý [saygeciktirdikleri için bazý kimseleri cezalandýrmasýndan sonra
gerçekleþtirilebildi. Fakat bütün illerde feodal aile sistemi hüküm
sürdüðü ve bir ya da bir grup köydeki bütün aileler ayný klana baðlý
olduklarý için, buralarda yaþayanlarýn kendi sýnýflarýnýn bilincine
ulaþmalarý ve köylerde klan anlayýþýnýn yýkýlmasý, oldukça uzun bir
süre alacaktýr.
Beyaz terör karþýsýnda ara sýnýfýn dönekliði. Devrim dalgasý kabardýðý zaman saldýrýya uðramýþ olan ara sýnýf, Beyaz terör
esmeye baþlar, baþlamaz, düþman saflarýna katýldý. Yungsin ve Ningangda, devrimci köylülerin evlerini ateþe veren gerici birliklere yol
gösterenler, hep küçük toprakaðalarý ve zengin köylülerdi. Gericilerin emirlerine uyarak evleri yaktýlar, insanlarý tutukladýlar; üstelik
bunlarý yaparken, çok hayâsýzca davrandýlar. Kýzýl Ordu, Ningang,
Sinçeng, Guçeng ve Lungþi bölgesine geri döndüðü zaman, komünistlerin kendilerini öldüreceði þeklindeki gerici propagandaya aldanan birkaç bin köylü, gericilerle birlikte Yungsine kaçtý. Ancak
biz, kaçan köylüler öldürülmeyecektir ve kaçan köylüler, geri
dönüp ekinlerini kaldýrabilirler þeklinde bir propaganda yürüttükten sonra, bunlarýn bir bölümü yavaþ yavaþ geri gelmeye baþladý.
Devrim dalgasý, ülke çapýnda geri bir durumda bulunduðu
zaman, bölgelerimizde karþýlaþtýðýmýz en güç sorun, ara sýnýf üzerinde saðlam bir hâkimiyet kurmaktýr. Bu sýnýfýn ihanetinin baþlýca
nedeni, devrimden fazla aðýr bir darbe yemiþ olmasýdýr. Fakat ülke
çapýnda devrim dalgasýnýn kabarmasý yoksul köylü sýnýfý için güvenilir bir dayanak olmakta ve onlarý yüreklendirmekte, ara sýnýf içinse korku verici bir þey olmakta ve bunlar, yoksul köylülerin, denetimi
dýþýna çýkmaya cesaret edememektedirler. Li Zungcen ile Tang
Þengçi arasýndaki savaþ Hunana yayýldýðý zaman, (o zamana kadar
Kýzýl Ordunun, Çalingden Suycuana geri çekilmiþ olmasýna karþýn)
Çalingdeki küçük toprakaðalarý köylüleri yatýþtýrmaya çalýþtýlar, hatta aralarýnda, Yeni Yýl armaðaný olarak köylülere domuz eti gönderenler bile oldu. Ama savaþ sona erdikten sonra, böyle þeyler bir
daha hiç olmadý. Karþý-devrimin ülke çapýnda yükselmekte [sayfa 114]
olduðu bugünkü durumda, devrimden aðýr darbeler yemiþ olan,
Beyaz bölgelerdeki ara sýnýf, hemen tamamen büyük toprakaðalarý
sýnýfýnýn yanýnda yer almýþtýr. Yoksul köylü sýnýfý ise, tecrit olmuþ durumdadýr. Bu, elbette ki, çok ciddi bir sorundur.83
fa 113]
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Ara sýnýfýn dönekliðinin nedenlerinden biri olan günlük
hayatýn baskýsý. Bugün Kýzýl ve Beyaz bölgeler, savaþ halindeki iki
ülke gibi karþý karþýya bulunmaktadýrlar. Sýký düþman ablukasý ve
küçük burjuvaziye karþý yanlýþ tutumumuz sonucunda, iki bölge
arasýndaki ticaret hemen tamamen kesilmiþtir; tuz, kumaþ ve ilaç
gibi ihtiyaç maddeleri, kýt ve pahalýdýr. Kereste, çay ve yað gibi tarým ürünlerinin bölge dýþýna gönderilememesi, köylülerin parasal
gelirlerinin kesilmesine yol açmakta ve bundan halkýn tümü etkilenmektedir. Yoksul köylüler, bu gibi zorluklara daha kolay katlanabilmektedirler, ama ara sýnýf artýk bu zorluklara dayanamaz hale
geldiði zaman, büyük toprakaðalarý sýnýfýnýn safýna geçecektir. Çinde
toprakaðalarý sýnýfý içindeki ve savaþaðalarý arasýndaki parçalanma
ve savaþlar devam etmediði ve ülke çapýnda devrimci bir durum
geliþmediði takdirde, küçük baðýmsýz Kýzýl rejimler büyük bir ekonomik baský altýnda kalacaklardýr ve bu durumda varlýklarýný sürdürebilecekleri kuþkuludur. Çünkü böylesine bir ekonomik baský ara
sýnýf için dayanýlmaz olmanýn ötesinde, bir gün iþçilerin, yoksul köylülerin ve Kýzýl Ordu askerlerinin bile dayanma gücünü aþabilir. Yungsin
ve Ningang illerinde, býrakalým diðer þeyleri, yemeðe konacak tuz
bulunmadýðý, kumaþ ve ilacýn tamamen tükendiði bir dönem
yaþadýk. Þimdi artýk tuz bulunabiliyor, ama çok pahalý. Kumaþ ve
ilaç hâlâ bulunmuyor. Ningang, Batý Yungsin ve Kuzey Suyçuanda
(bu yerlerin hepsi, bugün elimizdeki bölgeler arasýndadýr) bol miktarda üretilen kereste, çay vs yað, dýþarý gönderilememektedir.84
Toprak daðýtýmýnýn ölçütü. Toprak daðýtýmýnda, birim ola83
Mao Zedung yoldaþ, köylük bölgelerdeki ara sýnýfýn kazanýlmasýnýn önemini
gözönünde bulundurarak, ara sýnýfa karþý fazla sert davranma þeklindeki hatalý siyaseti kýsa zamanda düzeltti. Mao Zedung yoldaþýn bu sýnýfa karþý izlenecek siyaset
konusundaki görüþleri, bu makaleden baþka, aralarýnda Geliþigüzel Ev Yakma ve
Adam Öldürmenin Yasaklanmasý ve Orta ve Küçük Tüccarlarýn Çýkarlarýnýn
Korunmasý önerilerinin de yer aldýðý Kýzýl Ordunun 6. Parti Kongresine (Kasým
1928) sunulan önerilerde; Dördüncü Kýzýl Ordunun zamanla biraz mülk edinmiþ
kasaba tüccarlarýna, yetkili makamlara itaat ettikleri sürece dokunulmamasýný isteyen Ocak 1929 tarihli bildirisinde; Singguo ilinin Nisan 1929da kabul edilen Toprak
Yasasýnda (bkz. Not 17) vb. ortaya konmaktadýr.
84
Devrimci savaþýn yayýlmasý, devrimci üs bölgelerinin geniþletilmesi ve sanayi
ve ticaretin devrimci hükümet tarafýndan korunmasý siyasetinin benimsenmesiyle,
bu durumu deðiþtirmek mümkün oldu ve bir süre sonra da gerçekten böyle bir deðiþme saðlandý. Burada belirleyici olan, millî burjuvazinin sanayi ve ticaretini kararlýlýkla korumak ve bu konudaki aþýrý sol siyasetlere karþý çýkmaktý.
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rak ilçe alýnmaktadýr. Yungsinin Siaociang bölgesinde olduðu gibi
tarýma elveriþli topraklarýn az olduðu daðlýk bölgelerde bazen üç ya
da dört ilçe birim olarak alýnýyordu; [sayfa 115] fakat bu gibi durumlara
çok seyrek rastlanýyordu. Kadýn erkek, genç ihtiyar, bütün bölge
sakinlerine eþit miktarda toprak veriliyordu. Þimdi ise, bu konuda
Merkez Komitesinin, ölçüt olarak iþgücünün alýnmasýný öngören planýna uygun bir þekilde deðiþiklik yapýlmýþtýr ve artýk iþgücüne sahip
olan bir kimseye, iþgücüne sahip olmayan bir kimseye verilen topraðýn iki katý toprak verilmektedir.85
Toprak sahibi köylülere taviz verilmesi sorunu. Bu sorun
henüz ayrýntýlý bir biçimde tartýþýlmamýþtýr. Toprak sahibi köylüler
arasýndan zengin köylüler, üretkenliðin ölçüt olarak alýnmasýný, yani
daha çok insan gücüne ve sermayeye (tarým aletleri gibi) sahip
olanlara daha çok toprak verilmesini istemiþlerdir. Bunlar, eþit daðýtýmýn da, iþgücüne göre daðýtýmýn da, kendi lehlerine olmadýðýný
düþünmektedirler. Daha çok çaba sarfetmeye istekli olduklarýna ve
bunun, sermayelerinin deðerlendirilmesiyle de birleþtiði zaman,
daha fazla mahsul yetiþtirmelerini mümkün kýlacaðýna iþaret etmiþlerdir. Kendilerine herkesle ayný miktarda toprak verildiði, özel çabalarý ve baþkalarýndan daha fazla olan sermayeleri hesaba katýlmadýðý (kullanmadan býrakýldýðý) takdirde, bundan hoþlanmayacaklardýr. Burada toprak daðýtýmý, hâlâ Merkez Komitesi tarafýndan saptandýðý þekilde yürütülmektedir. Ancak bu soru üzerinde daha fazla
tartýþmak gerekmektedir ve bir sonuca ulaþýldýðý zaman, bu konuda bir rapor sunulacaktýr.
Arazi vergisi. Ningangda mahsulün yüzde 20si vergi olarak
alýnmaktadýr. Bu, Merkez Komitesinin saptadýðý orandan yüzde 5
fazladýr; verginin toplanmasýna baþlanmýþ olduðu için þu anda bu
konuda bir deðiþiklik yapmak doðru olmaz, fakat gelecek yýl vergi
oraný düþürülecektir. Bundan baþka, Suyçuan, Lingsien ve Yungsinin
rejimimiz altýnda bulunan kesimlerinde arazi engebelidir ve buralarda yaþayan köylüler o kadar yoksuldur ki, bunlardaiî hiç vergi
alýnmamalýdýr. Hükümetin ve Kýzýl Muhafýzlarýn giderlerini, Beyaz
bölgelerdeki yerel zorbalarýn mallarýna el koyarak karþýlamak zorundayýz. Kýzýl Ordunun erzak ihtiyacýna gelince, pirinç þimdilik Nin85
Ýþgücü, toprak daðýtýmý için uygun bir ölçüt deðildir: Zaten Kýzýl Bölgelerde de
toprak, adam baþýna eþit toprak düþecek þekilde yeniden daðýtýlmýþtý.
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gangda toplanan arazi vergisinden [sayfa 116] saðlanmaktadýr; nakit
para saðlamanýn tek yolu ise, yerel zorbalarýn mallarýna el koymaktýr. Ekim ayýnda Suyçuanda yürüttüðümüz gerilla harekâtý sýrasýnda
ohbin yuandan fazla para topladýk. Bu para bizi bir süre idare eder.
Para bittiði zaman yeniden para saðlamanýn yollarýný araþtýracaðýz.
SÝYASÝ ÝKTÝDAR SORUNLARI

Her tarafta, il, ilçe ve kasaba düzeyinde halkýn siyasi iktidarý
kurulmuþtur; ancak bu daha çok lafta kalmýþ, fiilen gerçekleþtirilememiþtir. Birçok yerde, iþçi, köylü ve asker temsilcileri meclisi yoktur. Kasaba, ilçe ve hatta il hükümetlerinin yürütme komiteleri hep
ayný þekilde geliþigüzel yapýlan kitle toplantýlarýnda seçilmiþlerdir.
Fakat belli bir andaki ihtiyaçlarýn sýkýþtýrmasýyla hazýrlýksýz düzenlenen kitle toplantýlarýnda, ne sorunlar tartýþýlabilir, ne de bunlarýn,
kitlelerin siyasi eðitimine bir yararý olur. Üstelik bu gibi toplantýlar,
aydýnlarýn ve mevki düþkünlerinin çeþitli manevralar çevirmelerine
fazlasýyla uygun bir ortam yaratýr. Bazý yerlerde, bir meclis vardýr,
ama bu meclise, yalnýzca yürütme komitesini seçmek için oluþturulmuþ geçici bir organ gözüyle bakýlmaktadýr. Seçim yapýlýr yapýlmaz, yetki komitenin elinde toplanmakta ve bundan sonra artýk
meclisten hiç ses seda çýkmamaktadýr. Gerçekten adlarýna layýk
olan iþçi, köylü ve asker temsilcileri meclisleri de vardýr, ancak
bunlarýn sayýsý çok azdýr. Bunun nedeni, bu yeni siyasi sistemle ilgili
propaganda ve eðitim eksikliðidir. Keyfinin istediði gibi emir verme
þeklindeki, kötü, feodal alýþkanlýðýn halkýn ve hatta sýradan Parti
üyelerinin bilinçlerinde o kadar derin kökleri vardýr ki, bunun bir
anda silinip atýlmasý olanaksýzdýr; bu, yeni bir sorun ortaya çýkýnca
iþin kolayýna kaçýlmasýna, demokratik sistemin getirdiði zahmetlerden hoþlanýlmamasýna yol açmaktadýr. Demokratik merkeziyetçilik, ancak bu ilkenin yararý devrimci mücadele içinde kanýtlanýrsa
ve kitleler, bunun, güçlerini [sayfa 117] seferber etmenin en iyi aracý ve
mücadelelerinde kendilerine çok büyük yararlar saðlayan bir ilke
olduðunu kavrarlarsa, kitle örgütlerinde yaygýn ve etkin bir biçimde
uygulanabilir. Biz, daha önceki hatalarý giderek düzeltmek amacýyla, bütün kademelerdeki meclisler için, (Merkez Komitesinin
hazýrlamýþ olduðu taslak temelinde) bunlarýn iç iþleyiþlerine iliþkin
ayrýntýlý bir yasa hazýrlamaktayýz. Kýzýl Orduda, yalnýzca asker komi-

Mao Zedung
Seçme Eserler-I

93

teleri kurulmasý fakat askerler arasýnda toplantýlar düzenlenmemesi þeklindeki hatayý düzeltmek amacýyla, þimdi her kademede sürekli bir kuruluþ olarak asker temsilcileri toplantýlarý düzenlenmektedir.
Bugünkü durumda halk kitleleri, iþçi, köylü ve asker hükümeti denince bundan genellikle yürütme komitesini anlamaktadýrlar. Çünkü hâlâ meclisin sahip olduðu yetkilerden haberdar
deðillerdir ve aslýnda iktidarýn tek baþýna yürütme komitesinde olduðunu sanmaktadýrlar. Yürütme komiteleri, ardlarýnda bir meclis
bulunmadýðý zaman, genellikle kitlelerin görüþlerini göz önünde tutmadan hareket etmektedirler. Bunun sonucunda, topraklara el koyma ve bunlarýn yeniden daðýtýmýnda duraksama ve uzlaþmalar,
eldeki fonlarýn israfý, zimmete para geçirme, Beyaz kuvvetler
karþýsýnda korkuya kapýlma ya da isteksiz savaþma gibi olaylara her
yanda rastlanmaktadýr. Bunun dýþýnda, yürütme komitesinin genel
toplantýlarý da çok seyrek yapýlmaktadýr; bütün iþler yürütme komitesi daimi komitesi tarafýndan kararlaþtýrýlýp yürütülmektedir. Ýlçe
ve kasaba yönetimlerinde, daimi komite bile çok seyrek toplanmakta, iþler ise, yönetimde çalýþan dört kiþi, yani baþkan, sekreter,
sayman ve Kýzýl Muhafýzlarýn (ya da ayaklanma müfrezesinin) komutaný tarafýndan ayrý ayrý kararlaþtýrýlýp yürütülmektedir. Dolayýsýyla
demokratik merkeziyetçilik, hükümetin çalýþmasýnda bile düzenli
bir uygulama haline gelmemiþtir.
Ýlk günlerde, küçük toprakaðalarý ve zengin köylüler, özellikle kasaba düzeyinde, hükümet komitelerine girmek için çok
uðraþtýlar. Kýrmýzý þeritler takýnýp devrimin hararetli yandaþlarý pozuna bürünerek, hileyle hükümet komitelerine( [sayfa 118] sýzmakta
ve yoksul köylü üyelerin rolünü en az indirerek her þeyin denetimini ele geçirmekteydiler. Komitelerin bunlardan temizlenmesi, ancak mücadele süre; içinde maskelerinin düþürülmesi ve yoksul
köylülerin onlara karþý mücadeleye giriþmeleriyle mümkündür. Çok
yaygýn olmamakla birlikte, yukarýda anlatýlan duruma bazý yerlerde
rastlanmaktadýr.
Partinin kitleler arasýndaki prestiji ve otoritesi çok büyüktür,
hükümetinki ise çok daha azdýr. Bunun nedeni, iþlerin daha kolay
yürütülmesini saðlamak için Partinin bir çok sorunu bizzat ele almasý ve hükümet organlarýný bir kenara itmesidir. Bunun birçok
örneði vardýr. Bazý yerlerdeki hükümet organlarýnda Parti üyelerinden oluþan önde gruplar bulunmamaktadýr ve bazý yerlerde de bu-
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lunduklarý halde iyi çalýþmamaktadýrlar. Parti, bundan sonra hükümete önderlik etme görevini yerine getirmelidir; propaganda dýþýnda,
Partinin siyasetleri ve önerdiði önlemler, hükümet organlarý aracýlýðýyla uygulanmalýdýr. Hükümete doðrudan emir vermek þeklindeki Guomindangýn yürüttüðü yanlýþ uygulamadan kaçýnýlmalýdýr.
PARTÝNÝN ÖRGÜTLENMESÝ SORUNLARI

Oportünizme karþý mücadele. 21 Mayýs Olayý sýralara da,
sýnýr bölgesindeki illerde bulunan Parti örgütlerini oportünistlerin
denetimi altýnda bulunduðu söylenebilir. Karþý-devrim baþladýðý zaman, buna karþý kararlý bir mücadele verilmedi. Geçen yýlýn Ekim
ayýnda Kýzýl Ordu (Devrimci Ýþçi Köylü Ordusuna Baðlý Birinci Ordunun 1. Tümeninin 1. Alayý sýnýr bölgesindeki illere ulaþtýðý zama geriye sadece gizlenmiþ olan birkaç Parti üyesi kalmýþ Parti örgütleri
ise düþman tarafýndan tamamen çökertilmiþti. Geçen Kasýmla Nisan arasýndaki dönem, Partinin yeniden inþa edildiði dönemdi. Mayýstan bu yana geçen dönem ise büyük bir geliþme dönemi olmuþtur.
Fakat oportünizmin belirtileri son on iki ay içinde yaygýnlýðýný sürdürdü. [sayfa 119] Düþman yaklaþtýðýnda, savaþma isteðinden yoksun
bazý üyeler uzak tepelere çekilerek saklandýlar ve buna pusuya
yatma adýný taktýlar. Diðer bazý üyeler ise, çok aktif olmakla birlikte, gözükara eylemlere giriþtiler. Her iki davranýþ da, küçük burjuva
ideolojisinin bir ifadesiydi. Üyelerin, uzun bir süre, mücadele içinde
çelikleþmeleri ve Parti içi eðitimden geçmeleri sonucunda, bu gibi
þeyler daha az görülmeye, baþlanmýþtýr. Ayný küçük burjuva ideolojisi geçen sene Kýzýl Orduda da görülüyordu. Düþman yaklaþtýðýnda,
ya pervasýzca savaþa atýlmak, ya da vaktinden önce geri çekilmek
öneriliyordu. Çoðu kez, ayný kiþinin, giriþeceðimiz askeri eylemler
konusunda yaptýðýmýz tartýþmalarýn geliþmesi içinde her iki fikri de
ileri sürdüðü görülmekteydi. Bu oportünist ideoloji, uzun süreli bir
Parti içi mücadele, pervasýzca giriþtiðimiz savaþlarda verdiðimin kayýplar ve vaktinden önce çekilirken uðradýðýmýz yenilgiler gibi yaþanýlan
olaylardan çýkartýlan dersler sayesinde giderek düzeltilmiþtir.
Bölgecilik. Sýnýr bölgesindeki ekonomi, tarýmsal bir ekonomidir ve bazý yerlerde hâlâ el havaný kullanýlmaktadýr (daðlýk bölgelerde, genellikle pirincin kabuðunu ayýklamak için hâlâ tahta havan
kullanýlmaktadýr; ovalarda ise çoðunlukla taþ havanlar kullanýlmakta-
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dýr). Toplumsal örgütlenme birimi, her yerde, ayný soyadýný taþýyan
kiþilerden oluþan klandýr. Köylerdeki Parti örgütlerinde, Parti kollarý
ayný soyadýný taþýyan ve birarada yaþayan üyelerden oluþtuðu için,
Parti kolu toplantýlarýnýn gerçekte klan toplantýlarý halini almasý, çok
görülen bir olaydýr. Bu koþullar altýnda militan bir Bolþevik Parti
inþa etmek kuþkusuz zor olmaktadýr. Bu gibi üyeler, kendilerine,
komünistler devletleri ya da eyaletleri birbirlerinden kesin çizgilerle
ayýrmazlar ya da farklý il, ilçe ve kasabalar arasýna kesin çizgiler
çekilmemesi gerekir dendiðinde, bunu pekiyi kavrayamamaktadýrlar. Ýller arasýndaki ve hatta ayný ilin ilçe ve kasabalarý arasýndaki
iliþkilerde, ciddi ölçülere varan bir bölgecik görülmektedir. Bölgecilik, ikna yöntemi ile ancak belli bir noktaya kadar giderilebilir. Aslýnda hiç de [sayfa 120] bölgesel olmayan Beyaz terör, bölgeciliðin giderilmesinde çok daha etkili olmaktadýr. Örneðin, ancak karþý-devrimin iki eyalette birden düzenlediði ortak bastýrma harekâtlarý halký mücadele içinde ayný kaderi paylaþmaya mecbur býraktýðý zaman,
bölgecilik giderek kýrýlabilmektedir. Bu þekilde çýkarýlan dersler sonucunda bölgecilik eðilimleri zayýflamaktadýr.
Yerliler ve göçmenler sorunu. Sýnýr bölgesi illerine özgü bir
diðer nitelik de, yerliler ile göçmenler arasýndaki sürtüþmedir. Yerliler ile atalarý birkaç yüz yýl önce kuzeyden bu bölgeye gelmiþ olan
göçmenler arasýnda uzun zamandan beri süregelen çok derin bir
sürtüþme vardýr. Aralarýndaki geleneksel düþmanlýðýn kökleri derindir ve bu, bazen þiddetli çatýþmalara yol açmaktadýr. Sayýlarý birkaç
milyona bulan göçmenler, Fucien-Guangdung sýnýrýndan baþlayarak,
Hunan-Ciangsi sýnýrý boyunca Güney Hubeye kadar uzanan bir bölgede yaþamaktadýrlar. Daðlýk bölgelerde yaþayan bu göçmenler,
ovalarda yaþayan yerliler tarafýndan ezilmiþ ve hiç bir zaman siyasi
haklara sahip olmamýþlardýr. Göçmenler, baþlarýný dik tutabilecekleri günün geldiðini düþünerek, son iki yýlda geliþen milli devrimi
sevinçle karþýladýlar. Ama devrim, ne yazýk ki baþarýya ulaþamadý
ve göçmenler hâlâ yerlilerin baskýsý altýndadýrlar. Yerliler ve göçmenler sorunu, kendi bölgelerimiz içinde. Ningang, Suyçuan, Lingsien ve Çalingde sürmektedir. Sorunun en ciddi olduðu yer de Ningangdýr. Ningangm yerlisi olan devrimciler, göçmenlerle birlikte,
Komünist Partisinin önderliðinde, yerli toprakaðalarýnýn siyasi iktidarým devirdiler ve 1926-1927de bütün ili denetimleri altýna aldýlar.
Geçen yýlýn Haziran ayýnda Çu Peyde baþkanlýðýndaki Ciangsi hükü-
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meti devrime ihanet etti; Eylül ayýnda Ninganga karþý giriþilen bastýrma harekatýnda toprakaðalarý Çunun birliklerine yol gösterdiler
ve yerlilerle göçmenler arasýndaki çatýþmayý bir kere daha kýþkýrttýlar.
Teorik olarak, yerlilerle göçmenler arasýndaki sürtüþmenin, sömürülen iþçi ve köylü sýnýflarýn içinde ve hele Komünist Partisi içinde
hiç görülmemesi gerekirdi. Ama görülmektedir [sayfa 121] ve bu
sürtüþme, eski bir geleneðin etkisiyle varlýðýný sürdürmektedir. Bir
örnek verelim: Sýnýr bölgesindeki Aðustos yenilgisinden sonra yerli
toprakaðalarý, göçmenlerin yerlileri kitle halinde katledeceði söylentisini yaydýlar ve gerici birliklerle birlikte Ninganga döndükleri
zaman, yerli köylülerin çoðu saflarýmýzý terk ettiler, beyaz þeritler
takýnarak evlerin yakýlmasý ve daðlarýn aranmasýnda Beyaz birliklere yol gösterdiler. Ekim ve Kasým aylarýnda Kýzýl Ordu Beyaz birlikleri bozguna uðrattýðý zaman ise, gericilerle birlikte kaçtýlar ve bu
kez de onlarýn mallarýna göçmen köylüler el koydu. Bu durumun
Parti içine yansýmasý, çoðu zaman anlamsýz çekiþmelere yol açmaktadýr. Bu soruna getirdiðimiz çözüm, bir yandan, köylülerin toprakaðalarýnýn etkisinden kurtulmalarýna ve korkuya kapýlmadan evlerine dönmelerine yardýmcý olmak amacýyla kaçan köylülerin öldürülmeyeceðini ve kaçan köylülere de döndüklerinde toprak verileceðini ilan etmek; diðer yandan, il hükümetlerimizin, göçmen
köylülerin el koymuþ olduklarý mallan geri vermeleri için emir vermelerini ve yerli köylülerin korunacaðýný bildiren ilanlar asmalarýný
saðlamaktýr. Parti içinde de, üyelerin bu iki kesimi arasýndaki birliði
saðlamak amacýyla eðitim yoðunlaþtýrýlmalýdýr.
Mevki düþkünlerinin dönekliði. Devrimin yükseliþi sýrasýnda (Haziranda) Partinin, katýlmak isteyen herkesi üye kaydetmesinden yararlanan birçok mevki düþkünü Partiye sýzdý. Bunun sonucunda sýnýr bölgesindeki üye sayýsý hýzla, on binin üstüne çýktý. Parti
kollarýnýn ve ilçe komitelerinin yöneticileri çoðunlukla yeni üyelerden olduðu için, iyi bir Parti içi eðitim yapýlmasý da sözkonusu deðil- di. Beyaz terör darbesini indirir indirmez, mevki düþkünleri
saflarýmýzý terkettiler ve yoldaþlarýmýzýn yakalanmasýnda karþý-devrimcilere rehberlik yaptýlar. Beyaz bölgelerdeki Parti örgütlerinin
çoðu çöktü. Parti, Eylülden sonra kendi içinde büyük bir temizlik
hareketine giriþti ve üyeliðe kabul için belirli sýnýf niteliklerinin titizlikle aranmasýný kararlaþtýrdý. Yungsin ve Ningang illerindeki bütün
Parti örgütleri feshedildi ve yeniden üye kaydýna giriþildi. Üye sayý-
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sýnýn büyük [sayfa 122] ölçüde azalmasýna karþýn, Partinin mücadele
gücü arttý. Eskiden Parti örgütlerinin hepsi, açýk örgütlerdi. Eylülden
bu yana ise, Partinin faaliyetlerini, gericiler geldiði zaman da sürdürebilmesini saðlamak amacýyla yeraltý örgütleri inþa edildi. Ayný zamanda Beyaz bölgelere nüfuz etmek ve düþman kampý içinde de
faaliyet göstermek için elimizden geleni yapýyoruz. Fakat yakýnýmýzdaki kasabalarda, Parti örgütünün oluþturulmasý için gerekli temeller henüz atýlamamýþtýr. Bunun nedenleri, birincisi, düþmanýn
kasabalarda daha güçlü olmasý, ikincisi de, ordumuzun bu kasabalarý iþgali sýrasýnda burjuvazinin çýkarlarýný gereðinden fazla zedelemiþ
olmasýdýr. Sonuç olarak, Parti üyelerinin buralarda tutunmasý zor
olmaktadýr. Þimdi bu hatalarýmýzý düzeltmekte ve kasabalarda Parti
örgütleri kurmak için elimizden geleni yapmaktayýz. Ancak, þimdiye
kadar fazla baþarýlý olamadýk.
Partinin yönetici organlarý. Parti kolu yürütme organý, Parti
kolu komitesi adýný almýþtýr. Parti kolunun üstünde ilçe komitesi,
onun da üstünde il komitesi bulunmaktadýr. Özel koþullarýn var olduðu yerlerde, ilçe ve il kademeleri arasýnda Yungsin ilindeki Peysiang Özel Ýlçe Komitesi ve Güneydoðu Özel Ýlçe Komitesi örneklerinde olduðu gibi, özel ilçe komiteleri kurulmaktadýr. Sýnýr bölgesinde, Ningang, Yungsin, Lienhua, Suyçuan ve Lingsiende olmasý üzere, toplam beþ il komitesi vardýr. Eskiden Çalingde de bir
il komitesi vardý, ama buradaki çalýþmamýz kök salamadýðý için,
geçen kýþ ve bu ilkbaharda kurulan örgütlerin çoðu Beyazlar tarafýndan çökertilmiþtir. Sonuç olarak son altý ay içinde sadece Ningang ve Yungsin yakýnýndaki daðlýk bölgelerde çalýþma yapabildik
ve bu yüzden Çaling II Komitesi bir özel ilçe komitesi haline getirildi. Yalnýz Çaling üzerinden gidilebilen Yusien ve Ancen illerine de
bazý yoldaþlar gönderildi, fakat bir þey yapamadan geri döndüler.
Ocakta Suyçuanda yaptýðýmýz ortak toplantýdan sonra, altý ayý aþkýn
bir süre için, Vanan Ýl Komitesiyle olan iliþkimiz Beyazlar tarafýndan
kesildi. Onlarla ancak Eylül ayýnda, Kýzýl Ordunun bir gerilla harekâtý sýrasýnda Vanana [sayfa 123] ulaþmasý sayesinde yeniden iliþki kurabildik. Seksen devrimci köylü, askerlerimizle birlikte Vanandan
Çinkang Daðlarýna döndüler ve burada Vanan Kýzýl Muhafýzlarý olarak örgütlendiler. Anfuda Parti örgütü yoktur. Yugsin in komþusu
olan Ciandaki Ýl Komitesi bizimle sadece iki kez iliþkiye geçmiþ ve
ne gariptir ki, bugüne kadar bize hiç bir yardýmda bulunmamýþtýr.
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Guydung ilinin Þatien bölgesinde birincisi Martta, ikincisi de Aðustosta olmak üzere iki defa toprak daðýtýmý yapýldý ve burada Parti
örgütleri kuruldu; bunlar merkezi Lungsideki Þierdungda bulunan
Güney Hunan Özel Komitesine baðlandý. Ýl komitelerinin üstünde
Hunan-Ciangsi Sýnýr Bölgesi Özel Komitesi bulunmaktadýr. Sýnýr bölgesinin ilk Parti kongresi, 20 Mayýsta Ningang ilindeki Maopingde
yapýldý ve kongre, Mao Zedung sekreter olmak üzere, yirmi üç kiþiyi
Birinci Özel Komite üyeliðine seçti. Temmuzda Hunan Eyalet Komitesi tarafýndan gönderilen Yang Kay-ming sekreter vekili oldu.
Eylül ayýnda Yang hastalanýnca, yerini Tan Çenlin aldý. Aðustos ayýnda, Kýzýl Ordunun esas kuvvetinin Güney Hunana gitmiþ olduðu ve
Beyaz kuvvetlerin sýnýr bölgesini ciddi bir þekilde tehdit etmeye
baþladýklarý bir sýrada, Yungsinde olaðanüstü bir toplantý yaptýk.
Kýzýl Ordunun Ninganga dönüþünden sonra Ekimde, Maopingde
sýnýr bölgesinin 2. Parti Kongresi yapýldý. 14 Ekimde baþlayan ve üç
gün süren toplantýda, aralarýnda Sýnýr Bölgesi Parti Örgütünün Siyasi Sorunlarý ve Görevleri de bulunan bazý önergeler kabul edildi
ve aþaðýdaki, ondokuz kiþi Ýkinci Özel Komite üyeliðine seçildi: Tan
Çenlin, Cu De, Çen Yi, Lung Çaoçing, Çu Çangsie, Liu Tiençien,
Yuan Pançu, Tan Sicong, Tan Bing, Li Sifey, Süne Yiyue, Yuan Vencay, Vang Zonung, Çen Çengren, Mao Zedung, Van Sisien, Vang Zo,
Yang Kayming ve Ho Tingying. Tan Çenlin (iþçi) sekreter ve Çen
Çengren (aydýn) sekreter yardýmcýsý oknak üzere beþ kiþiden oluþan
bir daimi komite kuruldu. Kýzýl Ordunun 6. Parti Kongresi 14 Kasýmda yapýldý ve kongrede yirmi üç üyeden oluþan bir Ordu Komitesi
seçildi. Bu üyelerden beþi, sekreterliðini Cu Denin [sayfa 124] yaptýðý
daimi komiteyi meydana getirmekteydi. Hem Sýnýr Bölgesi Özel
Komitesi, hem de Ordu Komitesi, Cephe Komitesine baðlýdýr. Cephe Komitesi, aþaðýdaki beþ kiþinin Merkez Komitesi tarafýndan üye
olarak atanmasýyla 6 Kasýmda yeniden örgütlendi: Mao Zedung, Cu
De, yerel Parti merkezinin sekreteri (Tan Çenlin), bir iþçi yoldaþ
(Sung Çiaoþeng) ve bir köylü yoldaþ (Mao Keven). Sekreterliðine
Mao Zedungun getirildiði bu komite, þimdilik, bir sekreterlik, bir
propaganda bölümü, bir örgütlenme bölümü, bir iþçi hareketi komisyonu ve bir de askeri iþler komisyonu kurmuþtur. Yerel Parti örgütlerinden Cephe Komitesi sorumludur. Ancak Cephe Komitesi
bazen askeri birliklerle beraber hareket etmek zorunda- kaldýðý için,
Özel Komite de kaldýrýlmamalýdýr. Kanýmýzca proletaryanýn ideolo-
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jik önder, ligi sorunu, çok önemlidir. Hemen hemen tamamen köylülerden oluþan sýnýr bölgesi illerindeki Parti örgütleri, proletaryanýn
ideolojik önderliði olmazsa doðru çizgiden saparlar. Ýlmerkezlerindeki ve diðer büyük kasabalardaki iþçi hareketine yakýn bir ilgi göstermenin yaný sýra, hükümet organlarýndaki iþçi temsilcilerinin sayýsýný da artýrmalýyýz. Bütün Parti kademelerindeki yönetici organlarda da, iþçi ve yoksul köylülerin oraný artýrýlmalýdýr.
DEVRÝMÝN NÝTELÝÐÝ SORUNU

Komünist Enternasyonalin Çin hakkýndaki kararýna tamamen
katýlýyoruz. Çinin hâlâ burjuva-demokratik devrimi aþamasýnda olduðuna þüphe yoktur. Çinde köklü bir demokratik devrim programý, dýþta, tam anlamýyla milli kurtuluþa ulaþmak için emperyalizmin
yýkýlmasýný; içte de, þehirlerde komprador sýnýfýnýn iktidar ve nüfuzunun yok edilmesini, köylerdeki feodal iliþkilerin ortadan kaldýrýlmasýný saðlamak amacýyla toprak devriminin tamamlanmasýný ve
savaþaðalan hükümetinin yýkýlmasýný kapsamaktadýr. Sosyalizme
geçiþin maddi temellerini atabilmek için, önce böyle bir demokratik devrim aþamasýndan geçmek zorundayýz. [sayfa 125] Geçen yýl birçok yerde savaþtýk ve devrimin ülke çapýnda bir geri çekilme içinde
bulunduðunu bütün açýklýðýyla görüyoruz. Birkaç küçük bölgede
Kýzýl siyasi iktidar kurulmuþ olmakla birlikte, bütün olarak ülkede
halk, en doðal demokratik haklardan yoksundur; iþçilerin, köylülerin ve hatta burjuva demokratlarýnýn bile düþünce ve örgütlenme
özgürlükleri yoktur ve eri büyük suç da, Komünist Partisine katýlmaktýr. Kýzýl Ordunun gittiði yerlerde kitleler soðuk ve çekingen
davranmakta, ancak biz propaganda yaptýktan sonra yavaþ yavaþ
harekete geçmektedir ler. Düþman birlikleriyle karþýlaþtýðýmýzda,
düþman saflarýnda isyan çýkmasý ya da düþman askerlerinin saflarýmýza geçmesi olaylarý hemen hiç görülmemekte ve dolayýsýyla her
seferinde savaþmak zorunda kalmaktayýz. 21 Mayýs Olayýndan sonra en fazla sayýda asi yi saflarýna kaydeden düþmanýn Altýncý Ordusunda bile durum böyledir. Sona ereceðini umduðumuz tecrit
olma durumumuzun bütün açýklýðýyla farkýndayýz. Devrimin ülke
çapýnda yükselmesini, ancak demokrasi uðruna, þehir küçük burjuvazisini de içine alacak bir siyasi ve iktisadi mücadele vererek
saðlayabiliriz.
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Bu yýlýn Þubat ayma kadar küçük burjuvaziye iliþkin siyasetimizi oldukça iyi bir þekilde uyguladýk. Mart ayýnda, Güney Hunan
Özel Komitesinin temsilcisi Ninganga geldi ve bizi, saða kaymýþ
olmak, çok az yakýp yýkmak ve küçük burjuvaziyi, devrime katýlmaya zorlamak için proleterleþtirmek þeklinde ifade edilen siyaseti uygulayamamakla eleþtirdi. Bunun üzerine Cephe Komitesinin
yönetimi-yeniden örgütlendi ve siyaset deðiþtirildi. Nisan ayýnda,
ordumuzun tamamý sýnýr bölgesine geldikten sonra, hâlâ pek fazla
yakýp yýkma olmuyordu; ama kasabalarda orta halli tüccarlarýn mallarýna el konmasý ve köylerde de küçük toprak aðalarýyla zengin
köylülerden zorla baðýþ toplanmasý þeklindeki uygulamalar, titizlikle yerine getirilmekteydi. Güney Hunan Özel Komitesi tarafýndan
ortaya atýlan Bütün fabrikalar iþçilere sloganýna da yer verilmekteydi. Küçük burjuvaziye saldýrmak þeklindeki bu aþýrý sol siyaset,
küçük [sayfa 126] burjuvalarýn çoðunu toprakaðalarýnýn tarafýna itti ve
bunlarýn beyaz þeritler takýnýp bize karþý çýkmalarýna yol açtý. Bu
siyasetin yavaþ yavaþ deðiþtirilmesiyle birlikte, durumda lehimize
sürekli bir geliþme görülmeye baþlanmýþtýr. Özellikle Suyçuanda iyi
sonuçlar alýnmýþtýr; il merkezindeki ve diðer pazar kasabalarýndaki
tüccarlar artýk bizden ürkmemekte ve hatta bazýlarý Kýzýl Ordu hakkýnda olumlu þeyler söylemektedir. Caolinde (her üç günde bir öðlenleri kurulan) pazara hemen hemen 20 bin kiþi gelmektedir ki
bu, þimdiye kadar görülmemiþ bir þeydir. Bu durum, bugünkü siyasetimizin doðruluðunu göstermektedir. Toprakaðalarý halkýn sýrtýna
çok aðýr vergiler yüklemekteydiler; Suyçuandaki Güvenlik Muhafýzlarý86, Huangao ile Caolin arasýndaki yetmiþ lilik yolun beþ ayrý yerinde geçiþ vergisi almaktaydýlar ve hiç bir tarým ürünü bu verginin
dýþýnda deðildi. Biz, Güvenlik Muhafýzlarýný yerle bir ederek bu geçiþ
vergilerini kaldýrdýk ve böylece bütün köylülerin ve ayný zamanda
da küçük ve orta tüccarlarýn desteðini kazandýk.
Merkez Komitesi bizden küçük burjuvazinin çýkarlarýný hesaba katan siyasi bir program yayýnlamamýzý istemektedir. Biz de,
Merkez Komitesinin, iþçilerin çýkarlarýný, toprak devrimini ve milli
kurtuluþu gözönünde bulunduran ve demokratik devrimin bütünü
için geçerli ve genel bir rehber niteliðinde olan bir program hazýrlamasýný öneriyoruz.
86

Güvenlik Muhafýzlarý, bir çeþit karþý-devrimci yerel silahlý kuvvetlerdi.
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Tarým ekonomisinin egemen olduðu bir ülke olan Çinde,
devrimin kendine özgü niteliklerinden biri de ayaklanmalarý geliþtirmek için askeri eyleme baþvurulmasýdýr. Merkez Komitesinin askeri çalýþmayla ilgili olarak büyük bir çaba sarf etmesini salýk veririz.
BAÐIMSIZ REJÝMÝMÝZÝN YERÝ SORUNU

Hunan-Ciangsi sýnýrý boyunca Kuzey Guangdungdan Güney
Hubey içlerine kadar uzanan bölge, bütünüyle Losiao Sýradaðlarý
içinde bulunmaktadýr. Bir ucundan diðerine [sayfa 127] gezdiðimiz bu
bölgenin deðiþik kesimlerini karþýlaþtýrdýðýmýzda, baðýmsýz silahlý
rejimimiz için en uygun yerin, merkezi Ningang olan orta kesim
olduðunu görürüz. Kuzey kesimindeki arazi, hem saldýrý hem de
savunma açýsýndan daha az elveriþlidir ve bu kesim, düþmanýn
büyük siyasi merkezlerine çok yakýndýr. Ayrýca, eðer Çangþa ya da
Vuhaný kýsa bir süre içinde ele geçirmeyi planlamýyorsak, Liuyang,
Liling, Pingsiang ve Tunggunun bulunduðu bölgeye büyük kuvvetler yerleþtirmek, bu kuvvetleri büyük bir tehlikeye atmak olacaktýr.
Güney kesimindeki arazi, kuzeydekinden daha iyidir; ancak hem
buradaki kitle temelimiz orta kesimdeki kadar iyi deðildir, hem de
Hunan ve Ciangsi üzerindeki siyasi etkinliðimiz, bu bölgede üslendiðimiz zaman, orta kesimde üslendiðimiz zamanki kadar büyük
olmayacaktýr. Çünkü orta kesimdeki herhangi bir hareket, bu iki
eyaletteki ýrmaklarýn aþaðý vadilerini etkileyebilmektedir. Orta kesimin saðladýðý avantajlar þunlardýr: (1) Bir yýlý aþkýn bir süredir inþa
etmekte olduðumuz bir kitle temeli; (2) Parti örgütleri için oldukça
iyi bir temel; (3) bir yýlý aþkýn bir süre içinde inþa edilmiþ ve büyük
bir mücadele tecrübesi olan ender rastlanan bir baþarý ve Dördüncü Kýzýl Orduyla birleþtiðinde kendisiyle hiç bir düþman kuvvetinin baþ edemeyeceði yerel silahlý kuvvetler; (4) mükemmel bir
askeri üs olan Cingang Daðlarý ve her ilde yerel silahlý kuvvetlerimiz
için gerekli üsler; ve (5) orta kesimin, söz konusu iki eyalet yani
Hunan ve Ciangsi ve buralardaki ýrmaklarýn aþaðý vadileri üzerinde
sahip olduðu etki. Bu etki, bu bölgeye, Güney Hunan ya da Güney
Ciangsinin sahip olduðundan çok daha büyük bir siyasi önem kazandýrmaktadýr; gerek Güney Hunan, gerekse Güney Ciangsinin
etkileri, bu eyaletlerden her birinin kendi içinde ya da sadece her
birindeki ýrmaklarýn yukarý vadilerinde ve geri bölgeleri içinde kal-
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maktadýr. Orta kesimin elveriþsiz yaný ise bu bölgenin uzun süredir
baðýmsýz rejim altýnda ve düþmanýn büyük kuþatma ve bastýrma
kuvvetleriyle karþý karþýya bulunmasýndan dolayý, ekonomik sorunlarýnýn, özellikle de nakit para yetersizliðinin, [sayfa 128] çözülmesi son
derece güç sorunlar olmasýdýr.
Burada uygulanacak bir eylem planý sorununa gelince, Hunan Eyalet Komitesi, Haziran ve Temmuz aylarýnda, bir-kaç hafta
gibi bir süre içinde, birbirinden farklý üç ayrý planý savundu. Ýlkönce,
Yuan Deþeng gelerek, Losiao Sýradaðlarýnýn orta kesiminde siyasi
iktidar kurmak þeklindeki planýmýzý onayladý. Daha sonra Tu Siucing ve Yang Kayming geldiler ve Kýzýl Ordunun en ufak bir duraksama göstermeksizin Güney Hunan üzerine yürümesi ve Kýzýl
Muhafýzlarla birlikte sýnýr bölgesini savunmak üzere sadece iki yüz
askerden oluþan bir kuvvetin býrakýlmasý gerektiðini ýsrarla ileri sürdüler; kesinlikle doðru olan siyasetin bu olduðunu söylediler.
Bunun üzerinden henüz on gün geçmemiþti ki bu sefer de, bizi
uzun uzadýya azarlamasýnýn yaný sýra, Kýzýl Ordunun Doðu Hunana
doðru yola çýkmasý gerektiðini ýsrarla ileri süren bir mektupla birlikte, Yuan Deþeng yeniden geldi; bu siyaset de, en ufak bir duraksama gösterilmeksizin uygulanmasý gereken ve kesinlikle doðru
olan siyaset olarak ortaya konmaktaydý. Bu katý talimatlar bizi tam
bir çýkmaza soktu; çünkü Tounlara uymamak, itaatsizlik anlamýna
gelecek, uymak ise bizi kesinlikle yenilgiye götürecekti. Ýkinci mesaj geldiði zaman Ordu Komitesi, Sýnýr Bölgesi Özel Komitesi ve
Yungsin Ýl Komitesi ortak bir toplantý yaptýlar ve Güney Hunan üzerine yürümek tehlikeli görüldüðünden Eyalet Komitesinin talimatlarýnýn yerine getirilmemesini kararlaþtýrdýlar. Ama birkaç gün sonra,
Tu Siuçing ve Yang Kayming, Eyalet Parti Komitesinin kararýnda
ýsrar ederek ve 29. Alayýn sýla özleminden de yararlanarak, Kýzýl
Orduyu Çençu il merkezi üzerine saldýrma macerasýna sürüklediler
ve hem sýnýr bölgesinin, hem de Kýzýl Ordunun yenilgiye uðramasýna yol açtýlar. Kýzýl Ordu, askerlerinin hemen hemen yarýsýný yitirdi,
sýnýr bölgesinde sayýsýz ev yakýldý ve sayýsýz insan katledildi, birçok
il birbiri ardýsýra düþmanýn eline geçti; bunlardan bazýlarý bugüne
kadar hâlâ geri alýnamamýþtýr. Doðu Hunan üzerine yürümek sorununa gelince, Hunan, Hubey ve Ciangsi Eyaletlerinde, iktidarda bulunan [sayfa 129] toprakaðalarý arasýnda bir bölünme olmadýðý sürece,
Kýzýl Ordunun esas kuvvetlerinin böyle bir harekete giriþmeleri
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kuþkusuz yanlýþ olurdu. Eðer Temmuz ayýnda Güney Hunan üzerine yürümemiþ olsaydýk, sadece sýnýr bölgesindeki Aðustos yenilgisini önlemekle kalmaz, ayný zamanda Ciangsi Eyaletindeki
Çangþuda, Guomin-dangýn Altýncý Ordusuyla Vang Cunun komutasýndaki Guomindang kuvvetleri arasýnda cereyan eden savaþtan
yararlanarak, Yungsindeki düþman kuvvetlerini ezebilir, Cian ve
Anfuyu ele geçirebilir ve öncü kuvvetlerimizin Pingsianga ulaþýp,
Losiao dað silsilesinin kuzey kesimindeki Beþinci Kýzýl Orduyla iliþki
kurmalarýný mümkün kýlabilirdik. Bütün bunlar gerçekleþseydi bils,
genel karargâhýmýz için en uygun yer gene de Ningang olurdu ve
Doðu Hunan üzerine yalnýzca gerilla kuvvetlerimizi göndermemiz
gerekirdi. Top- rakaðalarý arasýnda henüz bir savaþ çýkmamýþ olduðu ve Hunan sýnýrý üzerindeki Pingsiang, Çaling ve Yusiende hâlâ
çok sayýda düþman kuvveti bulunduðu için, esas kuvvetlerimizi kuzeye sevket- miþ olsaydýk, düþmana fýrsat vermiþ olurduk. Merkez
Komitesi bizden Doðu ya da Güney Hunan üzerine yürüme konusunu ele almamýzý istedi; fakat her iki yol da çok tehlikeliydi. Doðu
Hunan üzerine yapýlmasý önerilen sefer gerçekleþtirilmediyse de,
Güney Hunan üzerine yapýlan sefer baþarýsýzlýkla sonuçlandý. Bu acý
tecrübeyi hiç hatýrdan çýkarmamamýz gerekir.
Bugün henüz toprakaðalarý sýnýfý rejiminin parçalanma içinde olduðu bir dönemde bulunmuyoruz ve düþmanýn sýnýr bölgesinin çevresine yerleþtirdiði bastýrma kuvvetleri, sayýca hâlâ on alayý
aþkýndýr. Ama ileride de nakit para saðlamanýn yolunu bulabilirsek
(yiyecek ve giyecek artýk büyük bir sorun olmaktan çýkmýþtýr), o
zaman sýnýr bölgesinde çalýþmamýz için kurduðumuz temel sayesinde, bu düþman kuvvetlerinin, hatta daha da büyüklerinin üstesinden gelebiliriz. Eðer Kýzýl Ordu sýnýr bölgesinden ayrýlýrsa sýnýr
bölgesi, týpký Aðustosta olduðu gibi, bir anda harabeye döner. Kýzýl
Muhafýzlarýmýzýn tamamý yok edilemese bile, Partimiz ve kitle temellerimiz aðýr bir darbe yer. Daðlardaki [sayfa 130] bazý yerlerde tutunabilsek bile, ovalarda Aðustos ve Eylülde olduðu gibi hepimiz yeraltýna
geçmek zorunda kalýrýz. Ama eðer Kýzýl Ordu sýnýr bölgesinden ayrýlmazsa, burada daha önce atmýþ olduðumuz temellere dayanarak, yavaþ yavaþ çevremizdeki bölgelere yayýlabilir ve gelecek açýsýndan mükemmel bir durum yaratabiliriz. Kýzýl Orduyu büyütmek istiyorsak, bunun biricik yolu, iyi bir kitle temeline sahip olduðumuz
Cingang Daðlarý civarýnda, yani Ningang, Yungsin, Lingsien ve Suyçu-
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an illerinde, düþmanla uzun süreli bir mücadeleye giriþmek ve bu
mücadelede, Hunan ve Ciangsi Eyaletlerindeki düþman kuvvetleri
arasýnda var olan çýkar çatýþmalarýndan ve bunlarýn, kendilerini her
yönden gelebilecek saldýrýlara karþý savunmak zorunda olduklarý
için kuvvetlerini yoðunlaþtýrmakta karþýlaþtýklarý zorluklardan yararlanmaktýr, Doðru taktikler uygulayarak, yalnýzca kazanabileceðimiz
ve asker ve silah ele geçirebileceðimiz muharebelere giriþerek, Kýzýl Orduyu yavaþ yavaþ büyütebiliriz. Eðer Kýzýl Ordunun esas kuvvetleri Güney Hunan seferine çýkmasaydý, Nisan ve Temmuz aylan
arasýnda sýnýr bölgesindeki kitleler içinde yapmýþ olduðumuz hazýrlýk çalýþmasý sayesinde, hiç kuþkusuz, Aðustosta Kýzýl Orduyu
geniþletebilirdik. Yapýlan bu hataya karþýn, Kýzýl Ordu, arazinin elveriþli
ve halkýn da dost olduðu sýnýr bölgesine geri dönmüþtür ve gelecek
açýsýndan durum, þimdi bile kötü deðildir. Kýzýl Ordu ancak kararlýlýkla savaþarak ve sýnýr bölgesi gibi yerlerde savaþýrken bütün dayanýklýlýðýný ortaya koyarak silah sayýsýný artýrabilir ve iyi askerler yetiþtirebilir. Kýzýl Bayrak, sýnýr bölgesinde bütün bir yýl boyunca dalgalanmýþ ve Hunan, Hubey va Ciangsideki ve bütün ülkedeki toprakaðalarý sýnýfýnýn büyük nefretini kazanmýþtýr. Ama çevre illerin iþçi, köylü
ve askerlerinin umutlarýný sürekli olarak güçlendirmektedir. Örneðin
askerleri ele alalým. Savaþaðalan sýnýr bölgesine karþý açýlan haydutlan bastýrma harekâtlarýný baþlýca görevleri haline getirdikleri
ve bunlar, haydutlarý bastýrmaya çalýþmakla bir yýl geçirdik ve bir
milyon dolar harcadýk (Lu Diping) ya da Kýzýl Ordunun 20 bin
askeri ve 5 [sayfa 131] bin tüfeði var (Vang Cun) gibi sözler ettikleri
için, askerlerinin ve hayal kýrýklýðýna uðramýþ genç subaylarýnýn gözleri giderek bize çevrilmektedir. Bunlar, gittikçe artan bir þekilde
düþmandan kopup, saflarýmýza katýlacak ve böylelikle Kýzýl Ordu
için bir insan kaynaðý oluþturacaklardýr. Bunun dýþýnda, Kýzýl Bayraðýn sýnýr bölgesinde hep yüksekte tutulmuþ olmasý, Komünist Partisinin gücünü ve hâkim sýnýflarýn iflasýný göstermektedir. Bu, ülke
çapýnda siyasi öneme sahip bir olaydýr. Bu yüzden biz, bugüne
kadar savunageldiðimiz gibi þimdi de, Kýzýl siyasi iktidarýn Losiao
Sýradaðlarýnýn orta kesiminde kurulmasý ve geniþletilmesinin mutlaka gerekli ve doðru olduðunu savunuyoruz. [sayfa 132]
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PARTÝ ÝÇÝNDEKÝ YANLIÞ DÜÞÜNCELERÝN
DÜZELTÝLMESÝ ÜZERÝNE*
Aralýk 1929

Dördüncü Kýzýl Ordudaki Komünist Partisi örgütünde, Partinin doðru çizgisinin uygulanmasýný büyük ölçüde engelleyen, proleter olmayan çeþitli fikirler vardýr. Bu fikirler tamamen düzeltilmediði
takdirde, Dördüncü Ordunun. Çinin büyük devrimci mücadelesinde kendine düþen görevleri omuzlamasý olanaksýzdýr. Bu Parti örgütündeki yanlýþ fikirlerin kaynaðý, doðal olarak, temel birimlerinin
büyük ölçüde köylülerden ve diðer küçük burjuva kökenli unsurlardan meydana gelmesinde yatmaktadýr; ancak Partinin yönetici or* Bu makale, Mao Zedung yoldaþýn Kýzýl Ordunun Dördüncü Ordusunun 9. Parti
Kongresi için hazýrladýðý karar tasarýsýdýr. Çin halkýnýn silahlý kuvvetlerinin inþasý
çetin bir yol izlemiþtir. Çin Kýzýl Ordusu (Japonyaya Karþý Direnme Savaþý sýrasýnda
Sekizinci Yol Ordusu ve Yeni Dördüncü Ordu olarak isimlendirilmiþtir; þimdi ise
Halk Kurtuluþ Ordusudur), 1 Aðustos 1927de Nançang Ayaklanmasý sýrasýnda
kuruldu. Aralýk 1929da kuruluþunun üstünden iki yýlý aþkýn bir süre geçmiþti. Bu
süre içinde Kýzýl Ordudaki Komünist Partisi örgütü, çeþitli yanlýþ fikirlere karþý
mücadele içinde çok þey öðrendi ve zengin, bir tecrübe kazandý. Karar, bu tecrübeyi
özetlemekteydi. Kýzýl Ordunun tamamen Marksist-Leninist bir temel üzerinde inþasýný
ve eski tipteki ordularýn bütün etkilerinin giderilmesini mümkün kýldý. Sadece
Dördüncü Orduda deðil, giderek Kýzýl Ordunun bütün diðer birimlerinde de uygulandý;
böylelikle bütün Çin Kýzýl Ordusu, her bakýmdan gerçek bir halk ordusu haline
geldi. Çin halk silahlý kuvvetleri, aþaðý yukarý son otuz yýl içinde, Parti faaliyetleri ve
siyasî çalýþma bakýmýndan muazzam geliþme ve yenilikler gerçekleþtirmiþtir. Çin
halk silahlý kuvvetlerinin bugünkü görünümü çok daha deðiþiktir; ancak bu kararda
ortaya konan çizgi, izlenen temel çizgi olmaya devam etmektedir.
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ganlarýnýn bu yanlýþ fikirlere karþý uyumlu ve kararlý bir mücadele
verme ve üyeleri Partinin doðru çizgisine uygun olarak eðitme konusunda gösterdikleri baþarýsýzlýk da, bunlarýn varlýk ve geliþmelerinin
önemli nedenlerinden biridir. Bu kongre, Merkez Komitesinin Eylül
[sayfa 136] mektubunun özüne uygun olarak, Dördüncü Ordudaki Parti
örgütünde görülen çeþitli proleter olmayan fikirlerin belirtilerine,
kaynaklarýna ve bunlarý düzeltme yöntemlerine iþaret eder ve bütün
yoldaþlarý bunlarý tamamen yok etmeye çaðýrýr.
SALT ASKERÝ BAKIÞ AÇISI ÜZERÝNE

Salt askeri bakýþ açýsý, Kýzýl Ordudaki bir kýsým yoldaþlar arasýnda çok geliþmiþtir. Þu þekillerde ortaya çýkmaktadýr:
1. Bu yoldaþlar, askeri sorunlarý ve siyaseti birbirine karþýt
þeyler olarak görmekte ve askeri hareketlerin, siyasi görevleri yerine getirme araçlarýndan sadece biri olduðunu kabul etmemektedirler. Hatta bazýlarý, Eðer askeri bakýmdan iyiysen, siyasi bakýmda
da iyisin demektir; askeri bakýmdan iyi deðilsen, siyasi bakýmdan
sende iþ yok demektir diyorlar. Bu, bir adým daha ileri gidip askeri
sorunlara siyasetin üstünde bir yer vermektir.
2. Onlar, Kýzýl Ordunun görevinin Beyaz ordununki gibi sadece savaþmak olduðunu düþünüyorlar. Çin Kýzýl Ordusunun, devrimin siyasi görevlerini yerine getirmek için kurulmuþ silahlý bir güç
olduðunu anlamýyorlar. Özellikle bugün, Kýzýl Ordu kesinlikle kendini sadece savaþmakla sýnýrlandýrmamalýdýr; düþmanýn askeri gücünü yýkmak [sayfa 137] için savaþmanýn yaný sýra, kitleler arasýnda propaganda yapmak, kitleleri, örgütlemek, silahlandýrmak, onlara devrimci
siyasi iktidarý kurmalarýnda yardýmcý olmak ve Parti örgütleri kurmak gibi önemli görevleri de üstlenmelidir. Kýzýl Ordu sadece savaþmak için savaþmaz; fakat kitleler arasýnda propaganda yapmak,
onlarý örgütlemek, silahlandýrmak ve devrimci siyasi iktidarý kurmalarýnda onlara yardýmcý olmak için savaþýr. Bu amaçlar olmadý
mý, savaþmak anlamýný yitirir ve Kýzýl Ordunun varlýk nedeni ortadan kalkar.
3. Dolayýsýyla bu yoldaþlar, örgütsel olarak, Kýzýl Ordunun siyasi çalýþma yapan bölümlerini, askeri çalýþma yapan bölümlerine
baðýmlý kýlýyor ve Ordu Karargâhý ordu dýþýndaki sorunlara da baksýn sloganýný ortaya atýyorlar. Geliþmesine izin verildiði takdirde bu
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fikir, kitlelerden kopma, hükümeti ordunun denetlemesi ve proletarya önderliðinden uzaklaþma tehlikelerini içermektedir. Bu, týpký
Guomindang ordusu gibi, savaþaðalýðý yolunun tutulmasý olacaktýr.
4. Bunlar, ayný zamanda propaganda çalýþmasýnda, propaganda ekiplerinin önemini gözden kaçýrýyorlar. Kitle örgütleri konusunda da, orduda asker komitelerinin kurulmasýný ve yerel bölgelerdeki iþçi ve köylülerin örgütlenmesini gözardý ediyorlar. Sonuç
olarak, hem propaganda hem de örgütlenme çalýþmalarý terkedilmektedir.
5. Bir muharebe kazanýldýðý zaman kibirlenmekte, kaybedildiði zaman ise cesaretleri kýrýlmaktadýr.
6. Dar kýsýmcýlýk: Bu yoldaþlar, sadece Dördüncü Orduyu düþünmekte ve yerel kitleleri silahlandýrmanýn Kýzýl Ordunun önemli
bir görevi olduðunu kavramamaktadýr-lar. Bu, klikçiliðin daha geliþmiþ bir biçimidir.
7. Dördüncü Ordudaki sýnýrlý çevrelerinden daha ötesini göremeyen birkaç yoldaþ, bu çevrenin dýþýnda baþka hiç bir devrimci
gücün bulunmadýðýna inanmaktadýrlar. Bu yüzden güçlerini koruma ve eylemden kaçýnma fikrine kendilerini iyice kaptýrmýþlardýr.
Bu, oportünizmin bir kalýntýsýdýr. [sayfa 138]
8. Öznel ve nesnel koþullarý gözardý eden bazý yoldaþlar, devrimci acelecilik hastalýðýna yakalanmýþlardýr; bunlar, kitleler arasýnda titiz ve ayrýntýlý bir çalýþma yapmak zahmetine katlanmak
istememekte, hayaller içinde yüzerek sadece büyük iþler baþarmak
istemektedirler. Bu, darbeciliðin87 bir kalýntýsýdýr.
Salt askeri bakýþ açýþýnýn kaynaklarý þunlardýr:
1. Siyasi düzeyin düþük olmasý. Bu, orduda siyasi önderliðin
rolünün ve Kýzýl Ordu ile Beyaz ordunun temelden farklý olduklarýnýn kavranamamasýna yol açmaktadýr.
2. Paralý asker zihniyeti. Geçmiþ muharebelerde alýnan esir87
1927de devrimin yenilgiye uðramasýndan sonra, kýsa bir süre için, Komünist
Partisi içinde sol darbeci bir eðilim ortaya çýktý. Çin devrimini sürekli devrim
olarak gören ve Çindeki devrimci durumun sürekli bir yükseliþ halinde olduðunu
düþünen darbeci yoldaþlar, düzenli bir geri çekilme örgütlemeyi reddettiler. Buyrukçu
yöntemler uygulayarak ve sadece az sayýda Parti üyesine ve kitlelerin küçük bir
bölümüne dayanarak, hatalý bir þekilde, hiç bir basan ümidi olmayan, ülke çapýnda
bir dizi yerel ayaklanmalar düzenlemeye kalkýþtýlar. Bu gibi darbeci eylemler, 1927
sonlarýnda çok yaygýndý, 1928 baþlarýnda giderek azaldýlar. Ancak darbeci duygular
bazý yoldaþlar arasýnda hâlâ yaþamaya devam etmekteydi.
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lerin birçoðu Kýzýl Orduya katýlmýþtýr; bu gibi unsurlar belirgin bir
paralý asker zihniyetini birlikte getirmekte ve böylelikle alt kademelerde salt askeri bakýþ açýsý için bir temel hazýrlamaktadýrlar.
3. Yukarýdaki iki neden, bir üçüncüsüne kaynaklýk etmektedir: Askeri, güce aþýrý güven ve halk kitlelerinin gücüne güvensizlik.
4. Partinin askeri çalýþmayla etkin olarak ilgilenme ve bunlarý
tartýþma konusunda gösterdiði ihmal de, bazý yoldaþlar arasýnda
salt askeri bakýþ açýsýnýn ortaya çýkmasýnýn nedenlerinden biridir.
Düzeltme yöntemleri þunlardýr:
1. Eðitim yoluyla Parti içindeki siyasi düzeyi yükseltmek, salt
askeri bakýþ açýsýnýn teorik temellerini yýkmak, Ordu ile Beyaz ordu
arasýndaki temel farký berrak bir þekilde ortaya koymak. Ayný zamanda, oportünizmin ve darbeciliðin kalýntýlarýný ortadan kaldýrmak
ve Dördüncü Ordunun dar kýsýmcýlýðýna son vermek.
2. Subaylarýn ve askerlerin siyasi, eðitimini, özellikle de eski
esirlerin eðitimini yoðunlaþtýrmak. Ayný zamanda, yerel hükümetlerin, mümkün olduðu ölçüde mücadele tecrübesi olan iþçi ve köylüleri Kýzýl Orduya, katýlmak üzere seçmesini saðlamak, böylece salt
askeri bakýþ açýsýný örgütsel olarak zayýflatmak ve hatta bu bakýþ
açýsýnýn kökünü kazýmak.
3. Kýzýl Ordudaki Parti örgütleriyle subay ve askerleri [sayfa 139]
etkilemek için, yerel Parti örgütlerinin Kýzýl Ordudaki Parti örgütlerini ve kitlelerin siyasi iktidar organlarýnýn da bizzat Kýzýl Orduyu eleþtirmelerini saðlamak üzere, bunlarý harekete geçirmek.
4. Parti, askeri çalýþmayla etkin bir biçimde ilgilenmeli ve bu
konuyu tartýþmalýdýr. Yapýlan her çalýþma, tabandaki üyelerce uygulamaya konmadan önce, Parti tarafýndan tartýþýlmalý ve karara baðlanmalýdýr.
5. Kýzýl Ordunun görevlerini, askeri ve siyasi organlarý arasýndaki iliþkileri, Kýzýl Ordu ile halk kitleleri arasýndaki iliþkileri, asker
komitelerinin yetki ve görevlerini ve bunlarýn askeri ve siyasi örgütlerle olan iliþkilerini açýkça tanýmlayan Kýzýl Ordu yönetmelikleri hazýrlanmalýdýr.
AÞIRI DEMOKRASÝ ÜZERÝNE

Kýzýl Ordunun Dördüncü Ordusu, Merkez Komitesinin talimatlarýna uygun hareket etmeye baþladýðýndan bu yana, aþýrý de-

Mao Zedung
Seçme Eserler-I

109

mokrasi belirtileri büyük ölçüde azalmýþtýr. Örneðin, Parti kararlarý
artýk oldukça iyi bir þekilde yerine getirilmektedir ve artýk hiç kimse, Kýzýl Ordunun demokratik merkeziyetçiliði aþaðýdan yukarýya
uygulamasý gerektiði ya da bütün sorunlarýn önce alt kademelerde tartýþýlýp, sonra üst kademelerin karar vermesi gerektiði þeklinde
yanlýþ talepler ileri sürmektedir. Ancak bu azalma, gerçekte sadece
geçici ve yüzeyseldir ve aþýrý demokrasiden yana fikirlerin artýk giderilmiþ olduðu anlamýna gelmez. Baþka bir deyiþle, aþýn demokrasinin birçok yoldaþýn zihninde hâlâ derin kökleri vardýr. Çeþitli biçimlerde ifadesini bulan, Parti kararlarýný yerine getirmede gösterilen
gönülsüzlük bunun kanýtýdýr.
Düzeltme yöntemleri þunlardýr:
1. Teori alanýnda, aþýrý demokrasinin kökünü kazýmak. Ýlk
önce, aþýrý demokrasinin doðurduðu tehlikenin, Parti örgütüne zarar vererek ve hatta onu tamamen yýkarak, [sayfa 140] Partinin mücadele, gücünü zayýflatarak ve hatta yok ederek, Partiyi mücadele
görevlerini gerçekleþtiremez hale getirmesinden ve böylece devrimin yenilgisine yol açmasýndan ileri geldiðine iþaret edilmelidir.
Ýkinci olarak da, aþýrý demokrasinin kaynaðýnýn, küçük burjuvazinin
disipline karþý beslediði bireyci hoþnutsuzluk olduðu belirtilmelidir.
Bu özellik Parti içine girdiði zaman, siyasi ve örgütsel alanda aþýrý
demokrasiden yana fikirlere dönüþmektedir. Bu fikirler, proletaryanýn mücadele görevleriyle hiç bir þekilde baðdaþmaz.
2. Örgütlenme alanýnda, merkezi önderlik altýnda demokrasinin uygulanmasýný saðlamak. Bunu yapmanýn yollarý þunlardýr:
(1) Partinin yönetici organlarý, kendilerini önderlik merkezleri olarak kabul ettirebilmek için, rehberlik görevini yerine getirecek doðru bir çizgi geliþtirmek ve ortaya çýkan sorunlara çözüm
bulmak zorundadýrlar:
(2) Üst kademelerdeki organlar, doðru rehberlik edebilmek
için nesnel bir temele sahip olmak amacýyla, kitlelerin hayatýný ve
alt kademelerdeki organlarýn durumunu yakýndan bilmek zorundadýrlar,
(3) Bütün kademelerdeki Parti örgütleri, sorunlara çözüm
ararken, geliþigüzel kararlar almamalýdýr. Bir kere alýndýktan sonra
da kararlar sebatla uygulanmalýdýr.
(4) Üst kademelerdeki Parti organlarý tarafýndan alman bütün
önemli kararlar, derhal alt kademelerdeki organlara ve Partinin üye
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kitlesine iletilmelidir. Bunun yöntemi de, aktif üye toplantýlarý ya da
Parti kollarýnda, hatta (eðer koþullar uygunsa) tümenlerde88 genel
üye toplantýlarý yapmak ve bu toplantýlarda belirli kimseleri rapor
vermekle görevlendirmektir.
(5) Partinin alt kademelerindeki organlar ve bütün Parti üyeleri, üst kademelerdeki organlarýn talimatlarýný [sayfa 141] tam anlamýyla kavramak ve uygulama yöntemlerini kararlaþtýrmak için bunlarý ayrýntýlý bir þekilde tartýþmalýdýr.
ÖRGÜT DÝSÝPLÝNÝNE GÖSTERÝLEN
KAYITSIZLIK ÜZERÝNE

Dördüncü Ordudaki Parti örgütünde örgüt disiplinine gösterilen kayýtsýzlýk, þu þekillerde ortaya çýkmaktadýr:
A. Azýnlýðýn çoðunluða tabi olmayýþý. Örneðin bir azýnlýk, önerisi oylamada kabul edilmediði zaman, Parti kararlarýný samimiyetle uygulamamaktadýr.
Düzeltme yöntemleri þunlardýr:
1. Toplantýlarda, bütün katýlanlarýn, görüþlerini mümkün olduðu kadar kapsamlý olarak ortaya koymalarý teþvik edilmelidir.
Tartýþmalý sorunlarda doðrular ve yanlýþlar, uzlaþmalara ve yüzeyselliðe yer verilmeksizin açýklýða kavuþturulmalýdýr. Açýk ve kesin
sonuçlara varmak için bir toplantýda çözülemeyen bir sorunun
tartýþýlmasýna, çalýþmalarý engellememesi koþuluyla, baþka bir toplantýda devam edilmelidir.
2. Parti disiplininin gereklerinden biri de, azýnlýðýn çoðunluða
tabi olmasýdýr. Azýnlýk, kendi görüþü reddedildiði zaman, çoðunluðun kararýný desteklemek zorundadýr. Eðer gereksiyorsa, sorunu,
yeniden görüþülmek üzere bir sonraki toplantýya getirebilir; ancak
bunun dýþýnda hiç bir þekilde karara aykýrý hareket edemez.
B. Örgüt disiplini göz önüne alýnmaksýzýn eleþtiri yapýlmasý.
1. Parti içi eleþtiri, Parti örgütünü güçlendirmek ve Partinin
mücadele gücünü artýrmak için bir silahtýr. Ancak, Kýzýl Ordunun
Parti örgütünde, eleþtiri her zaman bu nitelikte olmamaktadýr; bazen kiþisel, saldýrýlara dönüþmektedir. Sonuç olarak, kiþilere olduðu
88
Gerilla örgütlenme sisteminde, düzenli ordulardaki tümen karþýlýðý olarak
kurulan bu birlikler, düzenli tümenlere oranla çok daha esnek ve genellikle çok
daha küçüktü.

Mao Zedung
Seçme Eserler-I

111

gibi, Parti örgütüne de zarar vermektedir. Bu, küçük burjuva bireyciliðinin bir [sayfa 142] yansýmasýdýr. Bunu düzeltmenin yöntemi ise,
Parti üyelerinin, eleþtirinin amacýnýn sýnýf mücadelesinde zafere
ulaþmak için Partinin mücadele gücünü artýrmak olduðunu ve kiþisel
saldýn aracý olarak kullanýlmamasý gerektiðini kavramalarýna yardýmcý olmaktýr.
2. Birçok Parti üyesi, eleþtirilerini Parti içinde deðil, dýþýnda
yapmaktadýr. Bunun nedeni, genel olarak üyelerin Parti örgütünün
(toplantýlarýnýn vb.) önemini henüz kavramamýþ olmalarý ve örgüt
içinde yapýlan eleþtiriyle, dýþýnda yapýlan eleþtiri arasýnda bir fark
görmemeleridir. Bunu düzeltmenin yöntemi, Parti üyelerini, Parti
örgütünün önemini kavramalarým ve Parti komiteleri ya da yoldaþlarý, hakkýndaki eleþtirilerini Parti toplantýlarýnda yapmalarýný saðlayacak þekilde eðitmektir.
MUTLAK EÞÝTLÝKÇÝLÝK ÜZERÝNE

Mutlak eþitlikçilik, bir zamanlar Kýzýl Orduda oldukça ciddi
bir sorun haline gelmiþti. Bazý örnekler verelim: Yaralý askerlere verilen ödenekler konusunda, hafif ve aðýr yaralýlar arasýnda ayrým
yapýlmasýna itiraz edilmekte ve herkese eþit ödenek verilmesi istenmekteydi. Subaylarýn ata binmesi, görevlerini yerine getirebilmeleri
için gerekli bir þey olarak deðil de, bir eþitsizlik belirtisi olarak görülmekteydi. Erzakýn mutlak olarak eþit bir þekilde daðýtýlmasý istenmekte ve özel durumlarda bazýlarýna bir parça daha büyük pay
verilmesine itiraz edilmekteydi. Pirinç taþýnmasýnda da, yaþ ve bedeni durum göz önüne alýnmaksýzýn herkesin eþit aðýrlýkta yük
taþýmasý istenmekteydi. Konaklanýrken yer daðýtýmýnda eþitlik istenmekte ve Karargah daha fazla yer kapladýðýnda, buna öfke duyulmaktaydý. Zahmetli görevlerin daðýtýmýnda da eþitlik istenmekte ve
baþkalarýndan bir parça bile daha fazla iþ yapmak istenmemekteydi. Hatta iþ bazen o kadar ileri gitmekteydi ki, iki yaralý ve bir sedye
olduðu zaman, her iki yaralý da önceliði [sayfa 143] diðerine vermek
istemediði için, hiç biri sedyeyle taþýnamamaktaydý. Bu örneklerin
de gösterdiði gibi, mutlak eþitlikçilik, Kýzýl Ordu subay ve askerleri
arasýnda hâlâ çok ciddi bir sorundur.
Siyasi sorunlarda görülen, aþýrý demokrasi gibi, mutlak eþitlikçilik de, zanaatkar ve küçük köylü ekonomisinin ürünüdür. Arala-
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rýndaki tek fark, birinin maddi, diðerinin ise siyasi sorunlarda ortaya
çýkmasýdýr.
Düzeltme yöntemi þudur: Kapitalizm ortadan kaldýrýlmadan
önce, mutlak eþitliðin, köylülerin ve küçük mülk sahiplerinin bir hayali olmaktan öteye geçemeyeceðine; sosyalizmde bile mutlak eþitliðin olamayacaðýna; çünkü o zaman da maddi þeylerin, herkesten yeteneðine göre, herkese emeðine göre ilkesine ve yapýlan çalýþmanýn ihtiyaçlarýný karþýlama esasýna göre daðýtýlacaðýna dikkati
çekmeliyiz. Kýzýl Orduda maddi þeylerin daðýtýmý, subaylara ve askerlere eþit ücret ödenmesinde olduðu gibi, aþaðý yukarc eþit bir
þekilde yürütülmelidir; çünkü bu, mücadelenin bugünkü koþullarýnýn
gerektirdiði bir þeydir. Ancak, mantýk sýnýrlarýný aþan mutlak eþitlikçiliðe karþý çýkýlmalýdýr; çünkü bu, mücadelenin gerektirdiði bir þey
deðil, tam tersine mücadeleyi engelleyen bir þeydir.
ÖZNELCÝLÝK ÜZERÝNE

Bazý Parti üyeleri arasýnda ciddi ölçüde öznelcilik vardýr ve
bu siyasi durumun tahliline ve çalýþmalarýn yönlendirilmesine büyük
zarar vermektedir. Çünkü siyasi bir durumun öznelci tahlili ve
çalýþmalarýn öznelci bir þekilde yönlendirilmesi, kaçýnýlmaz olarak
ya oportünizmle ya da darbecilikle sonuçlanmaktadýr. Öznel eleþtirilere, belirsiz ve temelsiz konuþmalara ya da kuþkuculuða gelince, Parti içinde bu gibi uygulamalar genellikle ilkesiz tartýþmalara
yol açar ve Parti örgütünü içinden yýkar.
Parti içi eleþtiriyle ilgili olarak üzerinde durulmasý gereken
[sayfa 144] diðer bir nokta da, bazý yoldaþlarýn eleþtiri yaparken, temel
sorunlarý bir kenara býrakýp, dikkatlerini önemsiz noktalar üzerinde
toplamalarýdýr. Bu yoldaþlar, eleþtirinin esas görevinin siyasi ve örgütsel hatalarý ortaya çýkartmak olduðunu kavramamaktadýrlar.
Kiþisel eksikliklere gelince, eðer bunlar siyasi ve örgütsel hatalarla
iliþkili deðilse, gereðinden fazla eleþtirip, ilgili yoldaþlara sýkýntý vermeye gerek yoktur, Ayrýca bu eleþtiri tarzý geliþtiði takdirde, Parti
üyelerinin dikkatlerini tamamen küçük hatalar üzerinde yoðunlaþtýrmalarý, herkesin ürkek ve gereðinden fazla ihtiyatlý bir hale gelmesi
ve Partinin siyasi görevlerini unutmasý þeklinde büyük bir tehlike
belirmektedir.
Baþlýca düzeltme yöntemi, Parti üyelerini, düþünce tarzlarý-
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na ve Parti içi yaþantýlarýna siyasi ve bilimsel bir özün egemen olmasýný saðlayacak þekilde eðitmektir. Bu amaca ulaþmak için: (1)
Parti üyelerine, öznelci tahlil ve deðerlendirmeler yapmak yerine,
siyasi bir durumu tahlil ederken ve sýnýf güçlerini deðerlendirirken
Marksist-Leninist yöntemi uygulamayý öðretmeliyiz; (2) Parti üyelerinin dikkatini, mücadele taktiklerini ve çalýþma yöntemlerini saptamak amacýyla toplumsal ve ekonomik araþtýrma ve incelemelere
yöneltmeliyiz ve yoldaþlarýn, gerçek durumu araþtýrmadýklarý takdirde, hayalciliðin ve darbeciliðin bataðýna düþeceklerini kavramalarýna yardýmcý olmalýyýz; (3) Parti içi eleþtirilerde öznelciliðe, keyfiliðe ve eleþtirinin bayaðýlaþtýrýlmasýna karþý uyanýk olmalýyýz; söylenen her þey gerçeklere dayanmalý ve eleþtiri siyasi noktalarda yoðunlaþtýrýlmalýdýr.
BÝREYCÝLÝK ÜZERÝNE

Bireycilik eðilimi, Kýzýl Ordu Parti örgütünde þu þekillerde
kendini göstermektedir:
1. Misillemede bulunmak. Bazý yoldaþlar, Parti içinde bir asker yoldaþ tarafýndan eleþtirildiklerinde, Parti dýþýnda ona karþý misillemede bulunabilmek için fýrsat kollamaktadýrlar; [sayfa 145]
misillemede bulunmanýn yollarýndan biri de, söz konusu yoldaþý
dövmek ya da ona küfür etmektir. Bu toplantýda sen beni eleþtirdin,
gelecek toplantýda ben sana, gösteririm diyerek Parti içinde de
misillemede bulunmaya çalýþmaktadýrlar. Bu gibi misilleme olaylarý, tamamen bireyci düþüncelerden doðmakta ve bir bütün olarak
sýnýfýn ve Partinin çýkarlarýnýn gözardý edilmesine yol açmaktadýr.
Bunlarýn hedefi düþman sýnýf deðil, kendi saflarýmýzdaki kiþilerdir.
Bu hata, örgütü kemirmekte ve mücadele gücünü zayýflatmaktadýr.
2. Dar grup zihniyeti. Bazý yoldaþlar, sadece kendi dar gruplarýnýn çýkarlarým düþünmekte ve genel çýkarlarý gözardý etmektedirler. Bu, yüzeysel olarak bakýldýðýnda, kiþisel çýkar peþinde koþmak
gibi gözükmese de, aslýnda en dar bireyciliðin bir örneðidir ve güçlü
bir aþýndýrýcý ve bölücü etkisi vardýr. Dar grup zihniyeti Kýzýl Orduda eskiden çok yaygýndý; eleþtiriler sonucunda durum þimdi biraz
daha iyiyse de, bu zihniyetin kalýntýlarý hâlâ vardýr ve bunlarýn üstesinden gelmek için daha fazla çaba gereklidir.
3. Memur tavrý. Bazý yoldaþlar, üyesi bulunduklarý Partinin
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ve Kýzýl Ordunun devrimin görevlerini yerine getirmek için, birer
araç olduklarýný kavramamaktadýrlar. Devrimi gerçekleþtirecek olanýn bizzat kendileri olduðunu kavramamakta, sorumluluklarýnýn devrime karþý deðil de, sadece kendi kiþisel üstlerine karþý olduðunu
düþünmektedirler. Devrime karþý takýnýlan bu pasif memur tavrý
da, bireyciliðin bir yansýmasýdýr. Bu, kayýtsýz þartsýz devrim için çalýþan
faal üyelerin sayýsýnýn fazla olmayýþýnýn nedenini de açýklamaktadýr.
Bu hata giderilmediði takdirde, faal üyelerin sayýsý artmayacak ve
devrimin aðýr yükü az sayýda insanýn omuzlarýna yüklenmeye devam edecektir. Bu da, mücadeleye büyük ölçüde zarar verecektir.
4. Eðlence peþinde koþma. Kýzýl Orduda, bireycilikleri eðlence peþinde koþmak þeklinde ortaya çýkan kimselerin sayýsý hiç
de az deðildir. Bunlar daima birliklerinin büyük þehirler üzerine
yürümesini arzu etmektedirler. Þehirlere [sayfa 146] gitmeyi, oralarda
çalýþma yapmak için deðil, eðlenmek için istemektedirler. Hayatýn
zor olduðu Kýzýl bölgelerde çalýþmak, hiç istemedikleri bir þeydir.
5. Pasiflik. Bazý yoldaþlar, iþler istedikleri gibi yürümeyince
pasifleþmekte ve çalýþmayý býrakmaktadýrlar. Bu, esas olarak eðitim eksikliðinden ileri gelmektedir. Bazen de önderliðin, sorunlarýn
ele almýþý, görev daðýtýmý ya da disiplinin uygulanmasý konusunda
hatalý bir þekilde davranmasý, buna yol açmaktadýr.
6. Ordudan ayrýlma isteði. Kýzýl Ordudan ayrýlýp yerel çalýþmalarda görev almak isteyenlerin sayýsý gittikçe artmaktadýr. Bunun
nedenleri sadece kiþisel etkenlere baðlanamaz. Ayný zamanda þu
etkenlerin de bunda rolü vardýr : (1) Kýzýl Ordudaki hayatýn maddi
zorluklarý, (2) uzun bir mücadeleden sonra bitkin düþme ve (3) önderliðin, sorunlarýn ele alýnýþý, görev daðýtýmý ya da disiplinin uygulanmasý konusundaki hatalý davranýþlarý.
Düzeltme yöntemi, en baþta, ideolojik olarak bireyciliðin kökünü kazýmak amacýyla eðitimi yoðunlaþtýrmaktýr. Ýkinci olarak,
sorunlarýn ele alýnýþýnda, görev daðýtýmýnda ve disiplinin uygulanmasýnda doðru bir yol izlemektir. Bunlara ek olarak, Kýzýl Orduda
maddi hayatý iyileþtirmenin yollarý bulunmalýdýr. Maddi koþullarý
iyileþtirmek amacýyla, dinlenmek ve güç toplamak için ele geçirilen her fýrsattan yararlanýlmalýdýr. Eðitim çalýþmalarýmýzda bireyciliðin, toplumsal kökeni bakýmýndan küçük burjuva ve burjuva
ideolojisinin Parti içindeki bir yansýmasý olduðunu açýklamalýyýz.

Mao Zedung
Seçme Eserler-I

115

GEZGÝNCÝ ASÝ ÇETELER
ÝDEOLOJÝSÝ ÜZERÝNE

Kýzýl Ordu içinde serserilikten gelme unsurlarýn oranýnýn yüksek olmasý ve Çinde, özellikle güney eyaletlerinde serserilerin büyük
kitleler oluþturmalarý nedeniyle, gezginci asi çetelerin siyasi ideolojisi Kýzýl Ordu içinde de kendini [sayfa 147] göstermiþtir. Bu ideoloji þu
biçimlerde ortaya çýkmaktadýr. (1) Bazýlarý, siyasi etkimizi sadece
gezginci gerilla eylemleri yoluyla artýrmak istemekte, ama siyasi
etkimizi artýrmak için üs bölgeleri inþa etmek ve halkýn siyasi iktidarýný kurmak gibi çetin görevleri üstlenmek konusunda isteksiz
davranmaktadýrlar. (2) Kýzýl Ordunun geniþletilmesi konusunda, bazýlarý, yerel Kýzýl Muhafýzlarýn ve yerel birliklerin geniþletilmesi ve
böylelikle Kýzýl Ordunun ana kuvvetlerinin geliþtirilmesi çizgisini uygulamak yerine adam kiralama ve at satýn alma ve asker kaçaklarýyla asileri orduya kaydetme89 çizgisini izlemektedirler. (3) Bazýlarý, kitlelerle birlikte çetin mücadelelere girmek ve bunlarý sürdürmek için gerekli sabra sahip deðildir; bunlar, yalnýzca büyük
þehirlere gitmek ve diledikleri gibi yiyip içmek istemektedirler. Gezginci asi ideolojisinin bütün bu belirtileri, Kýzýl Ordunun görevlerini
gereðince yerine getirmesini ciddi bir þekilde engellemektedir; dolayýsýyla bu ideolojinin tasfiyesi, Kýzýl Ordu Parti örgütü içinde yürütülen ideolojik mücadelenin önemli hedeflerinden biridir. Huang
Çao90 ve Li Çuang91 tipi gezginci asi çetelerin yöntemlerinin bugü89
Bu iki Çin deyimiyle, Çin tarihinde bazý asilerin kuvvetlerini(sayfa 149)
geniþletmek için baþvurduklarý yöntemlere deðinilmektedir. Bu yöntemlerin
uygulanmasýnda nitelikten çok niceliðe dikkat edilmekte ve saflarý geniþletmek için
ayrým yapýlmaksýzýn her çeþit insan orduya alýnmaktaydý.
90
Huang Çao, Tang Hanedanýnýn son zamanlarýnda çýkan köylü ayaklanmalarýnýn
önderiydi. Huang, ÝS 875 yýlýnda, kendi doðduðu yer olan Çaoçov (bugün
Þandungdaki Hoze ili) bölgesinden baþlayarak, silahlý köylüleri imparatorluk
kuvvetlerine karþý çeþitli muharebelerde zaferden zafere koþturdu ve kendine Göðe
Hücum Eden General lakabýný taktý. On yýl boyunca, Sarý Irmak, Yangze, Huay ve
Ýnci nehirlerinin vadilerindeki eyaletlerin çoðunu kasýp kavurdu; Guangsi kapýlarýna
kadar dayandý. Nihayet Tungguan geçidinden geçmeyi baþardý ve imparatorluðun
baþkenti olan Çanganý (bugün Þensi Eyaletindeki Sian þehri) aldý ve Çi Ýmparatoru
olarak taç giydi. Ýç anlaþmazlýklar ve Tang Hanedanýna baðlý kuvvetlerin müttefiki
olan Han kabileleri dýþýnda kalan kabilelerin saldýrýlan sonucunda Huang, Çanganý
terk etmek ve memleketine geri çekilmek zorunda kaldý. Burada intihar etti. Huangýn
on yýl boyunca yürüttüðü bu savaþ, Çin tarihindeki en ünlü köylü savaþlarýndan
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nün koþullarýnda artýk geçerli olamayacaðý kavranmahdýr. Düzeltme yöntemleri þunlardýr:
1. Eðitimi yoðunlaþtýrmak, yanlýþ fikirleri eleþtirmek ve gezginci asi çeteler ideolojisinin kökünü kazýmak.
2. Kýzýl Ordunun tabanýndaki birimler ile esir alýndýktan sonra orduya kabul edilenler arasýnda, serseri zihniyetini gidermek amacýyla eðitimi yoðunlaþtýrmak.
3. Kýzýl Ordunun bileþimini deðiþtirmek için mücadele, tecrübesi olan faal iþçi Ve köylüleri ordu saflarýna çekmek.
4. Militan iþçi ve köylü kitleleri arasýndan yeni Kýzýl Ordu birimleri oluþturmak.
DARBECÝLÝÐÝN KALINTILARI ÜZERÝNE

Kýzýl Ordudaki Parti örgütü, darbeciliðe karþý çeþitli [sayfa 148]
mücadeleler vermiþtir; ancak bu mücadele henüz yeterli bir düzeye ulaþmamýþtýr. Bu yüzden de Kýzýl Ordu içinde bu ideolojinin
kalýntýlarý hâlâ görülmektedir. Ortaya çýkýþ biçimleri þunlardýr: (1)
Öznel ve nesnel koþullarý göz önüne almadan körü körüne eyleme
giriþme; (2) Partinin þehirler için saptadýðý siyasetlerin yeterli ve
biridir. Hanedan tarihçileri, Huang için, Aðýr vergiler altýnda ezilen herkes onun
etrafýnda toplandý diye yazýyorlar. Ama görece saðlamlaþtýrýlmýþ üs bölgeleri
kurmaksýzýn, sadece gezginci savaþ yürüttüðü için kuvvetlerine gezginci asi çeteler
adý verilmekteydi.
91
Kuzey Þensideki Miçihde doðmuþ olan Li Çuang -bu, Kral Çuang Li Zuçeng
(Gözüpek Kral) adýnýn kýsaltýlmýþ þekliydi- Ming Hanedanýnýn devrilmesiyle
sonuçlanan bir köylü ayaklanmasýnýn önderiydi. Ayaklanma 1628de Kuzey Þenside
baþladý. Li, Gao Yingsiang yönetimindeki kuvvetlere katýldý; bunlarla birlikte Henan
ve Anhuydan geçerek tekrar Þensiye geri döndü. Gaonun 1636da ölümünden
sonra, Li onun yerine geçti ve Kral Çuang ismini aldý. Durmadan Þensi, Sicuan,
Henan ve Hubey Eyaletlerine seferler düzenledi. Sonunda 1644te imparatorluk
baþkenti Pekini ele geçirdi. Bunun üzerine son Ming imparatoru intihar etti. Kitleler
arasýnda yaydýðý baþ slogan Kral Çuangý destekleyin ve tahýl vergisini ödemeyindi.
Adamlarý arasýnda disiplini saðlamak için kullandýðý diðer bir slogan da þöyleydi:
Herhangi birini öldüren kimseyi babamý öldürmüþ, herhangi birinin ýrzýna geçen
kimseyi de anamýn ýrzýna geçmiþ sayacaðým. Böylelikle kitlelerin desteðini kazandý
ve yönettiði(sayfa 150) hareket bütün ülkeyi saran köylü ayaklanmalarýnýn esas
akýmý haline geldi. Ancak o da görece saðlamlaþtýrýlmýþ us bölgeleri kurmadan
dolaþtýðý için sonunda, Ming Hanedanýnýn bir generali olan ve kendisinin üzerine
Çing istilacýlanyla ortaklama bir saldýn düzenleyen hain Vu Sanguy tarafýndan
yenilgiye uðratýldý.
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kararlý bir þekilde uygulanmamasý; (3) özellikle yenilgi anlarýnda
askeri disiplinin gevþemesi; (4) bazý birimlerin ev yakmalarý; (5)
ordudan kaçanlarý vurmak ve dayak atmak þeklindeki uygulamalar; bunlarýn her ikisi de darbeci özellikler taþýmaktadýr. Toplumsal
kökeni bakýmýndan darbecilik, lümpen-proletarya ve küçük burjuva ideolojilerinin bir bileþimidir. Düzeltme yöntemleri þunlardýr:
1. Ýdeolojik bakýmdan darbeciliðin kökünü kazýmak.
2. Darbeci davranýþlarý, kurallar, yönetmelikler ve siyasetler
aracýlýðýyla düzeltmek. [sayfa 149]
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TEK BÝR KIVILCIM BÜTÜN BÝR BOZKIRI
TUTUÞTURABÝLÝR*
5 Ocak 1930

Partimizdeki bazý yoldaþlar bugünkü durumun doðru olarak
nasýl deðerlendirileceðini ve ne yapmak gerektiði, sorununun nasýl
çözüleceðini hâlâ bilmiyorlar. Devrim dalgasýnýn yükselmesinin kaçýnýlmaz olduðuna inanmakla birlikte, bunun yakýn olduðuna inanmýyorlar. Bu yüzden Ciangsiyi ele geçirme planýný reddedip, sadece
Fucien, Guangdung ve Ciangsi sýnýrlarýndaki üç bölgede gezginci
gerilla eylemlerine giriþmenin doðru olduðunu söylüyorlar. Ayný zamanda gerilla bölgelerinde Kýzýl siyasi iktidarýn kurulmasýnýn ne anlama geldiðini derin bir þekilde kavramadýklarýndan, Kýzýl siyasi iktidarýn saðlamlaþtýrýlmasý ve geniþletilmesi yoluyla ülke çapýnda devrim dalgasýnýn yükseliþini hýzlandýrma konusunda da derin bir kavrayýþlarý yoktur. Devrimci dalganýn yükseliþinin hâlâ uzak olduðunu
sandýklarý için, çetin bir çalýþmayla siyasi iktidar kurmaya kalkýþmanýn
boþ yere çaba sarf etmek olacaðýný düþünüyorlar. Siyasi etkimizi,
daha kolay bir yöntem olan gezginci gerilla eylemleriyle artýrmak
istiyorlar. Ülke çapýnda kitleler kazanýldýktan ya da hemen hemen
kazanýldýktan sonra, Kýzýl Ordunun da katýlmasýyla ülke çapýnda
* Bu makale, Mao Zedung yoldaþýn o zaman Parti içinde var olan bazý karamsar
görüþleri eleþtirmek için yazdýðý bir mektuptu.
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büyük bir devrim haline geleceðini düþündükleri bir silahlý [sayfa 152]
ayaklanma baþlatmak istiyorlar. Önce ülke çapýnda ve bütün bölgelerde kitleleri, kazandýktan sonra, siyasi iktidarý kurmamýz gerektiði, þeklindeki teorileri, Çin devriminin gerçek durumuna
uymamaktadýr. Bu teorinin kaynaðý, esas olarak, Çinin, birçok emperyalist gücün, üzerinde hâkimiyet kurmak için çekiþtikleri yansömürge bir ülke olduðunu berrak bir þekilde kavramamalarýnda
yatmaktadýr. Bu, berrak bir þekilde kavrandýðý takdirde, birinci olarak, hâkim sýnýflar içinde sürüp giden, uzun ve karmaþýk savaþlar
gibi olaðanüstü bir olguya niçin yalnýz Çinde rastlandýðý; bu savaþlarýn
niçin durmadan þiddetlenip yaygýnlaþtýðý ve Çinde niçin hiç bir zaman birleþik bir rejimin kurulamadýðý anlaþýlacaktýr. Ýkinci olarak,
köylü sorununun önemi ve dolayýsýyla köylü ayaklanmalarýnýn niçin
ülke çapýnda geliþmiþ olduðu anlaþýlacaktýr. Üçüncü olarak, iþçilerin
ve köylülerin demokratik siyasi iktidarý sloganýnýn doðruluðu
anlaþýlacaktýr. Dördüncü olarak, gene Çin dýþýnda rastlanmayan ve
birincisinden (hâkim sýnýflar içinde sürüp giden uzun ve karmaþýk
savaþlara sadece Çinde rastlanmasý olgusundan) doðan diðer bir
olaðanüstü olgu, yani Kýzýl Ordunun ve gerilla kuvvetlerinin ve bunlarla birlikte, Beyaz rejim tarafýndan çevrilmiþ küçük Kýzýl bölgelerin
varlýðý ve geliþmesi olgusu anlatýlacaktýr. Beþinci olarak, Kýzýl Ordunun, gerilla kuvvetlerinin ve Kýzýl bölgelerin kurulmasýnýn ve büyümesinin, yarý-sömürge bir ülke olan Çinde, proletarya önderliðindeki
köylü mücadelesinin en yüksek biçimi, yarý-sömürge bir ülkede,
köylü mücadelesininin büyümesinin kaçýnýlmaz sonucu ve ülke çapýnda devrim dalgasýnýn yükseliþini hýzlandýrmada kuþkusuz en
önemli etken olduðu anlaþýlacaktýr. Nihayet altýncý olarak, sadece
gezginci gerilla eylemlerine dayanma siyasetinin, devrim dalgasýnýn
ülke çapýndaki bu yükseliþini hýzlandýrma görevini yerine getiremeyeceði; öte yandan Cu De ile Mao Zedung ve ayný zamanda
Fang Çimin92 tarafýndan benimsenen siyasetin yani üs bölgeleri
kurmak; sistemli bir þekilde siyasi iktidarý kurmak; toprak devrimini
92
Ciangsi Eyaletindeki Yiyangda doðmuþ olan ve Çin Komünist Partisi Altýncý
Merkez Komitesinin bir üyesi bulunan Fang Çimin yoldaþ, Kuzeydoðu Çiangsideki
Kýzýl bölgenin ve Onuncu Kýzýl Ordunun kurucusuydu. 1934te Japon istilacýlarýna
karþý direnmek için, kuzeye yürüyen Kýzýl ordunun öncü müfrezelerini yönetti. 1935
Ocaðýnda karþý-devrimci Guomindang birliklerine karþý savaþýrken esir düþtü ve
Temmuz ayýnda Ciangsi deki Nançangda þehit edildi.
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derinleþtirmek; önce kasaba Kýzýl Muhafýzlarý, sonra bölge Kýzýl
Muhafýzlarý, [sayfa 153] sonra il Kýzýl Muhafýzlarý, daha sonra yerel Kýzýl
Ordu birliklerinin kurulmasýndan, en sonunda düzenli Kýzýl Ordu
birliklerinin kurulmasýna kadar uzanan, kapsamlý bir inþa sürecini
izlenerek halkýn silahlý kuvvetlerini geniþletmek; siyasi iktidarý dalgalar halinde ilerleyerek yaymak vb. þeklindeki siyasetin kesinlikle
doðru olduðu anlaþýlacaktýr. Bütün ülkedeki devrimci kitlelerin güveni ancak bu þekilde kazanýlabilir. Sovyetler Birliði de bütün
dünyadaki devrimci kitlelerin güvenini bu þekilde saðlamýþtýr. Gerici hâkim sýnýflarý çok büyük zorluklarla karþý karþýya býrakmak, onlarýn temellerini sarsmak ve parçalanmalarýný hýzlandýrmak, ancak
bu þekilde mümkün olabilir. Geleceðin büyük devriminin esas silahý haline gelecek olan bir Kýzýl Ordunun yaratýlmasý, ancak bu
þekilde mümkün olabilir. Kýsacasý, devrim dalgasýnýn yükseliþini hýzlandýrmak ancak bu þekilde mümkün olabilir.
Devrimci acelecilik hastalýðýna tutulan yoldaþlar, devrimin
öznel güçlerini93 abartmakta, karþý-devrimin güçlerini ise küçümsemektedirler. Böyle bir deðerlendirme esas olarak öznelcilikten
kaynaklanmaktadýr. Sonunda da kuþkusuz darbeciliðe götürür. Diðer taraftan, devrimin öznel güçlerinin küçümsenmesi ve karþý-devrimin güçlerinin abartýlmasý da, hatalý bir deðerlendirme olur ve o
da mutlaka baþka türden kötü sonuçlara yol açar. Bu yüzden, Çin
deki siyasi durum hakkýnda bir yargýya varabilmek için þunlarý kavramak gerekir:
1. Bugün, Çinde devrimin öznel güçleri zayýf olmakla birlikte, Çinin geri ve zayýf toplumsal ve ekonomik yapýsýna dayanan
gerici hâkim sýnýflarýn bütün örgütleri (siyasi iktidar organlarý, silahlý
kuvvetleri, siyasi partileri vb.) de zayýftýr. Bu, devrimin öznel güçlerinin bugün Çindekinden belki biraz daha güçlü olmakla birlikte,
gerici hâkim sýnýflarýn kuvvetlerinin kat kat daha güçlü olduðu Batý
Avrupa ülkelerinde, devrimin niçin hemen patlak veremeyeceðini
açýklamakta yardýmcý olmaktadýr. Devrimin öznel güçleri þimdiki
durumda zayýf olmakla birlikte, karþý-devrimin güçleri de görece
zayýf olduðu için, devrim, Çinde kuþkusuz [sayfa 154] daha büyük bir
hýzla yükselecektir.
2. Devrimin öznel güçleri, 1927de devrimin yenilgisinden
93

Devrimin öznel güçleriyle, devrimin örgütlü güçleri kastedilmektedir.
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beri gerçekten de büyük ölçüde zayýflamýþtýr. Geriye kalan kuvvetler çok küçüktür ve sadece görünüþe bakarak karar veren yoldaþlar
doðal olarak karamsarlýða düþmektedirler. Fakat eðer olgularýn özüne bakarak karar verirsek, durumun çok farklý olduðunu görürüz.
Burada þu eski Çin atasözüne baþvurabiliriz: Tek bir kývýlcým bütün
bir bozkýrý tutuþturabilir. Baþka bir deyiþle, kuvvetlerimiz þimdiki
durumda küçük olmakla birlikte çok hýzlý bir þekilde büyüyecektir.
30 Mayýs Hareketinin ve bunu izleyen Büyük Devrimin tümüyle
kanýtlamýþ olduðu gibi, Çinin içinde bulunduðu koþullarda kuvvetlerimizin büyümesi, sadece mümkün deðil, ayný zamanda kaçýnýlmazdýr da. Bir þeye baktýðýmýz zaman, onun özünü incelemeliyiz;
görünüþünü ise sadece bizi kapýnýn eþiðinde karþýlayan bir þey olarak ele almalý ve eþikten içeri girdikten sonra da, baktýðýmýz þeyin
özünü kavramalýyýz. Güvenilir ve bilimsel olan biricik tahlil yöntemi
budur.
3. Ayný þekilde, karþý-devrimci güçleri deðerlendirirken de,
hiç bir zaman bunlarýn sadece görünüþüne bakma malý, özünü
incelemeliyiz. Hunan-Ciangsi sýnýr bölgesindeki baðýmsýz rejimimizin ilk döneminde bazý yoldaþlar, Hunan Eyalet Komitesinin yaptýðý
hatalý deðerlendirmeye samimiyetle inanmakta ve sýnýf düþmanýnýn
son derece zayii olduðunu düþünmekteydiler. O zamanki (1928
Mayýsýndan Haziranýna kadar) Hunan Eyalet Komitesi, Hunan yöneticisi Lu Dipingi94 deðerlendirirken, onu bugüne kadar þaka konusu
olmaya devam eden son derece zayýf ve tamamen panik halinde terimleri ile tanýmlýyordu. Böyle bir deðerlendirme, kaçýnýlmaz
olarak siyasi alanda darbeciliðe yol açtý. Ancak o yýlýn Kasým ayýndan 1929 Þubatýna kadar olan dört aylýk dönem boyunca (Çan
Kayþekle Guangsi savaþaðalan arasýndaki savaþ95 baþlamadan
önce), düþmanýn üçüncü ortak bastýrma harekâtý96 Cingang Daðlarýna yaklaþtýðý sýrada bazý yoldaþlar bu sefer de, Kýzýl Bayraðý dalgalandýrmaya daha ne kadar devam edebiliriz? diye sormaya [sayfa
94
Bir Guomindang savaþaðasý olan Lu Diping, 1928de Guomindangýn Hunan
Eyaleti Valisiydi.
95
Guomindangýn Nancingdeki savaþaðasý Çan Kayþekle Guangsi Eyaletindeki
Guomindang savaþaðalarý Li Zungcen ve Bay Cungsi arasýndaki 1929 Mart-Nisan
savaþý.
96
Kýzýl Ordunun Cingang Daðlarýndaki üs bölgesinin, Hunan ve Çiangsideki
Guomindang savaþaðalarý tarafýndan 1928 sonlarý ile 1929 baþlarý arasýnda üçüncü
defa istila edilmesi.
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baþladýlar. Gerçekte ise Çinde, Ýngiltere, Amerika Birleþik Devletleri ve Japonya arasýndaki mücadele artýk çok açýk bir hale
gelmiþti ve Çan Kayþek, Guangsi kliði ve Feng. Yüsiang arasýnda
karmaþýk bir savaþ durumu þekillenmekteydi; dolayýsýyla o dönem,
aslýnda karþý-devrim dalgasýnýn geri çekilmeye ve devrim dalgasýnýn yeniden yükselmeye baþlamýþ olduðu dönemdi. Buna karþýn,
karamsar düþünceler sadece Kýzýl Orduda ve yerel Parti örgütlerinde ortaya çýkmakla kalmýyordu; Merkez Komitesi bile görünüþe
kapýlýp karamsar bir havaya girdi. Merkez Komitesinin Þubat mektubu, Partinin o zaman yaptýðý karamsar tahlilin bin kanýtýdýr.
4. Bugünkü nesnel durum, hâlâ, önlerinde duran þeylerin
sadece yüzeydeki görünüþlerine bakýp özlerini göremeyen
yoldaþlarýn yanýlmalarýna yol açabilecek niteliktedir. Özellikle Kýzýl
Orduda çalýþan yoldaþlarýmýz bir muharebede yenildikleri veya güçlü
düþman kuvvetleri tarafýndan, çevrildikleri ya da izlendikleri zaman,
sanki bir bütün olarak Çindeki ve dünyadaki durumda iyimser olmalarýný gerektirecek hiç bir þey yokmuþ ve devrimin zafere ulaþma
ümidi çok uzakmýþ gibi, sýk sýk farkýnda olmadan o andaki özel ve
sýnýrlý durumlarýný genelleþtirmekte ve abartmaktadýrlar. Olgularý gözlemlerken görünüþlere sarýlmalarýnýn ve sorunun özünü bir kenara
itmelerinin nedeni, bir bütün olarak durumun özünün bilimsel bir
tahlilini yapmamalarýdýr. Çinde, devrim dalgasýnýn yakýnda yükselip yükselmeyeceði konusunda bir karara varmak, ancak devrim
dalgasýnýn yükseliþine yol açan çeliþmelerin gerçekten geliþmekte
olup olmadýklarýný ayrýntýlý bir þekilde incelemekle mümkündür.
Dünyada emperyalist ülkeler arasýndaki, emperyalist ülkelerle
sömürgeleri arasýndaki ve kendi ülkelerinde emperyalistlerle proletarya arasýndaki çeliþmeler geliþmekte olduðu için, emperyalistler,
Çin üzerinde hâkimiyet kurmak amacýyla birbirleriyle çatýþmaya
daha fazla ihtiyaç duymaktadýrlar. Emperyalistlerin Çin üzerindeki
çatýþmalarýnýn daha da þiddetlenmesiyle birlikte Çin topraklan üzerinde, hem emperyalizmle bütün Çin milleti arasýndaki [sayfa 156] çeliþme, hem de emperyalistlerin kendi aralarýndaki çeliþmeler geliþmekte ve bu durum, her geçen gün geniþleyip þiddetlenen ve Çinin
gerici yöneticilerinin farklý klikleri arasýndaki çeliþmelerin sürekli
olarak geliþmesine yol açan karmaþýk savaþ durumunu yaratmaktadýr. Gerici hâkim klikler arasýnda çeliþmelerle savaþaðalarý arasýndaki karmaþýk savaþlarla birlikte vergiler aðýrlaþtýrýlmakta, bu da,
155]
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vergi ödeyen geniþ kitlelerle gerici yöneticiler arasýndaki çeliþmeyi
sürekli olarak keskinleþtirmektedir. Emperyalizmle Çinin milli sanayisi arasýndaki çeliþme, Çin sanayicilerinin emperyalistlerden ayrýcalýklar koparamamalarý sonucunu doðurmaktadýr. Bu da, Çin kapitalistlerinin, iþçileri çýlgýnca sömürerek bir çýkýþ yolu bulmaya çalýþmalarýna ve iþçilerin direnmesine yol açarak, Çin burjuvazisiyle Çin
iþçi sýnýfý arasýndaki çeliþmeyi keskinleþtirmektedir. Emperyalistlerin ticari saldýrýsý, Çinli tüccar kapitalistlerin soygunculuðu, hükümetin vergileri aðýrlaþtýrmasý vb. ile birlikte toprakaðalarý sýnýfý ile
köylülük arasýndaki çeliþme derinleþmektedir; yani kira ve tefecilik
yoluyla sömürü aðýrlaþmakta ve köylülerin toprakaðalarýna olan nefreti artmaktadýr. Yabancý mallarýn baskýsý, iþçi ve köylü kitlelerin
satýn alma gücünün tükenmesi ve hükümetin koyduðu vergilerin
artmasý yüzünden, gittikçe daha fazla sayýda Çin malý satan tüccar
ve baðýmsýz üretici iflasa sürüklenmektedir. Gerici hükümet,
kaynaklarýnýn ve fonlarýnýn yetersizliðine karþýn, sonu gelmez bir þekilde ordularýný geniþlettiði ve bu þekilde savaþý durmadan yaygýnlaþtýrdýðý için, asker kitleleri sürekli bir yokluk içindedirler. Hükümetin
koyduðu vergilerin artmasý, toprakaðalarýnýn istediði kira ve faizlerin
yükselmesi ve savaþýn yol açtýðý felaketlerin her geçen gün daha da
yaygýnlaþmasý yüzünden, her tarafta kýtlýk ve eþkýyalýk hüküm sürmektedir ve köylü kitleleriyle þehirlerdeki yoksullar, hayatlarýný güçlükle sürdürebilmektedirler. Okullarýn parasý olmadýðý için, birçok
öðrenci, öðreniminin yarýda kalmasý tehlikesiyle karþý karþýyadýr;
üretim geri olduðu için de, mezun olan birçok öðrencinin iþ bulma
ümidi yoktur. Bütün bu çeliþmeleri kavradýðýmýz [sayfa 157] zaman,
Çinin ne kadar vahim ve karýþýk bir durumda bulunduðunu görürüz. Ayný zamanda emperyalistlere, savaþaðalarýna ve toprakaðalarýna karþý, devrim dalgasýnýn yükselmesinin kaçýnýlmaz olduðunu ve
bunun çok yakýnda gerçekleþeceðini de görürüz. Bütün Çin, yakýnda alev alacak kuru odun yýðýnlarýyla döþenmiþtir. Tek bir kývýlcým
bütün bir bozkýrý tutuþturabilir deyiþi, bugünkü durumun ne yönde
geliþeceðini çok iyi anlatmaktadýr. Bir kývýlcýmýn bütün bir bozkýrý
tutuþturmasýnýn uzak olmadýðýný görebilmek için, birçok yerde
geliþen iþçi grevlerine, köylü ayaklanmalarýna, askerlerin isyanlarýna ve öðrenci boykotlarýna bakmamýz yeter.
Yukarýda söylenenlerin özü, Cephe Komitesinin, Merkez Komitesine daha 5 Nisan 1929da yazdýðý mektupta vardý. Mektubun
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bir bölümünde þöyle denmekteydi:
Merkez Komitesinin 9 Þubat 1929 tarihli mektubunda nesnel
durum ve öznel güçlerimiz hakkýnda çok karamsar bir deðerlendirme yapýlmaktadýr. Guomindangýn Cingang Daðlarýna karþý giriþtiði
üç bastýrma harekâtý, karþý-devrim dalgasýnýn doruk noktasýydý.
Fakat karþý-devrim dalgasýnýn yükselmesi o noktada durmuþ ve o
zamandan beri, bir yandan devrim dalgasý yavaþ yavaþ yükselirken,
diðer yandan karþý-devrim dalgasý yavaþ yavaþ geri çekilmiþtir. Partimizin mücadele yeteneði ve örgütsel gücü Merkez Komitesinin
belirttiði ölçüde zayýflamýþsa da, bunlar hýzla giderilecek ve Partideki yoldaþlar arasýnda görülen pasiflik, karþý-devrim dalgasý yavaþ
yavaþ geri çekildikçe, çabucak yok olacaktýr. Kitleler mutlaka bize
katýlacaktýr. Guomiadangýn katliam siyaseti, sadece, balýklarý derin sulara sürmeye97 yaramaktadýr ve reformculuk kitlelere artýk
çekici gelmemektedir. Kitleler Guomindang hakkýnda besledikleri
hayalleri yakýnda mutlaka terkedeceklerdir. Ortaya çýkan durumda
baþka hiç bir parti, kitleleri kazanma konusunda Komünist Partisiyle boy ölçüþemeyecektir. Partinin 6. Milli [sayfa 158] Kongresince98
saptanan siyasi ve örgütsel çizgi doðrudur; yani devrim bugünkü
aþamasýnda sosyalist deðil, demokratiktir ve Partinin bugünkü görevi buraya büyük þehirlerde sözü eklenmiþ olmalýydý99 hemen
ayaklanmalar düzenlemek deðil, kitleleri kazanmaktýr. Bununla beraber devrim hýzla geliþecektir ve propagandamýzda ve hazýrlýk çalýþmalarýmýzda silahlý ayaklanmalara karþý olumlu bir tutum almalýyýz.
Bugünkü karýþýk durumda kitlelere ancak olumlu sloganlarla ve
olumlu bir tutumla önderlik edebiliriz. Parti, ancak böyle bir tutum
takýnmakla mücadele gücünü yeniden kazanabilir... Proletarya önderliði, devrimde zafere ulaþmanýn biricik anahtarýdýr. Partiyi proletarya temeline oturtmak ve kilit bölgelerdeki sanayi iþletmelerinde
97
Bu deyiþ, halkýný iyiliksever bir yönetici aramaya sevkeden bir despotu,
balýklarý derin sulara süren su samuruna benzeten Mençiusa aittir.
98
Çin Komünist Partisinin 6. Millî Kongresi, 1928 Temmuzunda toplandý. Kongre,
1927 yenilgisinden sonra da, Çin devriminin burjuva-demokratik, yani anti-emperyalist
ve anti-feodai karakterinin deðiþmediðine ve devrim dalgasýnýn kaçýnýlmaz olarak
yeniden yükseleceðine, ancak bu yükseliþ çok yakýnda beklenmediði için, devrimin
genel çizgisinin kitleleri kazanmak olmasý gerektiðine iþaret etti. 6. Kongre, 1927de
ortaya çýkan Cen Dusiunun sað teslimiyetçiliðini tasfiye etti ve ayný zamanda 1927
sonlarýyla 1928 baþlarýnda Parti içinde görülen sol darbeciliði de reddetti.
99
Köþeli parantez içindeki sözler yazar tarafýndan eklenmiþtir.
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Parti kollarý kurmak, Partinin bugünkü önemli örgütsel görevlerindendir; fakat ayný zamanda, þehirlerdeki mücadeleye yardýmcý olmanýn ve devrim dalgasýnýn yükseliþini hýzlandýrmanýn baþlýca
önkoþullarý, özellikle köylük bölgelerdeki mücadelenin geliþtirilmesi,
küçük bölgelerde Kýzýl siyasi iktidarýn kurulmasý ve Kýzýl Ordunun
kurulup geniþletilmesidir. Bu yüzden, þehirlerdeki mücadeleyi terketmek yanlýþ olur; ancak kanýmýzca, Partimizin herhangi bir üyesinin, iþçilerin gücünü aþar ve devrime zarar verir diye. köylülerin gücünün büyümesinden korkmasý da yanlýþ olur. Çünkü yarý-sömürge bir ülke olan Çinde, köylü mücadelesi iþçilerin önderliðinde geliþmezse devrim baþarýsýzlýða mahkûmdur, ama köylü mücadelesinin iþçilerin gücünü aþmasý hiç bir zaman devrime zarar vermez.
Mektup, Kýzýl Ordunun harekât taktikleri konusunda da þu
cevabý vermekteydi:
Merkez Komitesi bizden, Kýzýl Orduyu muhafaza edebilmek
ve kitleleri harekete geçirebilmek için, kuvvetlerimizi çok küçük
birimlere bölerek köylük bölgelere yaymamýzý ve Gu De ile Mao
Zedungu ordudan geri [sayfa 159] çekmemizi, böylelikle de önemli
hedefleri düþmandan gizlememizi istemektedir. Bu, gerçekçi olmayan bir görüþtür. 1927-1928 kýþýnda, düþman için bir hedef
oluþturmadan kitleleri harekete geçirebilmek için, kuvvetlerimizi
köylük bölgelere yaymayý ve her bölük ya da taburun kendi baþýna
hareket etmesini ve gerilla taktiklerini uygulamasýný planladýk. Bunu
birçok kez denedik, fakat her seferinde baþarýsýzlýða uðradýk. Bunun nedenleri þunlardýr: (1) Kýzýl Ordunun ana kuvvetlerindeki askerlerin çoðu baþka bölgelerden gelmektedir ve yerel Kýzýl
Muhafýzlarýnkinden farklý bir geçmiþe sahiptirler; (2) küçük birimlere bölünme, önderliði zayýflatmakta ve zor durumlarýn üstesinden
gelinememesi sonucunu vermekte, bu da kolaylýkla yenilgiye yol
açmaktadýr; (3) birimlerin düþman tarafýndan teker teker yok edilebilme olasýlýðý ortaya çýkmaktadýr; (4) koþullar zorlaþtýkça, kuvvetlerimizin toplanmasý ve önderlerin mücadelede kararlý olmasý gereði
daha da büyümektedir; çünkü düþmana karþý iç birliðimizi ancak
bu þekilde saðlayabiliriz. Kuvvetlerimiz, sadece koþullar elveriþli olduðu takdirde, gerilla harekâtý amacýyla bölünmelidir. Ve ancak
böyle durumlarda, önderlerin, zor koþullarda olduðu gibi her zaman askerlerle bir arada bulunmalarýna gerek kalmaz.
Bu bölümün zayýflýðý, kuvvetlerin bölünmesine karþý gösteri-
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len nedenlerin olumsuz nitelikteki nedenler olmasýdýr. Bu açýklama
yeterli olmaktan uzaktýr. Kuvvetlerimizin toplanmasýný gerekli kýlan
olumlu neden, görece büyük düþman birliklerini yok etmenin ve
kasabalarý ele geçirmenin ancak kuvvetlerimizin toplanmasýyla
mümkün olmasýdýr. Ancak görece büyük düþman kuvvetlerini yok
ettikten ve kasabalarý ele geçirdikten sonra, kitleleri geniþ çapta
harekete geçirebilir ve birbirine bitiþik birkaç kasabayý kaplayan
bölgelerde siyasi iktidarý kurabiliriz. Ancak bu þekilde yaygýn bir etki
(siyasi etkimizi geniþletmek diye adlandýrdýðýmýz þey) saðlayabilir
ve devrim dalgasýnýn yükseleceði [sayfa 160] günün daha büyük bir
hýzla yaklaþmasýna etkili bir þekilde katkýda bulunabiliriz. Örneðin,
hem iki yýl önce Hunan-Ciangsi sýnýr bölgesinde hem de geçen yýl
Batý Fuciende kurduðumuz rejimler100, birliklerimizi toplama þeklindeki bu siyasetin ürünleridir. Bu, genel bir ilkedir. Ama kuvvetlerimizin bölünmesinin gerekli olduðu zamanlar da yok mudur? Vardýr.
Cephe Komitesinin Merkez Komitesine yazdýðý mektupta, Kýzýl Ordunun küçük bir bölge içinde kuvvetlerin bölünmesini de içeren
gerilla taktikleri konusunda þunlar söylenmektedir:
Son üç yýllýk mücadelenin tecrübesinden çýkardýðýmýz taktikler, eski ya da yeni, yerli ya da yabancý, diðer bütün taktiklerden
farklýdýr. Bu taktiklerimizle, kitleler gittikçe geniþleyen bir þekilde
mücadeleye seferber edilebilir ve ne kadar güçlü olursa olsun hiçbir düþman bizimle baþedemez. Bizim taktiklerimiz gerilla taktikleridir. Bu taktikler, esas olarak aþaðýdaki noktalardan ibarettir:
Kitleleri harekete geçirmek için kuvvetlerimizi bölmek,
düþmanla çarpýþmak için kuvvetlerimizi toplamak.
Düþman ilerleyince geri çekilmek; düþman konaklayýnca
yýpratmak; düþman yorulunca saldýrmak; düþman geri çekilince
takip etmek.
Ýstikrarlý üs bölgelerini101 geniþletmek için dalgalar halinde
ilerleme siyasetini uygulamak; güçlü bir düþman tarafýndan takip
edildiðimiz zaman kuþatma siyasetini uygulamak.
100
Batý Fuciende kurulan rejim, 1929da Cingang Daðlarýndaki Kýzýl Ordunun
yeni bir devrimci üs bölgesi inþa etmek için doðuya doðru yürüdüðü ve Fucienin
batý kesiminde bulunan Lungyen, Yungding ve Þanghan illerinde halkýn devrimci
siyasî iktidarýný kurduðu zaman doðdu.
101
Ýstikrarlý üs bölgeleri, Ýþçi ve Köylü Kýzýl Ordusu tarafýndan kurulan görece
istikrarlý devrimci üs bölgeleriydi.
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Mümkün olan en kýsa zamanda ve en iyi yöntemlerle, en
geniþ kitleleri harekete geçirmek.
Bu taktikler týpký að atmaya benzer. Her an aðý atabilmeli ya
da toplayabilmeliyiz. Kitleleri kazanmak için aðý atar, düþmanla çarpýþmak içinse toplarýz. Son üç yýldýr uyguladýðýmýz taktikler bu tür
taktiklerdir.
Burada að atmak küçük bir bölge içinde kuvvetlerimizi
bölmek anlamýna gelmektedir. Örneðin Hunan-Ciangsi [sayfa 161] sýnýr
bölgesindeki Yungsin il merkezini ilk kez ele geçirdiðimizde, 29. ve
31. Alaylarýn kuvvetlerini Yungsin ili sýnýrlan içinde daðýttýk. Yungsini
üçüncü kez ele geçirdiðimizde, 28. Alayý Anfu ili sýnýrýna, 29. Alayý
Lienhuaya ve 31. Alayý da Cian ili sýnýrýna göndererek, kuvvetlerimizi bir kere daha böldük. Geçen Nisan ve Mayýs aylarýnda Güney
Ciangsi, Temmuz ayýnda da Batý Fucien illerinde yine kuvvetlerimizi bölerek daðýttýk. Kuvvetlerimizi geniþ bir bölge içinde bölüp daðýtmaya gelince, bu, ancak durumun görece elveriþli ve yönetici organlarýn oldukça güçlü olduðu koþullarda mümkündür. Çünkü kuvvetlerimizi bölüp daðýtmanýn amacý, kitleleri kazanmak, toprak devrimini derinleþtirmek ve siyasi iktidar kurmak, Kýzýl Orduyu ve yerel
silahlý birlikleri geniþletmek için daha elveriþli koþullara sahip olmaktýr. Eðer bu amaca ulaþýlamayacaksa ya da kuvvetlerimizi bölmemiz, iki yýl önce Aðustos ayýnda Çençuya saldýrmak için
kuvvetlerimizi böldüðümüz zaman olduðu gibi, yenilgiye ve Kýzýl
Ordunun zayýflamasýna yol açacaksa, kuvvetlerimizi bölmemek daha
iyidir. Ama eðer yukarýda sözünü etiðimiz iki koþul varsa, o zaman
kuþkusuz kuvvetlerimizi bölmeliyiz. Çünkü o zaman kuvvetlerimizi
bölmek toplamaktan daha elveriþli bir durum yaratýr. Merkez Komitesinin Þubat mektubuna hatalý bir anlayýþ egemendi ve mektubun,
Dördüncü Ordudaki bazý Partili yoldaþlar üzerinde olumsuz bir etkisi oldu. Merkez Komitesi o sýralarda bir de, Çan Kayþek ve Guangsi
savaþaðalarý arasýnda bir savaþ çýkmasýnýn kaçýnýlmaz olmadýðýný
belirten bir genelge yayýnladý. Bununla beraber, Merkez Komitesinin o zamandan bu yana yaptýðý deðerlendirmeler ve verdiði talimatlar, esas olarak doðru olmuþtur. Ayrýca Merkez Komitesi, baþka
bir genelgeyle, eski genelgede yaptýðý yanlýþ deðerlendirmeyi de
düzeltmiþtir. Kýzýl Orduya yolladýðý mektup hakkýnda bir düzeltme
yapmamýþsa da, bu mektubu izleyen talimatlarýnda eski karamsar
hava yoktur ve Kýzýl Ordunun harekâtý konusundaki görüþleri bug-
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ün bizim görüþlerimize uygun düþmektedir. Ancak bu mektubun
bazý yoldaþlar üzerinde yaptýðý kötü etki henüz devam [sayfa 162] etmektedir. Bu yüzden, bu konuda bir açýklama yapýlmasýnýn hâlâ
gerekli olduðu kanýsýndayým.
Ciangsi Eyaletini bir yýl içinde ele geçirme planý da geçen
Nisan ayýnda Cephe Komitesi tarafýndan Merkez Komitesine önerildi ve daha sonra Yududa bu yönde bir karar alýndý. Merkez Komitesine gönderilen mektupta aþaðýdaki nedenler gösterilmekteydi:
Çan Kayþekin ve Guangsi savaþaðalarýnýn ordularý Ciuciang
yakýnlarýnda birbirlerine yaklaþmaktadýrlar ve büyük bir savaþa
tutuþmalarý yakýndýr. Kitle mücadelelerinin yeniden baþlamasý, gerici hâkim sýnýflar içindeki çeliþmelerin yaygýnlaþmasýyla birlikte,
devrim dalgasýnýn yakýnda yükselmesi olasýlýðýný ortaya koymaktadýr. Bu koþullarda çalýþmalarýmýzý nasýl düzenlememiz gerektiði sorununa gelince, biz, güney eyaletleriyle ilgili olarak, Guangdung ve
Hunan Eyaletlerindeki kompradorlarýn ve toprakaðalarýnýn silahlý
kuvvetlerinin çok güçlü olduðunu ve Hunanda buna ek olarak,
Partinin darbeci hatalarý yüzünden gerek Parti içinde, gerekse Parti
dýþýnda kitle desteðimizin hemen hemen tamamýný kaybetmiþ olduðumuzu düþünmekteyiz. Fucien, Ciangsi ve Çeciang Eyaletlerinde ise durum farklýdýr. Birincisi, askeri bakýmdan düþmanýn en zayýf
olduðu yerler buralarýdýr. Çeciangda sadece Cang Boceng102 komutasýnda küçük bir eyalet kuvveti vardýr. Fuciende ise toplamý on
dört alayý bulan beþ grup düþman birliði bulunmakla beraber Guo
Fenmingin birlikleri daha þimdiden imha edilmiþtir; Çen Guohuy
ve Lu Singbang103 komutasýndaki birlikler, savaþma gücü zayýf olan
eþkýya çeteleridir; sahil boyunca yerleþtirilmiþ olan iki deniz piyadesi tugayýnýn, hiç savaþ tecrübesi yoktur ve savaþma güçleri kuþkusuz
yüksek deðildir; sadece Çang Çen104 belirli bir savaþma yeteneðine
sahiptir; ancak Fucien Eyalet Komitesinin yaptýðý bir tahlile göre,
onun bile görece güçlü olan sadece iki alayý vardýr. Bunlara ek
olarak, [sayfa 163] Fucien þimdi tam bir karýþýklýk; þaþkýnlýk ve daðýnýklýk içindedir. Ciangside Çu Peyde105 ve Siyung Þi-huy106 komutasýn102
Cang Boceng, o zaman Guomindangm Çeciang Eyaletindeki barýþý koruma
birliklerinin komutanýydý.
103
Çen Guohuy ve Lu Singpang kuvvetleri Guomindang ordusuna katýlmýþ olan
Fucienli iki zorba eþkýyaydý.
104
Çang Çen, Guomindang ordusunda tümen komutanýydý.
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da on altý alay bulunmaktadýr. Bunlar gerek Fucienin gerekse Çeciangýn silahlý kuvvetlerinden daha güçlü, fakat Hunanýnkilere oranla çok zayýftýrlar. Ýkinci olarak, bu üç eyalette darbeci hatalar daha
az iþlenmiþtir. Çeciangdaki durumu tam olarak bilmiyoruz, fakat
Partinin örgütsel temeli ve kitle temeli, Ciangsi ve Fuciende, Hunan- dakinden biraz daha iyidir. Örneðin Ciangsiyi ele alalým. Kuzey Ciangsideki Dean, Siuþuy ve Tungyuda hâlâ belirli bir temelimiz
vardýr; Batý Ciangsideki Ningang, Yungsin, Lienhua ve Suyçuanda
Partinin ve Kýzýl Muhafýzlarýn hâlâ belirli bir gücü vardýr; Güney
Ciangside durum daha da parlaktýr; Cian, Yungsin ve Singyuo illerinde Kýzýl Ordunun 2. ve 4. Alaylarý sürekli olarak güçlenmektedir
ve bütün bunlarýn da ötesinde, Fang Çimin komutasýndaki Kýzýl
Ordu asla yok edilmemiþtir. Bütün bunlar bizi Nançang üzerine
yürümeye sevk etmektedir. Bu vesileyle Merkez Komitesine, Guomindang savaþaðalarý arasýndaki uzun savaþ dönemi boyunca, Ciangsi Eyaletini ve ayný zamanda Batý Fucien ve Batý Çeciangý ele
geçirmek için Çan Kayþekle ve Guangsi kliðiyle mücadele etmeyi
öneriyoruz. Bu üç eyalette Kýzýl Orduyu geniþletmeli ve kitlelerin
baðýmsýz rejimini kurmalýyýz. Bu plan, bir yýl içinde gerçekleþtirilmelidir.
Ciangsiyi ele geçirmek için mücadele etme önerisi, sadece
bir yýllýk bir zaman sýnýrý koymasý bakýmýndan hatalýydý. Öneri, sadece
eyalet içindeki koþullara deðil, ayný zamanda ülke çapýnda devrim
dalgasýnýn çok yakýnda yükseleceði tesbitine de dayanmaktaydý.
Çünkü eðer devrim dalgasýnýn çok yakýnda yükseleceði þeklinde
bir kanýya sahip olmasaydýk, herhalde Ciangsiyi bir yýl içinde ele
geçirebileceðimiz sonucuna varamazdýk. Önerinin tek zayýf noktasý, bir yýllýk bir zaman sýnýrý koymasý -ki öneride bu [sayfa 164] yapýlmamalýydý- ve bu yüzden devrim dalgasý yakýnda yükselecektir ifadesindeki yakýnda sözüne aceleci bir anlam vermesiydi. Ciangsideki
öznel ve nesnel koþullara gelince, bunlar da dikkatle incelenmeye
deðer. Merkez Komitesine gönderilen mektupta belirtilen öznel
koþullardan baþka üç nesnel koþul da þimdi açýk seçik ortaya konabilir. Birincisi, Ciangsi, esas olarak feodal bir ekonomiye sahiptir;
105
Bir Guomindang savaþaðasý olan, Çu Peyde, o zaman Guomindangýn Ciangsi
Eyaleti Valisiydi.
106
Siyung Þihuy, o zaman Ciangsi Eyaletindeki Guomindang ordusunda tümen
komutanýydý.
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tüccar-kapitalist sýnýf görece zayýftýr ve güney eyaletleri içinde toprakaðalarýnýn silahlý kuvvetlerinin en zayýf olduðu yer Ciangsidir.
Ýkinci olarak, Ciangsinin kendi eyalet birlikleri yoktur ve daima baþka
eyaletlerden gelen birlikler tarafýndan korunmuþtur. Ciangsiye Komünistlerin bastýrýlmasý ya da eþkýyalarýn bastýrýlmasý için gönderilen bu birlikler yerel koþullardan habersizdir; yaptýklarý iþten
saðladýklarý doðrudan çýkar yerel birliklere göre çok daha azdýr ve
genellikle fazla çaba göstermemektedirler. Üçüncü olarak da Hongkong yakýnýnda bulunan ve hemen hemen her bakýmdan Ýngiliz
denetimi altýnda olan Guangdungun aksine Ciangsi, emperyalist
etkilerden görece uzaktýr. Bu üç noktayý kavradýðýmýz zaman,
Ciangside diðer bütün eyaletlere göre köylü ayaklanmalarýnýn neden daha yaygýn, Kýzýl Ordu ve gerilla birimlerinin neden sayýca
daha çok olduðunu anlayabiliriz.
Öyleyse devrim dalgasý yakýnda yükselecektir ifadesindeki yakýnda sözünü nasýl yorumlamalýyýz? Bu, yoldaþlarýmýz arasýnda yaygýn olan bir sorudur. Marksistler falcý deðildirler. Gerçekte yapabilecekleri ve yapmalarý gereken þey, sadece gelecekteki geliþmelerin ve deðiþmelerin genel yönüne iþaret etmektir; olaylarýn
gün ve saatini mekanik bir þekilde önceden belirleyemezler ve böyle
yapmaya da çalýþmamalýdýrlar. Fakat ben, Çinde devrim dalgasý
yakýnda yükselecektir dediðim zaman, kesinlikle, bazý kiþilerin dediði gibi gelmesi muhtemel olan, hayalî, ulaþýlamaz ve giriþeceðimiz eylemler açýsýndan önemi olmayan bir þeyin sözünü etmiyorum. O, direklerinin tepesi ufukta görülmeye baþlayan açýktaki bir
gemi gibidir; o, yüksek bir daðýn tepesinden titrek ýþýnlarý görülebilen doðudaki sabah [sayfa 165] güneþi gibidir; o, ana rahminde durmaksýzýn kýmýldanan yakýnda doðacak bir çocuk gibidir. [sayfa 166]
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EKONOMÝK ÇALIÞMAYA ÖNEM VERÝN*
20 Aðustos 1933

Devrimci savaþýn gittikçe þiddetlenmesi, ekonomik cephede
derhal bir kampanya açmak ve ekonomik insanin yerine getirilmesi mümkün ve gerekli olan bütün görevlerini gerçekleþtirmek için
kitleleri seferber etmemizi zorunlu kýlmaktadýr. Neden? Çünkü bugün bütün çabalarýmýzý devrimci savaþta zafer kazanmaya ve her
þeyden önce, düþmanýn beþinci kuþatma ve bastýrma harekâtýný107 kesin yenilgiye uðratmaya yöneltmeliyiz. Bütün çabalarýmýzý
Kýzýl Orduya yapýlan yiyecek ve diðer malzeme ikmalini güvence
altýna alacak maddi koþullarýn saðlanmasýna; halkýn yaþama koþullarýnýn düzeltilmesine ve böylece onlarýn devrimci savaþa daha etkin bir þekilde katýlmalarýma saðlanmasýna; daha geniþ kitleleri sava* Bu konuþma, 1933 Aðustosunda on yedi ilin katýlmasýyla Güney Ciangside
toplanan ekonomik inþa konferansýnda yapýlmýþtýr.
107
1930-1934 yýllarý arasýnda Çan Kayþek, Merkezî Ciangsideki Cuycinde Kýzýl
bölgeye karþý büyük çapta beþ saldýrýya giriþti. Bunlara kuþatma ve bastýrma
harekâtlarý deniliyordu. Bu harekâtlarýn beþincisi 1933 Ekiminde baþladý, ancak Çan
Kayþek bunun hazýrlýðýný yazdan beri sürdürmekteydi.

132

Mao Zedung
Seçme Eserler-I

þa yöneltmek için kitleleri ekonomi cephesinde örgütlemeye ve
eðitmeye; ekonomik inþa yoluyla iþçi-köylü ittifakýný, iþçi ve köylülerin demokratik diktatörlüðünü saðlamlaþtýrmaya ve proletaryanýn
önderliðini güçlendirmeye yöneltmeliyiz. Bu ekonomik inþa, bütün
bu hedeflere ulaþmak için zorunludur. Devrimci çalýþmaya katýlan
herkes bunu açýkça kavramalýdýr Bazý yoldaþlar, devrimci savaþ herkesi yeterince uðraþtýrdýðý için kimsenin ekonomik inþaya zaman
ayýramayacaðýný düþünüyor ve ekonomik inþaya önem verilmesini
savunan [sayfa 168] herkesi sað sapmacý olmakla suçluyorlardý. Onlara göre, devrimci savaþ sýrasýnda ekonomik inþa olanaksýzdýr; bu
ancak kesin zaferi izleyen barýþ ve sükûnet koþullarýnda mümkündür. Yoldaþlar, bu görüþler yanlýþtýr. Bu görüþleri savunanlar, ekonomiyi inþa etmeden devrimci savaþ için gerekli olan maddi koþullarýn
saðlanamayacaðýný ve uzun süren bir savaþ sýrasýnda halkýn bitkin
düþeceðini kavramýyorlar. Düþünün bir kere! Düþman ekonomik
abluka uyguluyor, insafsýz tüccarlar ve gericiler maliyemizi ve ticaretimizi baltalýyorlar. Kýzýl bölgelerimizin dýþarýyla olan ticareti ise,
ciddi bir þekilde kýsýtlanmýþtýr. Bu güçlüklerin üstesinden gelinmediði takdirde, devrimci savaþ bunlardan ciddi bir þekilde etkilenmeyecek midir? Tuz çok pahalýdýr ve hatta bazen hiç bulunamamaktadýr. Sonbahar ve kýþ aylarýnda pirinç ucuzdur ama bahar ve yaz
aylarýnda çok pahalýlaþmaktadýr. Bütün bunlar iþçilerin ve köylülerin hayatýný doðrudan doðruya etkilemekte ve durumun düzelmesini engellemektedir. Ayný zamanda bu, bizim temel çizgimizi, yani
iþçi-köylü ittifakýný etkilemez mi? Eðer iþçiler ve köylüler yaþama
koþullarýndan hoþnut olmazlarsa, bunun, Kýzýl Ordumuzun geniþletilmesi ve kitlelerin devrimci savaþa seferber edilmesi üzerinde
hiç etkisi olmayacak mýdýr? Bütün bunlardan dolayý, devrimci savaþ
sýrasýnda ekonomik inþaya yer verilmemesi gerektiðini düþünmek
tamamen hatalýdýr. Böyle düþünenler, çoðu zaman her þeyin savaþ
çabasýna baðýmlý kýlýnmasý gerektiðini söylerler ama ekonomik
inþaya boþ vermenin, her þeyin savaþ çabasýna baðýmlý kýlýnmasý
anlamýna gelmediðini, tam tersine bunun savaþ çabasýný zayýflattýðýný anlamazlar. Ancak ekonomi cephesindeki çalýþmalarýmýzý
yaygýnlaþtýrarak ve Kýzýl bölgelerin ekonomisini inþa ederek devrimci
savaþ için yeterli bir maddi temel yaratabilir, askeri saldýrýlarýmýzý
rahatça sürdürebilir ve düþmanýn kuþatma ve bastýrma harekâtlarýna aðýr darbeler indirebiliriz. Ancak bu þekilde Kýzýl Orduyu geniþ-
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letmek için gerekli kaynaklarý yaratabilir ve koþullar elverdiði zaman, Kýzýl Ordunun hiç bir þeyden çekinmeden Nançang ve
Ciucianga saldýrabileceði þekilde [sayfa 169] cephemizi binlerce li uzaklýktaki noktalara kadar geniþletebiliriz. Böylece kendi erzakýný temin etmek zorunluluðundan büyük ölçüde kurtulacak olan Kýzýl
Ordunun bütün dikkatini savaþmaya vermesini saðlayabiliriz. Halkýn daha büyük bir coþkunlukla Kýzýl Orduya katýlmasýný ya da diðer
devrimci görevleri yerine getirmesini saðlamamýz ancak, onlarýn
maddi ihtiyaçlarýný belli ölçüde karþýlayarak mümkün olabilir. Her
þeyin savaþ çabasýna baðýmlý kýlýnmasýnýn anlamý da iþte budur.
Çeþitli yerlerde dev- rimci çalýþma yapan birçok kiþi, ekonomik
inþanýn devrimci savaþtaki önemini henüz kavramamaktadýr ve ekonomik inþa sorunlarýna önem vermeyen pek çok yerel hükümet
vardýr. Yerel hükümetlerin ekonomik iþlerle uðraþan daireleri henüz
iyi bir þekilde örgütlen- memiþtir ve bazýlarýnýn yöneticileri yoktur;
bazýlarýnda ise sýrf boþ yerleri doldurmak için yeteneksiz kiþiler bu
görevlere atanmýþtýr. Kooperatiflerin kurulmasý henüz baþlangýç
aþamasýndadýr ve yiyecek ikmalinin düzenlenmesi çalýþmalarýna
sadece birkaç yerde baþlanmýþtýr. Halk arasýnda ekonomik inþa
çalýþmasýnýn propagandasý yapýlmamýþ (oysa bu propaganda çok
önemlidir) ve kitlelerin coþkunluðu harekete geçirilmemiþtir. Bütün
bunlarýn nedeni, ekonomik inþanýn öneminin kavranmamasýdýr. Bu
konferanstaki tartýþmalar ve görevlerinizin baþýna döndüðünüz zaman vereceðiniz raporlar yoluyla, hükümet görevlileri ve bütün iþçi
ve köylüler arasýnda ekonomik inþa için kitlelerin coþkunluðunu
seferber etmeliyiz. Ellerinden geldiðince, ekonomik inþa tahvillerinin satýþým artýrmalarýný, kooperatif hareketini geliþtirmelerini ve
her yerde açlýk tehlikesine karþý devlet tahýl silolarý ve yiyecek depolarý kurmalarýný sað- lamak için herkese ekonomik inþanýn devrimci savaþ açýsýndan taþýdýðý büyük önem kavratýlmalýdýr. Her ilde
yiyecek ikmalinin düzenlenmesi için bir alt örgüt kurulmalý, önemli
mahalle ve pazaryerlerinde bu örgütün þubeleri açýlmalýdýr. Bir yandan, belli yerlerde tahýl stoklan varken diðerlerinde kýtlýk çekilmesini, belli yerlerde tahýl fiyatlarýnýn çok yüksek diðerlerinde Ýse çok
düþük olmasýný önlemek için, Kýzýl bölgelerde, tahýlýn [sayfa 170] bol
olduðu yerlerden kýt olduðu yerlere tahýl göndermeli; öte yandan
da, planlý bir þekilde (yani gereðinden fazlasýný deðil) elimizdeki
tahýl fazlasýný Kýzýl bölgelerden ihraç ederek ve gerekli ihtiyaç mad-
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delerini Beyaz bölge-lerden ithal ederek; insafsýz tüccarlarýn bizi
sömürmelerine izin vermemeliyiz. Tarýmý ve el sanatlarýný geliþtirmek
ve gelecek yýlda daha fazla mahsul alabilmek için, tarým araçlarý ve
kireç üretimini artýrmak amacýyla elimizden geleni yapmalý ve volfram, kereste, kafuru, kaðýt, tütün, pamuklu bez, kurutulmuþ mantar
ve nane yaðý gibi yerel ürünlerin üretimini eski düzeyine çýkararak
bunlarý Beyaz bölgelerde büyük miktarlarda satmaya çalýþmalýyýz.
Beyaz bölgelerle yaptýðýmýz ticarette tahýl, miktar açýsýndan
baþlýca ihraç ürünü durumundadýr. Her yýl yaklaþýk olarak 3 milyon
dan kabuklu pirinç, yani nüfusumuz 3 milyon olduðuna göre, kiþi
baþýna bir dan, gerekli tüketim mallarý karþýlýðýnda dýþarýya gönderiliyor. En azýndan bu kadar ihracat yaptýðýmýz açýktýr. Peki, bu ticareti yapanlar kimlerdir? Bu ticaretin tümü, bizi insafsýzca sömüren
tüccarlarýn elindedir. Geçen yýl Vanan ve Tayhe illerindeki köylülerden kabuklu pirinci dan baþýna elli kuruþ ödeyerek satýn aldýlar,
Gançovda ise dört yuana sattýlar ve yedi misli kâr saðladýlar. Baþka
bir örnek verelim. 3 milyon nüfusumuzun her yýl 9 milyon yuan
deðerinde tuza ve 6 milyon yuan deðerinde pamuklu beze ihtiyacý
vardýr. 15 milyon yuan tutarýndaki bu ticaretin tümüyle tüccarlarýn
elinde bulunduðunu söylemeye gerek bile yoktur ve biz bu konuda
þimdiye kadar hiç bir1 þey yapmadýk. Tüccar sömürüsü gerçekten
çok büyüktür. Örneðin, Meysiende 3,5 kilo tuzu bir yuandan satýn
alýyorlar ve bu tuzu, bizim bölgelerimizde yarým kilosu bir yuandan
satýyorlar. Bu vurgunculuk deðil de nedir? Bu durumu görmezlikten
gelemeyiz Bundan böyle bu ticareti kendimiz yapmalýyýz. Dýþ bölgelerle ticaret büromuz, bu konuda büyük bir çaba harcamalýdýr.
Ekonomik inþa tahvillerinden elde ettiðimiz 3 milyon yuaný
nasýl deðerlendireceðiz? Bu parayý þu þekilde kullanmayý [sayfa 171]
planladýk: Bunun 1 milyonu Kýzýl-Ordunun savaþ harcamalarýna, 2
milyonu ise sermaye olarak kooperatiflere ve Yiyecek Ýkmalini Düzenleme Bürosu ile Dýþ Ticaret Bürosuna tahsis edilecektir. Söz
konusu 2 milyonun büyük kýsmý, dýþ ticaretimizi geliþtirmek, geri
kalaný ise üretimi artýrmak için kullanýlacaktýr. Amacýmýz sadece
üretimi artýrmak deðil, ayný zamanda ürünlerimizi makul fiyatlarla
Beyaz bölgelere satmak, ucuza aldýðýmýz tuz ve bezi halka daðýtmak, böylece düþman ablukasýný kýrmak ve tüccarlarýn sömürüsüne son vermektir. Halk ekonomisinin sürekli bir þekilde geliþmesini
saðlamalý, kitlelerin yaþama koþullarýný büyük ölçüde düzeltmeli,
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kamu gelirlerini önemli ölçüde artýrmalý ve böylece devrimci savaþ
ve ekonomik inþa için saðlam maddi temelleri oluþturmalýyýz.
Bu, büyük bir görev, büyük bir sýnýf mücadelesidir. Fakat
þiddetli bir savaþýn ortasýnda, bu görevin yerine getirilip getirilemeyeceðini kendi kendimize sormamýz da gerekir. Bence yerine getirebiliriz. Söz konusu olan, Lungyene kadar bir demiryolu hattýnýn
inþasý, hatta bugün için Gançova kadar bir otomobil yolunun inþasý
bile deðildir. Tahýl ticaretinde tam bir tekel uygulanmasý gerektiðini
ya da hükümetin, bütün tüccarlarý aradan çýkararak 15 milyon yuan
deðerindeki tüm tuz ve bez ticaretini kendi elinde toplamasý gerektiðini söylemiyoruz. Söylemek istediðimiz ya da gerçekleþtirmek
istediðimiz bu deðildir. Söylemek istediðimiz, yapmaya çalýþtýðýmýz
þey, þimdilik 2 milyon yuanlýk bir fona halkýn yatýrdýðý paralarý da
ekleyerek iþe giriþmek, tarýmý ve el sanatlarýný geliþtirerek tuz ve
bez karþýlýðýnda dýþarýya tahýl ve volfram satmaktýr. Bunda yapmamamýz gereken ya da yapamayacaðýmýz, gerçekleþtiremeyeceðimiz
bir þey var mýdýr? Bu iþe zaten þimdiden baþlamýþ ve bazý sonuçlar
da almýþ bulunuyoruz. Bu yýl sonbaharda alýnan mahsul, geçen yýlýnkine göre yüzde 20 ile yüzde 25 oranýnda daha fazla olmuþtur;
bu, bizim ilk tahminimiz olan yüzde 20 oranýndaki artýþýn da üstündedir. Et sanayisinde, tarým araçlarý ve kireç üretimi eski düzeyine
çýkmaktadýr, volfram üretimini de eski düzeyine çýkarmaya [sayfa 172]
baþlýyoruz. Tütün, kâðýt ve kereste üretimi yeniden geliþmeye baþlamýþtýr. Yiyecek ikmalinin düzenlenmesi konusunda bu yýl birçok
baþarý elde ettik. Tuz ithalatýna baþlandý. Ýlerde daha büyük ilerlemelerin mümkün olduðu konusundaki saðlam inancýmýz bu baþarýlara dayanmaktadýr. Ekonomik inþanýn þimdi mümkün olmadýðýný, bunun savaþ sonrasýna ertelenmesi gerektiðini söylemenin
yanlýþlýðý açýk deðil midir?
Böylece, bugünkü aþamada ekonomik inþanýn, merkezi görevimiz olan devrimci savaþa baðýmlý kýlýnmasý gerektiði açýkça görülmektedir. Bugün merkezi görevimiz devrimci savaþtýr, ekonomik
inþa- devrimci savaþa hizmet etmeli, onun etrafýnda geliþmeli ve
ona baðýmlý olmalýdýr. Ayný þekilde ekonomik çalýþmayý bugünkü
bütün çalýþmamýzýn merkezi olarak görmek ve devrimci savaþ görevini ihmal etmek ya da ekonomik inþayý devrimci savaþtan kopuk bir þekilde yürütmek de hatalý olurdu. Ekonomik inþayý bütün
çalýþmamýzýn can damarý olarak ele almamýz, iç savaþ sona erin-
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ceye kadar mümkün olmadýðý gibi gerekli de deðildir. Bugün deðil
de, ilerde yürütülebilecek olan ve yürütülmesi gereken, barýþ koþullarýna özgü ekonomik inþa çalýþmasýný, iç savaþ içinde yürütmeye
çalýþmak çýlgýnlýktýr. Bugünün görevleri, savaþýn acil olarak gerektirdiði görevlerdir. Bu görevlerden hiç biri savaþtan ayrý, barýþ zamanýnda yapýlacak iþler deðildir, hepsi savaþa hizmet etmelidir.
Herhangi bir yoldaþ, ekonomik inþayý savaþtan baðýmsýz olarak sürdürmek gibi bir düþünceye sahipse, bu hatasýný derhal düzeltmelidir.
Ekonomik cephede hýzla bir kampanyayý gerçekleþtirmek,
doðru bir önderlik ve doðru çalýþma yöntemleri olmaksýzýn mümkün deðildir. Bu da, bu konferansýn çözmesi gereken önemli bir
sorun olarak ortaya çýkýyor. Çünkü burada bulunan yoldaþlar yerlerine döner dönmez, yapacak bir sürü iþle karþýlaþacak ve kendileriyle çalýþacak olan, birçok insana rehberlik etmek zorunda kalacaklardýr. Özellikle kasaba ya da þehir düzeyinde ve kooperatiflerde,
gýda ikmali dairelerinde, ticaret dairelerinde ve satýn alma dairelerinde [sayfa 173] çalýþan yoldaþlar, doðrudan doðruya, halký kooperatifler örgütlemek için seferber etme, yiyecek ikmalini düzenleme ve
ulaþýmýný saðlama ve dýþ bölgelerle olan ticaretimizi yönetme gibi
pratik çalýþmalar içerisindedirler. Önderlik tarzlarý yanlýþsa, doðru
ve verimli yöntemler uygulamazlarsa, çalýþma derhal etkilenecek,
çeþitli görevler için kitle desteði kazanamayacaðýz ve önümüzdeki
güz, kýþ ve ondan sonraki bahar ve yaz aylarýnda Merkezi Hükümetin ekonomik inþa planýnýn tümünü gerçekleþtiremeyeceðiz. Ýþte
bu nedenlerle, yoldaþlarýmýzýn dikkatini aþaðýdaki noktalara çekmek istiyorum.
Birincisi, kitleleri çeþitli örgütsel yollarla seferber edin. Her
þeyden önce, yürütme komitelerinde ve her kademedeki hükümet
organlarýnýn ekonomik ve mali bölümlerinde bulunan yoldaþlar,
tahvillerin satýþý, kooperatiflerin kurulmasý, yiyecek ikmalinin düzenlenmesi, üretimin ve ticaretin artýrýlmasý gibi çalýþmalarý düzenli
olarak gündemlerine almalý ve bunlarý tartýþmalý, denetlemeli ve
sonuçlarýný gözden geçirmelidirler. Bundan sonra, kitle örgütleri,
esas olarak da sendikalar ve yoksul köylü birlikleri harekete geçirilmelidir. Sendikalar bütün üyelerini bu ekonomik mücadelelere katýlmak üzere seferber etmelidirler. Yoksul köylü birlikleri, kooperatifler inþa etmek ve sürekli olarak tahvil almak üzere kitleleri seferber
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etmede güçlü dayanaklardýr, bunlara ilçe ve kasaba hükümetleri
tarafýndan canlý bir þekilde önderlik edilmelidir. Dahasý, köy ya da
aile toplantýlarýnda ekonomik inþa için propaganda yapmalý, bunun
devrimci savaþa nasýl baðlý olduðunu berrak bir þekilde açýklamalý
ve kitlelerin geçimlerini nasýl iyileþtirebileceðimizi ve mücadele için
gücümüzü nasýl artýracaðýmýzý en somut bir biçimde tartýþmalýyýz.
Halka, tahvil satýn almalarý, kooperatifleri geliþtirmeleri, yiyecek ikmalini düzenlemeleri, mali kaynaklarý saðlamlaþtýrmalarý ve ticareti
artýrmalarý için çaðrýda bulunmalýyýz; onlardan, bu sloganlar etrafýnda mücadele etmelerini istemeli ve coþkularýný artýrmalýyýz. Kitleleri seferber etmek için, çeþitli örgütsel yollara baþvurmaz ve belirtilen
þekilde, onlarýn [sayfa 174] arasýnda propaganda yapmazsak, yani yürütme komiteleri ve her kademedeki hükümet organlarýnýn ekonomik ve mali bölümleri ekonomik inþa çalýþmasýnýn tartýþýlmasýna ve
denetlenmesine etkin bir þekilde katýlmazsa, kitle örgütlerini harekete geçirmez ve kitleler içinde propaganda toplantýlarý yapmazsa,
hedeflerimize ulaþamayýz.
Ýkincisi, kitleleri seferber etme yöntemlerimiz bürokratik olmamalýdýr. Bürokratik önderliðe, devrimci çalýþmamýzýn herhangi
baþka bir dalýnda olduðu kadar ekonomik inþada da izin verilemez.
Hiç bir yoldaþýn sevmediði berbat bürokrasi hastalýðý yok edilmelidir. Bütün yoldaþlarýn benimseyeceði yöntemler, kitlelerde yanký
bulanlar olmalýdýr, yani iþçilerin ve köylülerin hoþ karþýladýklarý yöntemler olmalýdýr. Bürokrasinin bir belirtisi, kayýtsýzlýk ya da baþtan
savmacýlýk yüzünden çalýþmada gevþekliktir. Bu olguya karþý çetin
bir mücadele vermeliyiz. Buyrukçuluk da baþka bir belirtidir. Görünüþe bakýlýrsa, buyrukçuluðu benimseyen kimseler gevþek deðillerdir; çok çalýþkanmýþ gibi bir izlenim uyandýrýrlar. Ama aslýnda buyrukçu yöntemlerle kurulan kooperatifler baþarýya ulaþamayacaktýr
ve bir süre geliþiyormuþ gibi görünseler bile saðlamlaþtýrýlmalarý
mümkün deðildir. Sonunda kitleler, onlara olan güvenlerini kaybedecek, bu da onlarýn geliþmesine zarar verecektir. Halkýn, tahvillerin ne iþe yaradýðýný anlayýp anlamadýklarýna ve ne kadar para ayýrabileceklerine bakmadan, tahvil satýþlarýný buyrukçu bir þekilde dayatmak ve halký keyfi bir þekilde hisse almaya zorlamak, sonunda
halkýn hoþnutsuzluðuna yol açacak ve iyi satýþ yapýlmasýný olanaksýz kýlacaktýr. Buyrukçuluðu reddetmeliyiz; bizim kitleleri ikna edecek enerjik propagandaya ihtiyacýmýz vardýr; kooperatifleri geliþ-
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tirmeli, tahvil satýþlarýný artýrmalý ve her türlü ekonomik seferberlik
çalýþmasýný gerçek koþullara ve kitlelerin gerçek duygularýna uygun
bir þekilde yapmalýyýz.
Üçüncüsü, ekonomik inþa kampanyasýný geniþletmek için
çok sayýda kadroya ihtiyaç vardýr. Bu örgütlememiz eðitmemiz ve
ekonomik inþa cephesine göndermemiz gereken [sayfa 175] onlarca
ya da yüzlerce insan deðil, binlerce ve on binlerce insan bulmak
sorunudur. Bu insanlar, ekonomi cephesinin komutanlarý, geniþ kitleler ise askerleri olacaktýr. Ýnsanlar sýk sýk kadrolarýn azlýðýndan
yakmýyorlar. Yoldaþlar, gerçekten kadro sýkýntýsý var mýdýr? Kitleler
içinden toprak mücadelelerinde, ekonomik mücadelelerde ve devrimci savaþta çelikleþen sayýsýz kadro çýkmýþtýr. Nasýl olur da kadrolarýn azlýðýndan söz edebiliriz? Bu yanlýþ görüþü bir kenara býrakýrsanýz
dört bir yanýnýzda kadrolarýn bulunduðunu göreceksiniz.
Dördüncüsü, bugün ekonomik inþa, sadece genel savaþ görevinden deðil, diðer görevlerden de koparýlamaz. Topraklardaki
feodal ve yarý-feodal mülkiyeti bütünüyle ortadan kaldýrmak, köylülerin üretim coþkusunu artýrmak ve köylü kitlelerini hýzla ekonomik
inþaya çekmek ancak, toprak daðýtýmýný kapsamlý bir þekilde denetlemekle108 mümkün olacaktýr. Ýþçilerin hayatýný iyileþtirmek, onlarý ekonomik inþaya hýzla etkin bir þekilde katmak ve köylüler
üzerindeki önderliklerini güçlendirmek ancak iþ yasalarýný kararlý
bir þekilde uygulamakla mümkün olacaktýr. Ancak, toprak daðýtýmýnýn denetlenmesinin yaný sýra seçimlerde ve teþhir kampanyalarýnda109 doðru bir önderlik olursa, hükümet organlarýmýzý, devrimci
savaþta ve ekonomik çalýþma da dahil, bütün çalýþmamýzda daha
canlý bir önderliði gerçekleþtirecek þekilde güçlendirmek mümkün
olacaktýr. Halkýn siyasi ve kültürel düzeyinin, kültür ve eðitim çalýþmasý yoluyla yükseltilmesi de ekonomimizin geliþtirilmesinde önemli
bir görevdir. Kýzýl Ordunun geniþletilmesinin bir an bile ihmal edilmemesi gerektiðini söylemeye gerek yok. Herkes, Kýzýl Ordunun
zaferleri olmasaydý, ekonomik ablukanýn daha da etkili olacaðýný
görüyor. Öte yandan, ekonomik büyüme ve kitleler için daha iyi bir
hayat, hiç kuþkusuz, Kýzýl Ordunun geniþletilmesi ve kitlelerin
108
Kýzýl bölgelerde, toprak devriminde topraðýn gerektiði gibi daðýtýlýp
daðýtýlmadýðýný denetlemek amacýyla bir kampanya açýldý.
109
Teþhir kampanyalarý, halkýn, demokratik hükümetin görevlilerinin hatalarýný
ortaya serdikleri demokratik kampanyalardý.
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coþkuyla cepheye koþmalarýný saðlama çalýþmasýna büyük katkýda
bulunacaktýr. Özetleyecek olursak, çok önemli olan yeni ekonomik
inþa görevi de dâhil olmak üzere, yukarýda sözü edilen bütün görevleri gerçekleþtirir ve hepsinin devrimci [sayfa 176] savaþa hizmet
etmesini saðlarsak, o zaman hiç kuþkusuz devrimci savaþta zafer
bizim olacaktýr. [sayfa 177]

140

Mao Zedung
Seçme Eserler-I

KÖYLÜK BÖLGELERDEKÝ SINIFLARI
NASIL AYIRDETMEK GEREKÝR?*
Ekim 1933

I. TOPRAKAÐALARI

Toprakaðasý, topraða sahip olan, çalýþmayan ya da çok az
çalýþan ve köylüleri sömürerek yaþayan bir kimsedir. Toprak rantý,
onun baþlýca sömürü biçimidir; ayrýca tefecilik yapabilir, iþçi çalýþtýrabilir, sanayi ya da ticaretle uðraþabilir. Ama köylülerden toprak
rantý almak, onun baþlýca sömürü biçimidir. Kamu topraklarýnýn
idaresi ve okul topraklarýndan110 kira toplanmasý, toprak rantý yoluy* Mao Zedung yoldaþ, bu belgeyi Ekim 1933te, toprak devrimi çalýþmasýnda
ortaya çýkan sapmalarý düzeltmek ve toprak sorununa doðru bir çözüm getirmek
için yazdý. O zamanki Ýþçi ve Köylü Demokratik Merkezi Hükümeti bunu, köylük
bölgelerdeki insanlarýn sýnýfsal durumunun belirlenmesindeki ölçütleri saptayan bir
belge olarak kabul etti.
110
Çinin köylük bölgelerinde çeþitli biçimde kamu topraklarý vardý: Kasaba ya
da ilçe hükümetine, bir klanýn soy sop tapýnaðýna, bir Budist ya da Taoist tapýnaðýna,
bir Katolik kilisesine ya da camiye ait topraklar; ya da geliri kamu hizmetlerine,
örneðin kýtlýk yardýmýna, köprü ve yol yapým ve bakýmýna ya da eðitime ayrýlan
topraklar. Uygulamada, bu gibi topraklarýn çoðu toprakaðalarýnýn ve zengin köylülerin
denetimindeydi ve köylülerin pek azý bunlarýn yönetiminde söz sahibiydi.
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la sömürü sýnýflamasýna girer.
Ýflas etmiþ bir toprakaðasý, çalýþmayýp baþkalarýný dolandýrarak, çalýp çýrparak ya da akrabalarýndan ve dostlarýndan yardým
görerek hayatýný sürdürüyorsa ve sýradan bir orta köylüden daha iyi
bir durumdaysa, gene toprakaðasý olarak sýnýflandýrýlacaktýr,
Savaþaðalarý, yüksek memurlar, yerel zorbalar ve mütegallibe, toprakaðasý sýnýfýnýn son derece insafsýz üyeleri [sayfa 178] ve onun
siyasi temsilcileridir. Küçük yerel zorbalara ve mütegallibeye çoðu
zaman zengin köylüler arasýnda da rastlanýr.
Toprakaðalarýna toprak rantýný toplamada ve mülklerini idare etmede yardýmcý olan, baþlýca gelir kaynaðý olarak toprakaðalarýnýn köylüleri sömürmesine bel baðlayan ve sýradan orta bir köylüden daha iyi durumda olan kimseler, toprakaðalarýyla ayný sýnýflamaya girer.
Tefeciler, baþlýca gelir kaynaklan tefecilik yoluyla sömürü
olan ve sýradan orta köylüden daha iyi durumda bulunan kimselerdir ve toprakaðalarýyla ayný sýnýflamaya girerler.
II. ZENGÝN KÖYLÜLER

Zengin köylü, genel olarak topraða sahiptir. Ama bazý zengin
köylüler iþledikleri topraðýn sadece bir bölümüne sahiptirler geri
kalanýný ise baþkalarýndan kiralarlar. Diðer bazýlarýnýn ise kendilerine ait hiç topraklan yoktur ve bütün topraklarýný baþkalarýndan kiralarlar. Zengin köylü, genellikle ortalamadan daha fazla ve daha iyi
üretim araçlarýna, daha fazla sermayeye sahiptir ve kendisi de çalýþýr,
ama gelirinin bir bölümü ve hatta önemli bölümü sömürüden elde
edilir. Baþlýca sömürü biçimi, iþ gücü (uzun süreli iþçi) kiralamaktýr.
Ayrýca, topraklarýnýn bir bölümünü kiraya verebilir ve toprak kirasý
yoluyla da sömürüde bulunabilir, ayrýca tefecilik yapabilir ya da
sanayi ve ticaretle uðraþabilir, Zengin köylülerin çoðu ayný zamanda kamu topraklarýnýn idaresiyle de uðraþýrlar. Oldukça çok miktarda iyi topraða sahip olan, topraðýnýn bir kýsmýný iþgücü kiralamadan
kendisi iþleyen, ama baþka köylüleri toprak kirasý, borç faizi ya da
baþka yollarla sömüren bir kimse de zengin köylü olarak ele alýnmalýdýr. Zengin köylüler düzenli bir þekilde sömürüye katýlýr ve birçoðu gelirlerinin büyük bölümünü sömürüden saðlarlar. [sayfa 179]
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III. ORTA KÖYLÜLER

Pek çok orta köylünün topraðý vardýr. Bazýlarý iþledikleri topraðýn sadece bir bölümüne sahiptir ve gerisini baþkalarýndan kiralarlar. Diðer bazýlarýnýn ise hiç topraklarý yoktur ve bütün topraklarýný
baþkalarýndan kiralarlar. Hepsi de oldukça çok sayýda tarým aracýna
sahiptir. Orta köylü, gelirinin tümünü ya da büyük bölümünü emeðiyle saðlar. Genel olarak baþkalarýný sömürmez ve az da olsa toprak
kirasý ve faiz ödemek zorunda olduðundan, çoðu zaman kendisi
baþkalarý tarafýndan sömürülür. Ama genellikle iþgücünü satmaz.
Bazý orta köylüler (hali vakti yerinde orta köylüler), küçük çapta sömürüde bulunurlar, ama bu onlarýn düzenli ya da esas gelir kaynaðý
deðildir.
IV. YOKSUL KÖYLÜLER

Bazý yoksul köylüler bir kýsým topraða ve birkaç tarým aracýna sahiptirler, diðerlerinin ise hiç topraðý yoktur ama birkaç tarým
aracý vardýr. Genel olarak yoksul köylüler, üzerinde çalýþtýklarý topraðý kiralamak zorundadýrlar ve toprak kirasý ve borç faizi ödemek
ve bir ölçüye kadar iþ-güçlerini kiralamak zorunda olduklarý için
sömürülürler.
Genel olarak, bir orta köylünün kendi iþgücünü satmaya ihtiyacý yoktur, oysa yoksul köylü iþgücünün bir kýsmýný satmak zorundadýr. Bu, orta köylüyle yoksul köylüyü birbirinden ayýrt etmenin baþlýca
ölçütüdür.
V. ÝÞÇÝLER

Ýþçinin (tarým iþçisi de dâhil) genel olarak hiç topraðý ya da
tarým araçlarý yoktur, ama bazýlarýnýn çok az miktarda topraðý ve
çok az sayýda tarým araçlarý olabilir. Ýþçiler geçimlerini, [sayfa 180]
bütünüyle ya da esas olarak iþgüçlerini satarak saðlarlar. [sayfa 181]
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EKONOMÝK SÝYASETÝMÝZ*
23 Ocak 1934

Gün geçmiyor ki, Kýzýl bölgelerin tam bir çöküntü içinde olduklarý söylentisi çýkmasýn. Bu söylentiyi yayacak kadar utanmaz
olanlar, sadece, kendi yönetimleri altýndaki bölgeleri iflasýn eþiðine
getirmiþ olan Guomindang savaþaðalarýdýr. Emperyalistler ve Guomindang, Kýzýl bölgeleri, þimdi bu bölgelerde ilerlemekte olan ekonomik inþa çalýþmasýný ve kurtuluþa kavuþmuþ olan milyonlarca
iþçi ve köylünün sahip olduklarý iyi yaþama koþullarýný yok etmek
için uðraþmaktadýrlar. Bu amaçla þimdiye kadar, askeri kuþatma
ve bastýrma harekâtlarý için gerekli kuvvetleri örgütlemenin yaný
sýra, insafsýz bir ekonomik abluka siyaseti izlemiþlerdir. Fakat biz
de, geniþ kitlelere ve Kýzýl Orduya önderlik ederek, sadece düþmanýn
kuþatma ve bastýrma harekâtlarýný birbiri ardý sýra bozguna uðratmakla kalmadýk; ayný zamanda bu düþmanca ekonomik ablukayý
kýrmak amacýyla, ekonomik inþanýn gerektirdiði bütün çalýþmalarý
da gücümüz yettiði ölçüde sürdürdük. Bu alanda da birbiri ardý sýra
birçok baþarý saðladýk.
Ekonomik siyasetimize yön veren ilke, ekonomik inþa için
gerekli bütün çalýþmalarý gücümüz yettiði ölçüde sürdürmek ve eko* Bu rapor, Mao Zedung yoldaþ tarafýndan Ocak 1934te Ciangsi Eyaletinde
Ruycinde toplanan Ýþçi ve Köylü Temsilcileri 2. Milli Kongresine sunulmuþtur.
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nomik kaynaklarýmýzýn daðýlýmýný savaþ çabalarýmýz üzerinde
yoðunlaþtýrmak, ayný zamanda halkýn yaþama koþullarýný mümkün
olduðu kadar iyileþtirmek, [sayfa 182] ekonomik alanda iþçi-köylü ittifakýný saðlamlaþtýrmak, proletaryanýn köylülüðe önderlik etmesini saðlamak ve ekonomide devlet sektörünün özel sektör üzerinde önderliðini gerçekleþtirmeye çalýþarak ileride sosyalizme geçiþin ön koþullarýný yaratmaktýr.
Yürütmekte olduðumuz ekonomik inþanýn odak noktasý, tarým ve sanayi üretimini artýrmak, dýþ bölgelerle olan ticaretimizi geniþletmek ve kooperatifleri geliþtirmektir.
Kýzýl bölgelerde tarým, gözle görülür bir þekilde ilerlemektedir. 1932 yýlýyla karþýlaþtýrýldýðýnda, 1933 yýlýnda tarýmsal üretim Güney Ciangsi ve Batý Fuciende yüzde 15, Fucien-Çeciang-Ciangsi
sýnýr bölgesinde ise yüzde 20 artmýþtýr. Sicuan-Þensi sýnýr bölgesinde iyi bir mahsul alýnmýþtýr. Bir Kýzýl bölge kurulduktan sonra, tarým
üretimi genellikle ilk bir-iki yýl içinde düþmektedir.111 Fakat toprak
yeni -den daðýtýldýktan, mülkiyet sorunu çözüldükten ve biz üretimi
özendirmeye baþladýktan sonra, köylü kitleleri daha büyük bir gayretle çalýþmakta ve üretim yeniden artmaktadýr. Bugün bazý yerlerde tarým üretimi devrim öncesi düzeyine ulaþmýþ, hatta bu düzeyi
aþmýþtýr. Bazý yerlerdeyse sadece, devrimci ayaklanmalar sýrasýnda
ekilmeyen topraklarýn yeniden iþlenmesine baþlamakla kalýnmamýþ,
daha önceleri hiç ekilmeyen yeni topraklar da tarýma elveriþli hale
getirilmiþtir. Birçok yerde, köylerdeki iþgücünün kullanýlýþýný düzenlemek için karþýlýklý yardým gruplarý ve çift sürme ekipleri112, çift
111
Bir Kýzýl bölge kurulduktan sonra ilk bir-iki yýl içinde tarým üretiminde genellikle
bir düþüþ olmaktaydý. Bunun baþlýca nedeni, toprak mülkiyeti sorununun henüz
çözülmemiþ ve topraðýn yeniden daðýtýmý sýrasýnda yeni ekonomik düzenin tamamen
kurulmamýþ olmasý ve bunun sonucunda köylülerin dikkatlerini henüz tamamen
üretime verememeleriydi.
112
Bireysel tarýma dayanan karþýlýklý yardým gruplarý ve çift sürme ekipleri, Kýzýl
bölgelerdeki köylüler tarafýndan, iþgücünü daha iyi örgütleyerek üretimi kolaylaþtýrmak için kurulmaktaydý. Bu gruplarýn üyeleri, gönüllü katýlma ve karþýlýklý yarar
ilkesi temelinde, birbirleri için eþit ölçüde çalýþmaktaydýlar ya da bir kimse baþkasýndan gördüðü yardýma çalýþmasýyla ayný oranda karþýlýk veremiyorsa, aradaki farký para olarak ödemekteydi. Bu karþýlýklý yardým dýþýnda, ekipler, Kýzýl Ordu askerlerinin ailelerine yardým etmeye öncelik tanýmakta ve kimsesiz ihtiyarlar için iþ
sýrasýnda yenen yemek dýþýnda herhangi bir ücret almadan çalýþmaktaydýlar. Bu
yardýmlaþma önlemleri, üretime büyük ölçüde yardýmcý olduklarý ve makul bir temel
üzerinde yürütüldükleri için kitlelerin sýcak desteðini kazandý.
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öküzü sýkýntýsýna çare bulmak için de kooperatifler, örgütlenmiþtir.
Bunlardan baþka, çok sayýda kadýn da üretime katýlmaktadýr. Bunlarýn hiç biri Guomindang zamanýnda gerçekleþtirilemezdi. O zaman topraklar toprakaðalarýnýn elinde olduðu için, köylüler ne bu
topraklarý geliþtirmeye istekliydiler, ne de ellerinde bunu yapabilmek için gerekli araçlar vardýr. Ancak topraðý köylülere daðýttýðýmýzdan ve üretimi özendirip ödüllendirdiðimizden beri, köylüler canla
baþla çalýþmaya sarýlmýþ ve üretimde büyük baþarýlar elde edilmiþtir.
Bugünkü koþullarda tarýmýn ekonomik inþamýzda birinci sýrayý aldýðýna iþaret etmek gerekir; gerek en önemli sorunumuz olan yiyecek sorunu, [sayfa 183] gerekse kumaþ, þeker, kâðýt ve diðer ihtiyaç
maddelerinin yapýmýnda gerekli olan keten, kenevir, þeker kamýþý
ve bambu gibi hammaddeleri elde etme sorununu tarým sayesinde
çözmekteyiz. Ormanlarýn korunmasý ve çiftlik hayvanlarýnýn sayýsýnýn artýrýlmasý da, tarýmýn önemli bir parçasýný meydana getirmektedir. Küçük köylü ekonomisi çerçevesi içinde de, belirli önemli tarým
ürünlerinin üretimiyle ilgili uygun planlarýn yapýlmasý ve köylülerin
bunlarý gerçekleþtirmeye çalýþmak için seferber edilmeleri hem
mümkün hem de gereklidir. Bu konuyla daha yakýndan ilgilenmeli
ve bu uðurda daha büyük çabalar harcamalýyýz. Ýþgücü, çift öküzleri, gübre, tohum ve sulama gibi üretimin güç ve temel sorunlarýnýn
çözümünde köylülere etkin bir biçimde önderlik etmeliyiz. Bununla ilgili olarak temel görevimiz, iþgücünün örgütlü bir biçimde kullanýlmasýný düzenlemek ve kadýnlarýn tarým iþlerinde çalýþmasýný teþvik
etmektir. Ýþgücü sorununu çözmek için alýnmasý gereken önlemler, karþýlýklý yardým gruplarý ile çift sürme ekiplerinin örgütlenmesi
ve iþin çok olduðu, ilkbahar ve yaza rastlayan topraðý sürme mevsimi boyunca köylük bölgelerde yaþayan herkesin yardýmcý olmaya
teþvik ve seferber edilmesidir. Bir baþka önemli sorun da, köylülerin büyük bir kýsmýnýn (yüzde 25 kadarýnýn) çekmekte olduðu çift
öküzü sýkýntýsýdýr. Öküzü olmayan köylüleri, ortaklaþa kullanmak
üzere ve satýn alýnmasýna gönüllü olarak katýlma yoluyla öküz satýn
almaya teþvik ederek çift öküzü kooperatiflerinin kurulmasýna önem
vermeliyiz. Tarýmýn can damarý olan sulama ile de yakýndan ilgilenilmelidir. Devlet çiftlikleri ya da kolektif çiftlikler sorununu elbette
henüz ele alamayýz. Ancak tarýmýn geliþtirilmesini teþvik etmek amacýyla acil olarak çeþitli yerlerde küçük deneme çiftlikleri kurmak,
tarýmsal araþtýrma okullarý ve tarým ürünleri sergileri açmak gerek-
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mektedir.
Düþman ablukasý, mallarýmýzý kendi bölgelerimiz dýþýnda pazarlamayý güçleþtirmiþtir. Kýzýl bölgelerdeki el sanatlarý sanayisinin
birçok dalýnda, özellikle de tütün iþleme ve kâðýt yapýmýnda, üretimde bir düþüþ olmuþtur. Fakat [sayfa 184] mallarýmýzý dýþarýya göndermede karþýlaþtýðýmýz zorluklarýn aþýlmasý tümüyle olanaksýz
deðildir. Ayrýca bölgelerimizdeki kitlelerin talebinden dolayý geniþ
bir pazara da sahibiz. Öncelikle kendi ihtiyaçlarýmýzý karþýlamak,
ikinci olarak da dýþ bölgelerle ticaret yapmak için el sanatlarýný ve
belirli bazý sanayi dallarýný sistemli bir çalýþmayla eski düzeylerine
getirmeli ve geliþtirmeliyiz. Son iki yýl içinde ve özellikle de 1933'ün
ilk yarýsýndan bu yana, birçok el sanatý ve birkaç sanayi dalý, bunlara göstermeye baþladýðýmýz önem ve halkýn kurduðu üretici kooperatiflerinin giderek geliþmesi sonucunda yeniden geliþmeye
baþlamýþtýr. Bu alanlar içinde en önemlileri, tütün, kâðýt, volfram,
kafuru, tarým araçlarý ve gübrelerdir (kireç gibi). Bunlardan baþka,
içinde bulunduðumuz koþullarda kendi pamuklu bez, ilaç ve þeker
ihtiyacýmýzý karþýlamayý da ihmal etmemeliyiz. Fucien-Çeciang-Ciangsi sýnýr bölgesinde, kâðýt yapýmý, kumaþ yapýmý ve þeker elde
edilmesi gibi daha önce var olmayan bazý sanayi dallan kurulmuþtur
ve bunlar iyi çalýþmaktadýr. Tuz kýtlýðýný gidermek için güherçileden
tuz çýkartýlmaya baþlanmýþtýr. Sanayiyi ayakta tutabilmek için, uygun bir planlama gerekmektedir. Daðýnýk bir el sanatlarý sanayisiyle, ayrýntýlý ve kapsamlý, bir planlama yapmak elbette ki mümkün
deðildir. Ancak en baþta devlet ve kooperatif iþletmeleri olmak üzere, belirli bazý önemli iþletmeler için oldukça ayrýntýlý üretim planlan
yapmak mutlaka gereklidir. Devlet ve kooperatif sanayi iþletmelerinin
her biri, en baþtan itibaren hammadde üretimi ve gerek, düþman
bölgelerindeki gerekse kendi bölgelerimizdeki pazarlama olanaklarý konusunda doðru tahminler yapmaya dikkat etmelidirler.
Bugünkü durumda, özel dýþ ticareti plana uygun olarak örgütlememiz ve belirli temel maddelerin ticaretini, örneðin tuz ve
pamuklu kumaþ ithalatýný, tahýl ve volfram ihracatýný ve kendi bölgelerimiz içinde tahýl ikmalinin düzenlenmesini devletin doðrudan
ele almasý özellikle gereklidir. Bu yönde bir çalýþma ilk olarak Fucien-Çeciang-Ciangsi sýnýr bölgesinde yapýldý ve 1933 ilkbaharýnda da
[sayfa 185] Merkezi Bölgede bir çalýþmaya baþlandý. Dýþ Ticaret Bürosunun ve diðer kurumlarýn kurulmasýyla bu konuda ilk baþarýlar
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elde edilmiþtir.
Ekonomimiz, devlet iþletmeleri, kooperatif iþletmeleri ve özel
iþletmeler olmak üzere üç sektörden meydana gelmektedir.
Bugün için, devlet iþletmeleri, mümkün ve zorunlu olanla
sýnýrlýdýr. Devletin yönettiði sanayi ve ticaret büyümeye baþlamýþtýr
ve bunlarýn önünde sýnýrsýz geliþme olanaklarý bulunmaktadýr.
Ekonominin özel sektörüne gelince, bunu engellemeyecek,
hatta hükümetimizin koyduðu yasal sýnýrlarý çiðnemediði sürece,
özel sektörü ilerletecek ve teþvik edeceðiz. Çünkü bugünkü aþamada
özel teþebbüsün geliþmesi devletin ve halkýn çýkarlarý açýsýndan
zorunludur. Özel teþebbüsün bugün aðýr basmakta olduðunu ve
kaçýnýlmaz olarak daha oldukça uzun bir süre ekonomi içinde hâkim bir yer kaplamaya devam edeceðini söylemeye bile gerek yok.
Bugün Kýzýl bölgelerdeki özel iþletmeler, küçük çaplý iþletmelerdir.
Kooperatif iþletmeleri hýzla büyümektedir. Ciangsi ve Fuciendeki on yedi il için Eylül 1933te verilen rakamlara göre, deðiþik
türden toplam 1423 kooperatif bulunmaktadýr ve bunlarýn toplam
sermayesi 300 bin yuanýn üzerindedir. Tüketici kooperatifleri ve
tahýl kooperatifleri listenin baþýnda yer almakta, bunlarý üretici kooperatifleri izlemektedir. Kredi kooperatifleri daha yeni çalýþmaya
baþlamýþtýr. Kooperatif ve devlet iþletmeleri arasýnda eþgüdüm saðlandýktan ve bunlar uzun bir süre büyümeye devam ettikten sonra,
ekonomimizde muazzam bir güç haline gelecek, giderek özel sektör üzerinde üstünlük kazanacak ve ona önderlik edeceklerdir. Bu
yüzden devlet iþletmelerinin mümkün olduðu kadar geliþtirilmesi
ve kooperatif iþletmelerinin de yaygýn bir þekilde geliþtirilmesi, özel
teþebbüsün geliþmesinin teþvik edilmesiyle el ele yürümelidir.
Devlet iþletmelerini geliþtirmek ve kooperatiflere yardým etmek için, kitlelerin desteðiyle 3 milyon yuan deðerinde [sayfa 186] ekonomik inþa tahvili çýkardýk. Bu þekilde kitlelerin gücüne dayanmak,
bugün ekonomik inþa için gerekli mali kaynaklarýn bulunmasý sorununun biricik çözüm yoludur.
Gelirlerimizi ekonomiyi geliþtirmek yoluyla, artýrmak, mali
siyasetimizin temel ilkelerinden biridir. Bu siyaset daha þimdiden
Fucien-Çeciang-Ciangsi sýnýr bölgesinde gözle görülür sonuçlar vermiþtir ve Merkezi Bölgede de bu yönde geliþmeler görülmeye baþlanmýþtýr. Bu ilkeyi titiz bir þekilde, uygulamak, mali ve ekonomik
örgütlerimizin görevidir. Bu konuyla ilgili olarak, devlet bankasýnýn
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para basmasýnýn öncelikle ekonomik geliþmenin ihtiyaçlarýna dayanmasýna, salt mali ihtiyaçlara ise sadece ikincil derecede baðlý
olmasýna çok dikkat etmeliyiz.
Hükümet harcamalarýmýza yön veren ilke, tutumluluk olmalýdýr. Bütün yönetim görevlilerine, yolsuzluk ve savurganlýðýn çok
büyük suçlar olduðu kavratýlmalýdýr. Yolsuzluk ve savurganlýða karþý
açtýðýmýz kampanyalarda daha þimdiden bazý sonuçlar elde
edilmiþtir, ancak bu konuda daha fazla çaba harcamak gerekmektedir. Her kuruþun, savaþ çabalarýmýz, devrimci davamýz ve ekonomik inþamýz için tasarruf edilmesi ilkesi, muhasebe sistemimize
rehberlik etmelidir. Devlet gelirlerini harcama yöntemlerimiz,
Guomindangýn yöntemlerinden kesinlikle farklý olmalýdýr.
Ülkenin ekonomik bakýmdan bir felaketin içine düþtüðü bir
sýrada, yüz milyonlarca insan açlýk ve soðuðun getirdiði korkunç
zorluklarla pençeleþirken, bölgelerimizdeki halk hükümeti bütün
bu güçlüklere karþýn devrimci savaþ uðrunda, milletin çýkarlarý uðrunda ekonomik inþayý sebatla ve hýzla yürütmektedir. Durum gayet
açýktýr; ancak emperyalizmi ve Guomindangý yenilgiye uðratarak
ve planlý ve örgütlü bir biçimde ekonomik inþayý gerçekleþtirerek,
bütün Çin halkýný bu görülmemiþ felaketten kurtarabiliriz. [sayfa 187]
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KÝTLELERÝN REFAHIYLA ÝLGÝLENÝN,
ÇALIÞMA YÖNTEMLERÝNE DÝKKAT EDÝN*
27 Ocak 1934

Yoldaþlarýn tartýþmalar sýrasýnda gereken önemi vermedikleri ve üzerinde durulmasý gerektiðine* inandýðým iki sorun var.
Birinci sorun, kitlelerin refahýyla ilgilidir.
Bugün merkezi görevimiz, geniþ kitleleri devrimci savaþa katýlmaya seferber etmek, böyle bir savaþla emperyalizmi ve Guomindangý devirmek, devrimi bütün ülkeye yaymak ve emperyalizmi
Çinden kovmaktýr. Bu merkezi göreve yeteri kadar önem vermeyen bir kimse, iyi devrimci kadro deðildir. Eðer yoldaþlarýmýz bu
görevi gerçekten kavrýyor ve devrimin ne pahasýna olursa olsun bütün ülkeye yayýlmasý gerektiðini anlýyorlarsa, o zaman geniþ kitlelerin acil çýkarlarý ve refahý sorununu hiç bir þekilde gözardý etmemeli ya da küçümsememelidirler. Çünkü devrimci savaþ kitlelerin savaþýdýr; ancak kitleler seferber edilerek ve onlara dayanýlarak yürütülebilir.
* Bu yazý, Ocak 1934te Ciangsi Eyaletinde Ruycinde toplanan Ýþçi ve Köylü
Temsilcileri 2. Milli Kongresinde Mao Zedung yoldaþ tarafýndan yapýlan kapanýþ
konuþmasýnýn bir bölümüdür.
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Eðer halký, sadece savaþý yürütmek için seferber eder ve
baþka hiç bir þey yapmazsak, düþmaný yenmeyi baþarabilir miyiz?
Elbetteki hayýr. Eðer kazanmak istiyorsak, daha pek çok þey yapmamýz gerekir. Köylülerin toprak mücadelesine önderlik etmeli ve onlara toprak daðýtmalýyýz; onlarýn [sayfa 189] çalýþma þevkini yükseltmeli
ve tarým üretimini artýrmalýyýz; iþçilerin çýkarlarýný korumalý; kooperatifler kurmalý; dýþ bölgelerle ticareti geliþtirmeli ve kitlelerin karþýlaþtýklarý sorunlarý, yani yiyecek, giyecek, konut, yakacak, pirinç,
yemeklik yað ve tuz, hastalýk ve saðlýk, evlenme gibi sorunlarý çözmeliyiz. Kýsacasý kitlelerin günlük hayatýndaki bütün pratik sorunlara önem vermeliyiz. Eðer bu sorunlarla ilgilenir, bunlarý çözer ve
kitlelerin ihtiyaçlarýný karþýlarsak, kitlelerin refahýný gerçekten saðlarýz ve onlar da gerçekten bizim yanýmýzda saf tutar ve bizi içtenlikle
desteklerler. Yoldaþlar, o zaman onlarý devrimci savaþa katýlmak
üzere harekete geçirebilir miyiz? Elbetteki geçirebiliriz.
Oysa kadrolarýmýzdan bazýlarýnda görülen eðilim þudur; Onlar sadece Kýzýl Ordunun geniþletilmesinden, ulaþým birliklerinin
büyütülmesinden, toprak vergisinin toplanmasýndan ve tahvil
satýþýndan söz etmektedirler; diðer sorunlara gelince, bunlarý ne
tartýþmakta ne de bunlara ilgi duymaktadýrlar, hatta bu sorunlarý
bütünüyle yok saymaktadýrlar. Örneðin, Tingçov Þehir Yönetiminin
sadece Kýzýl Ordunun geniþletilmesi ve ulaþým birlikleri için kitlelerin seferber edilmesiyle uðraþtýðý, kitlelerin refahýyla ilgili sorunlara
ise en ufak bir ilgi göstermediði dönemler oldu. Tingçov þehri halkýnýn yakacak odunu yoktu, kapitalistler istifçilik yaptýðý için piyasada tuz bulunmuyordu, bazýlarýnýn baþlarýný sokacak evi yoktu ve
pirinç hem kýt hem de pahalýydý. Bunlar, Tingçovdaki halk kitlelerinin pratik sorunlarýydý ve onlar bu sorunlarýn çözümü konusunda
sabýrsýzlýkla bizden yardým beklemekteydiler. Fakat Tingçov Þehir
Yönetimi bu sorunlardan hiç birini ele almadý. Ýþte bu yüzden,
þehirde yeni iþçi ve köylü temsilcileri meclisi seçildiði zaman, meclisin ilk birkaç toplantýsýnda kitlelerin refahýyla ilgili sorunlar bütünüyle yok sayýlarak sadece Kýzýl Ordunun geniþletilmesi ve ulaþým
birlikleri için kitlelerin seferber edilmesi konularý tartýþýlýnca, yüz ya
da daha fazla temsilci toplantýlara katýlmakta isteksiz davrandý ve
bunun sonucunda meclis toplanamaz hale geldi. Sonuçta, Kýzýl Ordunun [sayfa 190] geniþletilmesi ve ulaþým birlikleri için kitlelerin seferber edilmesi konularýnda da çok az þey yapýlabildi. Birinci sorun
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buydu.
Yoldaþlar! Ýki örnek kasaba hakkýnda daðýtýlan broþürleri herhalde okumuþsunuzdur. Oralarda durum tamamen farklýdýr.
Ciangsideki Çangang kasabasýndan113 ve Fuciendeki Caysi kasabasýndan114 Kýzýl Orduya katýlanlarýn sayýsýnýn çokluðuna bakýn!
Çangangda genç erkek ve kadýnlarýn yüzde 80i Kýzýl Orduya katýlmýþtýr; bu oran Cayside yüzde 88dir. Buralarda büyük miktarda
tahvil satýþý da olmuþtur. Nüfusu 1500 kiþi olan Çangangda 4500
yuan deðerinde tahvil satýlmýþtýr. Diðer alanlarda da çok þey yapýlmýþtýr. Bunlarýn nedeni nedir? Birkaç örnek, durumu açýklýða kavuþturacaktýr. Çangangda yoksul bir köylünün evinde bir buçuk odanýn tahrip olmasýna yol açan bir yangýn çýkýnca, kasaba yönetimi,
bu köylüye para yardýmý yapmalarý için kitlelere çaðrýda bulundu.
Baþka bir örnek de, acýlýktan ölmek üzere olan üç kiþiye kasaba
yönetiminin ve karþýlýklý yardým derneðinin derhal pirinç vermesidir. Geçen yaz görülen kýtlýk sýrasýnda, kasaba yönetimi kitlelerin
bu derdine çare bulmak için, 200 liden daha uzakta bulunan Gonglue Ýlinden115 pirinç temin etti. Cayside de benzer þekilde çok
baþarýlý bir çalýþma yapýldý. Bu þekilde davranan kasaba yönetimleri
bize gerçekten örnek olmaktadýr. Onlar, bürokratik önderlik yöntemlerine sahip olan Tingçov Þehir Yönetiminden tamamen farklýdýr. Çangang ve Caysi kasabalarýný örnek almalý, Tingçov þehrindekiler gibi bürokratik önderlere ise karþý çýkmalýyýz.
Toprak ve iþgücü sorunlarýndan yakacak, pirinç, yemeklik
yað ve tuza varana dek kitlelerin refahýyla ilgili bütün konulara yakýn bir ilgi göstermemizi bu kongreye ciddiyetle öneriyorum. Kadýnlar topraðý sürmeyi ve týrmýk çekmeyi öðrenmek istiyorlar. Onlara
bunu öðretmek için kimi bulabiliriz? Çocuklar okula gitmek istiyorlar. Ýlkokullar açtýk mý? Þuradaki tahta köprü çok dardýr ve üstünden geçenler aþaðýya düþebilirler. Köprüyü onarmamýz gerekmez
mi? Birçok kimse çýban ve baþka hastalýklardan acý [sayfa 191] çekiyor.
Bu konuda ne yapacaðýz? Kitlelerin refahýný ilgilendiren bu gibi sorunÇangang kasabasý, Ciangsi Eyaletinde Singguo ilindedir.
Caysi kasabasý, Fucien Eyaletinde Þanhang ilindedir.
115
Gonglue ili o zaman Ciangsideki Kýzýl bölgede bulunmaktaydý ve Cian ilinin
güneydoðusundaki Dunggu kasabasý ilin merkeziydi. Bu ile, Kýzýl Ordunun 3. Kolordu
Komutaný olan ve 1931 Ekinlinde burada hayatýný feda eden Huang Gonglue yoldaþýn
ismi verilmiþti.
113
114
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larýn tümünü gündemimize olmalýyýz. Bu sorunlarý tartýþmalý, kararlar alýp bunlarý uygulamalý ve nasýl uygulandýklarýný denetlemeliyiz.
Kitleleri, onlarýn çýkarlarýný temsil ettiðimize, hayatlarýmýzý onlarýn
hayatlarýyla sýkýca birleþtirmiþ olduðumuza ikna etmeliyiz. Kitlelerin
bu noktalardan hareket ederek, ortaya koymuþ olduðumuz daha
ileri görevleri, devrimci savaþ görevlerini kavrayacak düzeye
ulaþmalarýna yardýmcý olmalý ve böylece devrimi destekleyip bütün
ülkeye yaymalarýný, siyasi çaðrýlarýmýza gerekli tepkiyi göstermelerini ve devrimin zaferi için sonuna kadar mücadele etmelerini saðlamalýyýz. Çangangda kitleler Komünist Partisi gerçekten iyi! Bizim
için her þeyi düþünmüþ demektedirler. Çangang kasabasýndaki
yoldaþlar hepimize örnek olmaktadýrlar; onlar hayran olunacak
kiþilerdir. Savaþ seferberliði için yaptýklarý çaðrýlarý destekleyen geniþ
kitlelerin gerçek sevgisini kazanmýþlardýr. Kitlelerin desteðini kazanmak istiyor muyuz? Onlardan bütün güçlerini cepheye vermelerini istiyor muyuz? Eðer bunlarý istiyorsak, onlarla birlikte olmalý,
coþku ve inisiyatiflerini harekete geçirmeli, onlarýn refahýyla ilgilenmeli, çýkarlarý için ciddiyet ve içtenlikle çalýþmalý ve üretimde ve
günlük hayatta karþýlaþtýklarý bütün sorunlarý -tuz, pirinç, konut, giyecek, doðum vb. sorunlarýný çözmeliyiz. Böyle yaparsak, kitleler
bizi mutlaka destekleyecek ve devrimi, en deðerli varlýklarý, bizzat
kendi hayatlarý olarak göreceklerdir. Guomindangýn Kýzýl bölgelere
saldýrmasý halinde, Guomindangla sonuna kadar savaþacaklardýr.
Bu konuda kuþkuya yer olamaz; çünkü düþmanýn birinci, ikinci,
üçüncü ve dördüncü kuþatma ve bastýrma harekâtlarýný ezmiþ
olduðumuz açýk bir gerçek deðil midir? Guomindang, þimdi can
havliyle, yýkýlmaz kaleler olarak gördüðü kaplumbaða kabuklarýný
inþa ederek bu koruganlarda mevzilenmeye dayanan bir savaþ siyaseti116 izlemektedir. Yoldaþlar! Bunlar gerçekten yýkýlmaz kaleler
midir? Hiç de deðil! Feodal imparatorlarýn binlerce yýl boyunca için116
Kýzýl bölgelerin çevresinde koruganlarýn inþa edilmesi, 1933 Temmuzunda
Ciangsi Eyaletinde Luþanda toplanan askeri konferansta, Çan Kayþek tarafýndan
beþinci kuþatma ve bastýrma harekâtý için yeni bir askeri taktik olarak saptanmýþtý.
1934 Ocak ayý sonuna kadar Ciangsi Eyaletinde toplam olarak aþaðý yukarý 2900
korugan inþa edildi. Daha sonra Japon saldýrganlarý da, Sekizinci Yol Ordusuna ve
Yeni Dördüncü Orduya karþý ayný taktiði uyguladýlar. Tecrübeler, koruganlardan
yararlanma þeklindeki karþý-devrimci taktiðin, Mao Zedung yoldaþýn halk savaþý
stratejisine baðlý kalýnarak tamamen boþa çýkartýlýp yenilgiye uðratýlabileceðini ortaya
koymuþtur.
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de yaþadýklarý saraylarý düþünün, bunlar surlarý [sayfa 192] ve hendekleriyle güçlü görünmüyorlar mýydý? Buna karþýn, kitleler ayaklanýnca birbiri ardý sýra yerle bir oldular. Rus çarý dünyanýn en zalim
hükümdarlarýndan biriydi; ama proletarya ve köylülük devrim için
ayaklanýnca, Rus çarýndan geriye ne kaldý? Hiç bir þey! Ya onun
yýkýlmaz kaleleri? Hepsi yerle bir edildi. Yoldaþlar! Gerçekten yýkýlmaz olan kale nedir? Kitlelerdir, devrimi gerçekten ve içtenlikle
destekleyen ve milyonlarca ve milyonlarca halktýr. Ne olursa olsun
hiç bir gücün ezemeyeceði gerçekten yýkýlmaz kale, iþte budur.
Karþý-devrim bizi ezemez; aksine biz onu ezeceðiz. Milyonlarca halký, devrimci hükümetin etrafýnda toplayarak ve devrimci savaþýmýzý
geniþleterek karþý-devri-mi tamamen yok edecek ve bütün Çini ele
geçireceðiz.
Ýkinci sorun, çalýþma yöntemlerimizle ilgilidir.
Biz, kitlelerin hayatýnýn olduðu gibi, devrimci savaþýn da önderleri ve örgütleyiþleriyiz. Devrimci savaþý örgütlemek ve kitlelerin
yaþama düzeyini yükseltmek, baþlýca iki görevimizdir. Bu konuyla
ilgili olarak, çalýþma yöntemleri gibi ciddi bir sorunla karþý karþýya
bulunmaktayýz. Görevleri saptamak yetmez, ayný zamanda bunlarý
yerine getirmek için uygulanmasý gereken yöntemler sorununu da
çözmek zorundayýz. Eðer görevimiz bir ýrmaðý geçmek ise, bunu
köprü ya da sandal olmadan yapamayýz. Köprü ya da sandal sorununu çözmeden ýrmaðý geçmekten söz etmek boþtur. Yöntem sorununu çözmeden, görev hakkýnda konuþmak yararsýzdýr. Eðer Kýzýl
Orduyu geniþletme çalýþmasýna önderlik etmeye önem vermez ve
yöntemlerimize özel bir dikkat göstermezsek, Kýzýl Orduyu geniþletelim sözünü bin defa da tekrar etsek, bu görevi hiç bir zaman
baþaramayýz. Eðer görevleri yerine getirme yöntemlerine ilgi göstermeden, bürokratik çalýþma yöntemleriyle mücadele edip pratik
ve somut yöntemler benimsemeden ve buyrukçu yöntemleri bir
kenara býrakýp sabýrla ikna yöntemini benimsemeden sadece görevleri saptamakla yetinirsek diðer alanlardaki, örneðin toprak daðýtýmýnýn denetlenmesinde ekonomik inþada, kültür ve eðitimde ya
da yeni bölgelerde ve sýnýrlarýmýzýn dýþýndaki bölgelerde yürüttüðümüz çalýþmalardaki [sayfa 193] görevlerimizi de baþaramayýz.
Singguodaki yoldaþlar çok iyi bir çalýþma yapmýþlardýr ve örnek iþçiler olarak övgüyü hakketmektedirler. Kuzeydoðu Ciangsideki yoldaþlar da ayný þekilde iyi bir çalýþma yapmýþlardýr ve onlar
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da örnek iþçilerdir. Her iki bölgedeki yoldaþlar da, kitlelerin refahý
sorununu devrimci savaþ sorunuyla birleþtirerek, devrimci çalýþma
yöntemleri ve devrimci görevlerin baþarýlmasý sorunlarýný birlikte
çözmektedirler. Onlar, sorunlarý büyük bir dikkatle çözerek ve devrimci sorumluluklarýný ciddiyetle üstlenerek titiz bir þekilde çalýþmaktadýrlar; onlar, hem devrimci savaþý hem do kitlelerin refahýnýn saðlanmasýný baþarýlý bir þekilde örgütlemekte ve yönetmektedirler.
Yoldaþlarýmýz, Fucien Eyaletindeki Þanhang, Çangting ve Yungding
illerinin bazý kýsýmlarýnda; Siciangda ve Güney Ciangsi Eyaletindeki
diðer bölgelerde; Hunan-Ciangsi sýnýr bölgesindeki Çaling, Yungsin
ve Cian illerinin bazý kýsýmlarýnda; Hunan-Hubey-Ciangsi sýnýr bölgesindeki Yangsin ilinin bazý kýsýmlarýnda; Ciangsi Eyaletinin diðer
birçok ilindeki bölge ve kasabalarla, doðrudan merkezi hükümetimizin yönetimi altýnda bulunan Ruycin ilinde ve diðer yerlerdeki
çalýþmalarýnda da ilerlemeler kaydetmiþler ve övgüyü hak etmiþlerdir.
Önderliðimiz altýndaki bütün bölgelerde, kuþkusuz, kitlelerin
içinden çýkmýþ birçok etkin kadro ve mükemmel yoldaþýmýz bulunmaktadýr. Bu yoldaþlar, çalýþmalarýmýzýn zayýf olduðu yerlerde yardýmcý olmak ve henüz baþarýlý bir çalýþma yürütmeyen yoldaþlara
yardým etmekle sorumludurlar. Büyük bir devrimci savaþýn içinde
bulunmaktayýz; düþmanýn büyük çaptaki kuþatma ve bastýrma
harekâtlarýný ezmek ve devrimi ülkenin her yanma yaymak zorundayýz. Bütün devrimci kadrolara çok büyük sorumluluk düþmektedir.
Bu kongreden sonra, çalýþmalarýmýzý geliþtirmek için etkili önlemler almalýyýz. Ýleri bölgeler daha da ileri bir hale gelmeli, geri bölgeler ise ileri bölgelere yetiþmelidir. Çahgang gibi binlerce kasaba ve
Singguo gibi birçok il yaratmalýyýz. Bunlar bizim kalelerimiz olacaktýr. Bu kalelerden çýkarak, düþmanýn kuþatma ve bastýrma harekâtlarýný [sayfa 194] ezmek ve ülke çapýnda emperyalizmin ve Guomindangýn hâkimiyetini devirmek yolunda ilerleyeceðiz. [sayfa 195]
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JAPON EMPERYALÝZMÝNE KARÞI
TAKTÝKLER ÜZERÝNE*
27 Aralýk 1935

BUGÜNKÜ SÝYASÝ DURUMUN ÖZELLÝKLERÝ

Yoldaþlar! Siyasi durumda artýk büyük bir deðiþiklik olmuþtur.
Partimiz bu deðiþen durumun ýþýðýnda görevlerini saptamýþ bulunuyor.
Bugünkü durum nedir?
Bugünkü durumun baþlýca özelliði, Japon emperyalizminin
Çini bir sömürge haline getirmek istemesidir.
* Bu rapor, Mao Zedung yoldaþ tarafýndan Kuzey Þenside bulunan Vayaobaoda,
Merkez Komitesi Siyasi Bürosunun 1935 Aralýðýndaki toplantýsýndan sonra yapýlan
Parti eylemcileri konferansýnda okunmuþtur. Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi
tarafýndan düzenlenen toplantýlarýn en önemlilerinden biri olan bu toplantýda, Çin
milli burjuvazisinin Japonyaya karþý ortak mücadelede iþçi ve köylülerin bir müttefiki
olamayacaðý konusundaki Parti içindeki hatalý görüþ eleþtirildi ve milli birleþik
cephenin taktikleri saptandý. Siyasi Büronun kararlarý temelinde Mao Zedung yoldaþ,
Japonyaya karþý direnilmesi koþuluyla milli burjuvazi ile yemden bir milli birleþik
cephe kurulmasýnýn mümkün ve önemli olduðunu ayrýntýlý bir þekilde açýkladý. Bu
birleþik cephede Komünist Partisinin ve Kýzýl Ordunun oynayacaðý önder rolün belirleyici önemi üzerinde durdu. Çin devriminin uzun süreli niteliðine iþaret etti ve Parti
içinde öteden beri var olan ve Parti ile Kýzýl. Ordunun Ýkinci Devrimci Ýç Savaþ
sýrasýnda uðradýðý ciddi yenilgilerin temel nedeni olan, devrime karþý dar görüþlü,
kapalý-kapýcý ve aceleci bir tutum takýnmak eðilimini eleþtirdi. Ayný zamanda Cen
Dusiunun sað oportünizminin sonucu olarak devrimin 1927de yenilgiye uðramasýndan çýkan tarihi derse Partinin dikkatini çekti ve Çan Kayþekin kaçýnýlmaz olarak
devrimci güçleri baltalamaya çalýþacaðýný gösterdi. Böylece Partinin yeni durumda
sorunlarý berrak bir þekilde görmesini ve Çan Kayþekin sayýsýz entrikalarýna ve pek
çok silahlý saldýrýsýna karþýn devrimin güçlerinin kayýp vermemesini saðladý. Merkez
Komitesi Siyasî Bürosunun 1935 Ocaðýnda Guycov Eyaletindeki Zunyide yapýlan
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Hepimizin bildiði gibi yüz yýla yakýn bir süredir Çin, birçok
emperyalist devletin ortak boyunduruðu altýnda bulunan yan-sömürge bir ülke olmuþtur. Çin halkýnýn emperyalizme karþý mücadelesi
ve emperyalist devletlerarasýndaki çatýþmalar sayesinde Çin, yarýbaðýmsýz bir durumda kalmayý baþarabilmiþtir. Birinci Dünya Savaþý
Japon emperyalizmine bir süre için Çine tek baþýna hâkim olma
fýrsatýný [sayfa 196] saðladý. Ancak Çini Japonyaya teslim eden barýþ
antlaþmasý ve o zamanýn baþ haini Yuan Þikay117 tarafýndan imzalanan Yirmi Bir Talep118, Çin halkýnýn Japon emperyalizmine karþý
mücadelesi ve diðer emperyalist devletlerin müdahalesi sonucungeniþletilmiþ bir oturumunda, önceki sol oportünist önderliðin yerine baþýnda Mao
Zedung yoldaþýn bulunduðu yeni bir Merkez Komitesi önderliði getirildi. Bununla
birlikte bu toplantý, Kýzýl Ordunun Uzun Yürüyüþü sýrasýnda yapýldýðýndan sadece en
acil askerî sorunlar ve Merkez Komitesinin Sekreterliði ile Devrimci Askeri Komisyonunun örgütlenmesi konularýnda karar vermekle sýnýrlý kaldý. Ancak Uzun Yürüyüþün
sona erip Kýzýl Ordunun Kuzey Þensiye ulaþmasý üzerinedir ki Parti Merkez Komitesi,
siyasî alandaki taktiklerle ilgili çeþitli sorunlarý düzenli bir þekilde ele almak olanaðýný
bulabildi. Mao Zedung yoldaþ bu raporda, bu sorunlarýn son derece kapsamlý bir
tahlilini yapmýþtýr.
117
Yuan Þikay, Çing Hanedanýnýn son yýllarýnda, kuzeyli savaþaðalarýnýn baþý
durumundaydý. Çing Hanedaný 1911 Devrimiyle yýkýldýktan sonra Cumhuriyetin
baþkanlýðýný gasbederek büyük toprakaðasý ve büyük komprador sýnýflarýný temsil
eden kuzeyli savaþaðalarýnýn ilk hükümetinin kurulmasýný saðladý. Bunu, karþýdevrimci silahlý kuvvetine ve emperyalistlerin desteðine dayanarak ve o sýrada
devrime önderlik eden burjuvazinin uzlaþmacý niteliðinden yararlanarak baþardý.
1915te kendini imparator ilan etmek istedi ve Japonlarýn desteðini saðlamak için,
Çinin tek efendisi olmak isteyen Japonyanýn ileri sürdüðü Yirmi Bir Talebi kabul
etti. Ayný yýlýn Aralýk ayýnda tahta çýkmasýna karþý Yunnan Eyaletinde bir ayaklanma
patlak verdi; ayaklanma derhal ülke çapýnda bir ilgi ve destek gördü. Yuan Þikay,
1916 yýlýnýn Haziran ayýnda Pekinde öldü.
118
Yuan Þikay hükümetinden yerine getirilmesi istenen Yirmi Bir Talep, Japon
emperyalistleri tarafýndan 18 Ocak 1915te ileri sürülmüþtü: 7 Mayýsta bir ültimatom
göndererek kýrk sekiz saat içinde bir cevap verilmesini istediler. Talepler beþ bölüme
ayrýlmýþtý. Ýlk dördü þu noktalarý kapsýyordu: Almanyanýn Þandung da ele geçirdiði
ayrýcalýklarýn Japonyaya devredilmesi ve Japonlara bu eyalette baþka haklar da
tanýnmasý; Japonlara Mançuryanýn güneyinde ve Moðolistanýn doðusunda toprak
kiralama ya da satýn alma ve bu bölgelerde yerleþme, sanayi ve ticaret giriþimlerinde
bulunma haklarýnýn verilmesi ve buralarda demiryolu yapma ve maden iþletme
ayrýcalýklarýnýn Japonlarýn tekeline verilmesi; Hanyeping Demir-Çelik Þirketinin bir
Çin-Japon ortak giriþimi olacak biçimde yeniden örgütlenmesi ve Çinin kendi kýyýlarýndaki herhangi bir liman ya da adayý üçüncü bir devlete kiralamamayý ya da
býrakmamayý taahhüt etmesi. Beþinci bölüm, Japonyanýn, Çinin siyasî, malî, askerî
ve güvenlik iþlerini denetim altýna almasý ve Hubey, Çiangsi ve Guangdung Eyaletlerini
birbirine baðlayacak hayatî önemdeki demiryollarýný yapma ayrýcalýðýna sahip olmasý
taleplerini kapsýyordu. Yuan Þikay bu beþinci bölüm dýþýnda bütün talepleri kabul
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da kaçýnýlmaz olarak geçerliliðini yitirdi. 1922 yýlýnda ABDnin çaðrýsý üzerine Washingtonda yapýlan Dokuz Devlet Konferansýnda Çini
bir kez daha birçok emperyalist devletin ortak boyunduruðu altýna
sokan bir antlaþma119 imzalandý. Fakat çok geçmeden dururu yeniden deðiþti. 18 Eylül 1931 Olayý120, bugün içinde bulunduðumuz,
Çinin Japonya tarafýndan sömürgeleþtirilmesi aþamasýna baþlangýç
oldu. Japon saldýrýsý geçici olarak Kuzeydoðudaki dört eyaletle121
sýnýrlý kaldýðýndan bazý kimseler Japon emperyalistlerinin daha fazla ilerlemeyeceklerini sandýlar. Bugün ise durum farklýdýr. Japon
emperyalistleri daha þimdiden Çin Þeddinin güneyine inerek bütün
Çini iþgal etme niyetlerini açýða vurmuþlardýr. Artýk Çin in tümünü,
birçok emperyalist devlet tarafýndan paylaþýlan bir yan-sömürge durumundan çýkararak, Japonyanýn tekelindeki bir sömürge haline
getirmek istiyorlar. Geçenlerdeki Doðu Hebey Olayý122 ve diplomatik görüþmeler123 tüm Çin halkýnýn varlýðýný tehdit eden bu gidiþin
açýk birer belirtisidir. Bu durum, Çindeki bütün sýnýflarý ve siyasi
etti ve son madde için de yeniden görüþme ricasýnda bulundu. Bütün Çin halkýnýn
buna karþý çýkmasý sayesinde Japonya, bu taleplerini uygulatmayý baþaramadý.
119
Washingtondaki Dokuz Devlet Konferansý, ABD hükümeti tarafýndan 1921
Kasýmýnda toplantýya çaðrýlmýþ ve konferansa Çin, Ýngiltere, Fransa, Ýtalya, Belçika,
Hollanda, Portekiz ve Japonya davet edilmiþlerdi. Aslýnda bu, ABD ile Japonya
arasýnda Uzak Doðuda bir egemenlik mücadelesiydi. 6 Þubat 1922 tarihinde, ABDnin
ortaya attýðý açýk kapý ya da Çinde bütün ülkelere eþit fýrsat tanýnmasý ilkesi
temelinde dokuz devlet arasýnda bir anlaþma imzalandý. Bu anlaþmanýn amacý,
Çini emperyalist devletlerin ortak denetimi altýna sokacak bir durum yaratmaktý.
Gerçekte ise Japonyanýn tek baþýna hâkim olma planlarýný boþa çýkartarak, ABD
emperyalistlerinin tek baþýna hâkim olmasýnýn zeminini hazýrladý.
120
18 Eylül 1931 günü, Japonyanýn Kuzeydoðu Çindeki Guangdung Ordusu
Þenyangý ele geçirdi. Çan Kayþekin hiç bir þekilde karþý koymama emri üzerine
Þenyangdaki ve kuzeydoðudaki diðer Çin birlikleri (Kuzeydoðu Ordusu) Þanhayguanm güneyine çekildiler ve bunun sonucu olarak da Japonlar Liaoning, Çilin ve
Heylungciang Eyaletlerini hýzla iþgal ettiler. Japonlarýn bu saldýrý hareketi, 18 Eylül
Olayý olarak bilinir.
121
Dört Kuzeydoðu eyaleti o sýralar Liaoning, Gilin, Heylungciang ve Gehol
Eyaletleriydi; bunlar þimdiki Liaoning, Gilin ve Heylungciang Eyaletlerine, Hebey
Eyaletinin Çin Þeddinin kuzeyinde kalan kuzeydoðu kýsmýna ve Ýç Moðolistan Özerk
Bölgesinin doðu bölümüne tekabül eder. 18 Eylül Olayýndan sonra Japon istilacýlarý
Liaoningý Gilin ve Heylungciangý iþgal ettiler ve daha sonra 1933 yýlýnda Çeholü
ele geçirdiler.
122
Japonlarýn önayak olmasýyla 25 Kasým 1935 tarihinde Guomindanglý hain Yin
Rugeng tarafýndan Doðu Hebeydeki yirmi iki ilde Doðu Hebey Anti-Komünist Özerk
Yönetimi adlý kukla bir rejim kurulmuþtu. Bu, Doðu Hebey Olayý diye anýlýr.

158

Mao Zedung
Seçme Eserler-I

gruplarý, ne yapmak gerektiði sorusuyla karþý karþýya býrakýyor. Direnmeli mi? Teslim mi olmalý? Yoksa ikisi arasýnda yalpalamalý mý?
Þimdi, Çinde deðiþik sýnýflarýn bu soruya verdikleri cevaplara bakalým. [sayfa 197]
Ýþçi ve köylülerin tümü direnmeden yanadýr. 1924-1927 devrimi, 1927den günümüze kadarki toprak devrimi ve 18 Eylül 1931
Olayýndan beri kabarmakta olan Japon aleyhtarý dalga iþçi sýnýfý ve
köylülüðün Çin devriminin en kararlý güçleri olduklarýný ortaya koymuþtur.
Küçük burjuvazi de direnmeden yanadýr. Öðrenci gençlik ve
þehir küçük burjuvazi Japonyaya karþý geniþ bir hareketi124 zaten
baþlatmýþ bulunmuyor mu? Çin küçük burjuvazisinin bu kesimi 19241927 devriminde yer aldý. Köylüler gibi onlar da ekonomik durumlarý bakýmýndan küçük üreticilerdir ve çýkarlarý, emperyalizmin
çýkarlarý ile baðdaþmaz. Emperyalizm ve Çinin karþý-devrimci güçleri
pek çoðunu iþsizliðe, iflasa ya da hemen hemen iflasa sürükleyerek
bunlara büyük zararlar verdiler. Þimdi yabancý bir ülkenin köleleri
olmak tehlikesiyle karþý karþýya bulunduklarý þu sýrada direnmekten baþka çýkar yollarý yoktur.
Peki, milli burjuvazi, komprador ve toprakaðalarý sýnýfý ve
Guomindang bu soruya ne cevap veriyorlar? [sayfa 198]
Büyük yerel zorbalar ve mütegallibe, büyük savaþaðalarý ve
büyük bürokratlar ile kompradorlar çoktan kararlarýný vermiþlerdir.
123
Çan Kayþek hükümeti ile Japon hükümeti arasýndaki diplomatik görüþmelerde
Hirotanýn Üç Ýlkesi, yani Japon Dýþiþleri Bakaný Hirota tarafýndan ortaya atýlan
Çinle Ýlgili Üç Ýlke tartýþýldý. Bunlar: (1) Çinin bütün Japon aleyhtarý hareketleri
bastýrmasý, (2) Çin, Japonya ve Mançukuo arasýnda ekonomik iþbirliði kurulmasý,
(3) Çin ve Japonyanýn komünizme karþý ortak bir savunmaya giriþmeleri idi. 21
Ocak 1936da Hirota, Japon parlamentosuna (Diyet) Çin hükümetinin Ýmparatorluk
tarafýndan önerilen her üç ilkeyi de kabul ettiðini açýkladý.
124
1935 yýlý, bütün ülkede yurtsever halk hareketinin yeni bir yükseliþine tanýk
oldu. Pekinde öðrenciler Çin Komünist Partisi önderliðinde 9 Aralýkta yurtsever bir
gösteri düzenleyerek, Ýç savaþ durdurulsun ve yabancý saldýrýya karþý koymak için
birleþilsin ve Kahrolsun Japon emperyalizmi gibi sloganlar haykýrdýlar. Guomindang hükümetinin Japon istilacýlarý ile iþbirliði halinde uzun bir dönem boyunca
sürdürdüðü terörü yýrtarak pek kýsa zamanda ülkenin her yerinde halkýn desteðini
kazanan bu hareket, 9 Aralýk Hareketi diye bilinir. Bu hareket, ülkedeki çeþitli
sýnýflarýn iliþkilerinde yeni deðiþikliklere yol açtý ve Çin Komünist Partisinin önerdiði
Japonyaya karþý Millî Birleþik Cephe, bütün yurtseverlerin açýkça savunduklarý bir
siyaset oldu. Ýhanet siyasetini uygulayan Çan Kayþek hükümeti, kesin bir tecride
sürüklendi.
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Her zaman yaptýklarý gibi ne türden olursa olsun devrimin, emperyalizmden daha kötü olduðunu iddia ediyorlar. Bunlar, yabancý bir
ülkenin kölesi olup olmamak diye bir sorunu olmayan bir hainler
cephesi meydana getiriyorlar. Çünkü her türlü milli duyguyu zaten
çoktan yitirmiþlerdir ve çýkarlarý emperyalizmle kopmaz bir þekilde
bütünleþmiþtir. Bunlarýn elebaþýsý Çan Kayþek tir125. Bu hainler cephesi, Çin halkýnýn can düþmanýdýr. Bu hainler sürüsü olmasaydý,
Japon emperyalizmi, saldýrýsýnda bu kadar pervasýz olamazdý. Bunlar emperyalizmin sadýk köpekleridir.
Milli burjuvazinin durumu ise karmaþýk bir sorundur. Bu sýnýf
1924-1927 devriminde yer almakla birlikte, daha sonra devrim
ateþinin alevleri karþýsýnda dehþete kapýlýp halk düþmaný Çan Kayþek
kliðinin safýna geçti. Sorun, bugünkü koþullarda bu sýnýfýn bir deðiþiklik geçirmesi olanaðýnýn bulunup bulunmadýðýdýr. Bizce böyle bir
olanak vardýr. Çünkü milli burjuvazi, toprakaðasý ve komprador sýnýflarýyla bir tutulamaz; aralarýnda bir fark vardýr. Milli burjuvazi, toprakaðasý sýnýfýndan daha az feodaldir ve komprador sýnýfý kadar da
komprador deðildir. Yabancý sermaye ve Çinin toprakaðalarýyla daha
sýký baðlarý olan kesim milli burjuvazinin saðkanadýný oluþturur ve
125
Bu rapor verildiði sýrada, Kuzeydoðuyu Japonyaya satmýþ olan Çan Kayþek,
bir yandan Kuzey Çini de satmakla, diðer yandan da Kýzýl Orduya karþý savaþýný
etkin bir þekilde sürdürmekle meþguldü. Dolayýsýyla o sýrada Çin Komünist Partisinin
Çan Kayþekin ihanetini teþhir etmek için elinden geleni yapmasý gerekiyordu ve
doðal olarak, Parti tarafýndan önerilen Japonyaya Karþý Millî Birleþik Cepheye dâhil
edilmemiþti. Ancak, Mao Zedung yoldaþ daha bu raporunda bile, Çinin toprakaðalarý
ve komprador sýnýflan saflarýnýn, emperyalist devletlerarasýndaki çeliþmeler yüzünden
uðrayacaðý muhtemel çözülmeden söz ediyordu. Nitekim Japonyanýn Kuzey Çine
saldýrmasý, sonunda Japon ve Ýngiliz-Amerikan emperyalizmi arasýnda ciddi çýkar
çatýþmalarýna yol açtý. Çin Komünist Partisi, Çan Kayþek kliðinin, Ýngiliz-Amerikan
emperyalist çýkarlarý ile olan yakýn baðlarý nedeniyle, efendilerinin buyruðu üzerine
Japonyaya karþý tavrýný deðiþtirebileceðine inanýyordu ve bu nedenle Çan Kayþeki
Japonyaya karþý direnmeye zorlamak siyasetini benimsedi. 1036 Mayýsýnda Kýzýl
Ordu, Þansiden Kuzey Þensiye döndüðünde, doðrudan doðruya Nancing Guomindang hükümetine çaðrýda bulunarak iç savaþa son verilmesini ve Japonyaya karþý
birlikte direnilmesini istedi. Ayný yýlýn Aðustos ayýnda Çin Komünist Partisi Merkez
Komitesi, Guomindangýn Merkez Yürütme Komitesine bir mektup göndererek
Japonyaya karþý iki partinin birleþik cephesinin kurulmasý ve her iki partinin temsilcileri arasýnda bir görüþme yapýlmasý çaðrýsýnda bulundu. Fakat Çan Kayþek, bu
önerileri reddetti. Ancak 1936 Aralýðýnda, Japonyaya karþý komünistlerle iþbirliði
yapmaktan yana olan Guomindang subaylarýnýn kendisini Sianda tutuklamalarý
üzerinedir ki Çan Kayþek, Komünist Partisinin aç savaþa son verilmesi ve Japonyaya
karþý direnilmesi talebini kabul etmek zorunda kaldý.
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biz bu kesimin deðiþip deðiþemeyeceðini þimdilik incelemeyeceðiz.
Sorun, bu gibi baðlarý ya son derece az ya da hiç olmayan kesimlerle ilgilidir. Biz, Çinin bir sömürge durumuna düþürülmek tehlikesiyle karþý karþýya bulunduðu bu yeni durumda, bu kesimlerin tutumlarýný deðiþtirebileceklerine inanýyoruz. Ancak bu deðiþiklik, içinde
bocalamalar da taþýyacaktýr. Bunlar bir yandan emperyalizmden
hoþlanmazken, öte yandan da köklü bir devrimden çekinirler ve
ikisi arasýnda yalpalayýp dururlar. Bu durumlarý, onlarýn neden 19241927 devriminde yer aldýklarýný ve sonunda neden Çan Kayþekin
safýna geçtiklerini açýklar. Þimdiki dönem, Çan Kayþekin devrime
ihanet ettiði 1927 [sayfa 199] yýlýndan ne bakýmdan farklýdýr? O sýralar
Çin hâlâ bir yarý-sömürge durumunda bulunuyordu; þimdi ise tam
bir sömürge olmaya doðru gidiyor. Geçtiðimiz dokuz yýl boyunca
milli burjuvazi, müttefiki olan iþçi sýnýfýný terkederek, toprakaðasý ve
komprador sýnýflarýyla dostluk kurmuþtur. Ama bundan bir kazanç
saðlamýþ mýdýr? Hayýr! Sanayi ve ticaret giriþimlerinin iflasa ya da
yarý iflasa sürüklenmesinden baþka hiç bir kazancý olmamýþtýr. Dolayýsýyla, bugünkü durumda milli burjuvazinin tutumunun deðiþebileceðine inanýyoruz. Bu deðiþikliðin derecesi ne olacaktýr? Milli burjuvazinin genel özelliði, yalpalamasýdýr. Fakat mücadelenin belirli bir
aþamasýnda bir kesim tarafsýzlýða doðru kayarken diðer bir kesim
(sol kanat) mücadeleye katýlabilir.
Cay Tingkay126 ve diðerlerinin önderlik ettiði Ondokuzuncu
Yol Ordusu, kimin sýnýf çýkarlarýný temsil ediyor? Milli burjuvazinin,
126
Cay Tingkay Guomindangýn Ondokuzuncu Yol Ordusunun komutan
yardýmcýsýydý ve bu ordunun kolordularýndan birine komuta etmekteydi. Bu ordunun
diðer iki komutaný da Çen Mingþu ile Cang Guangnaydý. Ciangside Kýzýl Orduyla
çarpýþan bu ordu, 18 Eylül Olayýndan sonra Þanghayda üslendirilmiþti. Þanghayda
ve bütün ülkede halkýn Japonyaya karþý gittikçe artan nefreti, Ondokuzuncu Yol
Ordusu üzerinde çok büyük bir etki yaptý. Japon deniz piyadeleri 28 Ocak 1932
gecesi Þanghayda saldýrýya geçtikleri zaman ordu ve halk ortak bir direniþe geçtiler.
Fakat savaþ, Çan Kayþek ve Vang Çingveyin ihanetleri sonucu kaybedildi. Daha
sonra Çan Kayþekin emri üzerine Ondokuzuncu Yol Ordusu, yeniden Kýzýl Orduyla
çarpýþmak üzere Fuciene gönderildi. Fakat ordunun yöneticileri giderek böyle bir
savaþýn anlamsýzlýðýný kavramaya baþladýlar. 1933 Kasýmýnda Li Ciþen ve diðerlerinin
komutasý altýndaki Guomindang kuvvetleriyle ittifak halinde Çan Kayþeki açýkça
mahkûm ettiler. Fuciende bir Çin Cumhuriyeti Devrimci Halk Hükümeti kurdular
ve Kýzýl Ordu ile Japonyaya karþý direnmek ve Çan Kayþeke karþý çýkmak üzere bir
anlaþmaya vardýlar. Ondokuzuncu Yol Ordusu ve Fucien Halk Hükümeti Çan
Kayþekin birliklerinin saldýrýsýna dayanamayarak daðýldý. O tarihten itibaren Cay
Tingkay ve diðerleri giderek Komünist Partisi ile iþbirliði yapma durumuna geldiler.
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küçük burjuvazinin üst kesimlerinin ve köylük bölgelerde de zengin köylülerle küçük toprak-aðalarýnýn çýkarlarýný. Cay Tingkay ve
yandaþlarý, bir zamanlar Kýzýl Orduya karþý kýyasýya savaþmamýþlar
mýydý? Evet, fakat daha sonra Japonyaya ve Çan Kayþeke karþý
Kýzýl Ordu ile ittifak yaptýlar. Ciangside Kýzýl Orduya saldýrmýþlar fakat daha sonra Þanghayda Japon emperyalistlerine karþý dövüþmüþler, en sonunda da Fuciende Kýzýl Ordu ile anlaþarak silahlarýný
Çan Kayþeke çevirmiþlerdi. Cay Tingkay ve yandaþlarý ilerde hangi
yolu tutarlarsa tutsunlar, hatta onlara baðlý olan Fuciendeki Halk
Hükümeti halký mücadeleye teþvik etmeme yönündeki eski uygulamasýný sürdürse bile, eskiden Kýzýl Orduya doðrulttuklarý silahlarý
Japon emperyalizmine ve Çan Kayþeke çevirmiþ olmalarý, devrim
için yararlý kabul edilmelidir. Bu durum, Guomindang saflarýnda bir
bölünme olduðunu gösteriyordu. 18 Eylül Olayýndan sonra ortaya
çýkan koþullar bu grubun kopmasýný saðladýðýna göre, bugünkü
koþullar Guomindang içinde yeni bölünmelere neden yol açmasýn?
Bütün toprakaðasý ve burjuva cephesinin bütünleþmiþ ve kalýcý olduðunu ve hiç bir zaman deðiþmeyeceðini iddia [sayfa 200] eden Parti
üyeleri yanýlýyorlar. Bunlar yalnýzca bugünkü canalýcý durumu doðru
deðerlendirmemekle kalmýyorlar, ayný zamanda tarihi de unuttuklarý
anlaþýlýyor.
Geçmiþ üzerinde biraz daha durmak istiyorum. 1926 ve 1927
yýllarýnda devrimci ordu Vuhan üzerine yürüyüp burayý zaptederek
Hunana girdiði sýralarda Tang Þengçi ve Feng Yusiang127 devrime
katýlmýþlardý. 1933te Feng Yusiang, Cahar Eyaletinde Japonyaya
Karþý Müttefik Ordusunun kurulmasýnda bir süre Komünist Partisi
ile iþbirliði yaptý.
127
Feng Yusiang, Devrimci Kuzey Sefer Ordusu 1926 Eylülünde Vuhana vardýðýnda Suyyuan Eyaletinde emrinde bulunan kuvvetlerle birlikte Kuzeyli savaþaðalarý
kliði ile iliþkisini kestiðini ilan etti ve devrime katýldý. 1927 yýlý baþlarýnda birlikleri
Þensiden gelerek Kuzey Sefer Ordusu ile uyumlu bir þekilde Hunan Eyaletine karþý
saldýrýya geçtiler. Feng, Çan Kayþek ve Vang Çingveyin 1927de devrime ihanet etmelerinden sonra anti-komünist faaliyetlere katýlmýþ olmakla birlikte, kendisi ile
Çan Kayþek kliði arasýnda daima bir çýkar çatýþmasý olmuþtur. 18 Eylül 1931de Japonya Çini istila etmeye baþlayýnca direnmeden yana oldu ve 1933 yýlýnda Çangciakuda Japonlara karþý halkýn müttefik ordusunun kurulmasýnda Komünist Partisi
ile iþbirliði yaptý. Ancak Aðustos ayýnda, bir yandan Çan Kayþekin birliklerinin, diðer
yandan da Japon istilacýlarýn baskýsý altýnda baþarýsýzlýða uðradý. Hayatýnýn son
yýllarýnda da Feng, Komünist Partisi ile iþbirliði yapmaya devam etti.
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Bir diðer çarpýcý örneði ele alalým. Ondokuzuncu Yol Ordusu
ile birlikte Ciangside Kýzýl Orduya saldýran Yirmialtýncý Yol Ordusu
1931 Aralýðýnda Ningdu Ayaklanmasýný128 gerçekleþtirerek Kýzýl Orduya katýlmadý mý? Ningdu Ayaklanmasýnýn önderleri Çao Boþeng,
Dung Çentang ve diðerleri devrimde kararlý yoldaþlar haline
gelmiþlerdir.
Ma Çanþanýn129 üç kuzeydoðu eyaletinde Japonlara karþý sürdürdüðü harekât, hâkim sýnýflar safýndaki yeni bir bölünmenin ifadesiydi.
Bütün bu örnekler, Çinin tümü Japon bombalarýnýn menziline girdiðinde ve mücadele olaðan seyrini deðiþtirip ani bir yükseliþ
gösterdiðinde, düþman kampýnda bölünmeler olacaðýný ortaya
koymaktadýr.
Þimdi yoldaþlar, sorunun bir diðer yönüne bakalým.
Çinin milli burjuvazisinin siyasi ve iktisadi bakýmdan çelimsiz olduðu gerekçesiyle bu görüþümüze karþý çýkmak ve yeni koþullara karþýn milli burjuvazinin tutumunu deðiþtirmesinin olanaksýz
olduðunu savunmak doðru mudur? Bence doðru deðildir. Eðer tutumunu deðiþtirememesinin nedeni zayýflýk ise, milli burjuvazi neden 1924-1927 döneminde yalnýzca devrime doðru kaymakla kalmayarak fiilen bu devrime katýlmak gibi farklý bir tavýr göstermiþtir?
Milli burjuvazinin zaafýnýn, baþýndan itibaren taþýdýðý bir hastalýk deðil de, yeni bir hastalýk olduðu söylenebilir mi? Milli burjuvazinin
bugün zayýf olduðu, ancak 1924-1927 döneminde öyle olmadýðý
ileri sürülebilir mi? Yarý-sömürge bir ülkenin baþlýca siyasi ve ekonomik özelliklerinden biri, milli burjuvazisinin [sayfa 201] zayýf olmasýdýr. Emper- yalistlerin milli burjuvaziye zorbaca davranabilmesinin
nedeni de iþte budur; ve bunun sonucu olarak burjuvazinin bu kesiminin özelliklerinden biri, emperyalizme karþý duyduðu
hoþnutsuzluktur. Emperyalistlerin, toprakaðalarýnýn ve kompradorlarýn geçici bir çýkar karþýlýðýnda bu sýnýfý kendi saflarýna çekebilme128
1931 Aralýðýnda Ciangsi Eyaletinde bulunan Ningduda, Ciangsideki Kýzýl
Orduya saldýrmak üzere gönderilen Yirmialtýncý Yol Ordusu içinde bir ayaklanma
oldu. Çao Boþeng ve Dung Çentang yoldaþlarýn önderliðindeki 10 binden fazla subay
ve er, komünistlerin Japonyaya karþý direnme çaðrýsýna uyarak Kýzýl Orduya katýldý.
129
Ma Çanþan, Heylungciangda üslenmiþ olan Guomindang Kuzeydoðu
Ordusunun bir subayýydý. Kendisi ve komutasýndakiler 18 Eylül Olayýndan sonra
Liaoning üzerinden Heylung-cianga ilerleyen Japon istilacýlarýyla çarpýþtýlar.
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lerinin nedeninin milli burjuvazinin bu zayýflýðý olduðunu kuþkusuz
inkâr etmiyor, tam tersine bu durumu çok iyi kavrýyoruz; onlarýn
devrimci kararlýlýktan yoksun olmalarýnýn nedeni de zaten budur.
Fakat gene de bugünkü koþullarda, milli burjuvazi ile toprakaðasý
ve komprador sýnýflarý arasýnda bir fark olnladýðý söylenemez. Bunun içindir ki, milli buhran can alýcý bir noktaya eriþtiði zaman Guomindang cephesinde bölünmeler olacaðýný ýsrarla söylüyoruz. Bu
türden bölünmeler, milli burjuvazinin yalpalamasý ve bir süre için
halkýn sevgisini kazanan Feng Yusiang, Cay Tingkay ve Ma Çanþan
gibi Japon aleyhtarý kiþilerin ortaya çýkmasý þeklinde kendiri gösteriyor. Bu bölünmeler esas olarak karþý-devrimin aleyhine, devrimin
ise lehinedir. Çinin eþit olma- yan siyasi ve ekonomik geliþmesi ve
bunun sonucu olan devrimin eþit olmayan geliþmesi, bu bölünmelerin ilerde de görülmesi olasýlýðýný artýrmaktadýr.
Yoldaþlar, þimdiye kadar sorunun olumlu yanýna deðindim.
Biraz da olumsuz yaný, yani milli burjuvazi içindeki belirli unsurlarýn
geçmiþte halký aldatmakta son derece ustaca davrandýklarý gerçeði
üzerinde durmak istiyorum. Bunun nedeni nedir? Bunun nedeni,
bu sýnýfýn, halkýn devrimci davasýný gerçekten destekleyenlerin
dýþýnda, geçici bir süre için devrimci ya da yarý-devrimci gibi görünen, böylelikle devrimci kararlýlýktan yoksun ve sahtekâr olduklarýný halkýn görmesini güçleþtirici bir kisveye bürünen pek çok kiþiyi
de içinde barýndýrmasýdýr. Bu durum, müttefiklerini eleþtirmek, sahte
devrimcilerin maskelerini düþürmek ve önderliði ele geçirmek konularýnda Komünist Partisine düþen sorumluluðu aðýrlaþtýrýr. Milli
burjuvazinin yalpalayabileceðini ve büyük kargaþalýklar sýrasýnda [sayfa
202] devrime katýlabileceðini inkar etmek, Partimizin önderlik; için
mücadele etme görevini terketmesi, en azýndan hafife almasý anlamýna gelir. Çünkü milli burjuvazi, toprakaðalarý ve kompradorlarla
ayný sepette olsaydý ve onlarla ayný iðrenç ve haince görüþleri paylaþsaydý, önderlik konusunda onlarla mücadele etmek gibi bir sorunumuz ya hiç olmaz ya da son derece önemsiz olurdu.
Çinin toprakaðasý sýnýfýnýn ve burjuvazisinin, büyük kargaþalýk
dönemlerinde benimsedikleri tutumlarýn genel bir tahlilini yaparken, iþin baþka bir yönüne, yani toprak-aðalarý ve komprador saflarýnýn bile tamamen birlik içinde olmadýðý gerçeðine deðinmeliyiz.
Bunun nedeni, Çinin birçok emperyalist devletin mücadelesine sahne olan yarý-sömürge bir ülke durumunda olmasýdýr. Mücadele Ja-
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pon emperyalizmine karþý yöneltildiðinde, ABD ya da Ýngilterenin
sadýk köpekleri, efendilerinin deðiþen tonlardaki buyruklarýna uyarak Japon emperyalistleri ve onlann köpekleriyle gizli ve hatta açýk
bir çatýþmaya girebilirler. Bu türden it dalaþlarýnýn pek çok örneði
görülmüþtür ve þimdi bunlarýn üzerinde duracak deðiliz. Sadece,
bir zamanlar Çan Kayþek tarafýndan gözaltýna alman Guomindang
politikacýsý Hu Hanminin130, bizim ortaya attýðýmýz Japonya ya Karþý
Direnmek ve Milleti Kurtarmak Ýçin Altý Maddelik Programa131 geçenlerde imza atmýþ olduðunu belirtmekle yetineceðiz. Hu Hanmini
destekleyen Guangdung ve Guangsi kliklerine132 mensup savaþaðalarý da Kaybedilen topraklarýmýzý geri alalým ve Japonyaya karþý
direnelim ve eþkýyalarý da ezelim133 þeklindeki aldatýcý sloganlar
altýnda Çan Kayþeke karþý çýkýyorlar (Çan Kayþekin sloganý ise,
Önce eþkýyalarý ezelim, sonra Japonyaya karþý direnelim þeklindedir). Bu biraz garip deðil mi? Hayýr hiç de garip bir þey deðil; bu
yalnýzca büyük ve küçük köpekler, tok ve aç köpekler arasýndaki
dalaþýn özellikle ilgi çekici bir örneðidir. Bu büyük bir çatlak olmasa
bile, o kadar küçük de sayýlamaz; bu hem tedirgin eden hem de
can yakan bir çeliþmedir. Bu türden kavgalar, çatlaklar ve çeliþmeler
130
Tanýnmýþ bir Guomindang politikacýsý olan Hu Hanmin, Dr. Sun Yatsenin Çin
Komünist Partisi ile iþbirliði siyasetinin karþýsýndaydý ve 12 Nisan 1927deki karþýdevrimci hükümet darbesinde Çan Kayþekin suçortaklýðýný yaptý. Daha sonra iktidar
mücadelesi yüzünden Çan Kayþekle bozuþtu ve onun tarafýndan tutuklandý. 18
Eylül Olayýndan sonra serbest býrakýlmasý üzerine Nancingden ayrýlarak Kantona
geldi ve Guangdung ile Guangsi savaþaðalarýnýn uzunca bir süre Çan Kayþekin
Nancing hükümetine karþý çýkmalarýný saðladý.
131
Japonyaya Karþý Direnmek ve Milleti Kurtarmak için Altý Maddelik Program,
Çin Komünist Partisi tarafýndan 1934te ortaya atýlan ve Sung Çingling (Sun Yatsenin
karýsý) ve diðerlerinin imzasýyla yayýnlanan Japonyaya Karþý Savaþta Çin Halkýnýn
Temel Programý idi. Program þu noktalarý kapsýyordu; (1) Bütün deniz, kara ve
hava kuvvetlerinin Japonya ile savaþmak üzere seferber edilmesi, (2) bütün ülkede
halkýn seferber edilmesi, (3) halkýn tümünün silahlandýrýlmasý, (4) savaþ masraflarýný
karþýlamak için Çindeki Japon emperyalistlerinin ve hainlerin mallarýna el konulmasý,
(5) iþçi, köylü, asker, öðrenci ve iþadamlarýnýn temsilcileri tarafýndan seçilecek bir
Çin Millî Silahlý Savunma Komitesinin kurulmasý ve (6) Japon emperyalistlerine
karþý olan bütün güçlerle ittifak yapýlmasý ve tarafsýzlýk siyaseti güden bütün ülkelerle
dostça iliþkiler kurulmasý.
132
Bu savaþaðalarý, Guangdunglu Çen Citang ile Guangsil, Li Zungren ve Bay
Çungsiydi.
133
Çan Kayþek çetesi, devrimci halka eþkýya demekte ve devrimci halka karþý
giriþtikleri silahlý saldýrý ve katliamlarý da eþkýyalýðýn bastýrýlmasý diye
adlandýrmaktaydý.
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devrimciler için yararlýdýr. Bizler düþman saflarýndaki [sayfa 203] bütün
bu tür çatýþmalar, çatlaklar ve çeliþmelerden yararlanmalý ve bunlarý bugünkü baþ düþmanýmýza karþý kullanmalýyýz.
Sýnýf iliþkileri sorununu özetleyecek olursak, durumda meydana gelen temel deðiþiklik yani Japonyanýn Çin Þeddinin güneyini
de iþgale baþlamasý, Çindeki çeþitli sýnýflar arasýndaki iliþkileri
deðiþtirmiþ ve milli devrim saflarýný güçlendirirken, karþý-devrimin
saflarýný zayýflatmýþtýr.
Þimdi de Çinin milli devrim saflarýnýn durumunu ele alalým.
Önce Kýzýl Ordudan baþlayalým. Bildiðimiz gibi yoldaþlar, hemen hemen bir buçuk yýldan beri, Çin Kýzýl Ordusunun üç ana
kuvveti büyük çapta yer deðiþtirdi. Ren Biþi134 ve diðer yoldaþlarýn
önderliðindeki Altýncý Ordular Grubu, geçen yýlýn Aðustosundan itibaren Ho Lung yoldaþýn bölgesine135 kaydýrýlmaya baþlandý ve Ekim
ayýnda da bizzat kendimiz yer deðiþtirmeye baþladýk136. Bu yýlýn
134
Ren Biþi yoldaþ, Çin Komünist Partisinin tecrübeli bir üyesi ve ilk kurucularýndan biriydi. 1927 yýlýndaki 5. Milli Kongresinden itibaren Parti Merkez Komitesinin
üyesi bulunuyordu. Altýncý Merkez Komitesinin 1931deki 4. Genel Toplantýsýnda
Siyasî Büroya seçilmiþti. 1933 yýlýnda Hunan-Ciangsi Sýnýr Bölgesi Eyalet Parti Komitesi
Sekreterliðinde bulundu ve bu görevinin yaný sýra Kýzýl Ordunun Altýncý Ordular
Grubunun Siyasî Komiserliðini yaptý. Altýncý ve Ýkinci Ordular Gruplarý birleþerek
Ýkinci Cephe Ordusunu meydana getirdiklerinde, bu ordunun siyasî komiserliðine
atandý. Japonyaya Karþý Direnme Savaþýnýn ilk yýllarýnda Sekizinci Yol Ordusunun
Genel Siyasi Bölümünün yöneticiliðini yapýyordu. 1940 yýlýnda, Parti Merkez
Komitesinin sekreterliðinde görev yapmaya baþladý. Yedinci Merkez Komitesinin 1.
Genel Toplantýsýnda yeniden Siyasî Büro ve Merkez Komitesi Sekreterliði üyeliðine
seçildi. Ren Biþi yoldaþ 27 Ekim 1950de Pekinde öldü.
135
Çin Ýþçi ve Köylü Kýzýl Ordusunun, önceleri Hunan-Ciangsi sýnýr bölgesinde
üslenen Altýncý Ordular Grubu, 1934 Aðustosunda Parti Merkez Komitesinin emriyle
düþman kuþatmasýný yararak yer deðiþtirdi. Ekim ayýnda Guycovda Ho Lung yoldaþýn
önderliðindeki Ýkinci Ordular Grubu ile kuvvetlerini birleþtirdi ve ikisi birlikte Kýzýl
Ordunun Ýkinci Cephe Ordusunu meydana getirerek Hunan-Hubey-Sicuan-Guycov
devrimci üs bölgesini kurdular.
136
1934 Ekiminde Çin Ýþçi ve Köylü Kýzýl Ordusunun Merkezi Kýzýl Ordu diye de
bilinen Birinci Cephe Ordusunu meydana getiren Birinci, Üçüncü ve Beþinci Ordular
Gruplarý, Batý Fuciendeki Çanting ve Ninghuadan ve Güney Ciangsideki Ruycin ve
diðer yerlerden hareket ederek büyük bir stratejik harekâta giriþtiler. Bu yürüyüþte
Kýzýl Ordu, on bir eyaletten, yani Fucien, Ciangsi, Guangdung, Hunan, Guangsi, Guycov, Sicuan, Yunnan, Sikang, Gansu ve Þensiden geçerek, karlý daðlan, uçsuz bucaksýz stepleri aþýp akýl almaz güçlüklere göðüs gererek ve düþmanýn tekrar tekrar
giriþtiði kuþatma, kovalama, engelleme ve yol kesme harekâtlarýný boþa çýkararak
25 bin liden (12500 kilometre) fazla yol katetti ve nihayet 1935 Ekiminde muzaffer
bir þekilde Kuzey Þensideki devrimci üs bölgesine ulaþtý.
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Mart ayýnda Sicuan-Þensi sýnýr bölgesindeki Kýzýl Ordu137, yürüyüþe
geçti. Her üç Kýzýl Ordu birliði de eski mevzilerini terkederek yeni
bölgelere girdiler. Bu büyük yer deðiþtirmeler eski bölgeleri gerilla
bölgeleri haline getirmiþtir. Kýzýl Ordu ise bu süreç içinde, gücünden oldukça kaybetmiþtir. Genel duruma bu açýdan baktýðýmýzda,
düþmanýn geçici ve kýsmi bir zafer kazanmasýna karþýlýk bizim geçici ve kýsmi bir yenilgiye uðramýþ olduðumuzu görebiliriz. Bu ifade
doðru mudur? Bence doðrudur, çünkü gerçeði yansýtmaktadýr. Bununla birlikte bazý kimseler (örneðin Çang Guodao138) Merkezi Kýzýl
Ordunun139 baþarýsýzlýða uðradýðýný ileri sürüyorlar. Peki, bu doðru
mudur? Hayýr. Çünkü bu, gerçeði yansýtmamaktadýr. Marksistler bir
sorunu ele alýrken, parçalarý olduðu kadar bütünü de görebilmeli137
Sicuan-Þensi sýnýr bölgesindeki Kýzýl Ordu, Çin Ýþçi ve Köylü Kýzýl Ordusunun
Dördüncü Cephe ordusuydu. 1935 Martýnda mevzilerini Sicuan-Þensi sýnýr bölgesindeki üssünden Sicuan ve Sikang Eyaletlerinin sýnýrlarýna kaydýrdý. Haziran ayýnda
Batý Sicuandaki Maogungda Birinci Cephe Ordusuyla birleþerek saðdan ve soldan
olmak üzere iki koldan kuzeye doðru ilerledi. Fakat Eylül ayýnda Sungpan yakýnlarýndaki Maoergay bölgesine varýldýðýnda Dördüncü Cephe Ordusunun komutaný olan
Çang Guodao, Merkez Komitesinin emirlerini hiçe sayarak sol koldaki birlikleri
güneye doðru götürdü ve Kýzýl Orduda bir bölünmeye yol açtý. Düþman kuþatmasýný
yararak Hunan-Hubey-Sicuan-Guycov sýnýr bölgesini terketmiþ bulunan Ýkinci Cephe
Ordusu, Hunan, Guycov ve Yunnan üzerinden, 1936 Haziranýnda Sikang Eyaletindeki
Ganziye vardý ve orada Dördüncü Cephe Ordusuyla birleþti. Çang Guodaonun isteklerine karþý çýkan Dördüncü Cephe Ordusundaki yoldaþlar Ýkinci Cephe Ordusu
ile birlikte yeniden kuzeye doðru yol almaya baþladýlar. Ekim ayýnda Ýkinci Cephe
Ordusunun, tümü ve Dördüncü Cephe Ordusunun bir bölümü Kuzey Þensiye
ulaþarak Birinci Cephe Ordusuyla birleþmeyi baþardý.
138
Çang Guodao, Çin devrimine ihanet eden bir dönekti. Çin devrimini bir siyasî
yatýrým aracý olarak görüp gençliðinde Çin Komünist Partisine katýldý. Partide birçok
hata yaptý ve sonunda aðýr suçlar iþledi. Bunlarýn en önemlileri þunlardý: 1935te
Kýzýl Ordunun kuzeye doðru yürüyüþüne karþý çýktý ve teslimiyetçi ve tasfiyeci bir
tarzda Kýzýl Ordunun Sicuan-Sikang sýnýrýndaki azýnlýk milliyetler bölgelerine
çekilmesini savundu. Parti ve Merkez Komitesine karþý açýk ihanet eylemlerine giriþti,
kendi sahte merkez komitesini kurdu, Partinin ve Kýzýl Ordunun birliðini bozdu ve
emrindeki Dördüncü Cephe Ordusunun aðýr kayýplara uðramasýna yol açtý. Mao
Zedung yoldaþ ve Merkez Komitesi tarafýndan sabýrla eðitilen Dördüncü Cephe
Ordusu ve bu ordunun pek çok kadrosu kýsa sürede yeniden Merkez Komitesinin
doðru önderliði altýna girdi ve sonraki mücadelelerde onurlu bir rol oynadý. Buna
karþýlýk Çang Guodao ýslah olmadý ve 1938 baþlarýnda Þensi-Gansu-Ningsia sýnýr
bölgesinden tek baþýna kaçarak Guomindang gizli polisine katýldý.
139
Merkezî Kýzýl Ordu ya da Birinci Cephe Ordusu ile, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesinin doðrudan önderliði altýnda Ciangsi-Fucien bölgesinde kurulan Kýzýl
Ordu kastedilmektedir.
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dirler. Kuyudaki kurbaða, Gökyüzü kuyunun aðzýndan daha, geniþ
deðildir der. Bu doðru deðildir, çünkü gökyüzü bir kuyu aðzý geniþliðinde deðildir. Ayný kurbaða, eðer Gökyüzünün bir kýsmý kuyu aðzýnýn geniþliði kadardýr demiþ olsaydý, bu doðru olurdu. Çünkü
gerçeklerle baðdaþýrdý. [sayfa 204] Bizim söylediðimiz, Kýzýl Ordunun
bir yönden baþarýsýzlýða uðramýþ olmasýna karþýlýk (eski mevzilerini
koruyamamýþ olmasý), diðer yönden zafer kazanmýþ olduðudur
(Uzun Yürüyüþü plana göre gerçekleþtirmesi). Düþman bir yönden
zafer kazanmýþ (eski mevzilerimizi iþgal etmiþtir) diðer yönden ise
baþarýsýzlýða uðramýþtýr (kuþatma ve bastýrma ve kovalama ve
bastýrma planýný uygulayamamýþtýr). Bu, doðru olan tek tanýmlamadýr; çünkü Uzun Yürüyüþü tamamlamýþ bulunuyoruz.
Uzun Yürüyüþten söz ederken insanýn aklýna, Bunun önemi
nedir? diye bir soru gelebilir. Cevabýmýz, Uzun Yürüyüþün, þimdiye
kadar tarih kayýtlarýnda rastlanmamýþ bir þey olduðu; bir manifesto,
bir propaganda aracý, bir tohum makinasý olduðudur. Tarihte, Pan
Kunun yerle göðü ayýrmasýndan ve Üç Hükümdarlara Beþ Ýmparatorun140 saltanatýndan bu yana bizimkisi gibi bir uzun yürüyüþ
görülmüþ müdür? On iki ay boyunca havadan her gün sürüyle uçak
tarafýndan gözetlenir ve bombalanýrken yerde de yüz binlerce kiþilik
büyük bir kuvvet tarafýndan kuþatýldýk, kovalandýk, engellendik ya
da yolumuz kesildi. Yolumuz üzerinde sayýsýz güçlük ve tehlikelerle
karþýlaþtýk. Gene de yalnýzca ayaklarýmýzla on bir eyaleti enine boyuna katederek 20 bin liden fazla yol teptik. Sorarýz tarih bizimkiyle
karþýlaþtýrýlabilecek bir uzun yürüyüþe tanýk olmuþ mudur? Hayýr,
asla! Uzun Yürüyüþ bir manifestodur. Kýzýl Ordunun bir kahramanlar ordusu olduðunu, buna karþýlýk emperyalistler ve uþaklarý Çan
Kayþek ve benzerlerinin ise güçsüz olduklarýný bütün dünyaya ilan
etmiþtir. Onlarýn bizi kuþatma, kovalama, engelleme ve yolumuzu
kesmede ne denli baþarýsýzlýða uðradýðýný bütün dünyaya ilan etmiþtir. Uzun Yürüyüþ ayný zamanda bir propaganda aracýdýr. On bir
eyalette yaþayan 200 milyon halka, Kýzýl Ordunun yolunun kurtuluþa
giden tek yol olduðunu göstermiþtir Uzun Yürüyüþ olmadan geniþ
kitleler, Kýzýl Ordunun temsil ettiði büyük gerçeðin varlýðýný o kadar
kýsa bir sürede nasýl öðrenebilirlerdi? Uzun Yürüyüþ bir tohum ma140
Çin mitolojisine göre Pan Ku dünyanýn yaratýcýsý ve insanlýðýn ilk hükümdarý
idi. Üç hükümdar ve beþ imparator, eski Çinin efsanevî yöneticileriydi.
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kinasýdýr da. Geçtiði on bir eyalette ilerde yeþerecek, filizlenip tomurcuklanacak, [sayfa 205] çiçeklenecek, meyva verecek ve daha sonra
da meyveleri toplanacak tohumlar saçmýþtýr. Tek kelimeyle Uzun
Yürüyüþ, bizim için zaferle, düþman içinse yenilgiyle sonuçlanmýþtýr.
Uzun Yürüyüþü zafere ulaþtýran kimdir? Komünist Partisi. Komünist
Partisi olmadan bu türden bir Uzun Yürüyüþ düþünülemezdi bile.
Çin Komünist Partisi, önderleriyle, kadrolarý ve üyeleriyle hiç bir
güçlük ve engel karþýsýnda yýlmaz. Devrimci savaþa önderlik etme
yeteneðimizden kuþku duyan herkes oportünizm bataðýna saplanacaktýr. Uzun Yürüyüþün sona ermesiyle birlikte yeni bir durum ortaya çýktý. Çiloçen Muharebesinde, kardeþçe bir dayanýþma içinde
dövüþen Merkezi Kýzýl Ordu ile Kuzeybatý Kýzýl Ordusu, hain Çan
Kayþekin Þensi-Gansu sýnýr bölgesine karþý giriþtiði kuþatma ve
bastýrma harekâtýný141 darmadaðýn ettiler ve böylece Partinin Merkez Komitesinin üstlendiði görevin, yani devrimin milli karargâhýný
Kuzeybatý Çinde kurma görevinin temelini atmýþ oldular.
Kýzýl Ordunun ana kuvveti bakýmýndan durum buyken, Güney eyaletlerinde sürdürülen gerilla savaþý ne durumdadýr? Oradaki
gerilla kuvvetlerimiz bazý baþarýsýzlýklara uðramakla birlikte yok edilememiþlerdir. Birçok yerde seslerini yeniden duyuruyor, güçleniyor ve geniþliyorlar.142
141
1935 Temmuzunda Guomindang birlikleri Þensi - Gansu devrimci üs bölgesine
karþý üçüncü kuþatma ve bastýrma harekâtýna giriþtiler. Kuzey Þensi Kýzýl Ordusunun
26. Kolordusu, doðu kesiminde iki düþman tugayýný hezimete uðratarak düþmaný
Sarý Irmaðýn doðusuna sürdü. Eylül ayýnda Kýzýl Ordunun Hubey-Henan-Anhuy üs
bölgesinde faaliyette bulunan 25. Kolordusu, Güney Þensi ve Doðu Gansu üzerinden
Kuzey Þensiye ulaþtýktan sonra, Kuzey Þensi Kýzýl Ordusuyla birleþerek Kýzýl Ordunun
Onbeþinci Ordular Grubunu oluþturdu. Gançuan-Laoþan harekatý sýrasýnda bu ordular
grubu düþmanýn 110. Tümeninin çok büyük bir bölümünü tamamen imha etti, tümen
komutanýný öldürdü ve daha sonraki bir çarpýþmada Gançuan ilindeki Yulinçiaoda
düþmanýn 107. Tümeninin dört taburunu imha etti. Düþman yeni saldýrýlara giriþti ve
Dung Yingbini (Kuzeydoðu Ordusunun bir kolordu komutaný) beþ tümenlik bir
kuvvetin baþýna getirerek iki koldan saldýrýya geçirtti. Doðu kolundaki tümen, Loçuan
ve Fusien üzerinden kuzeye doðru yürüdü ve batý kolunda bulunan diðer dört tümen
ise, Hulu Irmaðý boyunca Gansudaki Çinyanç ve Hoþuy yoluyla Kuzey Þensideki
Fusiene doðru ilerledi. Ekim ayýnda Merkezî Kýzýl Ordu Kuzey Þensiye ulaþtý. Ertesi
ay Merkezî Kýzýl Ordu ile Onbeþinci Ordular Grubu, Fusienin güneybatýsýnda bulunan
Çiloçende düþmanýn 109. Tümenini imha ettiler ve kaçan düþmaný takip ederek
106. Tümenin bir alayýný da Heyþuyzide yok ettiler. Böylelikle, düþmanýn Þensi-Gansu sýnýr bölgesine karþý giriþtiði üçüncü kuþatma ve bastýrma harekâtý da tamamen
bozguna uðratýldý.
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Guomindang bölgelerinde iþçilerin mücadeleleri fabrika duvarlarýnýn dýþýna taþýyor ve ekonomik mücadele olmaktan çýkarak
siyasi mücadeleye dönüþüyor. Japonlara ve hainlere karþý iþçi sýnýfýnýn yiðit mücadelesi için için geliþmektedir ve çok geçmeden patlayacaktýr.
Köylülerin mücadelesi ise hiç durmamýþtýr. Dýþarýdan istila,
içeriden güçlükler ve doðal afetlerle ezilen köylüler, kendini gerilla
savaþý, kitle ayaklanmalarý ve kýtlýk isyanlarý þeklinde gösteren yaygýn bir mücadele baþlatmýþlardýr. Kuzeydoðu eyaletlerinde ve Doðu
Hebeyde Japonlara karþý sürdürülen gerilla savaþý143 köylülerin Japon emperyalizminin saldýrýlarýna verdikleri cevaptýr.
Öðrenci hareketi, daha þimdiden oldukça güçlenmiþ durumdadýr [sayfa 206] ve güçlenmeye devam edeceði de kesindir. Fakat bu hareket, ancak iþçi, köylü ve askerlerin mücadelesi ile
birleþtirildiði takdirde varlýðýný sürdürebilir ve ancak bu takdirde hainler tarafýndan konan sýkýyönetimden ve polis, gizli servis ajanlarý,
okullardaki hainler ve faþistler tarafýndan uygulanan daðýtma ve
katliam siyasetinden sýyrýlabilir.
Millî burjuvazinin, zengin köylülerin ve küçük toprakaðalarýnýn yalpalamalarý ve bunlarýn Japonyaya karþý mücadeleye fiilen
katýlmalarý olasýlýðý üzerinde daha önce durmuþtuk.
Azýnlýk milliyetleri ve özellikle Japon emperyalizminin doðrudan tehdidi altýnda bulunan Ýç Moðolistan halký da þimdi ayaklanarak mücadeleye katýlýyorlar. Zaman geçtikçe bunlarýn mücadeleleri
142
Güney Çindeki Kýzýl Ordunun esas kuvvetleri, 1934-1935(sayfa 226) yýllarýnda
yer deðiþtirirken, arkada gerilla faaliyetinde bulunmak üzere bazý birlikler býraktýlar.
Bu gerilla birlikleri sekiz eyalette, þu bölgelerde tutundular: Güney Çeciang, Kuzey
Fucien, Doðu Fucien, Güney Fucien, Batý Fucien, Kuzeydoðu Ciangsi, Fucien-Ciangsi
sýnýrý, Guangdung-Ciangsi sýnýrý, Güney Hunan, Hunan-Ciangsi sýnýn, Hunan-HubeyCiangsi sýnýrý, Hubey-Henan-Anhuy sýnýrý, Güney Henandaki Tungbay Daðlan ve
Guangdung kýyýsý açýklanndaki Haynan Adasý.
143
Japon emperyalistlerinin 1931de Kuzeydoðuyu iþgal etmeleri üzerine Çin
Komünist Partisi halka silahlý direniþe geçmeleri için çaðrýda bulundu. Japonlara
karþý gerilla birlikleri ör-gütledi, Kuzeydoðu Halk Devrim Ordusunu kurdu ve
düþmanla çarpýþan çeþitli gönüllü kuvvetlere destekte bulundu. 1934 yýlýnda Partinin
önderliðinde bütün bu kuvvetler, Japonyaya Karþý Kuzeydoðu Birleþik Ordusu adý
altýnda ve büyük bir komünist önder olan Yang Çingyunun komutasý altýnda
birleþtirildi. Bu ordu Kuzeydoðuda uzun bir süre Japonlara karþý gerilla savaþý
sürdürdü. Hebeyin doðusunda Japonlara karþý sürdürülen gerilla savaþýyla, 1935
Mayýsýnda köylülerin orada Japonyaya karþý ayaklanmasý kastedilmektedir.
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Kuzey Çindeki halkýn mücadelesiyle ve Kuzeybatýdaki Kýzýl Ordunun
harekâtýyla kaynaþacaktýr.
Bütün bunlar, devrimci durumun bölgesel olmaktan çýkýp
ülke çapýnda bir boyuta eriþmekte olduðunu ve eþitsiz bir durumdan, giderek belli ölçüde eþit bir duruma doðru yol aldýðýný gösteriyor. Büyük bir deðiþikliðin arifesindeyiz. Partinin görevi, Kýzýl Ordunun
faaliyetlerini, ülkenin her yanýnda iþçilerin, köylülerin, öðrencilerin,
küçük burjuvazinin ve millî burjuvazinin faaliyetleriyle birleþtirerek
devrimci bir millî birleþik cephe kurmaktýr.
MÝLLÝ BÝRLEÞÝK CEPHE

Durumu böylece hem devrim, hem de karþý-devrim açýsýndan inceledikten sonra Partinin taktik görevlerini saptamak zor olmayacaktýr.
Partinin temel taktik görevi nedir? Temel görev geniþ bir
devrimci millî birleþik cephe kurmaktan baþka bir þey deðildir.
Devrimci durum deðiþtikçe, devrimci taktikler ve önderlik
[sayfa 207] yöntemleri de buna uygun olarak deðiþmelidir. Japon emperyalistlerinin, iþbirlikçilerinin ve hainlerin görevi Çini bir sömürge
haline getirmek; bizim görevimiz ise Çini toprak bütünlüðüne sahip
özgür ve baðýmsýz bir ülke yapmaktýr.
Çine baðýmsýzlýðýný ve özgürlüðünü kazandýrmak, büyük bir
görevdir. Bu görev yabancý emperyalizme ve ülke içindeki karþýdevrimci güçlere karþý savaþmamýzý gerektirir. Japon emperyalizmi, zorbalýkla Çinin içlerine kadar girmeye kararlýdýr. Bunun yaný
sýra büyük toprakaðasý ve komprador sýnýflarýnýn ülke içindeki karþýdevrimci güçleri de, hâlâ halkýn devrimci güçlerinden daha kuvvetlidir. Japon emperyalizminin ve Çindeki karþý-devrimci güçlerin yýkýlmasý akþamdan sabaha gerçekleþtirilebilecek bir þey deðildir ve bu
amaç için uzun bir süre ayýrmamýz gerekmektedir. Gene bu amaç
küçük kuvvetlerle gerçekleþtirilemeyeceðinden büyük kuvvetler toplamamýz gerekmektedir. Bütün dünyada olduðu gibi Çinde de karþýdevrimci güçler geçmiþe oranla zayýf, devrimci güçler ise kuvvetlidir.
Sorunun bir yanýný yansýtan bu deðerlendirme doðrudur. Ancak
Çindeki ve bütün dünyadaki karþý-devrimci güçlerin þu an için devrimci güçlerden daha kuvvetli olduðunu da belirtmek gerekir. Sorunun diðer yanýný yansýtan bu deðerlendirme de doðrudur. Çinin

Mao Zedung
Seçme Eserler-I

171

eþit olmayan siyasi ve iktisadî geliþmesi, devrimin de eþit olmayan
bir þekilde geliþmesine yol açmaktadýr. Kural olarak devrim, önce
karþý-devrimci güçlerin görece zayýf olduðu yerlerde baþlar, geliþir
ve zafere ulaþýr; buna karþýlýk onlarýn güçlü olduðu yerlerde ya daha
hiç baþlamamýþtýr ya da pek aðýr geliþir. Çin devrimi için durum,
uzun zamandan beri böyle olmuþtur. Ýlerde, belirli aþamalarda genel devrimci durumun daha da geliþeceði fakat eþit olmayan durumunu koruyacaðý þimdiden söylenebilir. Bu eþitsiz durumun genel
bir eþitliðe dönüþtürülmesi, çok uzun bir süreyi, çok büyük çabalarý
ve Partinin doðru bir çizgi uygulamasýný gerektirecektir. Sovyetler
Birliði Komünist Partisinin önderlik ettiði devrimci savaþýn144 zafere
ulaþmasýnýn üç yýl aldýðýný [sayfa 208] düþünecek olursak, Çin Komünist Partisinin önderlik ettiði ve zaten uzun süreli olan savaþ için,
yerli ve yabancý karþý-devrimci güçleri kesin olarak ve tamamen
bertaraf edebilmesi için gerekli olan daha uzun bir zaman ayýrmaya
hazýr olmamýz gerekir. Evvelce gösterilen sabýrsýzlýk, bizi hiç bir yere
götürmez. Ayrýca saðlam devrimci taktikler de, bulunup geliþtirilmelidir; dar kalýplar içine sýkýþýp kalýrsak, hiç bir zaman büyük þeyler
baþaramayýz. Bu demek deðildir ki, Çinde iþler aðýr aðýr yapýlmalýdýr. Aksine atýlgan bir þekilde yapýlmalýdýr. Çünkü milletçe köleleþmemiz tehlikesi bir an olsun gevþememize izin vermez. Bundan sonra
devrimin eskisinden çok daha hýzlý bir þekilde geliþeceði kesindir.
Çünkü gerek Çin, gerekse dünya, yeni bir savaþ ve devrim dönemine yaklaþýyor. Bütün bunlardan dolayý Çinin devrimci savaþý, uzun
süreli bir savaþ olacaktýr. Bu, emperyalizmin gücünün ve devrimin
eþit olmayan geliþmesinin doðurduðu bir sonuçtur. Biz bugünkü
durumda, milli devrimde yeni bir yükseliþin yakýn olduðunu ve Çinin
ülke çapýnda yeni bir büyük devrimin eþiðinde bulunduðunu
söylüyoruz. Bu, bugünkü devrimci durumun özelliklerinden biridir.
Bu bir gerçektir ve sorunun bir yönüdür. Ancak þunu da söylemeliyiz ki, emperyalizm hâlâ ciddiyetle hesaba katýlmasý gereken bir
güçtür, devrimci güçlerin geliþmesindeki eþitsizlik ciddi bir zaaftýr
ve düþmanlarýmý-yenilgiye uðratabilmek için uzun süreli bir savaþa
hazýrlýklý olmamýz gerekmektedir. Bu da bugünkü devrimci duru144
Sovyetler Birliði Komünist Partisinin önderlik ettiði devrimci savaþla, 1918den
1920ye kadar süren ve Sovyet halkýnýn Ýngiltere, ABD, Fransa, Japonya, Polonya vb.
tarafýndan giriþilen silahlý müdahaleyi püskürttüðü ve Beyaz ordulann ayaklanmasýný
bastýrdýðý savaþ kastedilmektedir.
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mun diðer bir özelliðidir. Bu da bir gerçektir ve sorunun baþka bir
yönünü yansýtmaktadýr. Her iki özellik, her iki gerçek bize taktiklerimizi gözden geçirmemiz ve kuvvetlerinizi mevzilendirme ve mücadeleyi sürdürme yöntemlerimizi yeni duruma uygun olarak deðiþtirmemiz gerektiðini öðretiyor ve bizi bunu yapmaya zorluyor. Bugünkü durum cesaretle her türlü kapalý-kapýcýlýktan arýnmamýzý, geniþ
bir birleþik cephe kurmamýzý ve maceracýlýða karþý uyanýk olmamýzý gerektiriyor. Zamaný gelmedikçe ve yeterli gücünüz olmadýkça
kesin sonuçlu muharebelere giriþmekten kaçýnmalýyýz. [sayfa 209]
Burada, maceracýlýðýn kapalý-kapýcýlýkla olan iliþkisi, ya da
olaylar daha da geliþtiði zaman maceracýlýðýn doðuracaðý muhtemel
tehlikeler üzerinde durmayacaðým. Bunu ileride ele alabiliriz. Þu an
için, birleþik cephe taktiðiyle kapalý-kapý taktiðinin birbirine taban
tabana karþýt olduðunu açýklamakla yetineceðim.
Birleþik cephe taktiði, düþmaný kuþatmak ve yok etmek amacýyla büyük kuvvetleri seferber etmeyi gerektirir.
Kapalý-kapýcýlýk ise büyük bir düþmana karþý tek baþýna umutsuzca savaþmak anlamýna gelir.
Birleþik cephe taktiðinin savunucularý, eðer geniþ bir devrimci milli birleþik cephe kurma olasýlýðýnýn doðru bir deðerlendirmesini yapacaksak, Japon emperyalizminin Çini bir sömürge haline
getirmek çabalan sonucunda Çindeki devrimci ve karþý-devrimci
güçlerin mevzilenmesinde ortaya çýkabilecek deðiþikliklerin de doðru bir deðerlendirmesini yapmamýz gerektiðini söylüyorlar. Japon
ve Çin karþý-devrimci güçlerinin ve Çinin devrimci güçlerinin kuvvetli
ve zayýf noktalarýnýn doðru bir deðerlendirmesini yapmadan geniþ
bir devrimci millî birleþik cephe örgütleme gereðini tam olarak kavrayanlayýz; kapalý-kapýcýlýðý yýkmak yolunda kararlý adýmlar atamayýz;
milyonlarca halký ve devrime yakýnlýk duyabilecek bütün ordularý
baþ hedefimize, yani Japon emperyalizmi ve onlarýn uþaklarý olan
Çinli hainlere vurabilmek amacýyla örgütleyip seferber etmede birleþik cepheyi bir araç olarak kullanamayýz; ve bu taktik silahý, önümüzde duran baþ hedefe vurmak için kullanamaz, bunun yerine
silahlarýmýzý çeþitli hedeflere doðrulturuz. Öyle ki, kurþunlarýmýz baþ
düþmaný vuracaðý yerde ikinci dereceden düþmanlarýmýzý ve hatta
müttefiklerimizi vurur. Bu da baþ düþmana vuramamak ve cephane israf etmek anlamýna gelir. Onu kýstýrýp tecrit edememek anlamýna gelir. Bu, düþman kampýnda ve düþman cephesinde zorla
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bulunan herkesi ve bugün düþman olduðumuz ancak yarýn dostumuz olabilecek kimseleri kendi saflarýmýza çekememek anlamýna
da gelir. Bu aslýnda, düþmana yardým etmek, devrimi dizginlemek,
tecrit etmek ve [sayfa 210] dar boðaza sokmak ve devrimin gerilemesine hatta yenilmesine yol açmak demektir.
Kapalý-kapý taktiðinin savunucularý ise bütün bu görüþlerin
yanlýþ olduðunu söylüyorlar. Devrimin güçleri saf, mutlak ölçüde
saf, devrimin yolu düz, dümdüz olmalýdýr. Kutsal kitapta yazýlý olanlarýn dýþýnda hiç bir þey doðru delildir. Millî burjuvazi bir bütün olarak ve sonuna kadar karþý-devrimcidir. Zengin köylülere bir karýþ
toprak bile býrakýlmamalýdýr. Sarý sendikalarla amansýzca mücadele edilmelidir. Cay Tingkayýn elini sýktýðýmýz anda kendisinin bir
karþý-devrimci olduðunu da söylememiz gerekir. Balýk sevmeyen
bir kedi olamayacaðý gibi, karþý-devrimci olmayan bir savaþaðasý da
olamaz. Aydýnlar, saflara alýnmasý tehlikeli olan kaypak unsurlardýr.
Bunlardan çýkan sonuç kapalý-kapýcýlýðýn harikalar yaratan biricik
sihirli þey olmasýna karþýlýk, birleþik cephenin oportünist bir taktik
olduðudur.
Yoldaþlar, hangisi doðrudur? Birleþik cephe mi, yoksa kapalý-kapýcýlýk mý? Marksizm-Leninizm hangisini onaylar? Hiç tereddütsüz söylüyorum ki, birleþik cepheyi onaylar, kapalý-kapýcýlýðý deðil.
Üç yaþýnda olanlar pek çok doðru fikre sahiptirler fakat onlara ciddi
ülke sorunlarý ya da dünya sorunlarý emanet edilemez. Çünkü henüz
bunlarý kavrayamazlar. Marksizm-Leninizm, devrimci saflarda bulunan çocukluk hastalýðýna karþýdýr. Bu çocukluk hastalýðý, kapalýkapýcýlýðýn inatçý bayraktarlarýnýn savunduklarý þeyin ta kendisidir.
Dünyadaki her faaliyet gibi devrim de düz deðil, daima dolambaçlý
bir yol izler. Dünyada her þeyin deðiþmesi gibi, devrimci ve karþýdevrimci kamplardaki güçlerin mevzileniþi de deðiþebilir. Partinin
geniþ bir birleþik cephe þeklindeki yeni taktiði, Japon emperyalizminin Çini bir sömürge haline getirmeye kararlý olmasý ve Çinin
devrimci güçlerinin hâlâ ciddi zaaflarý bulunmasý gibi iki temel gerçeðe dayanmaktadýr. Karþý-devrimin güçlerine karþý saldýrýya geçebilmek için bugün devrimci güçlerin yapmasý gereken þey, milyonlarca ve milyonlarca kitleyi örgütlemek ve muazzam bir devrimci orduyu seferber etmektir. [sayfa 211] Ancak böylesine büyük bir
kuvvetin Japon emperyalistlerini, hainleri ve iþbirlikçileri ezebileceði su götürmez bir gerçektir. Bundan dolayý, cephe taktiði biricik
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Marksist-Leninist taktiktir. Kapalý-kapýcýlýk taktiði ise aksine, kimseyle birleþmek istemeyen burnu havada bir beyzadenin uygulayacaðý taktiktir. Kapalý-kapýcýlýk ancak balýklarý derin sulara, serçeleri
de çalýlýklara kaçýrýr ve milyonlarca kitleyi, bu muazzam orduyu
düþmanýn saflarýna iterek hiç kuþkusuz düþmanýn övgüsünü kazanýr. Pratikte kapalý-kapýcýlýk Japon emperyalistlerinin, hainlerin ve
iþbirlikçilerin sadýk uþaðýdýr. Savunucularýnýn saflýk ve dümdüzlük konusundaki yaygaralarý Marksist-Leninistlerce mahkûm edilecek, Japon emperyalistlerince ise övgüyle karþýlanacaktýr. Kesinlikle kapalý-kapýcýlýk istemiyoruz. Ýstediðimiz, Japon emperyalistlerinin, hainlerin ve iþbirlikçilerin ölüm fermaný demek olan devrimci millî birleþik cephedir.
HALK CUMHURÝYETÝ145

Hükümetimiz, þimdiye kadar iþçilerin, köylülerin ve þehir küçük burjuvazisinin ittifakýna dayanmaktaydý; süneliden sonra ise millîdevrimde yer almak isteyen bütün diðer sýnýflardan da üye alacak
biçimde yemden düzenlenmelidir.
Þu sýrada böyle bir hükümetin temel görevi, Çinin Japon
emperyalizmi tarafýndan ilhak edilmesine karþý durmak olmalýdýr.
Toprak devrimi ile deðil, yalnýzca millî devrimle ilgilenenleri ve hatta arzu ettikleri takdirde, Japon emperyalizmine ve uþaklarýna karþý
olmakla birlikte yakýn baðlarý dolayýsýyla Avrupa ve ABD emperyalistlerine karþý çýkmayanlarý da kapsayabilecek þekilde daha geniþ
bir temsil yeteneðine sahip olmasý gerekmektedir. Bunun için, ilke
olarak, böyle bir hükümetin programý, Japon emperyalizmine ve
uþaklarýna karþý savaþmak temel görevine uygun olmalý ve biz de
geçmiþteki siyasetlerimizi buna uygun olarak [sayfa 212] deðiþtirmeliyiz.
Bugün devrimci tarafýn en önemli özelliði, iyice çelikleþmiþ
bir. Komünist Partisine ve Kýzýl Orduya sahip olmasýdýr. Bu son
145
Mao Zedung yoldaþýn burada açýkladýðý halk cumhuriyetinin siyasî iktidan ve
siyasetleri, Direnme Savaþý sýrasýnda Komünist Partisinin önderliðinde Kurtanlmýþ
Bölgelerde gerçekleþtirilmiþti. Partinin, düþman hatlarý gerisinde halkýn Japon istilacýlarýna karþý yürüttüðü zafer dolu mücadeleye önderlik edebilmesini saðlayan da
buydu. Japonyanýn teslim olmasý üzerine Üçüncü Devrimci iç Savaþ, baþladý. Savaþ
sürdükçe, halk tarafýndan kurtarýlan bölgeler giderek geniþleyerek Çinin tümünü
kapsadý. Böylece birleþmiþ bir Çin Halk Cumhuriyeti doðdu. Sonunda Mao Zedung
yoldaþýn ülküsü olan Halk Cumhuriyeti, bu þekilde bütün ülkede gerçekleþmiþ oldu.
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derece önemlidir. Bunlar olmasaydý, ortaya çok büyük güçlükler
çýkardý. Neden? Çünkü Çindeki hainler ve iþbirlikçiler kalabalýk ve
güçlüdürler ve birleþik cepheyi yýkmak için mümkün olan her çareye baþvuracaklarý da kuþkusuzdur. Tehdit ve rüþvet yoluyla ve
çeþitli gruplaþmalar arasýnda dolaplar çevirerek ayrýlýk tohumlan,
ekecekler ve kendilerinden zayýf olup da onlardan ayrýlmak ve Japonlara karþý savaþta bize katýlmak isteyebilecek herkesi teker teker ezmek ve yok etmek için ordularýný kullanacaklardýr. Japon
aleyhtarý hükümet ve ordu bu canalýcý unsura yani, Komünist Partisine ve Kýzýl Orduya sahip olmasaydý, bütün bunlar kaçýnýlmaz olurdu. Devrimin 1927de baþarýsýzlýða uðramasýnýn baþlýca nedeni, o
þýralar Komünist Partisinde egemen olan oportünist çizgi nedeniyle, kendi saflarýmýzý, yani iþçi ve köylü hareketiyle Komünist Partisinin önderliðindeki silahlý kuvvetleri geniþletmek için, çaba gösterilmemesi, .bunun yerine sadece geçici bir müttefike, Guomindanga
bel baðlanmasýydý. Sonuç olarak da emperyalizm, uþaklarý olan toprakaðasý ve komprador sýnýflarýna önce Çan Kayþeki, daha sonra
da Vang Gingveyi aðlarýna düþürme emrini verir vermez, devrim
yenilgiye uðradý. O günlerde birleþik cephenin bir dayanaðý, güçlü
bir devrimci silahlý kuvveti bulunmuyordu ve dolayýsýyla düþman
kampýna iltihaklar yoðunlaþýnca Komünist Partisi tek baþýna
dövüþmek zorunda kaldý ve emperyalistlerle Çinli karþý-devrimciler
tarafýndan benimsenen, düþmaný teker teker yok etme taktiðini
boþa çýkaramadý. Gerçi Ho Lung ve Ye Tingin komutasýndaki birlikler vardý ama bunlar henüz siyasi bakýmdan saðlamlaþmamýþ ve
Parti de bunlara önderlik etmede pek ustalaþmamýþ olduðundan,
sonunda bunlar da yenildi. Kanýmýz pahasýna çýkardýðýmýz ders,
devrimci güçlerden oluþan saðlam bir çekirdek olmadýkça, devrimin yenilgiye uðrayacaðýydý. Bugün ise, durum oldukça farklýdýr.
Artýk güçlü bir Komünist Partisine, güçlü bir Kýzýl Orduya [sayfa 213] ve
ayrýca Kýzýl Ordunun üs bölgelerine sahip bulunuyoruz. Komünist
Partisi ve Kýzýl Ordu bugün olduðu gibi Japonyaya karþý bir millî
birleþik cephenin öncülüðünü yapmakla kalmayacak, ileride de kaçýnýlmaz olarak, Çinin Japonyaya karþý hükümetinin ve ordusunun
güçlü dayanaðý olacak ve Japon emperyalistleri ile Çan Kayþek in
bu birleþik cepheyi yýkma siyasetlerini boþa çýkarabilecektir. Bununla birlikte son derece uyanýk olmalýyýz; çünkü Japon emperyalistleri ile Çan Kayþek mutlaka her türlü tehdit, rüþvet ve çeþitli
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gruplar arasýnda manevralara giriþme yollarýna baþvuracaklardýr.
Japonyaya karþý geniþ milli birleþik cephenin her kesiminin
Komünist Partisi ve Kýzýl Ordu kadar saðlam olmasýný elbette bekleyemeyiz. Bazý kötü unsurlar, olaylarýn akýþý içinde, düþmanýn etkisiyle birleþik cepheyi terk edebilirler. Ancak böyle kimselerin kaybedilmesinden korkmamýza gerek yoktur. Düþmanýn etkisiyle kötü
unsurlar saflarýmýzdan ayrýlýrken, bizim etkimizle iyi insanlar saflarýmýza katýlacaklardýr. Komünist Partisi ve Kýzýl Ordu yaþayýp geliþtikçe,
millî birleþik cephe de yaþayacak ve geliþecektir. Komünist Partisi
ve Kýzýl Ordunun millî birleþik cephe içindeki önder rolü iþte budur.
Komünistler, artýk siyasî bakýmdan çocuk deðildirler ve kendilerini
koruyabilecek, müttefiklerle iliþkilerini düzenleyebilecek yetenektedirler. Japon emperyalistleri ile Çan Kayþek, devrimci güçlere
karþý manevralara giriþirlerse, Komünist Partisi de karþý-devrimci
güçlere karþý ayný þeyi yapabilir. Onlar, bizim saflarýmýzdaki kötü
unsurlarý kendi yanlarýna çekebilirlerse. biz de ayný þekilde onlarýn
kötü unsurlarýný (bizim açýmýzdan iyi) kendi yanýmýza çekebiliriz.
Eðer biz onlardan daha çok sayýda unsuru kendi yanýmýza çekebilirsek bu, düþman saflarýný zayýflatacak, bizimkini ise güçlendirecektir. Kýsacasý, iki temel güç þimdi birbirleriyle mücadele içindedirler ve eþyanýn tabiatý gereði bütün ara güçler her iki taraftan
birinin yanýnda saf tutmak zorunda kalacaklardýr. Japon emperyalistlerinin, Çini köleleþtirme siyaseti ve Çan Kayþekin Çine ihanet
siyaseti kaçýnýlmaz olarak birçok [sayfa 214] kimseyi ister doðrudan
Komünist Partisine ve Kýzýl Orduya katýlmak, isterse de bizimle bir
birleþik cephe kurmak þeklinde olsun bizim tarafýmýza geçmek
zorunda býrakacaktýr. Biz kapalý-kapý taktiklerini uygulamadýðýmýz
takdirde, bu gerçekleþecektir.
Ýþçi ve Köylü Cumhuriyetinin yerine neden Halk Cumhuriyetini koyuyoruz
Hükümetimiz sadece iþçi ve köylüleri deðil, fakat bütün milleti temsil etmektedir. Bu anlam iþçi ve köylülerin demokratik
cumhuriyeti sloganýmýzýn içinde zaten vardý; çünkü iþçi ve köylüler nüfusun yüzde 80 ile 90'ýný oluþturmaktadýrlar. Partimizin 6. Millî
Kongresinde kabul edilen On Maddelik Program146 sadece iþçi ve
146
Çin Komünist Partisinin 1928 yýlý Temmuzunda yapýlan 6. Millî Kongresi, þu
On Maddelik Programý kabul etti: (1) Emperyalist hâkimiyetin yýkýlmasý, (2) yabancý
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köylülerin deðil, bütün milletin çýkarlarýný kapsamaktaydý. Fakat
þimdiki durum, sloganýmýzý deðiþtirmemizi ve onu halk cumhuriyeti haline getirmemizi gerektirmektedir. Bunun nedeni ise Japon
iþgalinin Çinde sýnýf iliþkilerini deðiþtirmiþ bulunmasý ve artýk yalnýz
küçük burjuvazinin deðil millî burjuvazinin de Japonyaya karþý mücadeleye katýlmasý olanaðýnýn doðmuþ bulunmasýdýr.
Halk cumhuriyeti kesin olarak düþman sýnýflarýn çýkarlarýný
temsil etmeyecektir. Aksine, emperyalizmin uþaklarý olan toprakaðasý ve komprador sýnýflarýnýn tam karþýsýnda yer alacak ve onlarý
halktan saymayacaktýr. Ayný þekilde Çan Kayþekin Çin Cumhuriyeti Millî Hükümeti de, sýradan halký milletin bir parçasý olarak
kabul etmemekte ve onlarý deðil, sadece en varlýklýlarý temsil etmektedir. Çin nüfusunun yüzde 80 ile 9Oý iþçi ve köylülerden meydana geldiðinden halk cumhuriyeti her þeyden önce onlarýn
çýkarlarýný temsil etmelidir. Bununla birlikte halk cumhuriyeti, emperyalist tahakkümü yýkýp Çini özgür ve baðýmsýz bir ülke haline
getirmekle ve toprakaðalýðýnýn tahakkümünü yýkýp Çini yarý-feodallikten kurtarmakla sadece iþçi ve köylülere deðil, diðer halk kesimlerine de yarar saðlayacaktýr. Ýþçilerin, köylülerin ve halkýn geri kalan
kýsmýnýn çýkarlarýnýn toplamý, bütün Çin milletinin çýkarlarýný meydana getirir. Komprador ve toprakaðasý sýnýflarý da [sayfa 215] Çin topraðýnda yaþamaktadýrlar, ancak milli çýkarlara hiç aldýrmadýklarýndan
onlarýn çýkarlarý çoðunluðun çýkarlarý ile çatýþýr. Bizim kendimizi
ayýrdýðýmýz ve çatýþtýðýmýz kimseler sadece bu küçük azýnlýktýr ve
bu yüzden kendimizi bütün milletin temsilcileri olarak görmekte
haklýyýz.
Hiç kuþkusuz, iþçi sýnýfý ile millî burjuvazi arasýnda bir çýkar
çatýþmasý vardýr. Millî devrimin öncüsü olan iþçi sýnýfýnýn siyasî ve
iktisadî haklan tanýnmadýkça ve onun gücünü emperyalizme ve
onlarýn sadýk uþaklarý olan hainlere karþý yöneltmesi saðlanmadýkkapitalist iþletmelere ve bankalara el konulmasý, (3) Çinin birliðinin saðlanmasý(sayfa
227) ve milliyetlere kendi kaderlerini belirleme hakkýnýn tanýnmasý, (4) Guomindang
savaþaðalarý hükümetinin devrilmesi, (5) bir iþçi, köylü ve asker meclisleri hükümeti
kurulmasý, (6) sekiz saatlik iþgününün gerçekleþtirilmesi, ücretlerin artýrýlmasý, iþsizlik
yardýmý ve sosyal sigortanýn gerçekleþtirilmesi, (7) bütün toprakaðalarýnýn
topraklarýna el konulmasý ve topraðýn köylülere daðýtýlmasý, (8) askerlerin yaþama
koþullarýnýn düzeltilmesi, eski askerlere toprak ve iþ saðlanmasý, (9) bütün aðýr
vergilerin ve çeþitli resimlerin kaldýrýlmasý ve yerine, tek bir kademeli vergi konulmasý,
(10) dünya proletaryasý ve Sovyetler Birliði ile birleþilmesi.
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ça millî devrimi baþarýlý bir þekilde geliþtirmemiz mümkün olmayacaktýr. Ancak milli burjuvazi, emperyalizme karþý birleþik cepheye
katýldýðý takdirde iþçi sýnýfý ve milli burjuvazi, ortak çýkarlara sahip
olacaktýr. Burjuva-demokratik devrimi döneminde halk cumhuriyeti, emperyalist ve feodal mülkiyet dýþýndaki özel mülkiyeti kamulaþtýrmayacak ve millî burjuvazinin sanayi ve ticaret iþletmelerine el
koymak þöyle dursun, onlarýn geliþmesini teþvik edecektir. Emperyalistleri ya da Çinli hainleri desteklemeyen bütün millî kapitalistleri
koruyacaðýz. Demokratik devrim aþamasýnda emek ile sermaye
arasýndaki mücadelenin bir sýnýn vardýr. Halk cumhuriyetinin iþ yasalarý, iþçilerin çýkarlarýný koruyacak, ancak millî burjuvazinin kâr
etmesini ve sanayi ve ticaret, iþletmesini de önlemeyecektir. Çünkü böyle bir geliþme emperyalizmin zararýna, Çin halkýnýn ise yararýnadýr. Böylece açýktýr ki, halk cumhuriyeti, emperyalizm ve feodal,
güçlere karþý olan bütün tabakalarýn çýkarlarýný temsil edecektir.
Halk cumhuriyetinin hükümeti esas olarak iþçilere ve köylülere dayanmakla birlikte emperyalizme ve feodal güçlere karþý olan diðer
sýnýflarýn temsilcilerine de yer verecektir. Peki ama bu gibi sýnýflarýn
temsilcilerinin halk cumhuriyeti hükümetine katýlmalarýna izin vermek tehlikeli deðil midir? Hayýr! Ýþçiler ve köylüler cumhuriyetin
temel kitleleridirler. Þehir küçük burjuvazisine, aydýnlara ve antiemperyalist ve anti-feodal programý destekleyen diðer halk kesimlerine halk cumhuriyeti hükümetinde söz ve çalýþma hakkýný, seçme
ve seçilme haklarýný tanýrken, temel kitleler [sayfa 216] olan iþçi ve
köylülerin çýkarlarýnýn çiðnenmesine de izin vermemeliyiz. Programýmýzýn esasý onlarýn çýkarlarýnýn korunmasý olmalýdýr. Bu hükümette onlarýn (iþçi ve köylülerin) temsilcilerinin çoðunlukta olmasý
ve Komünist Partisinin de gerek bu hükümete önderlik etmesi,
gerekse onun içinde çalýþmasý, diðer sýnýflarýn bu hükümete katýlmasýnýn her hangi bir tehlike doðurmamasýný güvence altýna alacaktýr. Þimdiki aþamada Çin devriminin hâlâ bir proleter-sosyalist
devrimi deðil de, bir burjuva-demokratik devrimi niteliðini taþýdýðý
son derece açýktýr. Sadece karþý-devrimci Troçkistler147 Çinin bur147
Baþlangýçta Rus iþçi sýnýfý hareketi içindeki anti-Leninist bir hizip olan Troçkist
grup, giderek soysuzlaþtý ve sonunda açýkça karþý-devrimci bir çete haline geldi.
1937de SBKP(B) Merkez Komitesinin genel toplantýsýna sunduðu raporunda Stalin
yoldaþ bu dönekler grubunun geliþme sürecini þöyle açýkladý:
Eskiden, yedi-sekiz yýl öncesine kadar Troçkizm, iþçi sýnýfý içinde görülen siyasî
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juva-demokratik devrimi aþamasýný tamamladýðý ve bundan sonraki herhangi bir devrimin ancak sosyalist nitelikte olabileceði gibi
saçmalýklardan söz ediyorlar, 1924-1927 devrimi tamamlanamayan
ve yenilgiye uðrayan bir burjuva-demokratik devrimiydi. 1927den
bu yana önderlik ettiðimiz toprak devrimi de, kapitalizme deðil,
emperyalizme ve feodalizme karþý yürütüldüðü için burjuva-demokratik nitelikte bir devrimdir. Devrimimizin bu niteliði oldukça uzun
bir süre geçerliðini koruyacaktýr.
Devrimin itici gücünü hâlâ esas olarak iþçiler, köylüler ve
þehir küçük-burjuvazisi meydana getirmektedir; fakat artýk millî burjuvazi de bunlara katýlabilir.
Devrimin niteliðinin deðiþmesi daha sonra olacaktýr. Ýlerde
demokratik devrim, kaçýnýlmaz olarak sosyalist devrime dönüþecektir. Bu dönüþümün ne zaman gerçekleþeceði ise gerekli koþullarýn
varlýðýna baðlý olacaktýr ve bu da bir hayli zaman alabilir. Sosyalist
devrime geçiþ için, gerekli bütün siyasi ve ekonomik koþullar
gerçekleþinceye ve bu geçiþ halkýn çoðunluðunun aleyhine deðil
lehine oluncaya kadar acele etmemeliyiz. Bazý yoldaþlarýn, demokratik devrim önemli eyaletlerde zafere ulaþýr ulaþmaz sosyalist devrime geçiþin baþlayacaðýný ileri sürerken yaptýklarý gibi bu konuda
kuþkuya kapýlmak ve geçiþin kýsa zamanda gerçekleþmesini beklemek hatalýdýr. Bu yoldaþlar. Çinin siyasi ve ekonomik bakýmdan
nasýl bir ülke olduðunu anlayamadýklarý ve Rusyaya oranla demokratik devrimini siyasî ve ekonomik bakýmdan daha güç tamamlayacaðýný ve çok daha [sayfa 217] uzun bir süreye ve çabaya gerek duyaakýmlardan biriydi. Gerçi anti-Leninist bir akýmdý ve dolayýsýyla son derece hatalýydý
ama gene de siyasî bir akýmdý... Günümüzün Troçkizmi ise artýk iþçi sýnýfý içinde bir
siyasî akým deðil, yýkýcýlarýn ve bölücülerin, gizli ajanlarýn, casuslarýn ve katillerin
oluþturduðu ilkesiz ve fikirsiz bir çete, yabancý devletlerin istihbarat servislerinden
maaþ alan, iþçi sýnýfýnýn yeminli düþmanlarýnýn bir çetesidir.
Çin devriminin 1927de yenilgiye uðramasý üzerine Çinde de az sayýda olmakla
birlikte bazý Troçkistler ortaya çýktý. Cen Dusiu ve diðer döneklere yamanarak 1929da
ufak bir karþý-devrimci klik meydana getirdiler; Guomindangýn burjuva-demokratik
devrimini tamamladýðý þeklinde karþý-devrimci propagandalara giriþtiler ve halka
karþý emperyalistlerin ve Guomindangýn pis bir aleti oldular. Çinli Troçkistler hayâsýzca Guomindang gizli servisine katýldýlar. 18 Eylül Olayýndan sonra alçak Troçki
döneðinin Çinin Japon imparatorluðu tarafýndan iþgal edilmesini engellemeyin
þeklindeki emrini yerine getirerek Japon gizli ajanlarýyla iþbirliði yapmaya baþladýlar.
Onlardan para aldýlar ve Japon saldýrýsýný kolaylaþtýracak her türlü faaliyette bulundular.
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caðýný kavrayamadýklarý için bu hataya düþtüler.
ULUSLARARASI DESTEK

Nihayet, Çin devrimi ile dünya devrimi arasýndaki iliþkilere
de birkaç sözle deðinmek gerekir.
Emperyalizm canavarý ortaya çýkalý beri, dünyadaki iliþkiler
öylesine iç içe geçmiþtir ki, bunlarý birbirinden ayýrmak olanaksýzdýr. Biz Çinliler, düþmanla kanýmýzýn son damlasýna kadar çarpýþacak
bir ruha, kaybedilmiþ topraklarýmýzý kendi gücümüzle yeniden ele
geçirmek azmine ve milletler topluluðunda kendi ayaklarýmýz üzerinde durabilecek yeteneðe sahibiz. Fakat bu, uluslararasý destekten vazgeçebileceðimiz anlamýna gelmez. Hayýr! Uluslararasý destek
bugün her milletin ya da ülkenin devrimci mücadelesi için gereklidir. Bahar ve Güz Çaðlarýnda haklý savaþlar yoktu148 diye eski bir
deyiþ vardýr. Bu, günümüz emperyalizmi için daha da geçerlidir.
Çünkü yalnýz ezilen milletler ve ezilen sýnýflar haklý savaþlar verebilirler. Dünyanýn her yerinde, halklarýn kendilerini ezenlere karþý verdikleri savaþlar, haklý savaþlardýr. Rusyadaki Þubat ve Ekim
devrimleri, haklý savaþlardý. Birinci Dünya Savaþýndan sonra çeþitli
Avrupa ülkelerindeki halklarýn devrimleri, haklý savaþlardý, Çinde
Afyon Savaþý149, Tayping Ýlahi Krallýðý Savaþý150, Yi Ho Tuan Savaþý151,
148
Bu deyiþ, Mençiustan alýnmadýr. Mençius bu sözü, Bahar ve Güz Çaðý diye
bilinen dönemde (ÝÖ 722-481), Çinin feodal beyleri iktidar uðruna birbirleriyle
durmadan savaþtýklarý(sayfa 228) için söylemiþti.
149
Ýngiltere, yürüttüðü afyon ticaretine Çin halkýnýn karþý çýkmasý üzerine, 18401842 yýllan arasýnda Çine kuvvet göndererek sözde ticareti korumak bahanesiyle
Guangdung ve diðer kýyý bölgelerini iþgal etti. Guangdungdaki askerler Lin Zesunun
önderliðinde bir direnme savaþma giriþtiler. Kanton halký da kendiliðinden bir Ýngiliz
Bastýrma Kuvveti örgütleyerek Ýngiliz saldýrganlarýna aðýr darbeler indirdi.
150
Tayping ilahî Krallýðý Savaþý, 19. yüzyýl ortalarýnda köylülerin Çing Hanedanýnýn
feodal tahakkümüne ye millî baskýsýna karþý giriþtikleri devrimci bir savaþtý. 1851
Ocaðýnda, Huýýg Siyüçuan, Yang Siyuçing ve bu devrimin diðer önderleri, Guangsideki
Guyping ilinin Cintien köyünde bir ayaklanma düzenleyerek Tayping Ýlahî Krallýðýnýn
kurulduðunu ilan ettiler. 1852de Guangsiden kuzeye hareket eden köylü ordusu,
Hunan, Hubey, Ciangsi ve Anhuydan geçerek aþaðý Yangze Vadisinin en büyük
þehri olan Nancingi 1853te zaptetti. Bundan sonra kuvvetlerin bir bölümü kuzeye
doðru yürüyüþlerini sürdürerek Tiancin yakýnlarýna kadar sokuldu. Ancak Tayping
ordusu iþgal ettiði yerlerde saðlam üs bölgeleri kurmayý ihmal etti. Ayrýca Nancingi
baþkent yaptýktan sonra ordu içindeki hâkim grup, birçok siyasî ve askerî hata iþledi ve bunlarýn sonucunda Çing hükümetinin karþý-devrimci kuvvetleri ile Ýngiliz,
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1911 Devrimci Savaþý152, 1926-1927 Kuzey Seferi, 1927den bugüne
kadarki Toprak Devrimi Savaþý, þimdiki Japonyaya Karþý Direnme
Savaþý ve hainleri cezalandýrma hareketi, hep haklý savaþlardýr.
Japonyaya karþý ülke çapýnda bir direniþ ve faþizme karþý dünya
çapýnda bir mücadele dalgasýnýn kabarmakta olduðu bugünlerde
haklý savaþlar, Çinde ve bütün dünyada yayýlacaktýr. Bütün haklý
savaþlar birbirlerini destekler; haklý olmayan savaþlarýn ise haklý
savaþlara dönüþtürülmeleri gerekir; Leninist çizgi budur.153 Japonyaya karþý savaþýmýz bütün dünya [sayfa 218] halklarýnýn ve hepsinin
üzerinde, Sovyetler Birliði halkýnýn desteðine muhtaçtýr; ve ortak bir
davayý paylaþtýðýmýz için onlarýn bu desteði bizden esirgemeyeceklerinden hiç kuþkumuz yoktur. Geçmiþte Çinin devrimci güçlerinin dünya devrimci güçleri ile olan iliþkisi Çan Kayþek tarafýndan
geçici olarak kesilmiþti ve bu anlamda yalnýz býrakýlmýþ durumdaydýk. Þimdi ise durum deðiþmiþtir ve bu deðiþiklik bizim lehimizedir.
Bundan böyle de lehimize olmaya devam edecektir. Artýk yalnýz
býrakýlmamýz mümkün deðildir. Bu, Japonyaya karþý savaþta zafer
kazanýlmasý ve Çin devriminin zaferi için gerekli bir koþulu saðlamaktadýr. [sayfa 219]

ABD ve Fransýz saldýrganlarýnýn ortak saldýrýsýna dayanamayarak 1864 yýlýnda
yenilgiye uðratýldý.
151
Yi Ho Tuan Savaþý, 1900 yýlýnda, Kuzey Çindeki köylülerin ve zanaatkarlarýn
kendiliðinden geliþen büyük hareketiydi Gizli dinsel derneklerde örgütlenen bu köylü
ve zanaatkarlar, emperyalistlere karþý silahlý mücadele verdiler. Fakat bu hareket
görülmemiþ bir vahþetle bastýrýldý ve Pekin ile Tiancin sekiz emperyalist devletin,
ortak kuvvetleri tarafýndan iþgal edildi.
152
1911 Devrimi için bkz. bu ciltte Hunandaki Köylü Hareketine Ýliþkin Bir
Araþtýrma Üzerine Rapor Not 3, s. 74.
153
Bkz. V.Ý. Lenin, Proletarya Devriminin Savaþ Programý, Aydýnlýk Dergisi,
Sayý 57, Kasým 1975. Ayrýca bkz. Sovyetler Birliði Komünist Partisi (Bolþevik) Tarihi,
Kýsa Ders, Altýncý Bölüm, Üçüncü Kýsým, Aydýnlýk Yayýnlarý.
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ÇÝN DEVRÝMCÝ SAVAÞINDA STRATEJÝ SORUNLARI*1
Aralýk 1936

BÝRÝNCÝ BÖLÜM

SAVAÞIN ÝNCELENMESÝ
1. SAVAÞ YASALARI GELÝÞME HALÝNDEDÝR

Savaþ yasalarý, savaþý yöneten herkesin incelemesi ve çözmesi gereken bir problemdir.
*Bu bölüm, Mao Zedungun Selected Military Writing Foreign Languages Press,
Peking 1966 yapýtýndan, N. Solukça tarafýndan Türkçeye çevrilmiþ olan ve Sol Yayýnlarýnýn yayýnladýðý Askeri Yazýlardan [Kasým 1976, Ýkinci Baský, s: 90-183]
alýnmýþtýr.
1
Mao Çe-tung, bu yapýtý Ýkinci Devrimci Ýç Savaþ deneyimlerini özetlemek için
yazmýþ ve Kuzey Þensideki Kýzýl Ordu Kolejinde verdiði konferanslarda kullanmýþtýr.
Yalnýz beþ bölüm tamamlanmýþtýr, stratejik saldýrý, politik çalýþma ve öteki sorunlar
bitirilememiþti; bu sýrada Sien Olayýnýn sonuçlarýyla çok uðraþýyordu. Ýkinci Devrimci
Ýç Savaþ sýrasýnda askeri sorunlar üzerindeki Parti içi çekiþmelerin bir sonucu olarak
ortaya çýkan bu yapýt askeri iþlerle ilgili bir çizgiyi baþka bir çizgiye karþý ele
almaktadýr. Ocak 1935te Tsunyide yapýlan Merkez Komitesi Politik Bürosunun
geniþletilmiþ toplantýsýnda askeri tutum hak-kýndaki çatýþma çözümlenmiþ, Mao Çetungun görüþleri onaylanarak, yanlýþ karþý tutum kýnanmýþtýr. Ekim 1935te Merkez
Komitesi Kuzey Þensiye taþýnmýþ ve Mao Çe-tungun bu ay içinde hazýrladýðý Japon
Emperyalizmine Karþý Kullanýlacak Taktikler Hakkýnda raporla Ýkinci Devrimci Ýç
Savaþta Partinin politik tutumu ile ilgili sorunlar sistemli bir þe-kilde çözülmüþtür.
Kendisi, bu yapýtý bir yýl sonra, 1936da, Çin devrimci savaþýnýn strateji problemlerini
sistemli bir yolda açýklamak için yazmýþtýr. -Ed.
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Devrimci savaþ yasalarý, devrimci bir savaþý yöneten herkesin incelemesi ve çözmesi gereken bir problemdir.
Çin devrimci savaþýnýn yasalarý, Çin devrimci savaþýný yöneten herkesin incelemesi ve çözmesi gereken bir problemdir. [sayfa 90]
Bugün biz, bir savaþ içindeyiz; savaþýmýz devrimci bir savaþ;
ve bizim devrimci savaþýmýz yarý-sömürge ve yarý-feodal bir ülke
olan Çinde veriliyor. Bundan dolayý, yalnýz genellikle savaþ yasalarýný deðil, devrimci savaþa özgü yasalarý ve hatta Çin devrimci
savaþýna özgü yasalarý da incelemek zorundayýz.
Bir þey yaparken, onun gerçek koþullarýný, doðasýný baþka
þeylerle olan iliþkilerini anlamýyorsanýz, onu yöneten yasalarý ya da
o iþin nasýl yapýlacaðýný ya da nasýl daha iyi yapýlacaðýný bilmiyorsunuz demektir.
Savaþ, sýnýflar, uluslar, devletler ya da politik gruplar arasýndaki çeliþkiler belirli bir aþamaya geldiði zaman, bu çeliþkilerin çö
zülmesi için giriþilen en yüksek mücadele biçimidir, ve özel mülkiyet ile sýnýflarýn ortaya çýkmasýndan beri, varolagelmiþtir. Savaþýn
gerçek koþullarýný, doðasýný ve baþka þeylerle olan iliþkilerini anlamadýkça, savaþ yasalarýný, nasýl yönetileceðini ya da zaferin nasýl
kazanýlacaðýný bilemezsiniz.
Devrimci savaþýn, ister devrimci bir sýnýf savaþý olsun, ister
devrimci ulusal bir savaþ olsun, genellikle, savaþýn koþullarýndan ve
doðasýndan fazla olarak, kendi özel koþullarý ve doðasý vardýr. Bundan ötürü, savaþýn genel yasalarýnýn yanýsýra, kendi özel yasalarý vardýr. Özel koþullarýný ve doðasýný anlamadan, özel yasalarýný bilmeden,
devrimci savaþý yönetemez ve baþarýyla savaþamazsýnýz.
Çin devrimci savaþý, iç savaþ ya da ulusal savaþ olarak, Çine
özgü bir çevre içinde verilmektedir ve bunun için de, [sayfa 91] genel
anlamda savaþtan ve devrimci iç savaþtan ayrý, kendisine özgü
koþullarý ve doðasý vardýr. Bundan ötürü, genel anlamda savaþýn ve
devrimci savaþýn koþullarýndan ayrý olarak, Çin devrimci savaþýnýn
kendine özgü yasalarý vardýr. Bunlarý anlamaksýzýn Çin devrimci
savaþýný kazanamayýz.
Bundan dolayý, genel olarak savaþ yasalarýný incelemek gerektiði gibi, devrimci savaþ yasalarýný ve sonunda Çin devrimci savaþýnýn yasalarýný da incelemek zorundayýz.
Bazý kimselerin uzun süre önce çürüttüðümüz yanlýþ görüþleri
var. Bunlar, genel olarak savaþ yasalarýný incelemenin yeterli oldu-
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ðu, ya da daha somut biçimde söylemek gerekirse, gerici Çin hükümetinin ya da Çindeki askeri akademilerin yayýmladýklarý talimnameleri izlemenin yeterli olduðunu öne sürüyorlar. Onlar, bu
talimnamelerin yalnýz genel anlamda savaþ yasalarýný gösterdiklerini, üstelik yabancýlardan aktarýldýklarýný görmüyorlar. Eðer biz, onlarý, özlerinde hiç bir deðiþiklik yapmadan kopya eder ve olduklarý
gibi uygularsak, ayakkabýya uysun diye ayaðý yontmuþ oluruz ve
yenilgiye uðrarýz. Onlar derler ki: kan pahasýna kazanýlmýþ bilgiden
niçin yararlanýlmasýn? Bu kiþiler daha önce kazanýlmýþ deneyimlere
deðer vermekle birlikte, kanýmýz pahasýna elde ettiðimiz bilgiye de
deðer verdiðimizi görmüyorlar.
Baþkalarý ise, gene doðru olmadýðýný çok önceden ortaya
koyduðumuz baþka bir yanlýþ görüþü öne sürüyorlar. Bunlar, Rusyadaki devrimci savaþ deneyimlerini incelemenin yeterli olduðunu, ya da somut biçimde söylemek gerekirse, Sovyetler Birliðinde
iç savaþýn yönetildiði yasalarýn ve Sovyet askeri örgütlerinin yayýmladýðý talimnameleri izlemenin yeterli olduðunu söylüyorlar. Bu kimseler, o yasalarýn ve o talimnamelerin Sovyetler Birliðindeki iç
savaþýn ve Kýzýl Ordunun belirli özelliklerini taþýdýðýný göremiyorlar.
Eðer biz onlarý hiç bir deðiþiklik yapmadan kopya eder ve uygularsak, gene ayakkabýya uysun diye ayaðý yontmuþ oluruz ve [sayfa 92]
yeniliriz. Bunlar derler ki: bizim savaþýmýz da Sovyetler Birliðindeki
savaþ gibi devrimci bir savaþ olduðuna göre ve, Sovyetler Birliði zafere ulaþtýðýna göre, Sovyet örneðini izlemekten baþka çýkar yol var
mý? Bu, kimseler, en son devrimci savaþ olduðu, Leninin, Stalinin
kýlavuzluðunda yürütüldüðü için, Sovyetler Birliðinin deneyimlerinden yararlanýrken, ayný þekilde Çin devrimci savaþýnýn deneyimlerinden de yararlanmamýz gerektiðini, çünkü Çin devrimine ve Çin
Kýzýl Ordusuna özgü birçok etkenler bulunduðunu göremiyorlar.
Bir baþka grup da, ayný þekilde çürüttüðümüz üçüncü bir
görüþü benimsiyor. Bunlar, en deðerli deneyimin 1926-27deki Kuzey Seferi2 olduðunu, ondan ders almamýz gerektiðini söylüyorlar.
2
Kuzey Seferi 1926 Mayýs-Temmuzunda, Kuvantung ilçesinden Kuzeye yürüyen
devrimci ordu tarafýndan kuzeyli savaþ aðalarýna karþý baþlatýlmýþ cezalandýrýcý bir
savaþtý. Kuzey Seferi ordusu, Çin Komünist Partisiyle birlikte, Parti önderliðinde yer
alarak ve Partinin etkisi altýnda (ordu içindeki politik çalýþma, o zamanlar daha çok
Komünist Partisi üyelerinin sorumluluðu altýndaydý), geniþ iþçi ve köylü yýðýnlarýnýn
gönülden desteðini kazandý. 1926nýn ikinci yarýsýnda ve 1927nin ilk yarýsýnda Yang-
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Daha açýkçasý, Kuzey Seferini taklit etmeli, doðrudan doðruya büyük
kentleri iþgal etmeye kalkmalýyýz. Bunlar, Kuzey Seferi deneyimi
incelenmekle birlikte, onun kopya edilerek mekanik bir þekilde
uygulanamayacaðýný, çünkü bugünkü savaþýn koþullarýnýn farklý olduðunu göremiyorlar. Kuzey Seferinden bugüne uygulanabilecek
þeyleri almalýyýz ve þimdiki koþullarýn ýþýðý altýnda, bize ait þeyler ortaya koymalýyýz.
Farklý savaþlarý yönetmek için farklý yasalar, bu savaþlarýn
farklý koþullarý tarafýndan bu farklar, savaþýn zamaný, yeri ve doðasýdýr belirlenir. Zaman etkeni bakýmýndan, savaþ da, savaþ yönetme
yasalarý da, zaman içinde geliþir. Her tarihsel aþamanýn kendisine
özgü özellikleri olduðu için, [sayfa 93] her tarihsel aþamadaki savaþ
yasalarýnýn da kendilerine özgü özellikleri vardýr ve bunlar, baþka
bir döneme mekanik olarak uygulanamaz. Savaþýn doðasý bakýmýndan, devrimci savaþýn da, karþý-devrimci savaþýn da kendilerine
özgü özellikleri olduðu için, bunlara egemen olan yasalarýn da kendi özellikleri vardýr, yani, her iki savaþa da ayný yasalar uygulanamaz. Yer etkenine gelince, her ülkenin ya da ulusun, büyük bir ülke
ya da ulusun kendi özellikleri olduðu gibi, her ülkeye ya da ulusa ait
savaþ yasalarýnýn da kendi özellikleri vardýr. Burada da, birisine uygulanan yasa mekanik olarak ötekine uygulanamaz. Farklý tarihsel
aþamalarda meydana gelen doðalarý ve yerleri farklý ve farklý uluslarýn yaptýðý savaþlarý yöneten yasalarý incelerken, onlarýn herbirinin
özelliklerine ve çeliþkilerine dikkat etmeli, savaþ sorununa mekanik bir yoldan yaklaþmaktan kaçýnmalýyýz.
Hepsi bu kadar da deðil. Baþlangýçta ancak küçük bir birliðe
komuta eden bir komutan, büyük bir birliðe komuta edebilecek
hale gelirse, bu, o komutanýn ilerlediðini ve geliþtiðini gösterir. Yalnýz bir bölgede ve birkaç bölgede harekâtta bulunmak arasýnda da
fark vardýr. Baþlangýçta ancak iyi bildiði bir bölgede harekâtta bulunan bir komutan birçok bölgede harekâtta bulunabilir hale gelirse,
bu da, gene o komutanýn ilerlediðini ve geliþtiðini gösterir. Düþman
tarafýnda ve bizim tarafýmýzda teknik, taktik ve stratejik geliþmelerden ötürü, bir savaþýn koþullarý savaþýn her aþamasýnda farklýdýr.
Bir savaþta, alt aþamalarda savaþý yönetebilen bir komutan, savaþýn
çe ve Sarý nehirler boyundaki eyaletlerin pek, çoðunu iþgal etti ve kuzeyli savaþ
aðalarýný yendi. Nisan 1927de, bu devrimci savaþ, devrimci ordu içinde, Çan Kayþekin komutasýndaki gerici kliðin ihaneti yüzünden baþarýsýzlýða uðradý. -Ed.
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yüksek aþamalarýnda da birliklerine komuta edebiliyorsa, bu da, o
komutandaki daha büyük bir ilerlemeyi ve geliþmeyi gösterir. Belirli büyüklükteki bir birliðe, ancak belirli bir bölgede, savaþýn belirli
bir aþamasýnda komuta etmeyi sürdüren bir komutan, hiç ilerlememiþ, hiç geliþmemiþ demektir. Bir tek beceriyle ya da dar bir
görüþle yetinen kimseler, ilerleyemezler, onlar, devrimin belirli bir
zamanýnda ve yerinde bir rol oynayabilirler ise de, bu önemli bir
[sayfa 94] rol olmaz. Biz önemli roller oynayabilecek komutanlar gereksiniyoruz. Tarihin ve savaþýn geliþmesiyle, savaþýn yönetilmesiyle
ilgili yasalar da geliþir. Deðiþmeyen hiç bir þey yoktur.
2. SAVAÞIN AMACI
SAVAÞI ORTADAN KALDIRMAKTIR

Savaþ, insanlar arasýndaki bu karþýlýklý boðazlaþma canavarý,
insan toplumunun ilerlemesiyle eninde sonunda ortadan kalkacaktýr ve bu, pek de uzak olmayan bir gelecekte olacaktýr. Ama savaþý
ortadan kaldýrmanýn tek bir yolu vardýr ve bu, savaþa savaþla karþý
koymak, karþý-devrimci savaþa devrimci savaþla karþý koymak, ulusal karþý-devrimci savaþa ulusal devrimci savaþla karþý koymak ve
karþý-devrimci sýnýf savaþýna devrimci sýnýf savaþýyla karþý koymaktýr. Tarih yalnýz iki çeþit savaþ tanýyor: haklý ve haksýz. Biz, haklý savaþlarý destekler, haksýzlara karþý çýkarýz. Bütün karþý-devrimci savaþlar haksýz, bütün devrimci savaþlar haklýdýr. Ýnsanlýðýn savaþlar
çaðý, bizim çabalarýmýzla sona erecektir ve hiç kuþkusuz, bizim verdiðimiz savaþ, son muharebenin bir parçasý olacaktýr. Ama önümüzdeki savaþýn, bütün savaþlarýn en büyük ve en çetinlerinden
biri olduðu da kuþkusuzdur. Haksýz karþý-devrimci savaþlarýn en
büyüðü ve en amansýzý ile yüzyüzeyiz; haklý bir savaþýn sancaðýný
yükseltmezsek, insanlýðýn pek büyük bir çoðunluðu ezilecektir ve
insanlýðýn haklý savaþ sancaðý, insanlýðýn kurtuluþ sancaðýdýr. Çin in
haklý savaþýnýn sancaðý Çin kurtuluþunun bayraðýdýr. Ýnsanlýðýn büyük
çoðunluðu, ve Çin halkýnca verilen bu savaþ, hiç kuþkusuz haklý bir
savaþ ve Çinin kurtuluþu için yapýlan en yüce ve þerefli bir giriþim,
dünya tarihinin yeni bir çaðýna atýlan köprüdür. Ýnsan toplumu sýnýflarýn ve devletlerin yokolduðu noktaya gelince, ne haklý ne de haksýz, ne devrimci ne de karþý-devrimci savaþ olacaktýr. Artýk, insanlýk
için sürekli barýþ çaðý baþlayacaktýr. Devrimci [sayfa 95] savaþýn yasala-
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rý üzerindeki incelememiz, bütün savaþlarýn yokedilmesi tutkusundan ileri geliyor. Biz komünistler ile bütün sömürücü sýnýflar arasýndaki fark, buradadýr.
3. STRATEJÝ, BÝR SAVAÞ DURUMUNUN YASALARININ
BÝR BÜTÜN OLARAK ÝNCELENMESÝDÝR

Nerede savaþ varsa, orada bütünüyle bir savaþ durumu vardýr. Savaþ durumu, bir bütün olarak, bütün dünyayý, baþtanbaþa bir
ülkeyi, baðýmsýz bir gerilla bölgesini ya da baðýmsýz büyük bir harekât cephesini kapsayabilir. Çeþitli yanlarýnýn ve aþamalarýnýn ayrýntýlý bir incelemesini gerektiren her savaþ durumu, bütün bir savaþ
durumu meydana getirir.
Strateji biliminin görevi, bütünüyle bir savaþ durumunu kapsayan savaþ yönetme yasalarýný incelemektir. Seferler biliminin ve
taktikler biliminin3 görevi, kýsmi bir durumu kapsayan savaþ yönetme yasalarýný incelemektir.
Bir sefer ya da taktik harekât komutanýnýn, strateji yasalarýný
bir dereceye kadar anlamasý neden gereklidir? Çünkü, kýsmi bir
durum bütüne baðlýdýr ve bütünün anlaþýlmasý parçanýn anlaþýl- masýný kolaylaþtýrýr. Stratejik zaferi taktik baþarýlar belirler görüþü, tek
baþýna yanlýþtýr; çünkü bir savaþta zafer ya da yenilginin, her þeyden
önce, bütünüyle bir durumun ve onun çeþitli aþamalarýnýn gereði
gibi dikkate alýnmasý sorunu olduðu gerçeðini hesaba katmamaktadýr. Durumu bütünüyle ve çeþitli aþamalarýyla dikkate alýrken ciddi
eksiklikler ya da yanlýþlar yapýlmýþsa savaþ yitirilir. Dikkat- siz bir
atýlým, bütün oyunu yitirtir sözü, hareketin bütünü için karara baðlayýcý olmayan kýsmi bir harekete deðil, [sayfa 96] durumu bütü- nüyle
etkileyen bir harekete iþaret etmektedir. Bu, satrançta da, savaþta
da böyledir.
Ama durum, bir bütün olarak, parçalarýndan ayrýlamaz ve
onlardan baðýmsýz olamaz; çünkü bütün, parçalardan meydana gelir. Bazan, bazý parçalar, durumu bütünüyle ciddi þekilde etkile3
Strateji bilimi, sefer bilimi ve taktik bilimi, Çin askeri biliminin unsurlarýdýr.
Strateji bilimi, savaþ durumunun bütününde egemen olan yasalarla uðraþýr. Sefer
bilimi, seferlerde egemen olan yasalarla uðraþýr ve onlarý, seferlerin yönetiminde
uygular. Taktik bilimi, muharebelerde egemen olan yasalarla uðraþýr ve onlarý
muharebelerin yönetiminde uygular. -Ed.
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meksizin yýkýma ya da yenilgiye uðrayabilir. Çünkü bu parçalar bütünü belirleyici deðillerdir. Taktik harekâtlardaki ya da seferlerdeki
bazý yenilgiler ya da baþarýsýzlýklar, sonucu belirleyici özellikte olmadýklarý için, savaþ durumunun bütünüyle kötüye gitmesine yolaçmayabilirler. Ama savaþ durumunun bütününü tamamlayan
seferlerin çoðunun ya da kesin sonuçlu bir-iki seferin yitirilmesi
bütün durumu hemen deðiþtirir. Buradaki seferlerin çoðu ya da
bir-iki sefer, kesin sonuçludur. Savaþ tarihinde, tek bir muharebedeki yenilginin, bir dizi zaferlerin saðladýðý üstünlükleri sýfýra indirdiði görüldüðü gibi, birçok yenilgilerden sonra kazanýlan tek bir
muharebenin, yeni bir duruma yolaçtýðý da görülmüþtür. Bu gibi
hallerde, bir dizi zafer ve birçok yenilgi kýsmi niteliktedir ve durumu, bütünüyle belirleyici deðildir. Oysa tek bir muharebede yenilgi ya da tek bir muharebede zafer sonucu karara baðlayan
rolü oynamýþtýr. Bütün bunlar, durumu bütünüyle hesaba katmanýn
önemini ortaya koyar. Genel komutayý ele almýþ bir kimse için en
önemli nokta, dikkatini bir bütün olarak savaþ durumu üzerinde
toplamaktýr. Koþullara göre komutanýn, askeri birlikleri ve kollarýný
gruplandýrma problemi, seferler ve çeþitli harekât aþamalarý arasýndaki iliþkiler, bir de, bütünüyle bizim etkinliklerimiz ile düþmanýnkiler
arasýndaki iliþkiler üzerinde durmasý, temel noktadýr. Bütün bu problemler, komutandan büyük bir dikkat ve çaba ister ve eðer o, bunlarý bir yana iter de ikinci derecedeki sorunlara dalarsa, tersliklerden
kurtulamaz.
Bütün ile parça arasýndaki iliþki için söylenenler, yalnýz strateji ile sefer arasýndaki iliþki deðil, sefer ile taktikler [sayfa 97] arasýndaki iliþki için de geçerlidir. Bunun örnekleri, bir tümen ile bu tümene
baðlý alay ve taburlar arasýndaki iliþkide, bölüðün harekâtýyla bu
bölüðün takýmlarý ve mangalarý arasýndaki iliþkide görülebilir. Komutan, hangi düzeyde olursa olsun, dikkatini yönettiði durumun bütünündeki en önemli ve belirleyici sonuç ya da etkinlik üzerinde toplamalýdýr; baþka sorun ve etkinlikler üzerinde deðil.
Neyin önemli ya da belirleyici olduðu, genel ya da soyut düþüncelerle deðil, somut koþullara göre saptanmalýdýr. Askeri bir harekâtta saldýrý yönü ve noktasý düþmanýn gerçek durumuna, araziye
ve bizim o andaki kuvvetlerimizin gücüne göre seçilmelidir. Komutan, erzak bol olduðu zaman askerin oburca yememesine dikkat
ettiði gibi, erzak kýt olduðu zaman da aç kalmamasýný saðlamalýdýr.
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Bazan, Beyaz bölgelerde, bir haberin az da olsa dýþarý sýzmasý, o
andan sonraki çatýþmada yenilgiye yolaçabilir, oysa Kýzýl bir bölgede böyle bir sýzýntý çoðu zaman pek önemli deðildir. Yüksek rütbedeki komutanlarýn bazý muharebelere þahsen katýlmalarý, ama
bazýlarýna katýlmamalarý gereklidir. Askeri bir okul için en önemli
sorun, müdür ile öðretmenlerin seçimi ve bir eðitim programýnýn
kabulüdür. Bir kitle toplantýsý için önemli nokta, toplantýya katýlmalarý için kitleleri harekete geçirmek ve uygun sloganlar ortaya atmaktýr. Ve buna benzer birçok konular. Kýsacasý, uyulmasý gereken
ilke, dikkatimizi, durumu bütünüyle etkileyen önemli baðlantý noktalarýnda toplamaktýr.
Bir savaþ durumunu yöneten, yasalarý bütünüyle incelemenin tek yolu, her þeyi derinliðine düþünmektir. Durumu bütünüyle
ilgilendiren her þey gözle görülemez; bunlarý ancak kafa yormakla
anlayabiliriz, bunun baþka yolu yoktur. Durum, bütün olarak, parçalardan yapýlmýþ olduðu için, parçalar üzerinde, seferler ve taktikler üzerinde deneyimi olan insan, daha yüksek düzeydeki konularý
anlayabilir; yeter ki biraz kafa yormak istesin. Strateji sorunlarý þunlarý
[sayfa 98] içerir :
Düþmanla bizim aramýzdaki iliþkiye gerekli önemi
vermek.
Çeþitli seferler ya da çeþitli harekât aþamalarý arasýndaki iliþkiye gerekli önemi vermek.
Bir bütün olarak durum için önemli (ya da belirleyici)
olan parçalara gereken önemi vermek.
Genel durum içindeki özel hallere gereken önemi
vermek.
Cephe ile cephe gerisi arasýndaki iliþkiye gereken
önemi vermek.
Kayýplar ile takviyeler, çarpýþmalar ile dinlenmeler,
toplanma ile daðýlma, saldýrý ile savunma, ilerleme ile geri çekilme, gizlenme ile meydana çýkma, ana saldýrý ile
yardýmcý saldýrý, hücum ile durdurma hareketi, merkezi
komuta ile merkezi olmayan komuta, uzatmalý (protracted) savaþ ile çabuk sonuçlu savaþ, mevzii savaþ ile hareketli savaþ, bizim kuvvetlerimiz ile dost kuvvetler, bir askeri kol ile baþka bir kol, üst ve alt kademeler, kadrolar
ile üyeler, usta askerler ile acemiler, kýdemli kadrolar ile
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kýdemsiz kadrolar, eski kadrolar ile yeni kadrolar, Kýzýl
bölgeler ile Beyaz bölgeler, eski kýzýl bölgeler ile yeniler,
merkezi bölge ile belli bir üs bölgesinin sýnýrlarý, sýcak
mevsim ile soðuk mevsim, zafer ile yenilgi, büyük kollar
ile küçük kollar, düzenli ordu ile gerilla kuvvetleri, düþmaný
yoketme ile kitleleri kazanma, Kýzýl Orduyu geniþletme
ile takviye, askeri çalýþma ile politik çalýþma, geçmiþteki
görevler ile bugünkü görevler, bugünkü görevler ile gelecekteki görevler, bir dizi koþullardan doðan görevler ile
baþka bir dizi koþullardan doðan görevler, sabit cephe ile
oynak cephe, iç savaþ ile ulusal savaþ, bir tarihsel aþama
ile baþka bir tarihsel aþama, vb., vb. arasýndaki farka olduðu kadar, baðlantýya da gerekli önemi vermek.
Bu strateji sorunlarýnýn hiç birisi gözle görülmez, ama [sayfa 99]
gene de, kafa yorarsak bütün bunlarý anlar, kavrar ve üstesinden
gelebiliriz. Yani bir savaþ ya da askeri harekâtla ilgili önemli sorunlarý daha yüksek ilkeler düzeyine yükseltir ve bunlarý çözeriz. Strateji sorunlarýný incelerken görevimiz bu amaca ulaþmaktýr.
4. ÖNEMLÝ OLAN ÝYÝ ÖÐRENMEKTÝR

Biz, Kýzýl Orduyu niçin örgütledik? Düþmaný yenmek için.
Savaþ yasalarýný niçin inceliyoruz? Onlarý savaþta uygulamak için.
Öðrenmek kolay iþ deðildir, ama insanýn öðrendiðini uygulamasý daha da zordur. Birçok kimse, sýnýfta ya da kitaplarda askerlik
sözcüðü üstüne söylev verirken, çok þey bilirmiþ izlenimini býrakýr,
ama iþ gerçek savaþa gelince kimileri savaþý kazanýr, kimileri yitirir.
Savaþ tarihimiz de, savaþ deneyimlerimiz de bunu doðrular.
Peki, iþin püf noktasý nerede?
Gerçek yaþamda herkesin, tarihte pek az raslanan yenilmez generaller gibi olmasýný bekleyemeyiz. Bizim istediðimiz, cesur, akýllý ve savaþta normal olarak muharebeler kazanan, akýlla
cesareti birleþtiren generallerdir. Hem akýllý ve hem de cesur olmak için bir yönteme sahip olmak gerekir; bu yöntem, hem öðrenirken ve hem de öðrenileni uygularken kullanýlmalýdýr.
Hangi yöntem? Yöntem, düþmaný ve kendi durumumuzu
bütün yönleriyle, bilmek, her iki tarafýn hareketlerine egemen olan
yasalarý bulma ve giriþtiðimiz harekâtta bu yasalarý kullanmaktýr.
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Birçok ülkelerde yayýnlanan askeri kitaplar, ülkelerin koþullarýna göre esnek bir þekilde uygulanmasý gereðinden, yenilgiye
uðranýldýðý zaman alýnacak tedbirlerden sözeder. Bunlardan ilkinin
amacý, ilkelerin çok katý uygulanmasý yoluyla öznel yanlýþlar yapmasýna karþý komutaný uyarmak, [sayfa 100] ikincisi ise, öznel yanlýþlar
yaptýktan ya da nesnel koþullarda beklenilmeyen ve karþý konulamayan deðiþmeler olduktan sonra ortaya çýkan durumun üstesinden gelebilmesini saðlamaktýr.
Öznel yanlýþlar neden yapýlýr? Çünkü, bir savaþta ya da muharebede kuvvetlerin daðýtým ya da yönetim þekli, o yerin ve zamanýn
koþullarýna uymaz; çünkü öznel yönetim nesnel koþullara uygun
düþmez, yani öznel ile nesnel arasýndaki çeliþki çözülmemiþtir. Yaptýklarý iþ ne olursa olsun, insanlar, bu gibi durumlara düþmekten
biraz zor kaçýnýrlar, ama bazý kimselerin bu konuda daha yetenekli
olduklarý görülür. Her iþte nispeten yüksek bir yeterlik aradýðýmýz
gibi, savaþta da daha çok zafer, daha az yenilgi isteriz. Burada iþin
püf noktasý, öznel ile nesneli birbiriyle uygun hale getirmektir.
Taktik konusunda bir örnek alalým. Hücum için seçilen nokta düþmanýn kanatlarýndan birisi üzerinde ise ve tam zayýf noktasýnýn bulunduðu yere raslýyorsa, o hücum baþarýya ulaþýr. Bu durumda
öznel, nesnele uygun düþmüþtür, yani komutanýn keþfi, yargýsý ve
kararlarý düþmanýn gerçek durumuna ve düzenleniþine uygun düþmüþtür. Saldýrý için seçilen nokta öteki kanatta ya da merkezde ise
ve hücum çetin bir engelle karþýlaþýrsa ve ilerleme olanaðý kalmazsa, böyle bir uygunluk yok demektir. Hücumun zamaný iyi seçilmiþ
ise, yedekler ne erken ne geç, tam zamanýnda kullanýlmýþ ise, muharebedeki öbür düzenlemeler ve harekât düþman için deðil bizim
için elveriþli ise, muharebe boyunca öznel yönetim, nesnel durumla tümüyle uygunluk halindedir. Böyle bir tam uygunluk, taraflarýn
silah taþýyan ve her þeyi birbirlerinden gizli tutan insan gruplarý olduðu düþünülürse, savaþta ya da muharebelerde pek az rastlanan
bir haldir. Bu, cansýz cisimlerin ya da sýradan konularýn ele alýndýðý
gibi düþünülecek bir sorun deðildir. Eðer komutanýn yönetimi gerçek duruma temelden uyuyorsa, yani yönetimde [sayfa 101] sonucu
belirleyici unsurlar gerçek durumla uygunluk halinde ise, zafer için
bir temel vardýr.
Bir komutanýn doðru düzenlemeleri doðru kararlarýna, doðru
kararlarý doðru yargýlarýna, doðru yargýlarý gerekli keþiflerin yapýl-
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masýna, keþiflerde elde edilen bilgilerin bir araya getirilerek üzerinde düþünülmesine baðlýdýr. Olanaklý ve gerekli bütün keþif yollarýný
uygular, düþman durumu hakkýnda toplanan bilgiler üzerinde kafa
yorar; yanlýþý doðrudan ayýrdeder, bir veriden bir baþkasýna, dýþyüzden içyüze doðru adým adým ilerler ve bunlarý yaptýktan sonra, kendi tarafýndaki koþullarý hesaba katar; her iki tarafýn durumunu,
karþýlýklý iliþkilerini inceler ve böylece, bazý yargýlara vararak, kararlar verir, planlarýný hazýrlar. Bir askerin, stratejik bir planý; bir seferin
ya da muharebenin planýný yapmadan önce, durumu kavramak
için izlediði yol budur. Dikkatsiz bir asker, bunun yerine, askeri planlarýný dilediði gibi düþünerek yapar ve yaptýðý bu planlar gerçeðe
uymayan hayal ürünleri olur. Yalnýz heveslerine kapýlan aceleci bir
asker, düþman tarafýndan aldatýlmaya mahkümdur, ya da düþmanýn
durumunun bazý düzmece ya da kýsmi görünüþlerine bakar, astlarýnýn gerçek bilgiye, derinlemesine bir görüþe dayanmayan sorumsuz önerilerine kapýlarak, her askeri planýn gerekli keþiflere, düþman
ile kendi durumunun, ve bunlar arasýndaki iç baðýntýlarýn dikkatle
incelenmesine dayanmasý gerektiðini bilmediðinden ya da buna
yanaþmadýðýndan baþýný kayalara çarpar.
Bir durumu kavrama süreci, yalnýz bir askeri planýn yapýlmasýyla sona ermez; bu plan yapýldýktan sonra da sürer. Planýn,
yürürlüðe konulmasýndan harekâtýn sonuna kadar süren uygulanmasý döneminde, durumu kavramanýn bir baþka süreci, yani, uygulama süreci vardýr. Bu süreç sýrasýnda, daha önceki dönemde yapýlan
planýn gerçeðe uyup uymadýðýnýn yeniden incelenmesi gerekir. Eðer
gerçek durumla uygunluk halinde deðilse, ya da bütünüyle gerçeðe [sayfa 102] uymuyorsa, yeni bilgilerimizin ýþýðý altýnda yeni yargýlara varmak ve yeni duruma uygun olmasý için ilk planý deðiþtirmek
gerekir. Aþaðý yukarý her harekâtta, plan, kýsmen, bazý hallerde ise
tümüyle deðiþebilir. Bu gibi deðiþiklikler yapýlmasý gereðini anlamayan ya da buna yanaþmayýp körükörüne hareket eden kimse, kafasýný kayalara çarpmaktan kurtulamaz.
Anlatýlan noktalar stratejik bir etkinliðe bir sefere ya da bir
muharebeye de ayný þekilde uygulanýr. Görgülü bir asker, gönüllü
ve öðrenmeye istekli oldukça, kendi kuvvetleri (komutanlarý, adamlarý, silahlarý, ikmal olanaklarý vb. ve bunlarýn hepsi) ve düþman
kuvvetleri (ayný þekilde komutanlarý, askerleri, silahlarý, ikmal olanaklarý, vb. ve bunlarýn hepsi) ve savaþla ilgisi yönünden politika, eko-
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nomik durum, coðrafya ve iklim gibi koþullarýn hepsi hakkýnda bilgi
sahibi olabilir ve böyle bir askerin, bir savaþý ya da harekâtý daha iyi
kavrayarak, zaferden zafere koþmasý daha olasý olur. Uzun bir süre
içinde, hem kendi ve hem de düþman tarafýndaki durumu daha iyi
öðreneceði, giriþilen hareketlerin yasalarýný keþfedeceði, öznel ve
nesnel durumlar arasýndaki çeliþkileri çözeceði için bu sonucu alacaktýr. Bu öðrenme ve bilme süreci çok önemlidir; böylesine uzun
bir deneyim dönemi geçirmeden savaþ yasalarýný bilmek ve kavramak güçtür. Bir acemi, ya da yalnýz kaðýt üzerinde savaþan kimse,
gerçekten yüksek rütbeli bir komutan olamaz. Bunu ancak savaþta
eylemle mücadeleye katýlanlar yapabilir.
Ýlke niteliðindeki bütün askeri yasalar ve teoriler, eskiden
yaþamýþ ya da günümüzde yaþayan kimseler tarafýndan özetlenmiþ
geçmiþ savaþlarýn denemeleridir. Geçmiþ savaþlarýn kalýtý olan ve
kan pahasýna öðrenilen bu dersleri ciddiyetle incelemeliyiz. Bu, sorunun yalnýz bir yanýdýr; bir de varýlan sonuçlarý kendi deneyimlerimizle gözden geçirmeli, yararlý olanlarý benimsemeli, yararsýzlarý
bir yana itmeli, [sayfa 103] kendimize ait deneyimleri bu sonuçlarla
birleþtirmeliyiz. Bunu yapmak çok önemlidir, çünkü bunu yapmadan bir savaþ yönetilemez.
Okumak öðrenmektir, ama uygulamak da öðrenmektir; hatta öðrenmenin daha da önemli bir çeþididir. Savaþý savaþarak öðrenmek, bizim temel yöntemimizdir. Okula gitmek fýrsatýný elde
edememiþ birisi bile, savaþý, savaþa katýlarak öðrenebilir. Devrimci
savaþ bir kitle iþidir; önce öðrenilip sonra yapýlmaz, tersine, önce
yapýlýr sonra öðrenilir. Zaten yapmak öðrenmek demektir. Sýradan
bir sivil ile asker arasýnda bir fark vardýr, ama aþýlamayacak Çin
Seddi yoktur. Bu fark kolayca kapatýlabilir ve bunun yolu bir devirme, bir savaþa katýlmaktýr. Böyle derken, öðrenmek de uygulamak
da kolaydýr demiyoruz; gerçekten öðrenmek ve beceriyle uygulamak güçtür demek istiyoruz. Sivillerin de çabucak asker olabileceklerini söylerken, aradaki eþiði atlamanýn güç olmadýðýný söylemek
istiyoruz. Ýki anlatýmý birleþtirmek için, bir Çin atasözünü anabiliriz:
Azmin elinden hiç bir þey kurtulmaz. Aradaki eþiði atlamak kolay
olduðu gibi, azmeden ve iyi öðrenen insan için bu iþte ustalaþmak
da olmayacak þey deðildir.
Bütün öteki þeylere egemen olan yasalar gibi, savaþ yasalarý
da nesnel gerçekliklerin zihnimizdeki yansýlarýdýr. Aklýn dýþýndaki
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her þey, nesnel gerçektir. Bundan dolayý, öðrenilmesi ve bilinmesi
gereken þey, düþman taraftaki ve bizim tarafýmýzdaki durumdur.
Bu her iki durum da inceleme konusu diye alýnabilir, oysa akýl,
(yani düþünme yeteneði) incelemeyi yapandýr. Bazý kimseler, kendilerini iyi bilirler de düþmanlarýný bilmezler; bazýlarýnýn durumu ise
bunun tersidir. Bunlarýn her ikisi de savaþ yasalarýný öðrenme ve
uygulama sorununu çözemez. Eski Çinin büyük askerlik uzmaný
Sun Vu Zu, kitabýnda: Düþmaný ve kendini tanýrsan, yenilgi tehlikesi olmaksýzýn yüzlerce savaþ [sayfa 104] verebilirsin4 der. Bu, öðrenme
ve uygulama aþamalarý ile nesnel gerçekliðin geliþim yasalarýnýn
öðrenilmesi karþýmýzdaki düþmanýn üstesinden gelinmesi için
giriþilecek iþlerin bu yasalara uygun olarak düzenlenmesi gereðine
iþaret ediyor. Bu sözü hafife almamalýyýz.
Savaþ, uluslar, devletler, sýnýflar ya da politik gruplar arasýndaki en yüksek mücadele biçimidir ve uluslar, devletler, sýnýflar ya
da politik gruplar, savaþýrken, zafere ulaþmak için bütün savaþ yasalarýný uygularlar. Savaþta zafer ya da yenilgi, her þeyden önce her iki
tarafýn askeri, politik, ekonomik ve doðal koþullarýna baðlýdýr. Ama
hepsi bu kadar deðil. Sonucu saptayan, bir de, her iki tarafýn savaþý
yönetmedeki öznel yeteneðidir. Bir asker, savaþý kazanmaya çabalarken, maddi koþullarýna koyduðu sýnýrlarý aþamaz. Ne var ki, bu
sýnýrlar içinde zafere ulaþabilir ve bunun için çaba da göstermesi
gerekir. Bir askerin eylem alaný nesnel maddi koþullar üzerine kurulmuþtur, ama bu sahne üzerinde, ses, renk, görkem dolu birçok
dram yönetebilir. Bundan dolayý, belirli askeri, politik, ekonomik ve
doðal koþullar, yani nesnel maddi temeller üzerinde, Kýzýl Ordu komutanlarýmýz güçlerini ortaya koymalý, ulusal ve sýnýfsal düþmanlarýmýzý altederek bu kötü dünyayý deðiþtirmek için bütün kuvvetlerimizi harekete getirmelidirler. Savaþýn yönetilmesinde bizim öznel
yönetimimiz, kendisini burada gösterebilir ve göstermelidir. Kýzýl
Ordu komutanlarýmýzdan hiç birinin yanlýþlar yapan öfkeli bir adam
haline gelmesine izin vermeyiz. Kýzýl Ordudaki bütün komutanlarýn,
hem yiðit ve hem de akýllý ve savaþ boyunca meydana gelen deðiþmelere, olaylara egemen olabilecek kahramanlar olmalarýný kesin4
Sun Vu Zu, ya da Sun Vu, M.Ö. 5. yüzyýlda yaþamýþ ünlü bir Çinli askeri
bilimcidir. Savaþ konusunda 13 bölümden meydana gelen Sun Zu adlý bir bilimsel
yapýt yayýmlamýþtýr. Aktarma, Hücum Stratejisi adlý 3. bölümden yapýlmýþtýr. -Ed.
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likle isteriz. Savaþ okyanusunda kulaç atarken, yalnýzca bozulmamakla kalmamalý, ama hesaplý kulaçlarla karþý kýyýya [sayfa 105]
ulaþmayý kesinlikle saðlamalýdýrlar. Savaþ yönetme yasalarý, savaþ
okyanusunda yüzebilme sanatýndan ibarettir.
Yöntemlerimiz üzerinde söyleyeceðimiz bunlardýr.
ÝKÝNCÝ BÖLÜM

ÇÝN KOMÜNÝST PARTÝSÝ VE ÇÝN DEVRÝMCÝ SAVAÞI
1924te baþlayan Çin devrimci savaþý iki aþamadan geçti: ilki
1924e kadar, ikincisi 1927ye kadardýr; Japonyaya karþý ulusal devrimci savaþ dönemi þimdi baþlayacak. Bu üç dönemde de, bu
devrimci savaþ, Çin proletaryasý ile onun partisi olan Çin Komünist
Partisinin önderliðinde verilmiþtir, verilmektedir ve verilecektir. Çin
devrimci savaþýnda baþ düþmanlar, emperyalizm ile feodal güçlerdir. Çin burjuvazisi, bu devrimci savaþta, belirli tarihsel dönüm noktalarýnda savaþa katýlabilirse de, burjuvazinin bencilliði ve politik ve
ekonomik baðýmsýzlýktan yoksunluðu, Çin devrimci savaþýný kesin
zafere ulaþtýrma yolunda önderlik etmede onu hem gönülsüz ve
hem de gücü yetmez hale getirmektedir. Çin köylülüðünün ve kent
küçük-burjuvazisinin kitleleri, bu devrimci savaþta, etkin rol oynamak ve onu tam zafere ulaþtýrmak istemektedir. Onlar, devrimci
savaþta ana kuvvetlerdir, ancak, küçük üreticiler olduklarý için, politik görüþleri sýnýrlý kalmaktadýr (bazý iþsiz kitlelerin anarþist görüþleri
vardýr), ve bu yüzden savaþta doðru önderlik etmeye güç yetirecek
durumda deðillerdir. Bundan dolayý, proletaryanýn politika sahnesinde göründüðü bir çaðda, Çin devrimci savaþýna önderlik etme
sorumluluðu, zorunlu olarak Çin Komünist Partisinin omuzlarýna
yüklenmektedir. Bu çaðda, proletarya ile Komünist Partisinin önderliðinden yoksun ya da buna aykýrý olan bir devrimci savaþ, kesin
olarak yenilgiyle sona erer. Yarý-sömürge Çinde, bütün toplumsal
tabakalar, politik gruplar arasýnda proletarya ve Komünist Partisi,
dar görüþlülükle bencillikten en arýnmýþ, politik [sayfa 106] yönden en
ileri görüþlü, en iyi örgütlenmiþ ve önder sýnýf olan proletaryanýn ve
onun politik partisinin bütün dünyadaki deneylerini öðrenmeye ve
bu deneylerden kendi davalarýnda yararlanmaya en hazýr olanlardýr. Bundan ötürü, ancak proletarya ile Komünist Partisi, köylülüðe,
kent küçük-burjuvazisine ve burjuvaziye önderlik edebilir, köylülü-
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ðün ve küçük-burjuvazinin dar görüþlülüðünün, iþsiz kitlelerin yýkýcýlýðýnýn üstesinden gelebilir ve (Komünist Partisi izleyeceði politikada yanýlmadýkça) burjuvazinin sallantýlý durumuna ve kararsýzlýðýna
karþý koyabilir ve zafere giden yolda devrime ve savaþa kýlavuzluk
edebilir.
1924-27 devrimci savaþý, uluslararasý proletarya ile Çin proletaryasýnýn ve bunlarýn partilerinin, Çin ulusal burjuvazisine ve bu
partilere politik etkiler yaptýðý ve onlarla politik iþbirliðine girdiði
koþullar içinde verilmiþtir. Bununla birlikte, bu devrimci savaþ, önce
büyük burjuvazinin ihaneti ve devrimci saflardaki oportünistlerin
devrimci önderliðinden gönüllü olarak vazgeçmeleri yüzünden, en
nazik zamanda baþarýsýzlýða uðramýþtýr.
1927den günümüze kadar süren Tarýmsal Devrim Savaþý,
yeni koþullar altýnda verilmiþtir. Bu savaþta düþman, yalnýz emperyalizm deðildir, ama ayný zamanda büyük burjuvazi ile büyük toprak aðalarýnýn ittifakýdýr. Ve ulusal burjuvazi, büyük burjuvazinin
kuyruðu haline gelmiþtir. Bu devrimci savaþ, kesin önderliði elinde
bulunduran Komünist Partisince yönetilmektedir. Bu kesin önderlik, devrimci savaþýn sonuna kadar azimle yürütülebilmesi için en
önemli koþuldur. Bu olmaksýzýn, devrimci savaþý böylesine bir azimle
yürütmek olanaksýzdýr.
Çin Komünist Partisi, Çin devrimci savaþýný cesaretle ve azimle yürüttü ve on beþ yýl gibi uzun bir süre,5 kendisinin [sayfa 107] halkýn
dostu olduðunu; halkýn çýkarlarýnýn savunulmasý, özgürlüðü ve
kurtuluþu için her zaman devrimci savaþýn ön saflarýnda mücadele
ettiðini bütün ulusa gösterdi.
Çin Komünist Partisi, çetin mücadelelerle, kahraman üyelerinin yüz binlercesini ve kahraman kadrolarýnýn on binlercesini þehit
vererek, bütün ülkede, yüzlerce milyonluk halk arasýnda büyük ve
eðitici bir rol oynadý. Partinin devrimci mücadelede kazandýðý büyük
tarihsel baþarýlar, Çinin ulusal bir düþman tarafýndan iþgal edildiði
bu en nazik zamanda, Çinin yaþamasý ve kurtuluþu için gerekli önkoþulu saðladý. Bu önkoþul uzun yýllar sýnandýktan sonra halkýn büyük çoðunluðunun güvenini kazanmýþ ve halk tarafýndan seçilmiþ
bir önderliðin artýk varolmasýdýr. Bugün, halk, Komünist Partisinin
5
Yoldaþ Mao Çe-tung, 1936da bu makaleyi yazdýðý zaman, Çin Komünist
Partisinin (1921 Temmuzunda) kurulmasýndan bu yana onbeþ yýl geçmiþti. -Ed.
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söylediðini, öteki partilerin söylediklerinden daha çok kabul ediyor.
Eðer Çin Komünist Partisinin son on beþ yýldýr verdiði çetin mücadele olmasaydý, yeni bir boyun eðdirme tehdidiyle yüzyüze olan
Çini kurtarmak olanaksýz olurdu.
Sað oportünist Çen Tu-siyu6 ile sol oportünist Li Lisanýn7
yanýlgýlarý dýþýnda, Çin Komünist Partisi, devrimci savaþ sýrasýnda iki
baþka yanlýþ daha yaptý. Ýlk yanlýþ [sayfa 108] 1931-1931-34 yýlýndaki
sol oportünizmdi.8 Bu, Tarýmsal Devrimci Savaþta ciddi kayýplar
vermemize ve düþmanýn beþinci kuþatma ve ezme seferini yenil6
Çen Tu-siyu, aslýnda Pekin Üniversitesinde bir profesördü ve Yeni Gençlikin
yayýmlayýcýsý olarak da ün yapmýþtý. Çin Komünist Partisinin kurucularýndan biridir.
4 Mayýs Hareketindeki ününden ve Partinin baþlangýç dönemindeki toyluðundan
dolayý Partinin genel sekreteri oldu. 1924-27 devriminin son döneminde, Çen Tusiyunun Parti içinde temsil ettiði saðcý düþünce, teslimiyetçi (kapitülasyonist) bir
çizgide geliþti. Yoldaþ Mao Çe-tung, teslimiyetçilerin o zaman partinin önderliðini
gönüllü olarak köylü yýðýnlarýna, kent küçük-burjuvazisine ve orta burjuvaziye teslim
ettiðini, özellikle Partinin silahlý kuvvetlerin önderliðinden vazgeçtiðini ve böylelikle
devrimin yenilgisine yolaçtýðýný (Þimdiki Durum ve Ödevlerimiz, Mao Çe-tung,
Seçme Yapýtlar, Ýngilizce baský, FLP Peking, 1961, c. IV, s. 171) gördü. 1927 yenilgisinden sonra, Çen Tu-siyu ve bir avuç baþka teslimiyetçi, devrimin geleceðine inançlarýný
yitirdiler ve tasfiyeci (liquidationist) oldular; gerici trotskist yolu tuttular ve trotskistlerle
birlikte Partiye karþý küçük bir grup oluþturdular. Bunun sonucu olarak, Çen Tusiyu, Kasým1929da, Partiden çýkarýldý. 1942de öldü. -Ed.
7
Genellikle Li Li-san çizgisi diye bilinen Li Li-sanýn sol oportünizmi, Parti
içinde 1930 Haziranýndan baþlayarak aþaðý yukarý dört ay için Partide etkili olan ve
o zaman Çin Komünist Partisi Merkez Komitesinin en etkili önderi olan Li Li-sanýn
temsil ettiði sol oportünist çizgidir. Li Li-san çizgisinin ayýrýcý özellikleri þunlardýr:
Partinin Altýncý Ulusal Kongresinin politikasýna aykýrý hareket etti; devrim için kitle
kuvvetini geliþtirmek gerektiðini ve devrimin geliþmesinin iniþli çýkýþlý olduðunu
reddetti. Yoldaþ Mao Çe-tungun dikkatimizi uzun süre kýrsal bölgelerde üs alanlarý
yaratmaya vermemiz gerektiði kentleri kuþatmak için kýrsal bölgeleri kullanma ve
üsleri ülke çapýnda bir devrim kabarmasý için kullanma düþüncelerini son derece
yanlýþ, ve köylü mantýðýnýn yerel ve tutucu temel özelliði saydý. Ayný zamanda, dünya devriminin iniþli çýkýþlý geliþmesini de reddetti. Çin devriminin genel patlamasýnýn,
zorunlu olarak dünya devriminin genel patlamasýna yolaçacaðýný, dünya devrimi
olmadan Çin devriminin baþarýya ulaþamayacaðýný kabul etti. Çin burjuva demokratik
devriminin uzatýlmýþlýk doðasýný da reddetti ve bir ya da daha fazla eyaletteki zafer
baþlangýçlarýnýn sosyalist devrime geçiþin baþlangýcý demek olduðunu kabul etti ve
böylece, birtakým yersiz sol serüvenci tedbirler formülleþtirdi. Yoldaþ Mao Çetung, bu yanlýþ tutuma muhalefet etti ve kadrolarýn ve Parti üyelerinin geniþ yýðýnlarý
da bu tutumun düzeltilmesini istediler. Eylül 1930da, Partinin Altýncý Merkez
Komitesinin Üçüncü Genel Toplantýsýnda, Li Li-san, yukarda söylenen yanýlgýlarýný
kabul etti ve Merkez Komitesindeki önderlik durumunu býraktý. Yoldaþ Li Li-san,
uzun sürede, yanlýþ görüþlerini düzeltti ve Partinin Yedinci Ulusal Kongresinde yeniden
Merkez Komitesine seçildi. -Ed.
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giye uðratmak yerine üs bölgelerimizi yitirmemize ve Kýzýl Ordunun
zayýf düþmesine yolaçtý. Bu yanlýþ, 1935 Ocaðýnda, Zunyide yapýlan
Merkez Komitesi Politik Bürosunun geniþletilmiþ toplantýsýnda düzeltildi. Ýkinci yanlýþ 1935-36da Çang Kuyo-tayonun sað [sayfa 109]
oportünizmiydi.9 Bu yanlýþ öylesine geliþmelere yolaçtý ki, hem Partinin ve hem de Kýzýl Ordunun disiplinini zayýflattý ve Kýzýl Ordunun
ana kuvvetlerinde ciddi kayýplar verilmesine yolaçtý. Ama bu yanlýþ
8
Partinin Altýncý Merkez Komitesinin Eylül 1930daki Geniþletilmiþ Toplantýsý ve
merkezi yönetimin ondan sonra gelen kesimleri, Li Li-san çizgisine bir son vermek
için olumlu birçok çare kabul etti. Ama daha sonra, pratik devrimci mücadelede
deneyim kazanmamýþ birtakým yoldaþlar, yoldaþ Çen Þayo-yu (Vang Ming) ve Çin
Pang-siyen (Po Ku) kýlavuzluðunda, Merkez Komitesinin tedbirlerine karþý çýktýlar.
Çin Komünist Partisinin Daha da Bolþevikleþtirilmesi Ýçin Mücadele ya da Ýki Yol adlý
kitapçýkta Parti içindeki asýl tehlikenin sol oportünizm olmadýðýný, ama sað oportünizm olduðunu önemle ilan ettiler ve kendi etkinliklerini haklý çýkarmak için, Li
Li-sanýn çizgisini saðcý diye eleþtirdiler. Li Li-san çizgisini ve öbür sol düþünceleri
ve politikalarý yeni bir kisve altýnda sürdüren, yeniden canlandýran ya da geliþtiren
yeni bir politik program ileri sürdüler ve yoldaþ Mao Çe-tungun doðru yoluna karþý
çýktýlar. Yoldaþ Mao Çe-tung, özellikle bu yeni sol oportünist yolu eleþtirmek için
bu makaleyi, Çin Devrimci Savaþýnda Strateji Sorunlarýný, yazdý. Bu çizgi, Partinin
Altýncý Merkez Komitesinin Ocak 1931deki Dördüncü Geniþletilmiþ Toplantýsýndan
baþlayarak, Eylül 1935e, Politik Büronun Merkez Komitesi tarafýndan, Zunyideki
Kuvayçov eyaletinde, yaptýrýlan toplantýsýna kadar Partide egemen oldu. Ve bu toplantý, bu yanlýþ çizginin egemenliðine son vererek yoldaþ Mao Çe-tungun baþkanlýðýnda
yeni bir merkezi önderlik kurdu. Yanlýþ sol çizgi partiye oldukça uzun bir süre
(dört yýl) egemen oldu ve aðýr kayýplara ve Partiye ve devrime zararlý sonuçlara
yolaçtý. Çin Komünist Partisinde, Çin Kýzýl Ordusunda ve üs bölgelerinde yüzde
doksan bir kayba neden oldu; devrimci üs bölgelerindeki on milyon insan, Kuomintangýn zalim baskýsý altýna sokuldu ve Çin devriminin geliþimi geciktirildi. Yanýlan
yoldaþlarýn ezici bir çoðunluðu uzun bir deneyimle öðrenme süreci içinde yanýlgýlarýný
anladý ve düzeltti. Ve bu yoldaþlar, Partiye ve halka yararlý iyi iþler yaptý. Bugün,
yoldaþ Mao Çe-tungun ön-derliðinde, öbür yoldaþ kitleleriyle, Parti içinde ve ortak
bir politik anlayýþta birleþmiþlerdir. Partimizin Tarihindeki Belirli Sorunlara Dair
Kararlar Altýncý Merkez Komitesinin Nisan 1945teki Yedinci Geniþletilmiþ Toplantýsýnda kabul edildi ve bu yanlýþ çizginin çeþitli yanlarýný ayrýntýlý olarak özetledi. -Ed.
9
Çan Kuyo-tayo, Çin devrimine ihanet eden birisiydi. Devrim konusunda spekülasyon yaparak gençliðinde Çin Komünist Partisine katýldý. Parti içinde birçok
yanlýþ yaptý ve vahim suçlar iþleyerek akýbetini buldu. 1935te Kýzýl Ordunun Kuzeye
doðru yürümesine karþý çýktý, Kýzýl Ordunun azýnlýk ulusallýklarýn yaþadýðý SeçhuvanSikang sýnýrýndaki bölgelere (Sikang eyaleti 1955te ilga edildi: bugün bir parçasý
Seçhuvan eyaletine, öbür parçasý ile Tibet Baðýmsýz Bölgesine baðlýdýr) geri çekilmesini savunan bir bozguncu ve tasfiyeciydi. Partiye ve Merkez Komitesine karþý
haince etkinliklere açýkça katýldý ve kendi düzmece merkez komitesini kurdu, Partinin
ve Kýzýl Ordunun birliðini zedeledi ve Dördüncü Cephe Ordusunun aðýr kayýplara
uðramasýna yolaçtý. Yoldaþ Mao Çe-tungun sabýrlý eðitimi sayesinde, Merkez Komi-
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da, sonunda, Merkez Komitesinin doðru önderliði ve Parti üyelerinin, Kýzýl Ordu komutanlarýnýn ve savaþçýlarýnýn politik bilinci sayesinde düzeltildi. Bütün bu yanlýþlar, Partiye, devrimimize ve savaþýmýza elbette zararlý oldu, ama sonunda onlarý giderdik; ve böyle
yapmakla Partimiz ve Kýzýl Ordumuz çelikleþti ve daha da güçlendi.
Çin Komünist Partisi, canlý görkemli ve muzaffer bir devrimci savaþý yönetti ve yönetegidiyor. Bu savaþ, yalnýz Çinin kurtuluþ
bayraðý deðildir, uluslararasý devrimci önemi de olan bir savaþtýr.
Yeryüzündeki devrimcilerin gözleri bize [sayfa 110] dikilmiþ durumda.
Bu yeni aþamada, Japonlara karþý ulusal devrimci savaþ aþamasýnda,
Çin devrimi tamamlanana kadar önderliði sürdüreceðiz ve Doðudaki ve bütün dünyadaki devrimler üzerinde derin etkiler yaratacaðýz. Bizim devrimci savaþýmýz, doðru bir marksist askeri çizgiyi
gereksindiðimiz kadar, doðru bir marksist politik çizgiyi de gereksindiðimizi ortaya koymaktadýr. On beþ yýllýk devrim ve savaþ, böyle
bir politik ve askeri çizgiyi þekillendirdi. Bundan sonra, savaþýn yeni
aþamasýnda da, tutulan yollarýn zenginleþeceðine ve böylece ulusal
düþmaný yenme amacýmýza ulaþacaðýmýza inanýyoruz. Tarih, bize,
doðru politik ve askeri yollarýn durup dururken kendiliðinden ortaya çýkmadýðýný, ancak mücadeleyle elde edildiðini anlatýyor. Bu
yollar, bir yandan sol oportünizmle, bir yandan da sað oportünizmle savaþmak zorundadýr. Devrimi ve devrimci savaþý engelleyen bu zararlý eðilimler ile mücadele etmez ve bunlarýn üstesinden
gelemezsek, doðru bir hareket çizgisi saptamamýz ve bu savaþta
zafere ulaþmamýz olanaksýzdýr. Bu kitapçýðýmda yanlýþ görüþlere
sýk sýk deðinmemin gerekçesi budur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇÝN DEVRÝMCÝ SAVAÞININ AYIRICI ÖZELLÝKLERÝ
1 . KONUNUN ÖNEMÝ

Çin devrimci savaþýnýn kendi ayýrýcý özellikleri olduðunu kabul etmeyen, bilmeyen ya da bilmek istemeyen kimseler, Kýzýl Ortesi, Dürdüncü Cephe Ordusu ve kadrolar, Merkez Komitesinin doðru önderliði altýnda
hemen geri döndüler ve daha sonraki mücadelelerde baþarýlý bir rol oynadýlar. Bununla birlikte, Çan Kuyo-tayo ýslah olmadýðýný ortaya koydu, 1938 baharýnda Þensikansu-Ninsiyu sýnýr bölgesinden kaçtý ve Kuomintangýn gizli polisine katýldý. -Ed.
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dunun, Kuomintang kuvvetlerine karþý verdiði savaþý, genel olarak
savaþla ya da Sovyetler Birliðindeki iç savaþla bir tutuyorlar. Sovyetler Birliðinde Lenin ile Stalinin yönettiði iç savaþ deneyinin dünya
ölçüsünde bir önemi vardýr. Çin Komünist Partisi de dahil, bütün
komünist partiler, bu deneye ve Lenin ile Stalinin savaþla ilgili teorik yorumlarýna, kýlavuzlarý olarak, saygý duyarlar. Ama [sayfa 111] bu,
onu kendi koþullarýmýza mekanik olarak uygulamamýz demek deðildir. Çinin devrimci savaþýný Sovyetler Birliðindeki iç savaþtan ayýran pek çok özellikler vardýr. Bu ayýrýcý özellikleri hesaba katmamak
ya da onlarýn varlýðýný yadsýmak, hiç kuþkusuz yanlýþtýr.
Düþmanýmýz da benzer yanlýþlar yaptý. Kýzýl Orduya karþý
savaþmanýn, baþka kuvvetlerle mücadelede kullanýlanlardan farklý
bir stratejiyi ve taktiði gerektirdiðini anlayamadý. Çeþitli bakýmlardan üstünlüðüne güvenerek bizi hafife aldý ve eskiden beri uyguladýðý savaþ yöntemlerine saplanýp kaldý. 1933te giriþtiði dördüncü
kuþatma ve ezme seferinden önce de, sefer sýrasýnda da, böyle
yaptý ve bir dizi yenilgiye uðradý. Kuomintang ordusunda, önce gerici Kuomintang generali Liyu Vay-yuan, ardýnda da Tay Yueh, sorunu yeni bir biçimde ele almayý önerdiler. Bu düþünce sonunda,
Çan Kay-þek tarafýndan kabul edildi. Böylece Luþanda Çan Kayþek Subay Eðitim Birliði kuruldu10 ve beþinci kuþatma ve ezme
seferinde yeni gerici askeri ilkeler uygulanmaya baþlandý.11
Düþman, askeri ilkelerini Kýzýl Orduya karþý giriþeceði harekâta uyacak þekilde deðiþtirince, saflarýmýzda eski yollara dönen bazý kimseler ortaya çýktý. Ýþlerin genel gidiþine uygun yollara
dönülmesini savundular, her olayýn özel koþullarýna uymayý, Kýzýl
Ordunun giriþtiði kanlý muharebelerde kazanýlan deneyleri reddettiler, emperyalizmin, Kuomintangýn ve Kuomintang ordusunun
gücünü küçümsediler, ve düþmanýn benimsediði yeni gerici ilkeleri
görmezlikten geldiler. Bunun bir sonucu olarak, Þensi-Kansu sýnýr
[sayfa 112] bölgesi dýþýndaki bütün devrimci üs bölgeleri yitirildi. Kýzýl
10
Luþandaki Subay Eðitim Birliði, Çan Kay-þek tarafýndan, Temmuz 1933te,
Kiyangsi eyaletinde, Kiyukuyangdaki Luþan daðýnda anti-komünist kadrolar
yetiþtirmek için kurulmuþ bir örgüttü. Çan Kay-þekin silahlý kuvvetlerindeki subaylar
oraya sýrayla gönderiliyor, Alman, Ýtalyan ve Amerikan öðreticilerden faþist askeri
ve politik dersler alýyorlardý. -Ed.
11
Bu yeni askeri ilkeler Çan Kay-þek avenesinin blokhavz savaþý politikasýný
büyük ölçüde belirledi. Bu politikaya göre, adým adým ilerliyor ve her adýmda
kendilerini takviye ediyorlardý. -Ed.
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Ordunun varlýðý 300.000den on binlere indi; Çin Komünist Partisinin üye sayýsý, gene 300.000den on binlere indi; Kuomintang bölgelerindeki Parti örgütlerinin hemen hemen hepsi yokedildi.
Kýsacasý, bunun bedelini çok aðýr ödedik ve bunun tarihsel bir önemi oldu. Bu kimseler, kendilerine marksist-leninist diyorlardý, ama
bunlarýn aslýnda marksizm-leninizmden haberleri bile yoktu. Lenin,
marksizmin temelinin, marksizmin ruhunun, somut koþullarýn somut
çözümlenmesi olduðunu söyler.12 Bizim, bu yoldaþlarýmýzýn kesinlikle unuttuklarý nokta buydu.
Bütün bunlardan þu sonuç çýkar ki, Çin devrimci savaþýnýn
özellikleri anlaþýlmaksýzýn onu ne yönetmeye, ne de zafere ulaþtýrmaya olanak vardýr.
2. ÇÝN DEVRÝMCÝ SAVAÞININ
AYIRICI ÖZELLÝKLERÝ NELERDÝR?

Öyleyse Çin devrimci savaþýnýn ayýrýcý özellikleri nelerdir? Bence dört temel özellik var:
Birincisi, Çin, politik ve ekonomik bakýmdan dengesiz bir þekilde geliþmiþ, 1924-27 devriminden geçmiþ, yarý-sömürge bir ülkedir.
Bu ayýrýcý özellik, Çin devrimci savaþýnýn geliþme ve zafere
ulaþma olanaklarýnýn belirtisidir. Biz, bu gerçeðe, 1927 sonlarýnda
ve 1928 baþlarýnda Çinde gerilla savaþý baþladýðýnda, Hunan-Kiyangsi sýnýr bölgesindeki Çinkang daðlarýndaki bazý yoldaþlar, Kýzýl
bayraðý ne kadar zaman dalgalandýrabiliriz? sorusunu ortaya attýklarý zaman (Hunan-Kiyangsi Sýnýr Bölgesi Birinci Parti Kongresinde)13 [sayfa 113] iþaret ettik. Çünkü en temel sorun buydu. Çinin devrimci üs bölgeleri ile Çin Kýzýl Ordusunun yaþamayý ve geliþmeyi
sürdürüp sürdürmeyeceði sorusuna yanýt vermeksizin bir adým bile
ilerleyemezdik. 1928de yapýlan Çin Komünist Partisi Altýncý Ulusal
Kongresi, bu soruya yeniden yanýt verdi. O zamandan beri, Çin
12
Bkz. V. Ý. Lenin. Sol Komünizm. Bu yazýsýnda Lenin, Macar Komünisti Bela
Kunu eleþtirerek þöyle demiþti: Marksizmin en esaslý þeyini, marksizmin ruhunu,
somut koþullarýn somut tahlilini bir yana býrakýyor (Toplu Yapýtlar, Rusça baský,
Moskova 1950, c. XXXI, s. 143). -Ed.
13
Hunan-Kiyangsi Sýnýr Bölgesi Birinci Parti Kongresi, 20 Mayýs 1928de, Ninkang
ilçesinde, Mayopingte sürdürüldü. -Ed.
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devrim hareketi doðru bir teorik temel kazandý.
Þimdi bu ayýrýcý özelliði inceleyelim.
Çinin politik ve ekonomik geliþmesi dengesizdir: zayýf bir
kapitalist ekonomi, kendisinden üstün bir yarý-feodal ekonomi ile
yanyanadýr; birkaç modern sanayi ve ticaret kenti geniþ ve hareketsiz bir kýrsal bölge ile biraradadýr; birkaç milyon sanayi iþçisi, eski
sistem altýnda alýnteri döken birkaç yüz milyon köylü ve zanaatçýyla
yanyanadýr; merkezi hükümeti denetleyen büyük savaþ aðalarý, eyaletleri yöneten küçük savaþ aðalarýyla eleledir; iki çeþit gerici ordu,
Çan Kay-þekin sözde Merkezi Ordusu ile eyaletlerde savaþ aðalarýnýn komutasý altýndaki çeþitli birlikler omuz omuzadýr; birkaç
demiryolu ile buharlý gemi hattý ve karayolu, çýplak ayakla bile farkedilmesi güç olan sayýsýz el arabasý yolu ve patika ile yanyanadýr.
Çin, yarý-sömürge bir ülkedir, emperyalist güçler arasýndaki
bölünmeler Çindeki egemen gruplar arasýnda da ayrýlýklar yaratýyor. Birkaç ülkenin deneti altýndaki yarý-sömürge bir ülke ile tek bir
ülkenin deneti altýndaki sömürge bir ülke arasýnda fark vardýr.
Çin geniþ bir ülkedir, doðu karanlýk iken batý aydýnlýktýr;
güneyde her þey karanlýkken kuzeyde hala aydýnlýk vardýr. Yani,
kiþinin manevra yapacak yer yokluðundan tasalanmamasý gerekir.
Çin büyük bir devrim geçirdi; bu, ona, Kýzýl Ordunun geliþtiði
tohumu saðladý; bu, ona, Kýzýl Ordunun önderini, yani Çin Komünist Partisini kazandýrdý; bu, ona, bir devrime katýlma deneyiminden geçen halk kitlelerini baðýþladý. [sayfa 114]
Ýþte bu yüzden, Çin devrimci savaþýnýn ilk ayýrýcý özelliðinin,
bu savaþýn politik ve ekonomik bakýmdan dengesiz bir þekilde geliþmiþ ve bir devrimden geçmiþ geniþ bir yarý-sömürgede verilmesi
olduðunu söylüyoruz. Bu ayýrýcý özellik, bizim askeri stratejimizi ve
taktiðimizi saptadýðý gibi, politik strateji ve taktiðimizi de belirliyor.
Ýkinci ayýrýcý özellik, düþmanýmýzýn büyük ve güçlü olmasýdýr.
Durum Kýzýl Ordunun düþmaný olan Kuomintangda nasýldýr?
Kuomintang, politik iktidarý ele geçiren ve bu iktidarý azçok saðlamlaþmýþ bir partidir. Dünyanýn belli baþlý emperyalist devletlerinin desteðini kazanmýþ durumdadýr. Ordusunu yeniden düzenlemiþ,
böylece Çin tarihindeki ordulardan farklý hale getirmiþ ve bütünüyle
modern devletlerin ordularýna benzetmiþtir. Bu ordu, silah ve malzeme bakýmýndan Kýzýl Ordudan daha iyi donatýlmýþtýr; Çin tarihin-
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deki bütün ordulardan, ve herhangi bir ülkedeki ordudan daha
büyüktür. Kuomintang ordusu ile Kýzýl Ordu arasýnda dünya kadar
fark vardýr. Kuomintang, Çin politikasýnda, ekonomisinde, ulaþtýrmasýnda kilit noktalarý ya da yaþamsal önemi olan hatlarý deneti
altýna almýþtýr; politik gücü, ulus çapýndadýr.
Çin Kýzýl Ordusu, büyük ve güçlü bir düþmanla yüzyüzedir.
Çin devrimci savaþýnýn ikinci ayýrýcý özelliði budur. Bu durum, Kýzýl
Ordunun askeri harekâtýný birçok bakýmdan, genel anlamda savaþtan ve Sovyetler Birliðindeki iç savaþtan ya da Kuzey Seferinden
farklý hale getirmektedir.
Üçüncü ayýrýcý özellik, Kýzýl Ordunun küçük ve zayýf olmasýdýr.
Çin Kýzýl Ordusu, gerilla birliklerinden baþlayarak, ilk Büyük
Devrim yenilgisinden sonra meydana geldi. Bu, hem dünyadaki
gerici kapitalist ülkelerdeki nispi politik ve ekonomik kararlýlýk dönemine, hem de Çindeki gerici bir [sayfa 115] döneme raslar.
Bizim politik iktidarýmýz, daðýnýk ve tecrit edilmiþ daðlýk ya
da uzak bölgelerde varlýðýný sürdürmekte, dýþardan hiç bir yardým
görmemektedir. Devrimci üs bölgelerindeki ekonomik ve kültürel
koþullar, Kuomintang bölgelerine göre, geri durumdadýr. Devrimci
üs bölgeleri, sadece kýrsal yerleri ve küçük kentleri içine almaktadýr. Bu bölgeler baþlangýçta çok küçüktü ve o zamandan beri de
pek geliþmedi. Üstelik bunlar, duraðan deðil, sürekli bir deðiþme
içindedir; Kýzýl Ordunun gerçekten saðlam üsleri yoktur.
Kýzýl Ordu, sayýca küçük, silahça zayýf ve silah, yakacak, giyecek gibi ikmal maddeleri saðlamakta büyük güçlüklerle yüzyüzedir.
Bu ayýrýcý özellik, öncekiyle tam bir karþýtlýk içindedir. Ýþte bu
keskin karþýtlýktan Kýzýl Ordunun strateji ve taktiði ortaya çýkýyor.
Dördüncü ayýrýcý özellik, Komünist Partisinin önderliði ve tarýmsal devrimdir.
Bu ayýrýcý özellik, ilk özelliðin kaçýnýlmaz sonucudur ve iki
yönlüdür. Bir yandan, Çin devrimci savaþýnýn Çinde ve bütün dünyada gerici bir döneme raslamasýna karþýn, Komünist Partisinin önderliðinde olmasý ve köylülüðün desteðini kazanmasý dolayýsýyla
zafere ulaþmak olanaklýdýr. Bu destek sayesindedir ki, üs bölgelerimiz, küçük de olsalar, politik bakýmdan güçlüdürler ve kuvvetli
Kuomintang rejimine azimle karþý koymaktadýrlar. Askeri yönden
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ise, Kuomintang saldýrýlarýna büyük güçlükler çýkartmaktadýrlar. Kýzýl Ordu küçük olmakla birlikte, savaþ gücü büyüktür; Komünist
Partisinin önderliðindeki üyeleri, tarýmsal devrim sýrasýnda yetiþmiþlerdir ve kendi çýkarlarý için mücadele etmektedirler ve komutanlarý ile savaþçýlarý politik bakýmdan birlik halindedirler.
Öte yandan, Kuomintang tam bir karþýtlýk gösteriyor. Tarýmsal devrime karþý çýktýðý için köylülerce desteklenmiyor. [sayfa 116]
Kuomintang, büyük bir ordusu olduðu halde, aslýnda küçük üretici
olan erlerini ve küçük rütbeli subaylarýný, yaþamlarýný Kuomintang
için isteyerek verecek hale getiremiyor. Subaylar ve erler, politik
bakýmdan bölünmüþ durumda olduklarý için savaþ güçleri azalýyor.
3. BU AYIRICI ÖZELLÝKLERDEN ÇIKAN STRATEJÝMÝZ VE
TAKTÝKLERÝMÝZ

Demek ki, Çin devrimci savaþýnýn baþlýca ayýrýcý özellikleri
þunlar oluyor: politik ve ekonomik bakýmdan dengesiz bir þekilde
geliþen ve büyük bir devrim geçiren geniþ bir yarý-sömürge ülke;
büyük ve güçlü bir düþman; küçük ve zayýf bir Kýzýl Ordu; ve tarýmsal bir devrim. Bu ayýrýcý özellikler, hem Çin devrimci savaþýnýn
yönetim çizgisini, hem de bu savaþýn birçok stratejik ve taktik ilkelerini belirliyor. Birinci ve dördüncü ayýrýcý özelliklerden, Çin Kýzýl
Ordusunun büyüyeceði ve düþmaný yenme olanaðý bulunduðu sonucunu çýkartabiliriz. Ýkinci ve üçüncü ayýrýcý özelliklerden, Çin Kýzýl
Ordusunun hýzla büyümesi ve düþmaný çabuk yenmesinin olanaksýz olduðu sonucu çýkar. Yani, bu savaþ uzatmalý bir savaþ olacaktýr
ve hatta, iyi yönetilmezse yitirilebilecektir.
Bunlar, bir devrimci savaþýn iki yanýdýr. Bunlar, zamandaþ
olarak vardýr; yani, elveriþli etkenler de var, güçlükler de var. Bu,
Çin devrimci savaþýnýn temel yasasýdýr ve öteki yasalarýn birçoðu
buna baðlýdýr. On yýllýk savaþ tarihi, bu yasanýn geçerliliðini kanýtlamýþtýr. Gözleri olup da bu temel yasayý görmeyen, ne Çin devrimini
yönetebilir ne de Kýzýl Orduyu zafere ulaþtýrabilir.
Aþaðýdaki ilke sorunlarýnýn hepsini doðru olarak çözmek
zorunda olduðumuz açýktýr.
Stratejik yönümüzü doðru olarak saptamak, saldýrýda iken
serüvenciliðe, savunmadayken tutuculuða, bir yerden [sayfa 117] baþka
bir yere geçerken kaçaklýða karþý çýkmalýyýz.
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Hareketin gerilla karakterini kabul etmekle birlikte, Kýzýl Orduda gerillacýlýða karþý çýkmalýyýz.
Uzatmalý seferler ve çabuk sonuç alma stratejisine karþý
çýkmalý, uzatmalý savaþ ve çabuk sonuçlu seferler stratejisini benimsemeliyiz.
Sabit muharebe hatlarýna ve mevzii savaþa karþý çýkmalý,
oynak muharebe hatlarýný ve hareketli savaþý yeðlemeliyiz.
Yalnýzca düþmaný sürüp çýkartmak için savaþmaya karþý olmalý, düþmaný yoketmek için savaþmak ilkesini benimsemeliyiz.
Ayný zamanda, iki yönde, iki yumrukla vurma stratejisine
karþý olmalý; bir anda, bir yönde bir yumrukla vurma stratejisini
benimsemeliyiz.14
Geniþ bir geri hizmet örgütü saðlama ilkesine karþý çýkmalý,
küçük geri hizmetler ilkesini benimsemeliyiz.
Kesinlikle merkezileþmiþ komuta sistemine karþý çýkmalý,
nispi merkezi komutayý benimsemeliyiz.
Salt askeri görüþe ve avare dolaþan asilerin yollarýna karþý
çýkmalý,15 Kýzýl Ordunun, Çin devriminin propagandacýsý ve örgütleyicisi olduðunu kabul etmeliyiz.
Eþkýya yollarýna16 karþý çýkmalý, sýký bir politik disiplini benimsemeliyiz.
Savaþ aðasý yollarýna karþý çýkmalý, uygun sýnýrlar içinde demokrasiden ve orduda disiplinden yana olmalýyýz.
Kadrolar üzerinde yanlýþ ve yobazca bir tutuma karþý çýkmalý, kadrolara karþý doðru bir politika benimsemeliyiz.
Tecrit politikasýna karþý çýkmalý, olabilen bütün [sayfa 118] ittifaklarý kazanma politikasýna baðlanmalýyýz.
Kýzýl Orduyu eski aþamasýnda tutmaya karþý çýkmalý, onu
yeni bir aþamaya ulaþtýrmaya çabalamalýyýz.
Strateji sorunlarý üzerine olan þimdiki tartýþmamýzýn amacý,
Çinin on yýllýk kanlý devrimci savaþýnda kazanýlan tarihsel deneyimin
ýþýðý altýnda, bu konularý aydýnlýða çýkartmaktýr.
Bu kitabýn 166-167. sayfalarýna bakýnýz. -Ed.
Avare dolaþan asiler için bkz: Parti Ýçindeki Yanlýþ Düþüncelerin Düzeltilmesi
Üzerine adlý makalenin 4. ve 5. notlarý. s. 73. -Ed.
16
Eþkiya usulleri, disiplin, örgüt ve açýk politik yön eksikliðinden ileri gelen
çapulculuða ve yaðmaya atýftýr. -Ed.
14
15
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇÝN ÝÇ SAVAÞININ TEMEL BÝÇÝMÝ:
KUÞATMA VE EZME VE BUNA KARÞI GÝRÝÞÝLEN
SEFERLER
Gerilla savaþýmýzýn baþladýðýndan beri geçen on yýlda, her
baðýmsýz Kýzýl gerilla birliði, her Kýzýl Ordu birliði ya da her devrimci
üs bölgesi, düzenli olarak, düþmanýn kuþatma ve ezme harekâtý
ile yüzyüze geldi. Düþman, Kýzýl Orduyu sanki canavarmýþ gibi görüyor ve görür görmez ele geçirme fýrsatýný kolluyor. Kýzýl Orduyu durmadan izliyor ve onu kuþatmaya çabalýyor. On yýldýr, bu savaþ biçimi deðiþmedi ve iç savaþ yerini bir ulusal savaþa býrakmadýkça, bu
model, düþman zayýf düþünceye ve Kýzýl Ordu güçleninceye kadar
sürüp gidecektir.
Kýzýl Ordunun harekâtý bu kuþatma ve ezmeye karþý giriþilen
seferler þeklini alýyor. Bizim için zafer, her þeyden önce, kuþatma
ve ezmeye karþý çarpýþmalarda zafer kazanma, yani seferlerde
stratejik zafer ve zaferler demek oluyor. Her kuþatma ve ezme
seferi, esaslý þekilde ezilmedikçe, birçok muharebeler kazanýlsa bile,
stratejik bir zaferden ya da bütün bir karþý-seferde kazanýlmýþ bir
zaferden sözedilemez. Kýzýl Ordunun on yýllýk savaþ tarihi, kuþatma
ve ezmeye karþý, bir karþý-seferler tarihinden oluþmuþtur.
Düþmanýn kuþatma ve ezme seferlerinde ve Kýzýl [sayfa 119]
Ordunun karþý-seferlerinde, iki çeþit savaþ biçimi yani hem saldýrý
ve hem de savunma kullanýlmýþtýr. Bu anlamda savaþ, eski ya da
modern, Çinde ya da baþka yerde yapýlmýþ herhangi bir savaþtan
farklý deðildir. Ne var ki, Çin iç savaþýnýn özelliði, bu iki savaþ biçiminin uzun bir süre ve birbiri ardýna uygulanmasýdýr. Her kuþatma ve
ezme seferinde düþman, Kýzýl Ordunun savunmasýna karþý saldýrýya geçmekte ve Kýzýl Ordu, onun saldýrýsýna karþý savunma yapmaktadýr. Bu, kuþatma ve ezmeye karþý-seferin ilk aþamasýdýr.
Bundan sonra düþman, Kýzýl Ordunun saldýrýsýna karþý savunmaya
geçmekte, Kýzýl Ordu ise saldýrýda bulunmaktadýr. Bu ise, karþýseferin ikinci aþamasýdýr. Her kuþatma ve ezme seferinde, bu iki
aþama vardýr ve bunlar uzun bir süre boyunca taraf deðiþtirerek birbirini izlemektedirler.
Uzun bir süre içinde taraf deðiþtirerek birbirini izlemektedirler derken, bu savaþ modelinin ve savaþma biçimlerinin yinelen-
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diðini anlatmak istiyoruz. Bu, herkes için açýk bir gerçektir. Bir kuþatma ve ezme seferi ile, bunu önlemek için giriþilen bir karþý-sefer,
bu savaþýn durmadan yinelenen örneðidir. Savaþma biçimleri, her
seferde iki aþamalýdýr; ilk aþamada düþmanýn savunmamýza karþýsaldýrý savaþý uygulamasý ve bizim bu saldýrýyý savunma savaþý ile
karþýlamamýz; ikinci aþamada ise, bizim saldýrýmýza karþý düþmanýn
savunma savaþý uygulamasý ve bizim bu savunmayý saldýrý ile karþýlamamýzdýr.
Bir seferin ya da bir muharebenin özüne gelince, bu sadece
bir yineleme deðildir, bu öz, her defasýnda farklýdýr. Bu da, herkes
için apaçýk bir gerçektir. Bu bakýmdan her sefer ve her karþý-sefer
ile ölçü daha da büyümekte, durum daha da karmaþýk hale gelmekte, mücadele þiddetlenmektedir.
Ama bu, iniþ ve çýkýþlar yok demek deðildir. Düþmanýn beþinci
kuþatma ve ezme seferinden sonra, Kýzýl Ordu [sayfa 120] çok zayýf
düþtü, güneydeki bütün üs bölgeleri yitirildi. Kýzýl Ordunun, kuzeybatýya geçmesinden sonra, artýk güneyde olduðu gibi içteki düþmaný
tehdit eden yaþamsal bir durumu kalmadýðý için kuþatma ve ezme
seferlerinin çoðu küçülmüþ, durum basitleþmiþ, savaþ þiddetini
yitirmiþtir.
Kýzýl Ordu için neler bir yenilgi sayýlabilir? Stratejik bakýmdan, eðer bir kuþatma ve ezme harekâtý önünde giriþilen bir karþýsefer bütünüyle baþarýsýzlýða uðrarsa, bu bir yenilgi demektir; ama
o zaman bile bu yenilgi kýsmi ve geçicidir. Çünkü bu iç savaþta ancak Kýzýl Ordunun toptan yok edilmesi tam bir yenilgidir; ama bu,
hiç bir zaman olmadý. Geniþ üs bölgelerinin kaybý ve Kýzýl Ordunun
yer deðiþtirmesi, bu kýsmi yenilgi, Parti üyeleriyle silahlý kuvvetlerin
ve üs bölgelerinin yüzde doksanýnýn kaybýna yolaçmakla birlikte
son ve tam bir yenilgi deðil, geçici ve kýsmi bir yenilgidir. Bu yer deðiþtirmeye, savunmamýzýn süreði, düþmanýn izlemesine de, saldýrýsýnýn süreði diyoruz. Bir baþka deyiþle, düþmanýn kuþatma ve ezmesi ile bizim karþý-seferimiz arasýndaki mücadele sýrasýnda, biz,
savunmadan saldýrýya geçmek yerine savunmamýzýn düþman tarafýndan kýrýlmasýna izin verdik. Böylece bizim savunmamýz geri çekilme; düþmanýn saldýrýsý izleme halini aldý. Ama Kýzýl Ordu yeni bir
bölgeye gelince, örneðin Kiyangsi eyaletinden ve öteki çeþitli bölgelerden kalkýp Þensi eyaletine gelince kuþatma ve ezme seferleri yeniden baþladý. Kýzýl Ordunun stratejik geri çekilmesinin (Uzun
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Yürüyüþünün) onun stratejik savunmasýnýn; düþmanýn stratejik izlemesinin de, düþmanýn stratejik saldýrýsýnýn bir süreði olduðunu söylememiz bundan ötürüdür.
Çin iç savaþýnda da, eski ya da modern, Çinde ya da baþka
bir ülkede olsun, bütün öbür savaþlarda olduðu gibi, iki temel savaþma biçimi vardýr: saldýrý ve savunma. Çin iç savaþýnýn ayýrýcý özelliði,
on bin kilometreden fazla bir [sayfa 121] stratejik yer deðiþtirme de
(Uzun Yürüyüþ)17 dahil, iki savaþ biçimindeki, yani saldýrý ve savunmadaki uzun süreli deðiþikliklerle birlikte kuþatma ve ezme seferlerinin ve bizim karþý-seferlerimizin uzun süreli yinelenmesidir.
Düþmanýn yenilgisi için de durum aynýdýr. Düþmanýn kuþatma ve ezme seferi kýrýlýnca, bu onun için stratejik bir yenilgidir ve
düþman baþka bir kuþatma ve ezme kampanyasýna giriþmeden
önce yeniden örgütlenmek için savunmaya geçince, bizim savunmamýz saldýrý halini almaktadýr. Düþman, bütün ülkeyi elinde bulundurduðu ve bizden çok daha kuvvetli olduðu için, bizim yaptýðýmýz
gibi on bin kilometreyi aþan stratejik yer deðiþtirmeler yapmak zorunda kalmamýþtýr. Ama kuvvetlerinin bir kesimi yer deðiþtirmiþtir. Bazan, üs bölgelerinde Kýzýl Ordunun çember içine aldýðý Beyaz
müstahkem mevkilerdeki düþman kuvvetleri, bizim kuþatmamýzý
yarmýþlar ve yeni saldýrýlar düzenlemek için Beyaz bölgelere çekilmiþlerdir. Eðer bir savaþ uzar da Kýzýl Ordunun zaferleri yoðunlaþýrsa
bu türlü olaylar daha da sýklaþacaktýr. Ama düþman, Kýzýl Ordunun
ulaþtýðý sonuçlara ulaþamayacaktýr. Çünkü halkýn desteðini kazanamamýþtýr, subaylarý ile erleri birleþmiþ durumda deðildir. Düþman,
Kýzýl Ordunun yaptýðý uzun mesafeli yer deðiþtirmelere kalkýþýrsa,
yokolmasý kaçýnýlmazdýr.
17
25.000 lilik (12.500 km.) Uzun Yürüyüþ, Kýzýl Ordu tarafýndan ve Güney Kiyangsi
eyaletinden Þensi eyaletine kadar yapýldý. Ekim 1934te, Çin iþçi ve köylülerinin Kýzýl
Ordusunun (yani Kýzýl Ordunun Birinci Cephe Ordusunun, Merkezi Kýzýl Ordu diye
bilinen ordunun) Birinci, Üçüncü ve Beþinci Ordu gruplarý Batý Fukiyendeki Çanting
ve Ninhu-yadan ve Çuyiçhinden, Yutudan ve Güney Kiyangsideki öbür yerlerden
yola çýktý ve büyük bir stratejik yer deðiþtirmeye baþladý. On bir eyalet, Fukiyen,
Kiyangsi, Kuvantung, Hunan, Kuvangsi, Kuvayçov, Seçhuvan, Yunnan, Sikang, Kansu
ve Þensi geçilirken, sürekli karla kaplý daðlar ve bataklýk alanlar aþýldý, görülmemiþ
güçlüklere katlanýldý, düþmanýn yineleyerek kuþatmalarý, izlemeleri, engellemeleri
ve durdurmalarý boþa çýkarýldý; ve Kýzýl Ordu, bu yürüyüþe 25.000 li (12.500 km.) yol
alarak, sonunda, Ekim 1935te, Kuzey Þen-sideki devrimci üs bölgesine muzaffer
olarak vardý. -Ed.
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1930da, Li Li-san politikasý döneminde, Li Li-san yoldaþ, [sayÇin iç savaþýnýn uzatmalý oluþunu anlayamadýðý için, bu savaþ
boyunca ve uzun bir dönem içinde, düþmanýn kuþatma ve ezme
seferlerinin ve bunlarýn yenilgiye uðratýlmasýnýn (bu hal o zamana
kadar Hunan-Kiyangsi sýnýr bölgesinde üç, Fukiyende iki defa yinelenmiþti) yinelenmesi yasasýný kavrayamadý. Bu yüzden, devrimin
çabuk zafere ulaþtýrýlmasýný saðlamak amacýyla, daha geliþme çaðýnda olan Kýzýl Ordunun Vuhana saldýrmasý ve ulus ölçüsünde genel
bir silahlý ayaklanma emri verdi. Böylece sol oportünizmin yanýlgýsýna düþtü.
1931-34 yýllarýnýn sol oportünistleri de, ayný þekilde, kuþatma ve ezme seferlerinin yinelenmesi yasasýna inanmadýlar. Hupeh-Honan-Anvay sýnýr boyu üs bölgelerimizden bazý yönetici yoldaþlarýmýz, üçüncü kuþatma ve ezme seferinin yenilgiye uðratýlmasýndan sonra, Kuomintang ordusunun artýk bir yardýmcý kuvvetten
baþka bir þey olmadýðýný, Kýzýl Orduya karþý giriþilecek saldýrýlarda
ana kuvvetin emperyalistlerin kendi birliklerinden oluþacaðýný öne
süren yardýmcý kuvvet teorisini ortaya attýlar. Bu tahmine dayanan
stratejiye göre, Kýzýl Ordu Vuhana saldýrmalýydý. Bu teori, genel
olarak, Kiyangside bulunan ve Kýzýl Ordunun Nançanga saldýrmasýný
isteyen yoldaþlarýn görüþlerine uygun düþüyordu. Onlar, üs bölgelerinin birleþtirilmesi çalýþmalarýna, düþmanýn ülkenin içlerine doðru
çekilmesi taktiðine karþýydýlar ve bir eyalette baþkentin ve öteki büyük kentlerin ele geçirilmesini, o eyalette zafer kazanmanýn hareket noktasý olarak görüyorlar, beþinci kuþatma ve ezme seferine
karþý çarpýþmanýn devrime ya da sömürgeleþmeye götüren yol
üzerinde kesin bir muharebe olduðunu öne sürüyorlardý. Bu sol
oportünizm, Hupeh-Honan-Anvay sýnýr bölgesindeki dördüncü
kuþatma ve ezme seferinde ve Kiyangsi Merkez Bölgesindeki
beþinci sefere karþý giriþilen mücadelede benimsenen yanlýþ yolun
kaynaðýydý. Bu yol, Kýzýl Orduyu, bu þiddetli düþman seferleri karþýsýnda [sayfa 123] çaresiz býraktý ve Çin devrimine büyük kayýplar verdirdi.
Koþullar ne olursa olsun, Kýzýl Ordunun savunma yöntemlerini benimsememesi görüþü, doðrudan doðruya, kuþatma ve ezme
seferlerinin tekrarýný yadsýyan bu sol oportünizmle iliþkiliydi ve bu
görüþ tümüyle yanlýþtý.
Devrimin ya da devrimci bir savaþýn bir saldýrý savaþý olduðu

fa 122]
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önermesi elbette doðrudur. Bir devrim ya da devrimci savaþ, küçük
bir kuvvet halinden büyük bir kuvvet haline gelerek, politik iktidar
diye bir þey yokken bunu ele geçirerek, Kýzýl Ordu diye bir þey
yokken Kýzýl Orduyu yaratarak ve üs bölgeleri diye bir þey yokken
bunlarý kurarak doðarken, baþtan sona, tutucu olamaz, saldýrý halinde olmalýdýr; ve tutuculuk eðilimlerine karþý konmalýdýr. Bütünüyle
doðru olan biricik önerme, bir devrimin ya da devrimci savaþýn bir
saldýrý savaþý olduðu, ama savunmayý ve geri çekilmeyi de gerektirdiðidir. Hücum etmek için savunmak, ilerlemek için geri çekilmek,
cepheden harekete geçmek için kanatlara doðru hareket etmek,
doðruca ilerlemek için bir yay çizmek, pek çok olayýn geliþme sürecinde, özellikle askeri yürüyüþlerde kaçýnýlmazdýr.
Yukarýdaki iki önermeden ilki, politik alan için geçerli olabilir, ama askeri alana aktarýlýnca doðru deðildir. Ayrýca, bu, ancak
tek bir durumda politik bakýmdan doðrudur (devrim ilerlerken),
ama baþka bir duruma aktarýlýnca doðru deðildir (devrim gerilerken, 1906da Rusyada,18 1927de Çinde, genel gerileme halindeyken ya da 1918de Brest-Litovsk Antlaþmasý19 sýrasýnda, Rusyadaki
gibi kýsmi gerileme halinde iken). Ancak ikinci önerme, bütünüyle
doðru ve gerçektir. Askeri savunma tedbirlerinin kullanýlýþýna [sayfa
124] mekanik olarak karþý çýkan 1931-34 yýllarýnýn sol oportünizmi,
çocukça düþünceden baþka bir þey deðildir.
Ardarda yinelenen kuþatma ve ezme seferleri ne zaman
sona erecek? Bence, iç savaþ uzarsa, bu yinelenme ancak kuvvetler dengesinde köklü bir deðiþme olunca sona erecektir. Yani Kýzýl
Ordu düþmandan daha kuvvetli hale gelince sona erecektir. O zaman biz, düþmaný kuþatacaðýz ve ezeceðiz. O, karþý-seferlere baþ18
Aralýk 1905 ayaklanmasýnýn yenilgisinden sonra, Rusyada devrimci dalgalarýn
yavaþ yavaþ çekildiði dönem. Bkz: SBKP(B) Tarihi, Kýsa Ders, Bölüm 3, Kesim 5 ve
6. -Ed.
19
Brest-Litovsk barýþ antlaþmasý, Sovyet Rusya ile Almanya arasýnda, Mart 1918de
yapýldý. Üstünlüðü besbelli olan düþman kuvvetleriyle karþý karþýya kalan devrimci
kuvvetler, Alman emperyalistlerinin yeni doðmuþ olan Sovyet Cumhuriyetine
saldýrmasýný önlemek için geçici olarak gerilemek zorunda kaldýlar. Bu antlaþma,
Sovyet Cumhuriyetine, proletaryanýn politik iktidarýnýn pekiþtirilmesi, ekonomisini
yeniden örgütlemesi ve Kýzýl Orduyu kurmasý için zaman kazandýrdý. Proletaryaya,
köylülük üzerinde önderliðini kurmak, Beyaz Muhafýzlarý, Ýngilterenin, ABDnin,
Fransanýn, Japonyanýn, Polonyanýn ve öbür ülkelerin 1918-20 yýllarýndaki silahlý
müdahalesini yenmek için yeteri kadar kuvvet toplama olanaðý verdi. -Ed.
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vuracak, ama politik ve askeri koþullar, giriþeceði bu karþý-seferlerde, onun Kýzýl Ordunun durumuna ulaþmasýna izin vermeyecektir.
Ýþte o zaman, kuþatma ve ezme seferlerinin yinelenmesi, tümüyle deðilse bile, geniþ ölçüde sona erecektir.
BEÞÝNCÝ BÖLÜM
STRATEJÝK SAVUNMA
Bu baþlýk altýnda aþaðýdaki sorunlarý tartýþmak istiyorum: 1)
etkin ve edilgin savunma; 2) kuþatma ve ezme seferleri ile mücadele için hazýrlýklar; 3) stratejik geri çekilme; 4) stratejik karþý-saldýrý; 5) karþý-saldýrýya geçme; 6) birliklerin toplanmasý; 7) hareketli
savaþ; 8) çabuk sonuçlu savaþ; 9) imha savaþý.
1. ETKÝN VE EDÝLGÝN SAVUNMA

Neden savunmayý tartýþarak konuya giriyoruz? 1924-27 yýllarýnda Çinin ilk ulusal birleþik cephesinin baþarýsýzlýða uðramasýndan sonra, devrim en þiddetli ve insafsýz bir sýnýf [sayfa 125] savaþý
halini aldý. Düþmanýn bütün ülkeyi egemenliðinde bulundurmasýna
karþýlýk, bizim elimizde ancak pek az bir silahlý kuvvet vardý. Bunun
sonucu olarak, ta baþlangýçtan beri düþmanýn kuþatma ve ezme
seferlerine karþý çetin bir mücadele vermek zorunda kaldýk. Savunmamýz, bunu kýrmakla sýký iliþki halindeydi ve kaderimiz bu iþi baþarýp baþaramayacaðýmýza baðlýydý. Genellikle bir kuþatma ve ezme seferini kýrmak, arzu edildiði gibi doðrudan doðruya deðil, dolambaçlý yollardan olur. Baþta gelen, ve ciddi de olan problem, kuvvetimizi nasýl koruyacaðýmýz ve düþmaný yenilgiye uðratma fýrsatýný
nasýl bekleyeceðimiz idi. Bundan dolayý, stratejik savunma, Kýzýl Ordunun, harekâtlarý sýrasýnda karþýlaþtýðý en karmaþýk ve en önemli
problemdir.
On yýllýk savaþýmýzda, stratejik savunma ile ilgili iki sapma
sýk sýk ortaya çýktý: bunlardan birisi düþmaný küçümsemek, diðeri
ise düþmandan yýlmaktýr.
Düþmaný küçümsemenin bir sonucu olarak, birçok gerilla
birlikleri yenilgiye uðradý ve Kýzýl Ordu, defalarca, düþmanýn kuþatma ve ezmesini önleyemedi.
Devrimci gerilla birlikleri, ilk kurulduklarý sýrada, bunlarýn ön-
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derleri çoðu zaman düþmanýn da, bizim de durumumuzu doðru
olarak deðerlendiremediler; bazý yerlerde ani silahlý ayaklanmalarý
ya da Beyaz birlikler içinde isyanlarý baþarýyla örgütleyince, yalnýzca
geçici elveriþli koþullara tanýk oldular ya da aslýnda yüzyüze bulunduklarý vahim durumlarý göremediler ve düþmaný küçümsediler.
Üstelik kendi zaaflarýný (yani, görgü eksikliklerini, kuvvetlerinin azlýðýný...) anlayamýyorlardý. Düþmanýn güçlü, bizim zayýf oluþumuz
nesnel bir gerçek olduðu halde, bazý kimseler, bunu düþünmeye
yanaþmýyorlar; savunma ya da geri çekilmeyi hiç akýllarýna getirmeden, yalnýz saldýrýdan sözediyorlardý. Böylece savunma konularýnda kendilerini zihni bakýmdan silahsýzlandýrýyorlar, harekâtlarýný
yanlýþ yönetiyorlardý. Bu yüzden birçok gerilla birliði yenilgiye uðradý. [sayfa 126]
Kýzýl Ordunun, düþmanýn kuþatma ve ezme seferlerini bu
yüzden kýramamasýna, 1928de Kuvantung eyaletinin Hayfeng-Lufeng bölgesindeki yenilgisi20 1932de Hupeh-Honan-Anvay sýnýr bölgesindeki kuþatma ve ezme seferi önündeki dördüncü karþý-seferinde hareket serbestliðini yitirmesi buna örnek olarak gösterilebilir. Bu olayda Kýzýl Ordu, Kuomintangýn yalnýzca yardýmcý kuvvet
olduðu teorisinden hareket etmiþtir.
Düþmandan yýlmaya baðlý birçok baþarýsýzlýk örneði vardýr.
Düþmaný küçümseyenlerin tersine, onu fazlasýyla önemseyenler, kendi kuvvetimizi küçümseyenler de vardýr. Bunun sonucu olarak hiç de yerinde olmayan bir geri çekilme politikasýný benimsemiþler ve ayný þekilde, savunma konusunda da maneviyatlarýný
bozmuþlardýr. Bu, bazý gerilla birliklerinin yenilgisine yolaçmýþtýr.
Kýzýl Ordunun bazý seferleri baþarýsýzlýkla sonuçlanmýþ ya da üs bölgeleri yitirilmiþtir.
Bir üs bölgesinin kaybýna en çarpýcý örnek, kuþatma ve ezmeye karþý giriþilen beþinci sefer sýrasýnda, Kiyangsideki Merkez
Üs Bölgesidir. Burada yanýlgý, saðcý görüþten ileri geliyordu. Önderler, düþmandan, sanki kaplanmýþ gibi, korkuyorlar; her yerde savunma tedbirleri alýyorlar, her adýmda savunma muharebeleri
20
30 Ekim 1927de, Kuvantung eyaletinin Hayfeng-Lufeng bölgesi köylüleri, Çin
Komünist Partisinin önderliðinde, üçüncü isyanlarýný baþlattýlar. Hayfengi ve Lufengi
ve çevredeki araziyi iþgal ettiler, bir Kýzýl Ordu örgütlediler ve iþçilerin ve köylülerin
demokratik politik iktidarýný kurdular. Daha sonra yenildiler, çünkü düþmaný
küçümseme yanýlgýsýna düþtüler. -Ed.
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veriyorlar, düþmanýn gerilerine doðru ilerleyerek bizim yararýmýza
olacak þekilde hücuma geçmeye ya da düþman birliklerini içerilere
çekerek kuvvetlerimizi toparlayýp onu yok etmeye cesaret edemiyorlardý. Bunun sonucu olarak, bütün üs bölgesi yitirildi ve Kýzýl
Ordu 12 bin kilometrelik bir Uzun Yürüyüþe giriþmek zorunda kaldý.
Böyle bir yanýlgý, çoðu zaman düþmaný küçümseyen sol bir yanýlgýyý izliyordu. 1932 de kilit kentlere saldýrý [sayfa 127] þeklindeki askeri
serüvencilik, düþmanýn kuþatma ve ezme seferiyle baþa çýkmak
için benimsenen edilgin savunma politikasýnýn ana nedeni oldu.
Düþmandan yýlmanýn en göze çarpan örneði, Çang Kuyotao hattýnýn geri çekilmesi politikasýydý. Sarý Nehrin batýsýnda, Dördüncü Cephe Kýzýl Ordusunun Batý Kolunun yenilgisi, bu politikanýn
kesin iflasýný saptadý.21
Etkin savunma, saldýrý savunmasý ya da kesin sonuçlu çatýþmalar yoluyla savunma olarak da adlandýrýlýr. Edilgin savunma, yalnýz savunarak savunma, ya da salt savunma diye adlandýrýlýr. Edilgin
savunma, aslýnda uydurma bir savunmadýr; tek gerçek savunma,
etkin savunma, karþý-saldýrýya geçmek için yapýlan savunmadýr. Benim bildiðim kadarýyla, eski ya da yeni, Çinli ya da yabancý aklýbaþýnda hiç bir askeri uzman ya da bir deðer taþýyan talimname, taktik
olsun stratejik olsun, edilgin savunmaya karþý çýkmaz. Ancak budalalarla deliler edilgin savunmayý bir týlsým gibi kabul eder. Bununla
birlikte, dünyada böyle kimseler vardýr. Bu, savaþta bir yanýlgýdýr,
askeri konularda þiddetle karþý çýkmamýz gereken bir tutuculuk
belirtisidir.
Yeni ve hýzla geliþen emperyalist ülkelerin, yani Almanya ve
Japonyanýn askeri uzmanlarý, stratejik saldýrýnýn üstünlüklerini göklere çýkartýyorlar ve stratejik savunmaya karþý çýkýyorlar. Bu çeþit askeri zihniyet, Çin devrimci savaþýna hiç mi hiç uymaz. Bu askeri
uzmanlar, savunmanýn en ciddi zaafýnýn, halkýn maneviyatýný yükseltmemesi, tersine sarsmasý olduðunu iddia ediyorlar. Bu, sýnýf
21
Kýzýl Ordunun Dördüncü Cephe Ordusu ve Ýkinci Cephe Ordusu, 1936da
kuvvetlerini birleþtirdiler ve Sikangin kuzeydoðu kesiminden kuzeye doðru yer
deðiþtirdiler. Çan Kuyo-tayo, o sýrada hala Partiye karþý tutumunda ve geri çekilme
ve tasfiyecilik (Liquidation) politikasýnda direniyordu. Ayný yýlýn Ekim ayýnda, Ýkinci
ve Dördüncü Cephe Ordularý Kansuya vardýklarý zaman, Dördüncü Ordunun 20.000
kiþiyi aþkýn birliklerine, Sarý Nehri geçmek ve batýya, Çinghaya ilerlemek için Batý
Kolunu örgütleme emrini verdi. Bu kol, 1936 muharebelerindeki felaketlerden sonra
hemen hemen ve 1937de tümüyle yenildi. -Ed.
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çeliþkilerinin [sayfa 128] keskin ve savaþýn yalnýz gerici egemen tabakalarýn ya da iktidardaki gerici politik gruplarýn çýkarýna olduðu ülkeler için geçerlidir. Ama bizim durumumuz farklý. Devrimci üs
bölgelerinin ve Çinin savunulmasý sloganý ile, halkýn büyük çoðunluðunu, tek bir kalp ve kafa olarak mücadele uðruna düzenleyebiliriz; çünkü biz, saldýrýnýn kurbanlarýyýz ve ezilen tarafýz. Sovyetler
Birliðinde Kýzýl Ordu, iç savaþta bu savunma biçimini uygulayarak
düþmanlarýný yendi. Emperyalist ülkeler, saldýrý için Beyazlarý örgütleyince, savaþ, Sovyetleri savunma sloganý altýnda verildi; Ekim ayaklanmasý hazýrlandýðý sýrada bile, askeri seferberlik, baþkenti savunma
sloganý altýnda yürütüldü. Her haklý savaþta savunma, politik bakýmdan yabancý unsurlar üzerinde tarafsýzlaþtýrýcý bir etki yapmakla kalmaz, kitlelerin geri kalmýþ kesimlerini harekete getirerek onlarýn da
savaþa katýlmalarýný saðlar.
Marx, bir silahlý ayaklanma baþlayýnca, saldýrý için bir an bile
beklenmemelidir,22 derken, kitlelerin, düþmaný gafil avlayarak gerici yöneticilere politik iktidarý elde tutma ya da ele geçirme fýrsatýný
vermemesi gereðini; kitlelerin, hazýrlýksýz gerici egemen güçleri altetmek için o fýrsatý kaçýrmamalarýný, kazandýklarý zaferle yetinmemeleri gereðini, düþmaný küçümseyerek saldýrýlarýný gevþetmemelerini ya da ilerleme konusunda duraksayarak düþmaný ezme fýrsatýný kaçýrýp devrimi baþarýsýzlýða uðratmamalarýný söylüyor. Bu, doðrudur. Bununla birlikte, üstünlüðü elinde bulunduran düþmanla savaþa
tutuþtuðumuz zaman, biz devrimcilerin, sýkýþsak bile, savunma tedbirlerini kabul etmememiz anlamýna gelmez. Ancak bir aferin delisi
böyle düþünebilir.
Bizim savaþýmýz, bütünüyle alýnýrsa, Kuomintanga karþý bir
saldýrý savaþýydý. Ama, askeri yönden düþmanýn kuþatma ve ezmesinin kýrýlmasý biçimini aldý. [sayfa 129]
Askeri bakýmdan, savaþýmýz savunma ve saldýrýnýn ardarda
kullanýlmasýndan meydana gelir. Bizim durumumuzda saldýrýnýn savunmadan sonra mý önce mi geleceði farketmez, çünkü iþin püf
noktasý, kuþatma ve ezmenin kýrýlmasýdýr. Savunma, bir kuþatma
ve ezme seferi kýrýlýncaya kadar sürer ve saldýrý ondan sonra baþlar.
Bu iki þey, ayný þeyin iki aþamasýdýr ve böyle bir düþman seferini bir
22
Karl Marxýn L. Kugelmanna Paris Komünü üstüne yazdýðý 12 Nisan 1871
tarihli mektuba bakýnýz. -Ed.
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baþkasý izler. Bu iki aþamadan savunma daha karmaþýk ve önemlidir. Çünkü, kuþatma ve ezmenin nasýl kýrýlacaðý konusunda bir
yýðýn problemi içerir. Burada ana ilke, etkin savunmadan yana olmak ve edilgin savunmaya karþý çýkmaktýr.
Ýç savaþýmýzda, Kýzýl Ordunun gücü düþmanýn gücünü aþtýðý
anda, artýk, genellikle stratejik savunmaya gereksinmemiz kalmayacaktýr. O zaman, politikamýz, yalnýz stratejik saldýrý olacaktýr. Bu
deðiþme, kuvvetler dengesindeki genel deðiþmeye baðlý olacaktýr.
O zaman, savunma tedbirleri ancak kýsmi karakterde olacaktýr.
2. KUÞATMA VE EZME SEFERLERÝ ÝLE SAVAÞMAK
ÝÇÝN HAZIRLIKLAR

Düþmanýn planlanmýþ kuþatma ve ezme seferlerine karþý
gerekli ve yeterli hazýrlýklarý yapmadýkça, hiç kuþkusuz, edilgin bir
duruma düþeceðiz. Bu muharebeyi telaþla kabul etmek, zaferden
emin olmadan dövüþmek demektir. Bundan dolayý, düþman bir
kuþatma ve ezme seferi için hazýrlanýrken, bizim de bir karþý-sefere hazýrlanmamýz gerekir. Saflarýmýzdaki bazý kimselerin bir zamanlar yaptýðý gibi, bu türlü hazýrlýklara karþý olmak, çocukçadýr ve gülünçtür.
Burada, tartýþmalara kolayca yolaçabilecek güç bir sorun ortaya çýkýyor. Biz, ne zaman savunmaya son vermeli ve kuþatma ve
ezme seferine karþý sefere hazýrlanma [sayfa 130] aþamasýna geçmeliyiz? Düþman baþarýlý saldýrýmýza karþý kendisini savunurken, gelecek kuþatma ve ezme seferi hazýrlýklarý gizlice yürütülüyor; ve bu
yüzden, düþmanýn ne zaman saldýrýya geçeceðini bilmek güçleþiyor.
Bizim karþý-sefere hazýrlanma çalýþmalarýmýz çok erken baþlarsa,
bu, bizim saldýrýdan elde edeceðimiz kazançlarý azaltacaktýr ve bazan, Kýzýl Ordu ile halk üzerinde belirli zararlý etkileri olacaktýr. Çünkü, hazýrlýk aþamasýnda, ana tedbirler, geri çekilme ile ilgili askeri
hazýrlýklar ve bunlarý gerçekleþtirmek için politik seferberliktir. Bazan, çok erken hazýrlanmaya baþlarsak, bu, düþmanýn beklenmesi
halini alýr; düþman ortaya çýkmadan uzun süre bekledikten sonra,
saldýrýmýzý yenilememiz gerekir. Ve bazan, düþman, bizim yeni saldýrýmýz baþlangýç halindeyken saldýrýya geçebilir ve bizi güç bir durumda býrakabilir. Yani, hazýrlýklarýmýza tam zamanýnda baþlamamýz
önemli bir problemdir. Doðru zaman, hem bizim durumumuz hem
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de düþmanýn durumu ve ikisi arasýndaki iliþki dikkate alýnarak saptanmalýdýr. Düþmanýn durumunu bilmek için politik, askeri ve mali
durumu ile ülkesindeki kamuoyu üzerine bilgi toplamalýyýz. Bu bilgileri deðerlendirirken, düþmanýn toplam gücünü dikkate almalý,
geçmiþteki yenilgilerini abartmamalý, ama bir yandan da iç çeliþkilerini, mali güçlüklerini, geçmiþteki yenilgilerinin etkilerini vb. hesaba katmazlýk etmemeliyiz. Kendi tarafýmýza gelince, ne geçmiþteki
zaferlerimizi abartmalýyýz, ne de bunlarýn etkilerini gözden ýrak bulundurmalýyýz.
Genellikle, hazýrlýklara baþlama zamanýnýn seçiminde geç
kalmaktansa erken davranmak yeðdir. Çünkü, erken baþlanýrsa,
kayýplar daha az olur; hazýrlýklý olmak tehlikeyi uzaklaþtýrýr ve bizi
yenilmez bir duruma getirir.
Hazýrlýk dönemindeki temel problemler, Kýzýl Ordunun çekilmesi hazýrlýklarý, politik seferberlik, askere alma, mali konularda
ve erzak konusunda gerekli tedbirlerin alýnmasý ve politik bakýmdan bize yabancý unsurlarýn deneti gibi [sayfa 131] sorunlardýr.
Kýzýl Ordunun geri çekilmesi için hazýrlýklar ile, geri çekilmesini tehlikeye düþürecek bir yönde hareket etmemesini, hücumlarýnda fazla uzaklara gitmemesini ya da çok yorulmamasýný dikkate
almayý kastediyoruz. Geniþ ölçüde bir düþman saldýrýsý arifesinde,
Kýzýl Orduya baðlý ana kuvvetlerin bunlarý gözönünde bulundurmasý
gerekir. Bu gibi zamanlarda, Kýzýl Ordunun özellikle dikkate alacaðý
þeyler, muharebe alanlarýnýn seçiminin ve hazýrlanmasýnýn planlanmasý, gerekli ikmalin saðlanmasý, kendi kuvvetlerinin geniþletilmesi
ve eðitimi konularýdýr.
Kuþatma ve ezmeye karþý mücadelede, politik seferberlik,
birinci derecede önemli bir sorundur. Bu, þu anlama gelir: biz, Kýzýl
Ordu ile üs bölgelerindeki halka apaçýk, kesin ve hiç bir noktayý
karanlýkta býrakmaksýzýn, düþman saldýrýsýnýn kaçýnýlmaz olduðunu, halka ciddi zararlar vereceðini; ama ayný zamanda, düþmanýn
zaaflarýný, Kýzýl Ordu için elveriþli koþullarý, bizim zafere olan yenilmez inancýmýzý ve çalýþma þeklimizi anlatmalýyýz. Kýzýl Orduyu ve
bütün halký, kuþatma ve ezme seferine karþý mücadeleye ve üs
bölgelerini savunmaya çaðýrabiliriz. Askeri sýrlar dýþýnda, politik seferberlik açýkça yapýlmalý; üstelik, bunu, devrim davasýný destekleyebileceði umulan herkese ve her yere yaymak için elden gelen
hiç bir þey esirgenmemelidir. Burada en önemli nokta, kadrolarýn
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inandýrýlmasýdýr.
Yeni askerlerin kaydedilmesi, iki düþünceye dayandýrýlmalýdýr: birincisi, halkýn politik bilinç düzeyi ile nüfusun kalabalýklýðýna;
ikincisi, Kýzýl Ordunun o sýradaki durumuna ve bütün karþý-sefer
sýrasýnda verilmesi olasý kayýplarýn büyüklüðüne.
Karþý-seferlerde para ve yiyecek durumunun öneminin ne
kadar büyük olduðunu söylemenin gereði yoktur. Düþmanýn uzun
sürdüreceði bir sefer olasýlýðýný hesaba katmak zorundayýz. Baþta
Kýzýl Ordu ile devrimci üs bölgelerindeki [sayfa 132] halkýn en az maddi
gereksinmeleri olmak üzere, düþmanýn kuþatma ve ezme seferine karþý verilecek mücadele sýrasýndaki gereksinmelerin bir tahmini yapýlmalýdýr.
Politik bakýmdan bize yabancý unsurlara gelince, tedbiri elden býrakmamak koþuluyla, bunlarýn ihanetleri konusunda gereksiz kuþkulara kapýlmamalý, yararsýz tedbirlere baþvurmamalýyýz.
Toprak aðalarý, tacirler ve zengin köylüler arasýndaki farký dikkate
almalýyýz ve olup bitenlerin politik anlamýný onlara anlatarak tarafsýzlýklarýný saðlamaya çabalamalý, bir yandan da halk kitlelerini onlara gözkulak olmalarý için örgütlemeliyiz. Ancak en tehlikeli olanlarýna
karþý, tutuklama gibi ciddi tedbirler uygulamalýyýz.
Kuþatma ve ezme seferlerine karþý verilecek mücadelenin
baþarýsý, her þeyden önce, hazýrlýk dönemi görevlerinin yerine getirilme derecesine baðlýdýr. Hazýrlýklarda düþmanýn küçümsenmesinden ileri gelen gevþeklik ve düþman saldýrýlarýndan korkmanýn
doðurduðu panik, çok zararlý eðilimlerdir ve bunlarýn her ikisine de
þiddetle karþý koymak gerekir. Bizim için gerekli olan, atýlgan ama
sakin bir kafa ile yoðun ama düzenli bir çalýþmadýr.
3. STRATEJÝK GERÝ ÇEKÝLME

Stratejik geri çekilme, saldýrýsýný kýramayacaðý üstün bir kuvvetle karþýlaþan zayýf bir kuvvetin, gücünü korumak ve düþmaný
yenmek amacýyla zaman kazanmak için attýðý planlý stratejik bir
adýmdýr. Ama askeri serüvenciler, böyle bir adýmýn atýlmasýna inatla karþý çýkarlar ve düþmanla kapýlarýn dýþýnda çatýþmayý savunurlar.
Ýki boksör dövüþürken, akýllý olanýn çoðu zaman önce biraz
çekingen davrandýðýný, oysa budala olanýn daha baþlangýçta hýzla
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iþe giriþtiðini ve bütün gücünü harcadýðýný ve sonunda çekingen
davranana yenildiðini hep biliriz. [sayfa 133]
Þuyi Hu Çuyan hikayesinde,23 talim ustasý Hung, Lin Çunga,
hodri meydan! diye baðýrýr ve Çay Çin topraklarýnda dövüþmek
ister. Sonunda, geri çekilmekte olan Lin Çung, Hungun zayýf noktasýný bulur ve onu bir vuruþta yere serer.
Ýlkyaz ve Güz Çaðýnda, Lu ve Çi devletleri24 savaþýrken, Lu
devletinden Dük Çuyang, Çi ordularý daha yorgun düþmeden hücuma geçmek ister, ama Zayo Kuvay ona engel olur; düþman yorgun düþtükten sonra saldýrýya geçmek taktiðini uygular ve Çi ordularýný yener. Bu, Çin tarihinde, zayýf bir kuvvetin güçlü bir orduyu
yenmesine klasik bir örnektir. Bunun hikayesini, tarihçi Zoçiyu
Ming,25 þöyle anlatýr :
Ýlkyazýn Çi ordularý topraklarýmýzý iþgal etti. Dük,
savaþa baþlamak üzereydi. Zayo Kuvay, huzura kabul edilmesini istedi. Komþularý, Bu et yiyici yüksek memurlarýn
iþi, sana ne? dediler. Zayo, Et yiyiciler budaladýr, önceden hiç plan yapmazlar karþýlýðýný verdi ve Dükün huzuruna çýktý. Saldýrýya geçtiðiniz zaman neye güveneceksiniz? diye sordu. Dük, Ben ne yiyeceðimi, ne de giyeceðimi kendi keyfim için kullandým, ama onlarý hep
baþkalarýyla paylaþtým karþýlýðýný verdi. Zayo, Böyle saçma sadakalar herkese ulaþmaz. Halk sizin ardýnýzdan gelmeyecek dedi. Dük, Ben tanrýlara yaraþýr kurbanlar kestiðim gibi, yeþim taþý, ipek gibi armaðanlarý da eksik
etmedim. Onlara imaným [sayfa 134] var. dedi. Zayo, Böyle
saçma bir iman, güven uyandýrmaz. Tanrýlar seni kutsamayacaklar. dedi. Dük Küçük olsun, büyük olsun, bütün
yargýlamalarýn ayrýntýlarýna kendim bakamadým. Ama hep
23
Þuyi Hu Çuyon (Çayýrlarýn Kahramaný), bir köylü savaþýný anlatan ünlü bir Çin
öyküsüdür. Öykü, Yuan Hanedanýnýn sonu ve Ming Hanedanýnýn baþlangýcý sýralarýnda
yaþamýþ olan Þih Nay-ana atfedilir. Lin Çung ve Çay Çin, ikisi de, bu öykünün
kahramanlarýdýr. Hung, Çay Çinin mülkünde talim ustasýdýr. -Ed.
24
Lu ve Çi, Ýlkyaz ve Güz Çaðýnda (M.Ö. 722-481) iki feodal devletti. Çi, bugünkü
Þantung eyaletinin iç kesiminde, büyük bir devletti. Lu, güney kesimde, daha küçük
bir devletti. Dük Çuyang, Luda M.Ö. 693ten M.Ö. 662ye kadar saltanat sürdü. -Ed.
25
Zoçiyu Ming, Çoyu Hanedanýnýn klasik bir vakayinamesi olan Zo Çuyanýn
yazarýdýr. Aktarýlan parça için Zo Çuyanýn Dük Çuyangýn 10. Yýlý baþlýklý kesimine
bakýnýz (M.Ö. 684). -Ed.
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gerçeðin ortaya çýkmasýný istedim. dedi. Zayo, Bu sizin
halka sadakatinizi gösterir. Muharebeye girebilirsiniz. Böyle yaparsanýz sizi izlememe izin veriniz. dedi. Dük ile
ikisi, ayný savaþ arabasýna bindiler. Savaþa Çanþa-yoda
tutuþuldu. Dük, saldýrý trampetini çalmak üzereyken, Zayo,
henüz erken, dedi. Çinin adamlarý trampetlerini üç defa
çalýnca, Zayo, Þimdi de biz çalalým, dedi. Çi ordusu püskürtüldü. Dük peþlerine düþmek istedi, Zayo, gene, daha
zamaný deðil, dedi. Arabadan indi, düþmanýn tekerlek
izlerini inceledi ve arabanýn üzerine çýkarak ileriye doðru
baktý. Þimdi izleyebiliriz dedi. Böylece Çi birliklerinin izlenmesine baþlandý. Zaferden sonra, Dük, niçin böyle öðüt
verdiðini sordu. Zayo, savaþ cesarete dayanýr dedi. Ýlk
trampette cesaret kamçýlanýr, ikincisinde dalgalanýr, üçüncüsünde yiter. Düþmanýn cesareti tükendiði sýrada bizim
cesaretimiz henüz yüksekti ve zafere ulaþtýk. Büyük bir
devletin hareketlerini anlamak güçtür, tuzaða düþmekten
korktum. Ama düþmanýn tekerlek izlerini inceleyince, izlerin birbirlerini kestiðini gördüm ve uzaða bakýp sancaklarýnýn eðildiðini farkedince, izleyelim öðüdünde bulundum.
Bu, zayýf bir devletin güçlü bir devlete karþý koymasýnýn hikayesiydi. Hikaye, savaþtan önce yapýlan politik hazýrlýklarý anlatýyor: halkýn güveninin kazanýlmasý, karþý-saldýrýya geçmeye uygun
bir muharebe alanýný, Çanþa-yoyu anlatýyor. Karþý-saldýrýya geçmek
için uygun zamaný belirtiyor. Düþmanýn cesareti azalýrken kendilerininkinin yükseldiði zamaný, düþmanýn peþine takýlma zamanýný belirtiyor; bu, düþmanýn izinin birbirine karýþtýðý, sancaklarýnýn eðildiði
zaman oluyor. Bu savaþ, büyük bir savaþ olmamakla birlikte, stratejik savunmanýn ilkelerini anlatýyor. Çinin askeri [sayfa 135] tarihi, bu
ilkelere dayanýlarak kazanýlan savaþlarla doludur. Çu ve Han devletleri arasýndaki Çenkayo,26 Sin ve Han devletleri arasýndaki Kun-yang,27
Yuan Þayo ile Zayo Zayo arasýndaki Kuvantu,28 Vu ve Veyi devletleri
26
Ýlkçaðdaki Çenkayo kenti, bugünkü Çenkayo ilçesinin Honan eyaleti kuzeybatýsýnda, askeri önemi büyük olan bir kentti. M.Ö. 203te, Han Kralý Liyu Pang ile
Çu Kralý Siyang Yu arasýndaki muharebelere sahne oldu. Baþlangýçta, Siyang Yu,
Sinyang ve Çenkayoyu iþgal etti ve Liyu Pangýn kitalarý aþaðý yukarý bozguna uðradý.
Liyu Pang, Zeþuyi nehrini geçen Siyang Yu kitalarýnýn akýntýnýn ortasýna gelmesini
bekledi, sonra onlarý tepeledi ve Çenkayoyu ele geçirdi. -Ed.
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arasýndaki Çihpi,29 Lu Sun ile Liyu Peyi arasýndaki Yiling,30 Siyeh
Suyan ile Fu Çin arasýndaki Feyþuyi31 gibi ünlü muharebelerin hepsinde, [sayfa 136] taraflarýn kuvvetleri eþit deðildi, ama zayýf taraf, önce
biraz toprak yitirerek, düþmanýn saldýrýsýndan sonra saldýrýya geçti
ve güçlü tarafý yenilgiye uðrattý.
27
Ýlkçaðýn Kunyang kenti, bugünkü Honan eyaletinde, Yeksiyen ilçesinin
kuzeyinde, Liyu Siyunun (Doðu Han Hanedanýnýn kurucusu) Vang Mangýn (Sin
Hanedanýnýn imparatoru, M.S. 23) kýtalarýný yendiði yerdir. Ýki taraf arasýnda sayýca
pek büyük bir dengesizlik vardý. Liyu Siyunun toplam kuvveti 8-9.000 kiþi kadardý,
oysa Vang Mangýn kuvvetleri 400.000 kiþiydi. Ama Liyu Siyu, Vang Mangýn düþmaný
küçümseyen generallerinin (Vang Sun ile Vang Yi) gafletinden yararlanarak, sadece
3.000 kiþilik seçkin kýtalarýyla Vang Mangýn ana kuvvetlerini bozguna uðrattý. Ve bu
zaferini arta kalan düþman kuvvetlerini ezerek pekiþtirdi. -Ed.
28
Kuvantu, Honan eyaletinde, bugünkü Çunmoyu ilçesinin kuzey-doðusundaydý
ve Zayo Zayo ile Yuan Þayo ordularý arasýndaki muharebeye sahne oldu (M.S. 200).
Yuan Þayonun ordusu 100.000 kiþilikti, oysa Zayo Zayonun sadece zayýf bir kuvveti
vardý ve donatýmý yetersizdi. Zayo Zayo, düþmaný küçümseyen Yuan Þayo kýtalarýnýn
saðgörüsüz-lüðünden yararlanarak, çevik kýtalarýný beklenmedik bir hücuma kaldýrdý
ve düþmanýn erzak, malzeme ve gereçlerini ateþe verdi. Yuan Þayonun ordusu
bozuldu ve ana kuvveti yok edildi. -Ed.
29
Vu eyaletinin hükümdarý Sun Çuyan ve Veyi devletininki Zayo Zayo idi. Çihpi,
Hupeh eyaletinde, Çiayonun kuzey-doðusunda, Yangçve ýrmaðýnýn güney
kenarýndaydý. Zayo Zayo, M.S. 208de, 800.000 kiþilik olduðunu ilan ettiði 500.000
kiþiyi aþkýn bir orduyla Sun Çuyana saldýrdý. Zayo Zayonun düþmaný Liyu Peyi ile
müttefik olan Sun Çuyan 30.000 kiþilik bir kuvvet topladý. Zayo Zayonun ordusunda
salðýn hastalýk olduðunu ve bu ordunun suda etkinlik göstermeye alýþýk olmadýðýný
bilen Sun Çuyan ile Liyu Peyinin müttefik ordularý, Zayo Zayonun donanmasýný
ateþe verdi ve düþmaný ezdi. -Ed.
30
Yiling, Hupeh eyaletinde bugünkü Ýçangýn doðusuna düþen, Vu devleti generallerinden Lu Sunun, Þu hükümdarý Liyu Peyinin ordusunu M.S.222de yendiði
yerdir. Liyu Peyinin kýtalarý savaþýn baþlangýcýnda birbiri ardýna zaferler kazandýlar
ve Vu ülkesine, Yilinge kadar beþ-altý yüz li girdiler. Yilingi savunan Lu Sun, altýayý
aþkýn bir süre, Liyu Peyinin kýtalarý tümüyle þaþkýna dönüp bitkin düþünceye ve
moralleri bozuluncaya kadar muharebeden kaçýndý. Ondan sonra, elveriþli
rüzðardan yararlanýp Liyu Peyinin kýtalarýnýn çadýrlarýný yaktý ve onlarý bozguna
uðrattý. -Ed.
31
Doðu Zin hanedanýnýn bir generali olan Siyeh Suyan, Anvay eyaletinde Feyþuyi
nehri kenarýnda, M.S. 383te, Çin devleti hükümdarý Fu Çiyeni yendi. Fu Çiyenin
600.000 kiþiyi aþkýn bir piyade ve 270.000 kiþilik bir süvari kuvveti ve 30.000 kiþiyi
aþkýn bir muhafýz kýtasý vardý. Doðu Zinin kara ve nehir kuvvetleri ise sadece 80.000
kiþiden oluþuyordu. Ordular, Feyþuyi ýrmaðýnýn karþý kýyýlarýnda sýralandýklarý zaman,
Siyeh Suyan, düþman kýtalarýnýn kendilerine aþýrý güvenmelerinden yararlandý, ve
Fu Çiyene kýtalarýný geri çek-mesi ve böylece Doðu Zin kuvvetlerine nehri geçmesi
ve onun hesabýný görmesi için yer açmasýný yalvardý. Fu Çiyen razý oldu, ama geri
çekilmeyi emredince, kýtalarý paniðe ka-pýldý ve durdurulamadý. Fýrsattan yararlanan
Doðu Zin kýtalarý, nehri geçti ve hücuma kalkarak düþmaný bozguna uðrattý. -Ed.
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Bizim savaþýmýz 1927 güzünde baþladý, o sýrada hiç görgümüz yoktu. Nançang Ayaklanmasý,32 ile Kanton Ayaklanmasý33
baþarýsýzlýkla sonuçlandý, Hunan-Hupeh-Kiyangsi sýnýr bölgesinde
Güz Hasadý Ayaklanmasýnda,34 Kýzýl Ordu gene birkaç yenilgiye uðradý ve Hunan-Kiyangsi sýnýrý üzerinde Çinkang daðlarýna çekildi.
Nisan ayýnda, Nançang Ayaklanmasý yenilgisinden arta kalan birlikler, Güney Hunan yoluyla Çinkang daðlarýna geldiler. Mayýs 1928de gerilla savaþýnýn basit, ama o zamanýn koþullarýna uyan 16 karakter formülü þöyleydi: düþman ilerlerse, biz, geri çekiliriz; düþman
kamp kurarsa, onu taciz ederiz; düþman yorulunca, saldýrýrýz;
düþman geri çekilirse, izleriz. Bu on altý karakterli askeri ilke, Li Lisan çizgisinden önce, Merkez Komitesince kabul edildi. Sonradan
harekât ilkelerimiz daha da [sayfa 137] geliþtirildi. Kiyangsi üs bölgesindeki çevirme ve ezmeye karþý giriþilen ilk karþý-seferimiz sýrasýnda düþmaný içerilere çekme ilkesi uygulandý ve baþarý kazanýldý.
Düþmanýn üçüncü çevirme ve ezme seferi yenilgiye uðratýldýðý
zaman Kýzýl Ordunun harekât ilkeleri artýk ortaya çýkmýþ bulunuyordu. Bu, askeri ilkelerimizin geliþmesinde yeni bir aþamaya iþaret
ediyordu ve kapsam olarak gitgide zenginleþti, þekil olarak birçok
deðiþikliklere uðradý, aslýnda on altý karakterlik formüle uygun kalmakla birlikte, ilk basit yapýlarýnda deðiþiklikler oldu. On altý karakterli formül çevirme ve ezme ile mücadele için temel ilkeleri,
stratejik savunma ve stratejik saldýrýnýn ilk aþamasýný, savunma halindeyken stratejik geri çekilme ve stratejik karþý-saldýrý aþamalarýný
kapsýyordu. Bundan sonra sadece formülün geliþmesi kalýyordu.
Ama Ocak 1932den baþlayarak, Partinin Üçüncü Kuþatma
ve Ezme Seferinin Bozguna Uðratýlmasýndan Sonra Bir ya da Daha
32
Kiyangsi eyaletinin baþkenti olan Nançang, 1 Aðustos 1927de, Çin Komünist
Par-tisinin, Çan Kay-þek ve Vang Çing-veyinin karþý-devrimi iIe mücadele etmek ve
1924-27 devrimini devam ettirmek için çýkardýðý ünlü ayaklanmaya sahne oldu.
Yoldaþ Çu En-lay, Ho Lung ve Yen Tingin yönettiði ayaklanmaya otuz binden fazla
asker katýldý. Ýsyan ordusu, planlandýðý gibi, 5 Aðustosta Nançangdan çekildi, ama
Kuvantung eyaletindeki Çayaçova ve Suvatova yaklaþýrken bir yenilgiye uðradý.
Yoldaþ Çu Teh, Çen Yi ve Lin Piao yönetiminde, kýtalarýn bir kesimi, daha sonra,
Çinkang daðlarýna varmaya çalýþtý ve orda yoldaþ Mao Çe-tungun komutasýndaki
Birinci Ýþçi ve Köylü Kýzýl Ordusunun 1. Tü-menine katýldý. -Ed.
33
Bkz: Çinde Kýzýl Politik Ýktidar Niçin Varolabilir? adlý makalenin 10 nolu
notu, s. 14. -Ed.
34
Güz Hasadý Ayaklanmasý için bkz: Çinkang Daðlarýndaki Mücadele adlý
makalenin 4 nolu notu, s. 24. -Ed.
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Fazla Eyalette Zafer Uðruna Mücadele baþlýklý kararýndan sonra,
sol oportünistler, bu doðru ilkelere saldýrdýlar; sonunda, konulmuþ
ilkeleri bir kenara ittiler ve onlara karþýt yeni ilkeler ya da uygun
ilkeler koydular. Ondan sonra, eski ilkeler artýk uygun sayýlmadý ve
gerillacýlýk sayýlarak reddedildi. Merkez Komitesi, Politik Büronun
Zunyideki, Kuvayçoy eyaleti Ocak 1935 geniþletilmiþ toplantýsýný
kabul etmeden önce bu yanlýþ yolun iflasý ilan edildi ve eski yolun
doðruluðu yeniden kabul edildi. Ama ne pahasýna!
Gerillacýlýða þiddetle karþý çýkan o yoldaþlar, yalnýzca þu
kanýtlarý gösteriyorlardý: düþmaný içerlere çekmek yanlýþtý, çünkü
arazimiz pek de geniþ deðildi. Gerçi bu yol izlenerek muharebeler
kazanýlmýþtý, ama þimdi durum farklý deðil miydi? Üstelik düþmaný
araziyi ona býrakmadan yenmek daha iyi deðil miydi? Ve düþmaný
kendi bölgelerinde, ya da onun bölgeleriyle bizimkilerin sýnýrlarýnda
yenmek [sayfa 138] daha iyi deðil miydi? Eski uygulamalarýn bunlara
uyan bir yaný yoktu ve onlar, yalnýz gerillalarýn kullandýklarý yöntemlerdi. Artýk kendi öz devletimiz kurulmuþtu ve Kýzýl Ordumuz
düzenli bir ordu haline gelmiþti. Çan Kay-þeke karþý mücadelemiz,
iki devlet arasýnda, iki büyük ordu arasýnda bir savaþ halini almýþtý.
Tarih yinelenmemeliydi ve gerillacýlýða özgü her þey tümüyle bir
kenara atýlmalýydý. Yeni ilkeler tümüyle marksist idi, oysa eskilerini daðlardaki gerilla birlikleri yaratmýþtý ve daðlarda marksizm yoktu. Yeni ilkeler, eskilerin anti-teziydi. Þöyle: Ona karþý birle, yüze
karþý onla mücadeleye gir, cesaretle ve azimle dövüþ, þiddetli izlemelerle zaferlerden sonuna kadar yararlan, Bütün cephelerden
saldýr, Kilit kentleri iþgal et, ve Ayný zamanda, iki yumruk ile iki
yönden vur. Düþman hücum ettiði zaman, düþmanýn iþini bitirmenin yöntemleri þunlardý: Düþmaný kapýlarýn dýþýnda karþýla,
Önce vurarak üstünlüðü kazan, Kabýmýzý-kacaðýmýzý kýrýlmaya
býrakma, Bir karýþ toprak verme ve Kuvvetleri altý yürüyüþ koluna ayýr. Savaþ, devrim yolu ile sömürgecilik yolu arasýndaki kesin
muharebe idi; saldýrýlarýn kýsa sürdüðü, blokhavzlarda verilen bir
yýpratma savaþýydý, uzatmalý savaþtý. Bundan baþka, büyük bir
geri bölge ve kesinlikle merkezileþtirilmiþ bir komuta kurmak vardý.
Son olarak, büyük ölçüde bir ev-taþýma sözkonusuydu. Ve bunlarý kabul etmeyen herkes, cezalandýrýlmalý, oportünistlikle damgalanmalýydý, vb..
Hiç kuþkusuz, bu teorilerin ve pratiklerin hepsi yanlýþtý. Bun-
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lar, öznelcilikten baþka bir þey deðildi. Bu öznelcilik, elveriþli koþullarda, kendisini küçük-burjuva devrimci baðnazlýðý ve aceleciliði
þeklinde açýða vuruyor, felaket zamanlarýnda, durum kötüleþtiði için,
sýrayla, tehlikeli pervasýzlýða, tutuculuða ve asker kaçaklýðýna dönüþtü. Bunlar, öfkeli ve bilgiçlik taslayan kiþilerin teorileri ve pratikleriydi; marksizm ile en küçük bir iliþkileri yoktu; aslýnda [sayfa 139]
hepsi anti-marksistti.
Burada, yalnýzca, Kiyangside düþmaný içerlere çekmek ve
Seçhuvanda cepheyi daraltma denilen stratejik geri çekilmeyi
tartýþacaðýz. Eski teoricilerin ya da uygulayýcýlarýn hiç biri, bunun,
kuvvetli bir orduya karþý çarpýþan zayýf bir ordunun kabul etmesi
gereken politika olduðunu hiç bir zaman yadsýmamýþlardýr. Yabancý askeri uzmanlar, stratejik savunma harekâtlarýnda, baþlangýçta
kesin muharebelerden çoðu zaman kaçýnýldýðýný, ve ancak koþullar
elveriþli hale gelince kesin muharebelere gerildiðini söylemektedirler. Bu, tümüyle doðrudur ve buna eklenecek hiç bir þeyimiz yoktur.
Stratejik geri çekilmenin amacý, askeri kuvveti korumak ve
onu karþý-saldýrý için hazýrlamaktýr. Geri çekilme zorunludur, çünkü
kuvvetli bir ordunun saldýrýsý önünde bir adým geri çekilmemek,
kendi öz kuvvetlerinin korunmasýný tehlikeye atmak demektir. Bununla birlikte, geçmiþte, bir çok kimse, geri çekilmeyi salt savunmanýn oportünist bir yolu sayarak, geri çekilmeye inatla karþý koymuþtur. Tarihimiz, onlarýn muhalefetlerinin tümüyle yanlýþ olduðunu göstermiþtir.
Bir karþý-saldýrýya hazýrlanmak için, kendimize elveriþli ama
düþmana elveriþsiz koþullarý seçmeli ya da yaratmalýyýz ki, karþýsaldýrý aþamasýna girmeden önce, kuvvetler dengesinde bir deðiþiklik
meydana getirelim.
Eski deneyimlerimizin ýþýðý altýnda, geri çekilme aþamasý boyunca koþullarýn bize elveriþli ve düþmana elveriþsiz olduðunu kabul etmeden önce ve karþý-saldýrýya geçmeden önce, genellikle hiç
deðilse ikisini saðlama baðlamamýz gereken koþullar aþaðýdadýr:
1) Ahali Kýzýl Orduyu etkin olarak destekler.
2) Arazi harekâtlara elveriþlidir.
3) Kýzýl Ordunun bütün ana kuvvetleri toplanmýþtýr.
4) Düþmanýn zayýf noktalarý keþfedilmiþtir. [sayfa 140]
5) Düþman yorgun ve maneviyatý bozuk bir duruma
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düþürülmüþtür.
6) Düþman yanlýþlar yapmaya sevkedilmiþtir.
Birinci koþul ahalinin etkin desteði, Kýzýl Ordu için en önemli
olanýdýr. Bu, bir üs bölgesine sahip olmak demektir. Üstelik bu
koþul saðlanmýþsa, 4, 5 ve 6. koþullarý yerine getirmek kolaydýr.
Bundan dolayý düþman tam bir saldýrýya geçtiði zaman, Kýzýl Ordu,
genellikle, Beyaz bölgeden üs bölgesine çekilir; çünkü orasý ahalinin Kýzýl Orduyu Beyaz Orduya karþý en etkin þekilde desteklediði
yerdir. Bir üs bölgesinin orta kesimi ile sýnýr kesimi arasýnda da bir
fark vardýr; orta kesimdeki halk, düþmana haber sýzmasýný daha iyi
engeller; keþifte, ulaþtýrmada, çarpýþmalara katýlmada, vb. daha iyidir. Kiyangside, birinci, ikinci ve üçüncü kuþatma ve ezme seferlerine karþý dövüþürken, geri çekilme için uç noktalar olarak seçilen yerlerin hepsinin de birinci koþulun, ahalinin desteðinin, yetkin ya da hayli iyi olduðu kesimlerde bulunmasý bundan ötürüdür.
Üs bölgelerimizin bu ayýrýcý özelliði, Kýzýl Ordunun harekâtlarýý sýradan harekâtlardan çok farklý kýldý ve düþmanýn, sonradan, blokhavz
savaþý politikasýna baþvurmasýnýn ana nedeniydi.
Ýç hatlarda harekâtta bulunmanýn bir üstünlüðü, geri çekilen
orduya kendine elveriþli araziyi seçme olanaðýný vermesi ve hücum
eden orduyu o arazinin sýnýrlarýnda dövüþmeye zorlamasýdýr. Zayýf
bir ordu, güçlü bir orduyu yenmek için, muharebe alaný olarak
elveriþli bir araziyi dikkatle seçmelidir, ama bu koþul tek baþýna
yeter deðildir ve öbür koþullar da onunla birlikte bulunmalýdýr. Bunlarýn birincisi, ahalinin desteðidir; ikincisi ise, hýrpalanmasý mümkün bir düþman, örneðin, yorgun ve yanlýþlar yapmýþ bir düþman,
ya da savaþma yeteneði nispeten az ve ilerleyen bir düþman koludur. Bu koþullarýn eksikliði halinde, çok uygun bir arazi bulsak bile
o araziye önem vermemeli ve [sayfa 141] koþullarý saðlama baðlamak
için geri çekilmeyi sürdürmeliyiz. Beyaz bölgelerde uygun arazi kýtlýðý yoktur. Ama oralar, ahalinin desteði elveriþli koþuluna sahip deðildir. Öbür koþullar henüz tamamlanmamýþsa, Kýzýl Ordu için üs
bölgesine çekilmekten baþka yapýlacak bir þey yoktur. Beyaz bölgeler ile Kýzýl bölgeler arasýndaki farklar, bir üs bölgesinin orta kesimi ile sýnýr kesimleri arasýnda da çoðu zaman vardýr.
Yerel birlikler ve durdurma kuvvetleri dýþýnda, bütün hücum
kýtalarýmýz, ilkeye uygun olarak, toplanmalýdýr. Stratejik bakýmdan
savunmada olan bir düþmana saldýrýrken, Kýzýl Ordu kendi kuvvet-
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lerini çoðu zaman yayar. Düþman bir defa tam bir saldýrýya geçince,
Kýzýl Ordu bir merkeze doðru geri çekilmeyi gerçekleþtirir, geri
çekilmek için seçilen uç nokta, çoðu zaman üs bölgesinin orta
kesimindedir, ama bazan, koþullar gerektirdiði için, ön (cephe) ya
da geri kesimlerindedir.
Kuvvetli bir orduya karþý dövüþen zayýf bir ordu için temel
olan bir baþka koþul hücum için düþmanýn daha zayýf birliklerini
seçmektir. Ama düþman saldýrýsýnýn baþlangýcýnda, ilerleyen düþman
kollarýndan hangisinin en kuvvetli ve hangisinin ikinci derecede
kuvvetli, hangisinin en zayýf ve hangisinin ikinci derecede zayýf olduðunu çoðu zaman bilmeyiz ve bundan dolayý bir keþif iþlemi
gereklidir. Bu, çoðu zaman, hayli zaman alýr. Stratejik geri çekilmenin gerekliliðinin bir baþka nedeni de budur. Hücum eden düþman
bizden pek çok kalabalýksa ve çok daha kuvvetliyse, kuvvetler dengesinde bir deðiþikliði ancak düþman üs bölgemize derinliðine girdiði ve kendisini tehdit eden þiddetin tadýna baktýðý zaman
baþarabiliriz. Çan Kay-þek alaylarýndan birinin kurmay baþkaný,
üçüncü kuþatma ve ezme seferi sýrasýnda þöyle demiþti: Saðlam
yapýlý adamlarýmýz kendilerini yýpratarak zayýfladýlar, zayýf adamlarýmýz kendilerini ölesiye yýprattýlar, ya da Çen Ming-þunun, Kuomintangýn [sayfa 142] Kuþatma ve Ezme Ordusunun Batý Kolu baþkomutanýnýn sözcükleriyle Her yerde Kýzýl Ordu güpegündüz yürürken,
Ulusal Ordu karanlýkta el yordamýyla yürüyor. O zamana kadar,
düþman ordusu, hala kuvvetli olmakla birlikte pek zayýf düþmüþtür,
askerleri yorgundur, maneviyatlarý çökmektedir ve zayýf noktalarýndan birçoðu ortaya çýkmýþtýr. Ama Kýzýl Ordu zayýf olmakla birlikte,
kuvvetini kazanmýþ ve enerjisini biriktirmiþtir ve bitkin düþen
düþmanýný gönül rahatlýðý ile beklemektedir. Böyle bir zamanda, iki
taraf arasýnda belirli bir eþitlik saðlamak, ya da düþmanýn kesin
üstünlüðünü nispi üstünlüðe ve bizim kesin güçsüzlüðümüzü nispi
güçsüzlüðe dönüþtürmek, ve bazan düþmana üstün hale bile getirmek genellikle olanaklýdýr. Kýzýl Ordu, Kiyangsideki üçüncü kuþatma ve ezme seferine karþý dövüþürken, üs bölgesinin geri kesiminde toplanmak üzere en son sýnýra kadar çekildi; böyle yapmasaydý, düþmaný yenemezdi; çünkü düþmanýn kuþatma ve ezme
kuvvetleri Kýzýl Ordudan on kat daha büyüktü. Sun Vu-zu, düþman
dinç iken ondan kaç, düþman bitkin düþünce ona darbeyi indir
derken düþmaný üstünlüðünü yitirecek kadar yormayý ve manevi-
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yatýný bozmayý ima ediyordu. Sonunda geri çekilmenin amacý,
düþmaný yanlýþlar yapmaya sevketmek ya da yanýlgýlarýný bulmaktýr. Bir düþman komutanýnýn, akýllý da olsa, nispeten uzun bir sürede bazý yanlýþlar yapmaktan kaçýnamayacaðýna, ve bu yüzden onun
verdiði açýklardan sonuna kadar yararlanmamýzýn her zaman olanaklý olduðunu akýl erdirmek gerekir. Düþman, yanlýþlar yapmaya uygun durumdadýr, týpký bizim kendimizin de bazan yanlýþ hesap
yapmamýz ve onun sonuna kadar yararlanacaðý açýklar vermemiz,
gibi; bundan baþka biz, kendi hareketlerimizle, örneðin Sun Vuzunun dediði gibi, ortaya çýktýðý hilesi yaparak, yani, doðuya düzmece bir hücumda bulunup batýdan hücum ederek, düþmaný
yanlýþlar yapmaya sevkedebiliriz. Böyle yaparsak, geri çekilme için
uç noktalar [sayfa 143] kesinlikle belirli bir alanýn içinde olmaz. Bazan,
önceden belirlenen bölgeye geri çekildiðimiz ve henüz yararlanabileceðimiz açýk noktalar bulamadýðýmýz zaman daha da geri çekilmeli ve düþmanýn bir açýk vermesini beklemeliyiz.
Geri çekilerek ulaþmaya çalýþtýðýmýz elveriþli koþullar, yukarda saptananlardýr. Ama bu, (bu koþullar hazýr oluncaya kadar bir
karþý-saldýrýya geçilemez demek deðildir. Bu koþullarýn hepsinin
birden ayný zamanda bulunmasý ne olanaklýdýr ve ne de gereklidir.
Ama kuvvetli bir düþmana karþý iç hatlarda harekâtta bulunan zayýf
bir kuvvet, böyle koþullarý, düþmanýn gerçek durumunun ýþýðý altýnda gerekli olduklarý ölçüde, saðlamaya çabalamalýdýr. Bütün karþýt
görüþler yanlýþtýr.
Geri çekilme için uç nokta konusundaki karar, durumun
bütününe dayanmalýdýr. Durumla ancak kýsmen iliþkili sayýlan, karþýsaldýrýya geçmemize elveriþli görünen bir yerde, orasý durumun bütünü bakýmýndan da üstünlük saðlamýyorsa, karar kýlmak yanlýþtýr.
Çünkü, karþý-saldýrýnýn baþlangýcýnda, sonraki geliþmeleri dikkate
almamýz gerekir ve karþý-saldýrýmýz her zaman kýsmi bir ölçüde
baþlar. Bazan geri çekilme için uç noktasý, Klyangsideki kuþatma
ve ezme önündeki ikinci ve dördüncü karþý-seferimizde ve ÞensiKansu bölgesindeki üçüncü karþý-seferimizde olduðu gibi, üs bölgesinin cephe kesiminde saptanmasý gerekir. Zaman zaman, uç
nokta, Klyangsideki ilk karþý-seferimizdeki gibi, üs bölgesinin orta
kesiminde olmak gerekir. Baþka zamanlarda ise, Kiyangsideki
üçüncü karþý-seferimizde olduðu gibi, üs bölgesinin geri kesiminde
saptanmalýdýr. Bütün bu hallerde, karar, kýsmi durum ile durumun
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bütünü arasýndaki karþýlýklý iliþkiye göre alýndý. Ama Kiyangsideki
beþinci karþý-seferimiz sýrasýnda, ordumuz geri çekilmeye önem
vermedi, çünkü kýsmi durumu da, tüm durumu da hesaba katmadý, ve bu, gerçekten aþýrý aceleci ve çýlgýnca bir durumdu. Bir durum birtakým etkenleri biraraya getirir; durumun [sayfa 144] bir parçasý
ile bütünü arasýndaki iliþkiyi dikkate alýrken, kararýmýzý, düþmanýn
tarafýndaki ve bizim tarafýmýzdaki etkenlerin hem kýsmi ve hem de
tüm durumda açýkça gösterildiði, bizim bir karþý-saldýrýya baþlamamýza belirli bir ölçüde elveriþli olup olmadýðýna dayandýrmalýyýz.
Bir üs bölgesinde geri çekilme için uç noktalar, genellikle üç
tipe ayrýlabilir: üs bölgesinin cephe kesimindekiler, orta kesimindekiler ve geri kesimindekiler. Bununla birlikte, bu, Beyaz bölgede
çarpýþmayý topluca reddetmek mi demektir? Hayýr, biz, ancak düþmanýn geniþ çapta bir kuþatma ve ezme seferinin gereðine bakmak zorunda olduðumuz zaman Beyaz bölgede çarpýþmayý reddederiz. Ancak düþmanýn kuvveti ile bizimki arasýnda büyük bir oransýzlýk olduðu zaman, kuvvetimizi korumak ve düþmaný yenmek için
zaman kazanmak ilkesine göre hareket ederek, üs bölgesine geri
çekilmeyi ve düþmaný içerilere çekmeyi savunuruz, çünkü ancak
böyle yaparak karþý-saldýrýmýza elveriþli koþullarý yaratabiliriz. Durum böylesine ciddi deðilse, ya da Kýzýl Ordunun üs bölgesinde bile
karþý-saldýrýya baþlayamayacaðý kadar ciddi ise, ya da karþý-saldýrý
iyi geliþmiyorsa ve durumda bir deðiþiklik yapmak için daha da geri
çekilmek gerekli ise, o zaman, hiç deðilse teorik olarak, geri çekilme için uç noktalarýnýn bir Beyaz bölgede saptanmasýný kabul etmeliyiz; ancak, bu çeþit deneyimimiz çok azdýr.
Genellikle, Beyaz bir bölgede geri çekilme için uç noktalarý
üç tipe ayrýlýr: 1) bizim üs bölgemizin cephesindekiler, 2) yanlarýndakiler ve 3) arkasýndakiler. Ýþte birinci tipe bir örnek:
Kiyangsideki kuþatma ve ezme önündeki birinci karþý-seferimiz sýrasýnda, Kýzýl Ordunun içinde ayrýlýk ve yerel Parti örgütünde bölünme (Li Li-sanýn tutumunun ve A-B [sayfa 145] Grubunun35 yarattýðý iki çeþit problem) olmasaydý, kuvvetlerimizi Kiyan, Nanfeng
ve Çansunun meydana getirdiði açý içinde toplayabilir ve bir karþýsaldýrýya geçebilirdik; bu, akla sýðar. Çünkü Kan ve Fu nehirleri arasýn35
A-B (Anti-Bolþevikin baþ harfleri) Grubu, Kýzýl Bölgelerdeki gizli Kuomintang
ajanlarýnýn karþý-devrimci örgütü idi. -Ed.
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daki bölgede ilerleyen düþman kuvveti, kuvvet bakýmýndan, Kýzýl
Ordudan pek üstün deðildi (100.000e karþý 40.000). Gerçi halkýn
desteði üs bölgesindeki kadar etkin deðildi ama arazi elveriþliydi;
üstelik, ayrý ayrý yollar boyunca ilerleyen düþman kuvvetlerini birer
birer ezmek olanaklýydý.
Þimdi ikinci tipe bir örnek verelim:
Kiyangside üçüncü karþý-seferimiz sýrasýnda, düþman saldýrýsý o kadar geniþ çapta olmasaydý; düþman kollarýndan birisi Fukiyen-Kiyangsi sýnýrýnda Çiyenning, Liçuyan ve Tayningden
ilerlemeseydi, ve o kol hücum edemeyeceðimiz kadar kuvvetli olmasaydý, Kýzýl Ordu, kuvvetlerini Batý Fukiyende Beyaz bölgede
yýðabilirdi ve Çuyiçin ilçesinden Sikuyoya bin lilik bir yay çizerek
gitmeden, önce o kolu ezebilirdi; bu da akla sýðar.
Sonunda üçüncü tipe de bir örnek verelim:
Kiyangsideki ayný üçüncü karþý-sefer sýrasýnda, düþmanýn
ana kuvveti batýya deðil de güneye yönelseydi, düþmaný daha güneye gitmeye sevketmek için, Huyiçang-Sunvu-Anyuvan bölgesine
(Beyaz bir bölge) çekilmek zorunda kalabilirdik; o zaman, üs bölgesinin kuzeyindeki düþman kuvveti o sýrada çok büyük olmasaydý, Kýzýl Ordu Kuzeye, üs bölgesinin içerlerine doðru sevkedilebilirdi.
Bununla birlikte, yukardaki örneklerin hepsi de varsayýlýdýr
ve gerçeklere dayanmamaktadýr; istisnai sayýlmalarý ve genel ilkeler olarak ele alýnmamalarý gerekir. Düþman geniþ çapta bir kuþatma ve ezme seferine baþladýðý zaman, bizim genel ilkemiz, onu
içerlere çekmek, üs bölgesine çekip onunla orada çarpýþmaktýr,
çünkü onun saldýrýsýný [sayfa 146] kýrmada en güvenilir yöntemimiz
budur.
Düþmaný kapýlarýn önünde karþýlamayý savunanlar, stratejik geri çekilmeye muhalefet ediyorlar; geri çekilmenin, arazi kaybý,
halkýn zarara uðramasý (kabýmýzý-kacaðýmýzý kýrýlmaya býrakma
dedikleri þey), ve dýþarda ters yankýlara yolaçýlmasý demek olduðunu öne sürüyorlar. Beþinci karþý-seferimiz sýrasýnda, bir adým geri
çekildiðimiz her zaman düþmanýn blokhavzlarýný bir adým ilerletirdi, öyle ki üs bölgelerimiz durmadan daralýr ve yitirilmiþ topraklarý
yeniden ele geçirmenin çaresini bulamazdýk, dediler. Düþmaný içerlere çekmek geçmiþte yararlý olsaydý bile, düþmanýn blokhavz savaþýný benimsediði beþinci kuþatma ve ezme seferine karþý yararsýz
olurdu. Bu seferle baþa çýkmanýn biricik yolu, diyorlardý, kuvvetleri-
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mizi direnme için bölmek ve düþmana kýsa ve seri darbeler indirmek idi.
Böyle görüþlere bir yanýt vermek kolaydýr, ve bunu zaten
tarihimiz yapmýþtýr. Arazi kaybýna gelince, çoðu zaman yalnýz kayýpla kayýptan kaçýnýlabilir; bu, almak için ver ilkesidir. Yitirdiðimiz
þey arazi ve kazandýðýmýz þey düþmana karþý zafer, artý, arazimizin
yeniden ele geçirilmesi ve ayný zamanda geniþletilmesi ise, o zaman bu, kârlý bir iþtir. Karþýlýklý bir ticaret iliþkisinde, bir alýcý biraz
para yitirmezse mal alamaz. Bir devrimci harekette uðranýlan kayýplar, yýkýmý gerektirir, ve buna karþýlýk kazanýlan þey ilerici bir karakterin kurulmasýdýr. Uyku ve dinlenme, zaman kaybýný gerektirir,
ama ertesi çünkü çalýþma için enerji kazandýrýr. Herhangi bir budala bunu anlamaz ve uyumayý reddederse, ertesi gün enerjisi olmayacaktýr; ve bu, zararlý bir iþtir. Bu türlü nedenler yüzünden beþ
karþý-seferi kesinlikle yitirdik. Arazimizin bir kesiminden vazgeçme
gönülsüzlüðü, onun hepsinin yitirilmesine yolaçtý. Habeþistan da,
düþmanla baþbaþa çatýþtýðý zaman arazisini yitirdi, ama bu, onun
yenilgisinin birinci nedeni deðildi.
Ayný þey, halkýn zarara uðramasý konusunda da doðrudur.
[sayfa 147] Kýsa bir sürede bazý ailelerin kapkacaðýný kýrýlmaya býrakmayý reddederseniz, bütün halkýn kapkacaðýnýn uzun bir süre kýrýlagitmesine yolaçarsýnýz. Kýsa süreli politik ters geri tepmelerden korkarsanýz, bunun bedelini uzun süreli politik, ters geri tepmelerle
ödemeniz gerekecektir. Ekim Devriminden sonra, Rus bolþevikleri
sol komünistlerin kanýlarýna göre hareket etselerdi ve Almanya
ile barýþ antlaþmasý imzalamayý reddetselerdi, yeni doðmuþ olan
Sovyetler vakitsiz ölüm tehlikesine düþerdi.36
Bu türlü devrimci sol kanýlar, küçük-burjuva aydýnlarýnýn
devrimci aceleciliðinden olduðu kadar, köylü küçük üreticilerin darkafalý tutuculuðundan da doðar. Böyle kanýlarý kabul eden kimseler, problemleri ancak tek yanlý ele alýrlar ve durumun tümü üstüne
genel bir görüþ edinmeye güç yetiremezler; bugünün kazançlarýnýn
yarýnýnkilerle ya da parçanýn çýkarýný bütününkiyle birleþtirmede
isteksizdirler, ama kýsmi ve geçici olana körükörüne ve olanca güçle36
Bkz: V. I. Lenin, Ayrý ve Ýlhakçý Bir Barýþa Hemen Karar Verilmesi Sorunu
Üzerine Tezler, Garip ve Müthiþ, Ciddi Bir Ders ve Ciddi Bir Sorumluluk, Savaþ
ve Barýþ Üzerine Rapor, Seçme Yapýtlar, iki cilt, Ýngilizce baský, FLPH, Moskova
1952, c.II, Böl. 1, ve SBKP(B) Tarihi, Kýsa Ders, Bölüm 7, Kesim 7. -Ed.
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riyle sarýlýrlar. Elbette, zamanýn somut koþullarý içinde, yürürlükteki
durumun ve dönemin bütünü için uygun olduklarý zaman ve özellikle kesin olduklarý zaman kýsmi ve geçici olana inatla sarýlmaktayýz; yoksa birer engel olan þeyleri savsamamýz ve onlarla hiç uðraþmamanýn savunucularý haline geliriz. Bir geri çekilmenin neden
bir uç noktasý olmak gerektiðinin nedeni budur. Küçük üreticilerin
kýsa görüþlülüðüne aldýrmamalýyýz. Bolþeviklerin dirayetini öðrenmeliyiz. Çýplak göz yeterli deðildir, teleskoptan ve mikroskoptan da
yararlanmalýyýz. Politik ve askeri sorunlardaki teleskopumuz, marksist yöntemdir.
Elbette, stratejik geri çekilmenin de kendine özgü güçlükleri
vardýr. Geri çekilmeye baþlamanýn zamanýný seçmek, [sayfa 148] uç
noktasýný belirlemek, kadrolarý ve halký politik bakýmdan inandýrmak  bunlar, çözüm gerektiren güç problemlerdir.
Geri çekilmenin baþlama zamanýnýn saptanmasý, çok önemlidir. Kiyangsi eyaletinde kuþatma ve ezmeye karþý ilk seferimiz
sýrasýnda, geri çekilmemiz tam zamanýnda yapýlmasaydý, yani ertelenseydi, o zaman bundan, hiç deðilse zaferimizin geniþliði etkilenirdi.
Bir erken ve bir gecikmiþ geri çekilme, ikisi de, elbette kayýplara yolaçar. Ama genel olarak, gecikmiþ bir geri çekilme, erken
bir geri çekilmeden daha büyük kayýplara yolaçar. Bütün inisiyatifi
elimizde tutmamýzý saðlayan zamaný iyi seçilmiþ bir geri çekilme,
geri çekilmemizin uç noktasýna ulaþýp kuvvetlerimizi yeniden gruplandýrdýðýmýz an, bitkin düþen düþmaný gönül rahatlýðýyla beklemeye koyulduðumuz zaman, karþý-saldýrýya geçmede büyük bir
destektir. Kiyangside, düþmanýn, birinci, ikinci ve dördüncü kuþatma ve ezme seferlerini bozguna uðratýrken, düþmaný güvenle ve
acele etmeden karþýlayacak güçte idik. Kýzýl Ordunun yeniden toplanmak için çarçabuk dolambaçlý yoldan giderek çok bitkin düþmesi, yalnýz üçüncü sefer sýrasýnda olmuþtur, çünkü düþmanýn, ikinci
seferdeki gibi bir ezici savunma ile karþýlaþtýktan sonra yeni bir
saldýrýya öylesine çabuk geçmesini beklememiþtik (ikinci karþý-seferimizi 29 Mayýs 1931de sona erdirdik; ve Çan Kay-þek, üçüncü kuþatma ve ezme seferine 1 Temmuzda baþladý). Geri çekilmenin
zamanýnýn saptanmasý ayný þekilde, bir karþý-seferin daha önce tartýþtýðýmýz hazýrlýk evresinin zamanýnýn saptanmasý gibi, kesindir, yani
düþman taraftaki ve bizim tarafýmýzdaki genel durum karþýsýnda
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topladýðýmýz gerekli bilgiye ve genel durumun deðerlendirilmesine
dayanýr.
Kadrolarý ve halký stratejik geri çekilmenin gerekliliðine inandýrmak, bu konuda hiç deneyimleri olmadýðý zaman ve ordu önderliðinin saygýnlýðý karar için otoriteyi henüz birkaç kiþide ya da bir
tek kiþide toplayabilecek ve ayný [sayfa 149] zamanda kadrolarda da
güven yaratabilecek halde olmadýðý zaman, son derece güçtür. Kadrolarýn deneyimi eksik olduðu için ve stratejik geri çekilmeye inanmadýklarý için, birinci ve dördüncü karþý-seferimizin baþlangýcýnda
ve beþincinin baþýndan sonuna kadar, büyük güçlüklerle karþýlaþýldý.
Beþinci karþý-sefer sýrasýnda kadrolar, Li Li-sanýn tutumunun etkisi
altýnda, geri çekilmeden yana deðildiler, ve inandýrýlýncaya kadar,
hücumdan yana idiler. Beþinci karþý-seferde, kadrolar, askeri serüvenciliðin etkisi altýnda, geri çekilme için hazýrlýk yapmaya razý olmadýlar. Beþincide, önce, düþmaný içerilere çekmeye karþý çýkan
askeri serüvenci görüþte direndiler, ama sonra askeri tutuculuða
döndüler. Bir baþka hal de, Tibetlilerin ve Huvay halkýnýn37 yaþadýðý
bölgede üslerimizi kurmanýn olanaksýzlýðýný kabul etmeyen Çang
Kuyo-tayonun taraftarlarýnýnkidir. Kadrolar için görgü esastýr ve yanýlgý, aslýnda, baþarýnýn anasýdýr. Ancak, baþka kimselerin görgülerinden de açýk fikirlilikle bilgi edinmek gereklidir; ve birinin her konuda kendi kiþisel görgüsünde direnmesi ve görgüsü eksikse, birinin kanýlarýna inatla katýlmasý ve baþka kimselerin görgülerini reddetmesi tam darkafalý görgücülüktür. Bizim savaþýmýz, bunun pek
azýna bile dayanamaz.
Halkýn, görgüsüzlükleri yüzünden, stratejik bir geri çekilmenin gerekliliðine inançsýzlýðý, hiç bir zaman, Kiyangsideki birinci
karþý-seferimizdeki kadar büyük olmamýþtýr. O zaman, yerel Parti
örgütleri, Kiyan, Sin-kuya ve Yunfeng eyaletlerindeki halk yýðýnlarý,
hepsi, Kýzýl Ordunun çekilmesine karþý çýktý. Ama ilk karþý-seferden
edinilen deneyimden sonra, birinciyi izleyen karþý-seferlerde böyle
bir problem ortaya çýkmadý. Herkes, üs bölgesinde arazi kaybýnýn
ve halkýn ýstýrabýnýn geçici olduðuna inandý ve Kýzýl Ordunun, düþmanýn kuþatma ve ezmesini bozguna uðratacaðýna [sayfa 150] inanýyordu. Bununla birlikte halkýn inanmasý ya da inanmamasý, ka37
Burada atýfta bulunulan bölgeler, Tibetlilerin ve Seçhuyan, Kansu, Çinhay ve
Sinkiyang da yaþayan Huvay halkýnýn yaþadýklarý yerlerdir. -Ed.
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drolarýn inanýp inanmamasýna sýký sýkýya baðlýdýr ve bu yüzden, ilk
ve en önemli ödev, kadrolarý inandýrmaktýr.
Stratejik geri çekilmenin amacý yalnýzca karþý-saldýrýya geçmedir ve stratejik geri çekilme, stratejik savunmanýn yalnýzca birinci aþamasýdýr. Bütün stratejideki kesin bað, sonraki karþý-saldýrý
aþamasýnda zaferin kazanýlýp kazanýlamayacaðýdýr.
4. STRATEJÝK KARÞI-SALDIRI

Kesin üstünlükten hoþlanan bir düþmanýn saldýrýsýný bozmak
için stratejik geri çekilme aþamamýz sýrasýnda ortaya çýkan duruma
güvendik. Bu, bize elveriþli, düþmana elveriþsiz bir durumdur ve
düþman saldýrýsýnýn baþlangýcýndaki durumdan farklýdýr. Böyle bir
durumu yaratmak birçok unsur ister. Bunlarýn hepsi yukarda ele
alýndý.
Bununla birlikte, bu koþullarýn ve bize elveriþli ve düþmana
elveriþsiz bir durumun varlýðý düþmaný önceden yendiðimiz anlamýna gelmez. Böyle koþullar ve böyle bir durum, bizim zaferimize ve
düþmanýn yenilgisine olanak hazýrlar; henüz her iki ordunun da
gerçek zaferine ya da yenilgisine yolaçmamýþlardýr. Zafer ya da
yenilgi olmak için iki ordu arasýnda kesin bir muharebe gereklidir.
Hangi ordu muzafferdir ve hangi ordu yeniktir sorusunu ancak kesin bir muharebe karara baðlar. Stratejik karþý-saldýrý aþamasýnýn
biricik görevi budur. Karþý-saldýrý uzun bir süreçtir, savunma seferinin en çekici en dinamik ve ayný zamanda son aþamasýdýr. Etkin
savunma dediðimiz þey, doðasýnda kesin bir çarpýþma olan bu stratejik karþý-saldýrýya özellikle dayanýr.
Koþullar ve durum yalnýzca stratejik geri çekilme aþamasýnda
yaratýlmaz, ama karþý-saldýrý aþamasýnda da [sayfa 151] yaratýlagider.
Son aþamada, ilk aþamada olanlarýn hem þekil ve hem de doða
bakýmýndan aynýlarý deðillerdir.
Þekil ve doða bakýmýndan ayný kalabilen þey, örneðin, þudur:
düþman kýtalarý daha da bitkin ve tükenmiþ olacaktýr; bu, onun önceki aþamadaki bitkinliðinin ve tükenmesinin düpedüz süreðidir.
Ama tümüyle yeni koþullar ve tümüyle yeni bir durum, mutlaka ortaya çýkacaktýr. Böylece, düþman bir ya da daha fazla yenilgiye uðradýðý zaman, bize elveriþli ve düþmana elveriþsiz olan koþullar
yalnýzca onun bitkinliðinden vb. ibaret olmayacaktýr, ama yeni bir
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etken de yani onun yenilgilere uðramýþ olmasý da, koþullara eklenecektir. Durumda da yeni deðiþiklikler olacaktýr, düþman, kýtalarýna
düzensiz bir tarzda manevralar yaptýrmaya ve yanlýþ hareketlerde
bulunmaya baþladýðý zaman, çatýþan iki ordunun nispi kuvvetleri
elbette artýk öncekinin ayný olmayacaktýr.
Ama bir ya da daha fazla yenilgiye uðrayan, düþmanýn kuvvetleri deðil de bizimkilerse, o zaman hem koþullar ve hem de durum
ters yönde deðiþecektir. Yani, düþman için elveriþsiz þeyler azalýrken, bizim için elveriþsiz olan þeyler ortaya çýkacak ve hatta çoðalacaktýr, bu da, tümüyle yeni ve farklý bir þey olacaktýr.
Her iki taraf için bir yenilgi, yenilen tarafýn felaketi önlemek,
kendisini, kendisine elveriþsiz ve düþmana elveriþli durumlardan ve
yeni koþullardan kurtarmak ve kendisine elveriþli ve düþmanýna
elveriþsiz bir durum yaratmak için yeni bir çaba göstermesine doðrudan doðruya ve hýzla yolaçacaktýr.
Kazanan tarafýn çabasý bunun tümüyle karþýtý olacaktýr. Zaferinden sonuna kadar yararlanmaya ve düþmanýna daha büyük bir
zarar vermeye çalýþacak; kendi lehine ve durumunun daha da düzeltilmesine elveriþli koþullarý artýrmayý ve düþmanýnýn kendisini
elveriþsiz koþullardan ve elveriþsiz durumdan kurtarmayý baþarmasýna ve felaketi [sayfa 152] önlemesine engel olacaktýr.
Bunun için kesin muharebe aþamasýndaki mücadele, her iki
taraf için de, en þiddetli, en karmaþýk ve en deðiþken ve ayný zamanda en güç ve savaþýn ya da seferin bütününü silah zoruyla
sonuca baðlamaya çalýþan bir mücadeledir; komuta bakýmýndan
en nazik zamandýr.
Karþý-saldýrý aþamasýnda birçok problem vardýr ve bunlarýn
en önemlisi karþý-saldýrýya geçmek, kýtalarýn toplanmasý, hareketli
savaþma, çabuk sonuçlu savaþ ve imha savaþýdýr.
Bir karþý-saldýrýda olsun, ya da bir saldýrýda olsun, bu problemlere iliþkin ilkeler temel karakterleri bakýmýndan fark göstermez. Bu anlamda karþý-saldýrýnýn bir saldýrý olduðunu söyleyebiliriz.
Bununla birlikte, karþý-saldýrý tam bir saldýrý deðildir. Karþý-saldýrýnýn
ilkeleri düþman saldýrýdayken uygulanýr. Saldýrýnýn ilkeleri, düþman
savunmadayken uygulanýr. Bu anlamda, bir karþý-saldýrý ile bir saldýrý arasýnda belirli farklar vardýr.
Bundan ötürü, bu bölümde karþý-saldýrý konusundaki tartýþma
çeþitli harekât problemlerini içeriyor ise de ve stratejik saldýrý ko-
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nusundaki bölüm, yinelemeden kaçýnmak için yalnýzca öbür problemleri ele alacak ise de, iþ gerçekten uygulamaya geldiði zaman,
karþý-saldýrý ile saldýrý arasýndaki benzerlikleri ve farklarý önemsemezlik etmemeliyiz.
5. KARÞI-SALDIRIYA GEÇME

Bir karþý-saldýrýya geçme problemi, ilk muharebe ya da
baþlangýç problemidir.
Burjuva askeri uzmanlarýnýn birçoðu, ilk muharebede, stratejik savunmadaki ya da stratejik saldýrýdaki, ama özellikle savunmadaki tarafa sakýnganlýk öðütlemektedir. Geçmiþte, ciddi bir nokta
olarak bunun üzerinde durduk. Kiyangside düþmanýn beþ kuþatma
ve ezme seferine karþý [sayfa 153] harekâtlarýmýz, bize zengin deneyim
kazandýrdý, çok yararlý bir ders verdi.
Düþman, birinci seferinde aþaðý yukarý 100.000 kiþiyi sekiz
kola ayýrarak, Kiyan-Çiyening hattýndan kuzeye doðru, Kýzýl Ordunun
üs bölgesine karþý ilerletti. Kýzýl Ordunun aþaðý yukarý 40.000 adamý
vardý ve Kiyangsi eyaletinde, Nintu ilçesinde Huyanpi ve Siyaopu
bölgesinde toplanmýþtý.
Durum þöyleydi:
1) Ezme kuvvetleri, 100.000 kiþiyi aþmýyordu, kýtalarýn hiç
biri Çan Kay-þekin kendi kýtalarý deðildi, ve genel durum çok vahim deðildi.
2) Kiyaný savunan, Lo Lin komutasýndaki düþman tümeni
Kan nehri boyunca doðuya doðru yerleþmiþti.
3) Kung Ping-fan, Çang Huyi-zan ve Tan Tao-yuan komutasýndaki üç düþman tümeni ilerlemiþ ve Güney-Doðu Kiyanýn Tunlun-Lunkang-Yuantu kesimini ve Kuzey-Batý Nintuyu iþgal etmiþti,
Çang Huyi-zanýn tümeninin ana kesimi Nunhangda ve Tan Taoyuanýn tümeninin ana kesimi Yuantuda idi. Futiyeni ve Tun-huyu
muharebe alaný olarak seçmek uygun deðildi, çünkü ahali A-B grubu tarafýndan yanlýþ yola sevkedilmiþti, bir zaman için Kýzýl Orduya
güveni yoktu, ona karþýydý.
4) Linyu Ho-ting komutasýndaki düþman tümeni, Fukiyenin
Beyaz bölgesindeki Çiyeningde, çok uzaktaydý ve Kiyangsiden geçmesi olasý deðildi.
5) Mao Ping-ven ve Su Kek-siyang komutasýndaki iki düþman
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tümeni Kuyançang ve Nintu arasýndaki Toyipi-Lokoyu-Tunþayo kesimine girmiþti. Toyipi Beyaz bir bölgeydi, Lokoyu bir gerilla bölgesiydi, ve A-B grubu unsurlarýnýn bulunduðu Tunþayo, dýþarý haber
sýzmasý olasý bir yerdi. Bundan baþka Mao Ping-vene ve Su Kehsiyanga saldýrýp sonra batýya dönseydik, batýda Çang Huyi-zan, Tan
Tao-yuan ve Kung Ping-fan komutasýndaki üç düþman tümeni
kuvvetlere katýlabilir, böylece zaferi kazanmamýzý güçleþtirir ve [sayfa
154] çýkýþý (hurucu) kesin çözüme baðlamamýzý olanaksýz kýlabilirdi.
6) Düþmanýn ana kuvvetlerini meydana getiren Çang Huyizan ve Tan Tao-yuan komutasýndaki iki tümen, kuþatma ve ezme
seferinin baþkomutaný ve Kiyangsi eyaletinin valisi olan Lu Ti-pinge
aitti, ve Çang Huyi-zan, muharebe alaný komutanýydý. Bu iki tümeni
silip süpürmek, gerçekten, seferi bozguna uðratmak olurdu. Her
tümende aþaðý yukarý on dört bin adam vardý ve Çangýnkiler iki
yere paylaþtýrýlmýþtý, öyle ki, bir tümene bir anda hücum etseydik
kesin üstünlüðün tadýný çýkaracaktýk.
7) Çangýn ve Tanýn tümenlerinin ana kuvvetlerinin yerleþtiði
Lunhang-Yuantoyu kesimi, bizim yýðýnaklarýmýza yakýndý ve yaklaþmamýzý gizleyen iyi bir halk desteði vardý.
8) Lunhangdaki arazi iyi idi. Yuantoyuya hücum etmek kolay deðildi. Ama düþman bize hücum etmek için Siyaopuya ilerleseydi, orada da iyi arazimiz olurdu.
9) Kýtalarýn pek çoðunu Lunhang kesimine yýðabilirdik.
Lunhangýn güney-batýsýna yüz liden daha az uzak olan Sinhuyoda
düþmanýn gerisinde manevra yapabilen, mevcudu on bini aþkýn baðýmsýz bir tümenimiz vardý.
10) Kýtalarýmýz merkezde bir yarma yapsaydý ve düþmanýn
cephesinde gedik açsaydý düþmanýn doðuya ve batýya doðru olan
kollarý birbirinden uzak iki gruba bölünürdü.
Yukardaki gerekçelerden ötürü, birinci muharebeyi Çang
Huyi-zan ýn ana kuvvetine karþý vermeyi kararlaþtýrdýk, ve onun tugaylarýndan ikisine ve tümen karargahýna baþarýlý bir darbe indirdik; bir tek erin ya da atýn kaçmasýna fýrsat vermeden, on bin kiþilik
kuvveti ve tümen komutanýnýn kendisini ele geçirdik. Bu tek zafer,
Tanýn tümenini ürküterek Tunþayoya ve Sununkini Toyu-piye
doðru kaçýrttý. O zaman, kýtalarýmýz Tanýn tümenini kovaladý ve
yarýsýný temizledi. Beþ günde iki muharebe verdik (27 Aralýk 1930dan
1 Ocak 1931e kadar) ve, Futiyen, Tunku ve [sayfa 155] Toyupideki
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düþman kuvvetleri, yenilgiden korkarak düzensiz bir þekilde geri
çekildiler. Birinci kuþatma ve ezme seferi böyle bitti.
Ýkinci seferdeki durum þöyleydi:
1) Varlýðý 200.000i bulan ezme kuvvetleri, Nançungdaki
karargaha baðlýydý ve Ho Ying-çinin komutasýndaydý.
2) Birinci seferde olduðu gibi, kýtalarýn hiç biri, Çan Kayþekin kendi kuvvetlerinden deðildi. Bunlar arasýnda 19. Ordu Zay
Ting-kayýn, 26. Ordu Sun Liyen-çungun ve 8. Ordu Çu þayo-liyangýn
komutasýndaydý ve bunlar kuvvetliydi, ya da hayli kuvvetliydi; oysa
geri kalan ordular oldukça zayýftý.
3) A-B grubu temizlenmiþti ve üs bölgesindeki bütün ahali
Kýzýl Orduyu destekledi.
4) Vang Çin-yunun komutasýndaki 5. Ordu, kuzeyden geri
gelmiþti, bizden korkuyordu, ve, genellikle, onun sol kanadýnda
Kuyo Huya-zung ve Hayo Mengling komutasýndaki iki tümen de
ayný durumdaydý.
5) Kýtalarýmýz önce Futiyene hücum edip oradaki düþmaný
doðuya doðru sürseydi, üs bölgesini Fukiyen-Kiyangsi sýnýrýndaki
Çiyening-Li-çuyan-Tayping kesimine kadar geniþletebilir ve sonraki
kuþatma ve ezme seferini bozguna uðratmak için ikmal saðlayabilirdik. Ama düþmaný batýya doðru sürseydik, Kan nehrine ulaþýrdýk
ve muharebeden sonra geniþlememiz için yer bulamazdýk. Muharebeden sonra yeniden doðuya dönmek, kýtalarýmýzý yorar ve zaman yitirtirdi.
6) Ordumuz birinci seferdekinden biraz küçüktü (varlýðý
30.000i aþýyordu), ama dört ay eksiklerini gidermiþ ve enerji toplamýþtý.
Bu seferden, Futiyen kesiminde bulunan Vang Çin-yu ve Kung
Ping-fen komutasýndaki kuvvetlerle (toplam 11 alay) ilk muharebeye tutuþmaya karar verdik. Bu muharebeyi kazandýktan sonra,
Kuyo Huya-zung, Sun Liyen-çung, Çu Þayo-liyang ve Liyu Hotinge
baþarýyla hücum ettik. [sayfa 156] On beþ günde (16 Mayýstan 30 Mayýsa kadar, 1931) yedi yüz li yürüdük, beþ muharebe verdik, on ikibinden fazla piyade tüfeði ele geçirdik ve düþmanýn kuþatma ve
ezme seferini açýkça bozduk. Vang Çin-yu ile muharebe ederken
Zay Ting-kay ve Kuyo Huya-zung komutasýndaki, sonuncudan on li
kadar ve birinciden 40 li kadar uzakta bulunan iki düþman kuvveti
arasýndaydýk. Ama hepsini yardýk geçtik. Bu, özellikle halkýn des-
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teðiyle oldu; üs bölgesinden ve düþman birlikleri arasýndaki koordinasyon eksikliðinden yararlandýk. Kuyo Huya-zungun tümeni yenildikten sonra, Hayo Meng-lingin tümeni gece Yunfenge kaçtý ve
felaketten böylece kurtuldu.
Üçüncü kuþatma ve ezme seferindeki durum þöyleydi:
1) Çan Kay-þek, baþkomutanlýðý kendisi aldý. Onun komutasýnda, herbiri bir kola sol, sað ve orta komuta eden üç komutaný vardý. Ortadaki kola, Çan Kay-þek gibi, karargahý Nançangda
bulunan Ho Ying-Çin; saðdakine, karargahý Kiyanda bulunan Çen
Ming-þu; soldakine, karargahý Nanfengde olan Çu Þayo-liyang komuta ediyordu.
2) Ezme kuvvetlerinin varlýðý 300.000 idi. Toplam asker
sayýsý aþaðý yukarý 100.000 olan ana kuvvetler, Çan Kay-þekin kendi
kýtalarýydý ve 5 tümenden oluþuyordu (tümenlerde dokuzar alay
vardý). Bu tümenlere Çen Çeng, Lo Ço-Ying, Çayo Kuvan-tayo, Vey
Li-huyang ve Çiyang Ting-ven, ayrý ayrý, komuta ediyorlardý. Bunlarýn yanýsýra, Çiyang Kuyang-nay, Zay Ting-kay ve Han Tek-Çin komutasýnda 3 tümen (toplam 40.000 kiþilik) vardý. Sonra Sun Liyençungun 20.000 kiþilik ordusu vardý. Bunlara ek olarak, Çanýn kendi
kýtalarý gibi olmayan daha zayýf baþka kuvvetler de bulunuyordu.
3) Bu ezme seferinde, düþmanýn stratejisi, ikinci seferde
kullandýðý her adýmda takviye etmeden çok farklý olarak önüne
katýp dosdoðru sür idi. Hedef Kýzýl Orduyu Kan nehrine dayayýp
yok etmekti. [sayfa 157]
4) Düþmanýn ikinci seferinin bitimi ile üçüncüsünün baþlamasý arasýnda yalnýz bir aylýk bir ara vardý. Düþman çeþitli yerlerden
kendisini sýkýþtýrdýðý sýrada Kýzýl Ordu (o zaman yaklaþýk 30.000
kiþilikti) çetin çarpýþmadan sonra ne dinlenmiþ ve ne de eksiklerini
gidermiþti ve Güney Kiyangsi üs bölgesinin batý kesiminde Sin-koyoda toplanmak üzere bin lilik uzun yürüyüþü henüz tamamlamýþtý.
Bu durumda ilk karþýlaþtýðýmýz plan, Vanan yolu ile Sin-koyodan hareket etmek, Futiyenden geçmek ve düþmanýn geri muhabere hatlarý boyuca hýzla batýdan doðuya kaymak, böylece düþmanýn
ana kuvvetini Güney Kiyangsideki üs bölgesine derinlemesine ama
boþu boþuna girmeye býrakmaktý; harekâtýmýzýn birinci evresi buydu. Ondan sonra, düþman kuzeye doðru geri döndüðü zaman,
zorunlu olarak çok bitkin olacaktý, onun hassas birliklerini darbeleme fýrsatýný kaçýrmayacaktýk; bu da, harekâtýmýzýn ikinci evresiydi.
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Bu planýn püf noktasý, düþmanýn ana kuvvetleriyle çatýþmaktan
kaçýnmak ve darbeyi zayýf kuvvetlerine indirmekti. Ama kuvvetlerimiz Futiyende ilerlerken, Çen Çeng ve Lo Ço-ying komutasýndaki
iki tümeni oraya süren düþman tarafýndan keþfedildik. Planýmýzý
deðiþtirmek ve Sinkuyo ilçesinin batý kesimindeki Kayosinsuya geri
gelmek zorunda kaldýk. Orasý bin li karelik çevresiyle birlikte, kýtalarýmýzýn toplanacaðý biricik yerdi. Toplanmamýzýn ertesi günü,
doðuya Sinkuyo ilçesinin doðusundaki Liyentanga, Yunfeng ilçesinin güneyindeki Liyans-tuna ve Nintu ilçesinin kuzeyindeki
Huanpiye doðru bir dürtme yapmaya karar verdik. Ayný gece, karanlýktan yararlanarak, Çiyang Ting-venin tümeni ile Çiyang Kuyangnay, Zay Ting-kay ve Han Tek-çin kuvvetleri arasýndaki kýrk lilik
açýklýktan geçtik ve Liyentanga yürüdük, Ýkinci gün, Þankuyan Yunsiyangýn (Hayo Meng-lingin tümeninin ve kendi tümeninin komutanýydý) komutasýndaki öncü birliklerle çatýþtýk. Ýlk muharebe,
üçüncü gün, Þankuyan Yun-siyangýn tümeniyle ve ikinci muharebe, [sayfa 158] dördüncü gün, Hayo Meng-lingin tümeniyle oldu; üç
günlük bir yürüyüþten sonra, Huyanpiye vardýk ve üçüncü muharebeyi Mao Ping-venin tümenine karþý verdik. Bu üç muharebenin
üçünü de kazandýk ve on binden fazla tüfek ele geçirdik. Bu noktada batýya ve güneye doðru ilerlemekte olan düþmanýn ana kuvvetleri, doðuya doðru döndüler; hepsi de Hu-yanpiye yönelerek,
muharebeye tutuþmak için büyük bir hýzla birbirine yaklaþtýlar ve
bize sokularak sýkýca kuþattýlar. Ama biz, Çiyang Kuyang-neyin kuvvetleri bir yanda, Zay Ting-kay ve Han Tek-çinin kuvvetleri ve öte
yanda Çen Çeng ve Lo Ço-yingin kuvvetleri arasýndaki yirmi lilik
açýklýkta bulunan yüksek daðlarý aþtýk, ve böylece, doðudan batýya
dönerek, Sinkuyo ilçesi sýnýrlarýnda yeniden toplandýk. O sýrada
düþman bu durumu farketti ve gene batýya doðru ilerlemeye baþladý;
bizim kuvvetlerimiz on beþ gün dinlenmiþti; oysa aç, bitkin ve maneviyatý bozuk düþman kuvvetleri muharebe edecek durumda deðildiler ve geri çekilmeye karar verdiler. Onlarýn geri çekilmesinden
yararlanarak, Çiyang Kuyang-nay, Zay Ting-kay, Çiyang Ting-ven ve
Han Tek-çinin kuvvetlerine saldýrdýk; Çiyang Ting-venin tugaylarýndan birini ve Han Tek-çinin bütün tümenini silip süpürdük. Çiyang
Kuyang-nay ve Zay Ting-kayýn ko-mutasýndaki tümenlere gelince,
çarpýþma bir durgunluða vardý ve onlar, kaçýp kurtuldular.
Dördüncü kuþatma ve ezme seferindeki durum þöyleydi:
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düþman, Kuyançangda üç kol halinde ilerliyordu; doðudaki kol
ana kuvvetiydi; oysa batý kolunu meydana getiren iki tümen bize
karþý korunmasýzdý ve kuvvetlerimizin toplandýðý bölgeye çok yakýndý. Bundan dolayý, Yihuyang ilçesinin güneyinde düþmanýn batý
koluna saldýrma fýrsatý bulduk ve Li Ming ile Çen Þih-çinin komutasýndaki iki tümeni bir darbede imha ettik. Düþman, o zaman,
ortadaki kolu takviye etmek amacýyla doðudaki kolundan iki tümen gönderdiði için, Yihuyang ilçesinin güneyindeki bir tümeni [sayfa 159] de temizleyebildik. Bu iki muharebede, on binden fazla
piyade tüfeði ele geçirdik ve, çoðunlukla, bu kuþatma ve ezme
seferini bozguna uðrattýk.
Düþman, beþinci seferinde, yeni blokhavzlar kurma stratejisini kullanarak ilerledi ve önce Liçuyaný iþgal etti. Ancak, Liçuyaný
yeniden ele geçirmeye ve düþmanla üs bölgesi dýþýnda çatýþmaya
çalýþýrken, Siyaoþih te Liçuyanýn kuzeyine bir saldýrýda bulunduk.
Burasý düþmanýn kuvvetli bir noktasýydý, üstelik, Beyaz bölgede bulunuyordu. Muharebeyi kazanamadýk, saldýrýyý gene düþmanýn
kuvvetli bir noktasý olan ve Siyaoþihin güney-doðusundaki Beyaz
bölgede bulunan Zeysiçiyaoya çevirdik, ve gene baþarýsýzlýða uðradýk. Ondan sonra, muharebeye tutuþmaya çalýþýrken, düþmanýn ana
kuvvetleri ile blokhavzlarý arasýnda döndük durduk ve tümüyle
edilgenleþtirildik. Düþmanýn kuþatma ve ezmesine karþý tam bir
yýl süren beþinci karþý-seferimiz boyunca en küçük inisiyatif ya da
hareket gösteremedik. Sonunda, Kiyangsi üs bölgemizden, çekilmek zorunda kaldýk.
Ordumuzun kuþatma ve ezmeye beþinci karþý-seferinde
görgümüz, karþý-saldýrýdaki ilk muharebenin, savunmadaki Kýzýl Ordu
için, Kýzýl Ordunun düþmanýnýn büyük ve güçlü bir ezme kuvvetini daðýtmasý gerekiyorsa, pek çok önemli olduðunu göstermektedir. Ýlk muharebedeki zaferin ya da yenilginin, durumun bütünü
üzerinde, son çatýþmaya kadar, pek büyük bir etkisi vardýr. Bundan
dolayý, aþaðýdaki sonuçlara varýyoruz:
Birincisi, ilk muharebe kazanýlmalýdýr. Ancak düþmanýn durumunun, arazinin ve halkýn desteðinin, hepsinin, lehimize olduðundan tümüyle emin olduðumuz zaman çarpýþmalýyýz. Yoksa geri
çekilmemiz ve dikkatle fýrsat kollamamýz daha iyi olur. Fýrsatlar her
zaman olacaktýr, muharebeyi hemen kabul etmemeliyiz. Birinci karþý-seferimizde baþlangýçta Tao-yuvanýn kýtalarýyla çarpýþmayý plan-

240

Mao Zedung
Seçme Eserler-I

ladýk. Ýki defa ilerledik, ama her defasýnda geri çekilmek zorunda
kaldýk ve [sayfa 160] çekildik, çünkü onlar Yuvantayo daðlarýndaki hakim mevzilerini býrakmayacaktý. Birkaç gün sonra Çang Huyi-zanýn
kýtalarýný arayýp bulduk. Ýkinci karþý-seferimizde, ordumuz, sýrf Vang
Çin-yunun adamlarýnýn Fukiyendeki kuvvetli noktalarýný býrakmalarýný beklemek için Tunkuya ilerledi; yirmi beþ gün, haber sýzmasý
tehlikesini bile göze alarak, düþmanýn yakýnýnda ordugah kurduk;
çabuk bir hücum için yapýlan bütün sabýrsýz tavsiyeleri reddettik ve
sonunda hedefimize ulaþtýk. Üçüncü karþý-seferimizde, dört bir yanýmýzdan hücum edilmesine ve bin lilik bir dolambaçlý yürüyüþ
yapmýþ olmamýza karþýn, ve düþman bizim onu yandan çevirme
planýmýzý keþfetmiþ olmasýna karþýn, gene de sabrettik, geri döndük, merkezden geçme taktiðimizi deðiþtirdik, ve sonunda, ilk
muharebeyi Liyentangda baþarýyla verdik. Dördüncü karþý-seferimizde, Nanfenge hücumumuz baþarýsýzlýða uðradýktan sonra, hiç
duraksamadan çekildik, düþmanýn sað kanadý boyunca döndük,
ve kuvvetlerimizi Tunþayo bölgesinde yeniden topladýk, bunun ardýndan Yihuyang ilçesinin güneyinde büyük ve muzaffer muharebemizi baþlattýk. Ýlk muharebenin öneminin anlaþýlmasý yalnýz
beþinci karþý-seferimizde olmuþtur. Bir tek Liçuyan ilçe merkezinin
yitirilmesi üzerine alarma geçerek, kuvvetlerimiz düþmaný ele geçirmek için kuzeye yürüdü. Ondan sonra, Sunkuyoda zaferle (düþman
tümeninin imha edilmesi ile) sonuçlanan beklenmedik karþýlaþma,
birinci muharebe gibi yönetilmedi, öngörülen deðiþiklikler de olmadý, ama buna karþýlýk, Siyaoþih, baþarýyý saðlama baðlamadan
çarçabuk hücum etti. Böylece inisiyatif daha ilk harekette yitirildi;
ve bu, çarpýþmanýn gerçekten en kötü ve en budalaca tarzýydý.
Ýkincisi, ilk seferin planý, bütün seferin baþlangýcý ve onun organik bir parçasý olmalýdýr. Seferin bütünü için iyi bir plan olmadan
gerçekten iyi bir muharebe vermek kesinlikle olanaksýzdýr. Bu demektir ki, birinci muharebede zafer kazanýlsa bile, bu muharebe
seferin bütününe [sayfa 161] yardýmcý olmaktan çok zararlý ise, böyle
bir zafer sadece bir yenilgi sayýlabilir (beþinci seferde, Sunkuyo
muharebesinde olduðu gibi). Bundan dolayý, ilk muharebeyi vermeden önce, ikinci, üçüncü, dördüncü ve hatta son muharebenin
nasýl verileceði konusunda genel bir fikrimiz olmalýdýr ve birbirini
izleyen muharebeleri kazanýrsak, ya da yitirirsek, düþmanýn durumunda, bütünüyle, hangi deðiþikliklerin bunu izleyeceðini düþünme-
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liyiz. Sonuç, tam bizim beklediðimiz gibi olmasa da ve, gerçekte,
elbette olmayacaktýr her þeyi her iki tarafýn genel durumlarýnýn
ýþýðý altýnda dikkatle ve gerçekçilikle düþünüp sonuç çýkartmalýyýz.
Durum bütünüyle kavranmadan, satranç tahtasýnda gerçekten iyi
bir hamle yapmak olanaksýzdýr.
Üçüncüsü, savaþýn sonraki stratejik aþamasýnda ne olacaðý
da düþünülmelidir. Stratejiyi yöneten kimse, yalnýz karþý-saldýrý ile
uðraþýr ve karþý-saldýrýnýn baþarýya ulaþmasýndan ya da baþarýsýzlýða
uðramasýndan sonra alýnacak tedbirleri savsarsa, görevini yapmýyor
olacaktýr. Belirli bir stratejik aþamada, birbirini izleyen aþamalarý, ya
da hiç deðilse sonraki aþamayý dikkate almalýdýr. Gerçek deðiþiklikleri önceden görmek güç olsa bile ve daha ileriye bakýldýðýnda
iþler daha da bulanýk görünse bile, genel bir tahmin yapmak olanaklýdýr ve uzak bir olasýlýðýn deðerlendirilmesi gereklidir. Politikada
olduðu gibi, savaþta da, bir yolu izlerken yalnýzca bir adýmý planlamak, iþleri yönetmenin zararlý bir yoludur. Her adýmdan sonra, onu
izleyen somut deðiþiklikleri incelemek ve stratejik ve harekâta iliþkin
planlarý onlara uygun olarak geliþtirmek ya da deðiþtirmek gereklidir, yoksa tehlikeyi dikkate almadan çarçabuk ilerleme yanýlgýsýna
kolayca düþülür. Bununla birlikte, genel çizgileriyle dü-þünülmüþ ve
bütün bir stratejik aþamayý ya da hatta birkaç stratejik aþamayý kapsayan uzun süreli bir planý olmak kesinlikle gereklidir. Böyle bir plan
yapmayý savsamak, duraksamaya ve kendini kayýt altýna almaya
yolaçacaktýr ki, bu, aslýnda [sayfa 162] düþmanýn stratejik hedeflerine
hizmet eder ve böyle davrananý edilgin bir duruma düþürür. Düþmanýn yüksek komutasýnýn stratejik bilgiden yoksun olmadýðý unutulmamalýdýr. Ancak düþmandan bir baþ daha yüksek olacak þekilde
kendimizi yetiþtirdiðimiz zaman, stratejik zafer olanaklýdýr. Düþmanýn
beþinci kuþatma ve ezme seferi sýrasýnda, bu noktayý savsamak
sol oportünistlerin ve Çang Kuyo-tayonun tutumunun etkisinde
kalan stratejik yönetimdeki yanýlgýlarýn ana nedeniydi. Kýsacasý, geri
çekilme aþamasýnda ileriyi, karþý-saldýrý aþamasýný; karþý-saldýrý
aþamasýnda ileriyi, saldýrý aþamasýný; ve saldýrý aþamasýnda gene
ileriyi, yeni bir geri çekilme aþamasýný görmeliyiz. Böyle yapmayýp
o aný düþünmekle yetinmek yenilgi aramaktýr.
Ýlk muharebe kazanýlmalýdýr. Bütün seferin planý hesaba alýnmalýdýr. Ve sonraki stratejik aþama hesaba katýlmalýdýr. Bunlar, bir
karþý-saldýrýya baþladýðýmýz zaman, yani ilk muharebeyi verirken,
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asla unutmamamýz gereken üç ilkedir.
6. KITALARIN TOPLANMASI

Kýtalarýn bir noktada toplanmasý kolay görünür, ama pratikte
gerçekten güçtür. Küçük bir kuvveti yenmek için büyük bir kuvvet
kullanmanýn en iyi yol olduðunu herkes bilir; bununla birlikte, birçoklarý böyle yapmayý savsar ve kuvvetlerini böler. Neden, böyle
askeri önderlerin stratejiye akýl erdirememesi ve karmaþýk koþullarda kafalarýnýn karýþmasýdýr; bundan dolayý, onlar, bu koþullarýn
insafýna kalýrlar, inisiyatiflerini yitirir ve edilginlikten yardým umarlar.
Koþullar ne kadar karmaþýk, vahim ve çetin olursa olsun, bir
askeri önderin her þeyden önce gereksindiði þey, kuvvetlerini kendi komutasýnda örgütler ve kullanýrken, baðýmsýz hareket etme yeteneðidir. Düþman tarafýndan çoðu zaman edilgin bir duruma zorlanýr, ama önemli olan þey, [sayfa 163] inisiyatifi çabucak yeniden kazanmaktýr. Bunun savsanmasý yenilgi demektir.
Ýnisiyatif hayali bir þey deðildir, ama somut ve maddi bir þeydir. Burada en önemli þey, olabildiði kadar büyük ve savaþma azmiyle dolu bir silahlý kuvveti muhafaza etmek ve yýðmaktýr.
Ýnisiyatifi tam olarak kullanmaya saldýrý savaþýndan çok daha
az önem veren savunma savaþýnda edilgin bir duruma düþmek
kolaydýr. Bununla birlikte, þekli bakýmýndan edilgin olan savunma
savaþý, özü bakýmýndan etkin olabilir ve þekilde edilgin olduðu aþamadan, hem þekil ve hem de öz bakýmýndan etkin olduðu aþamaya
kaydýrýlabilir. Görünüþte eksiksiz planlanmýþ bir geri çekilme, zorunluluk karþýsýnda yapýlýr, ama gerçekte kuvvetimizi korumak ve düþmaný yenmeye fýrsat bulmak, onu içerilere çekmek ve karþý-saldýrýmýzý hazýrlamak için yapýlýr. Öte yandan, geri çekilmenin reddi ve
muharebenin çarçabuk kabulü, (Siyaoþih muharebesindeki gibi)
aslýnda edilgin olduðu halde, inisiyatifi kazanma uðruna ciddi bir
çaba ortaya çýkabilir. Stratejik karþý-saldýrý, yalnýz özü bakýmýndan
deðil, ama þekli bakýmýndan da etkindir, geri çekilme döneminin
edilgin halini ortadan kaldýrýr. Düþmana gelince, bizim karþý- saldýrýmýz, onu inisiyatiften vazgeçirme ve edilgin bir duruma düþürme
çabamýzý temsil eder.
Kýtalarýn toplanmasý, hareketli savaþ, çabuk sonuçlu savaþ
ve imha savaþý, hepsi, bu hedefe tam anlamýyla varmak için gerekli
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koþullardýr. Ve bunlarýn ilki ve en önemlisi, kýtalarýn toplanmasýdýr.
Toplanma, düþman ile bizim aramýzdaki durumun tersine
çevrilmesi amacý için gereklidir. Birincisi, toplanmanýn amacý, durumu ilerlemeye ve geri çekilmeye göre tersine çevirmektir. Önceden ilerleyen düþmandý ve geri çekilen bizdik; þimdi biz, bizim
ilerlediðimiz ve düþmanýn geri çekildiði bir duruma ulaþmaya çalýþýyoruz. Kýtalarýmýzý topladýðýmýz [sayfa 164] ve bir muharebe kazandýðýmýz zaman, o muharebede yukardaki amaca ulaþacaðýz ve bu,
seferin bütününü etkileyecektir.
Ýkincisi, düþmanýn amacý, durumunu hücuma ve savunmaya göre tersine çevirmektir. Savunma savaþýnda yukarda belirlenen
uç noktaya geri çekilme, aslýnda edilgin aþamaya, ya da savunma
aþamasýna aittir. Karþý-saldýrý, etkin aþamaya, ya da hücum aþamasýna aittir. Stratejik savunma, savunma aþamasýnda karþý-saldýrý
savunma karakterini yitirmemekle birlikte, geri çekilme ile karþýlaþtýrýldýðý zaman, yalnýz þekilde deðil, özde de bir deðiþikliði temsil
eder. Karþý-saldýrý, stratejik savunma ile stratejik saldýrý arasýndaki
deðiþmeye (intikale) aittir ve doðasý bakýmýndan stratejik saldýrýya
bir baþlangýçtýr; tümüyle kýtalarýn toplandýðý karþý-saldýr uðrunadýr.
Üçüncüsü, toplanmanýn amacý, durumu iç ve dýþ hatlara göre
tersine çevirmektir. Stratejik iç hatlarda harekâtta bulunan bir ordu,
birçok engellere katlanýr ve bu, kuþatma ve ezme ile yüz-yüze
olan Kýzýl Ordu için özellikle doðrudur. Ama seferde ve muharebelerde durumu deðiþtirebiliriz ve kesinlikle deðiþtirmeliyiz. Biz,
düþmanýn bize karþý yürüttüðü büyük bir kuþatma ve ezme seferini bizim düþmana karþý yürüttüðümüz ayrý ayrý kuþatma ve ezme
seferlerine döndürebiliriz. Düþmanýn, stratejik planda bize ayrý ayrý
kollardan hücumunu, bizim stratejik seferler ve muharebeler alanýnda düþmana karþý ayrý kollardan hücumumuz haline getirebiliriz. Düþmanýn bize karþý stratejik üstünlüðünü, seferlerde ve muharebelerde bizim ona karþý üstünlüðümüz haline dönüþtürebiliriz. Stratejik bakýmdan kuvvetli bir durumda olan düþmaný, seferlerde ve
muharebelerde zayýf bir duruma düþürebiliriz. Ayný zamanda, kendi stratejik zayýf durumumuzu, seferlerde ve muharebelerde kuvvetli
bir duruma dönüþtürebiliriz. Bu, iç hatlarda dýþ hat hare-kâtlarý, kuþatma ve ezme içinde kuþatma ve ezme, çevirme içinde [sayfa 165]
geçirme, savunma içinde saldýrý, aþaðýlýk içinde üstünlük, zayýflýk
içinde kuvvet, zararlý durumda yararlý durum, edilginlik içinde inisi-
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yatif dediðimiz þeydir. Stratejik savunmada zaferin kazanýlmasý, özellikle bu tedbire kýtalarýn toplanmasýna baðlýdýr.
Bu, Çin Kýzýl Ordusunun savaþ tarihinde, çoðu zaman önemli
bir tartýþma konusu olmuþtur. 4 Ekim 1930 Kiyan muharebesinde,
ilerlememiz ve hücumumuz, kuvvetlerimiz tümüyle toplanmadan
baþladý, bereket versin ki, düþman kuvveti (Teng Yingin tümeni)
kendi isteðiyle kaçtý; aslýnda hücumumuz etkisizdi.
1932den baþlayarak, üs bölgesinden her yöne kuzeye, güneye, doðuya ve batýya hücum edilmesini isteyen bütün cephelerde hücum sloganý ortaya atýldý. Bu, sadece stratejik savunma
bakýmýndan deðil, stratejik saldýrý bakýmýndan da yanlýþtý. Kuvvetler
dengesinin tümünde köklü bir deðiþiklik olmadýðý sürece, strateji
de, taktik de, harekâtlarý ve seri hücumlarý içeren savunmayý ve saldýrýyý gerektirir, ve bütün cephelerde hücumlar aslýnda son derece enderdir. Bu slogan askeri serüvenciliðin eþlik ettiði askeri eþitçiliði
(equalitarianism) ifade eder.
1933te, askeri eþitçiliði savunanlar, iki yumruk ile vurma
teorisini öne sürdüler ve Kýzýl Ordunun ana kuvvetini, ikiye bölerek,
iki stratejik yönde ve ayný zamanda zafer kazanmaya çalýþtýlar. Bunun bir sonucu olarak, yumruðun biri boþ beklerken, öbürü
dövüþmekten yorgun düþtü, ve biz, o sýrada olanaklý en büyük zaferi kazanamadýk. Bana kalýrsa, güçlü bir düþmanla karþý karþýya olduðumuz zaman, Ordumuzu, büyüklüðü ne olursa olsun, yalnýz bir
ana yönde ve ayný zamanda kullanmalý, iki yönde kullanmamalýyýz.
Ýki ya da daha fazla yönde harekâtlara itiraz etmiyorum, ama belirli
bir zamanla yalnýz tek ana yön olmalýdýr. Ýç savaþ arenasýna küçük
ve zayýf bir kuvvet olarak girmiþ olan Çin Kýzýl Ordusu, o zamandan
beri güçlü uzlaþmaz karþýtýný [sayfa 166] (antagonistini) defalarca yendi
ve dünyayý þaþýrtan zaferler kazandý, ve bunlarý, toplanmýþ kuvvet
kullanmaya büyük ölçüde güvenerek yaptý. Onun büyük zaferlerinden herhangi biri, bu noktayý kanýtlayabilir. Bire karþý on, ona karþý
yüz kiþiyi mücadeleye sok dersek, strateji konusunda, savaþ ve
kuvvetler dengesinin tümü üzerine konuþuyoruzdur, ve stratejik anlamda, bizim yaptýðýmýz da tam budur. Bununla birlikte, biz, asla
böyle davranýlmamak gereken seferlerden ve taktiklerden sözetmiyoruz. Karþý-saldýrýlarda da, saldýrýlarda da, düþman kuvvetlerinin
bir kesimini darbelemek için hep büyük bir kuvvet toplamalýyýz.
Kýtalarýmýzý toplamadýðýmýz zaman, her defasýnda, Ocak 1931de
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Kiyangsi eyaletinin Ninfu ilçesinin Tunþayo bölgesinde Tan Tayýyuana karþý, Aðustos 1931de Kiyangsinin Sinkuyo ilçesinin Kayosinsu bölgesinde 19. Orduya karþý, Temmuz 1932de Kuvantung
eyaletinin Nansiyung ilçesinin Þiyukayusu bölgesinde Çen Çi-tanga
ve Mart 1934te Kiyangsinin Liçuyan ilçesinin Tuyantsun bölgesinde Çen Çenge karþý verdiðimiz muharebelerde olduðu gibi, zarar
gördük. Geçmiþte, Þiyakayusu ve Tuyant-sun muharebeleri gibi
muharebeler, genellikle zafer, hatta büyük zafer sayýldý (ilkinde Çen
Çi-tangýn komutasýndaki yirmi alayý, sonrakinde Çen Çengin komutasýndaki on iki alayý bozguna uðrattýk), ama böyle zaferleri asla hoþ
karþýlamadýk ve belirli bir anlamda onlarý yenilgi saydýk. Çünkü,
bizim kanýmýzca, bir muharebe hiç tutsak ve ganimet olmadýðý, ya
da bunlar, kayýplardan daha çok olmadýðý zaman, pek az önemlidir. Stratejimiz ona karþý birle savaþ ve taktiðimiz bire karþý onla
savaþtýr  bu, bizim düþmana karþý üstünlük kazanmamýz için, temel ilkelerimizden biridir.
Askeri eþitçilik, 1934te, kuþatma ve ezmeye karþý beþinci
karþý-seferimizde en uç noktasýna vardý. Kuvvetlerimizi altý kola
bölerek ve bütün cephelerde direnerek düþmaný yenebileceðimiz düþünülüyordu, ama biz düþmana [sayfa 167] yenildik, ve gerekçe,
arazi yitirme korkusu idi. Ana kuvvetler bir yönde toplandýðý ve
öbür yönlerde yalnýzca durdurma kuvvetleri býrakýldýðý zaman, arazi
yitirmekten kaçýnýlamamasý doðaldýr. Ama, bu yitik geçicidir, kýsmidir ve seri hücumun yapýldýðý yerdeki zaferin bedelidir. Böyle bir
zafer kazanýldýktan sonra, durdurma kuvvetlerinin bulunduðu bölgede yitirilen arazi yeniden ele geçirilir. Düþmanýn birinci, ikinci,
üçüncü ve dördüncü kuþatma ve ezme seferleri, hepsi özellikle
Kiyangsi üs bölgesinin hemen hemen tümüyle yitirildiði üçüncü
sefer arazi yitirmeyi gerektirdi, ama sonunda arazimizi yalnýz yeniden ele geçirmekle kalmadýk, geniþlettik de.
Üs bölgesindeki halkýn kuvvetini deðerlendirmede yanýlmak,
çoðu zaman, Kýzýl Ordunun üs bölgesinden aþýrý uzaða gitmesi yersiz korkusunun doðmasýna yolaçmýþtýr. Bu, Kýzýl Ordu, 1932de
Kiyangside, Fukiyen eyaletindeki Çan-çova hücum etmek için uzun
bir dönüþ yaptýðý zaman; ve 1933te beþinci karþý-seferimizdeki zaferden sonra Fukiyene hücum etmek üzere çevreyi dolandýðý zaman oldu. Birinci halde, düþmanýn üs bölgesine gireceðinden, ve
ikincide ise üs bölgesini kýsmen iþgal edeceðinden korkuldu; bu-
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nun sonucu olarak, kuvvetlerimizin toplanmasýna karþý konuldu ve
kuvvetlerimizin bölünmesi savunuldu, ama sonunda bunun yanlýþ
olduðu ortaya çýktý. Düþmana gelince, üs bölgemize yürümekten
korkuyordu; ama düþmanýn gözünde baþ tehlike, Beyaz bölgeye
girmiþ bir Kýzýl Ordu idi. Düþmanýn dikkati, hep Kýzýl Ordunun ana
kuvvetinin bulunduðu yerde idi ve onun üs bölgesinde toplanmasýna seyrek olarak gözyumdu. Kýzýl Ordu savunmada iken bile, düþmanýn dikkat merkezi ana kuvvetti. Tüm planýnýn bir parçasý, bizim
üs bölgemizin daraltýlmasýdýr, ama Kýzýl Ordu düþmanýn kollarýndan birini imha etmek için ana kuvvetini toplarsa, düþmanýn yüksek komutasý, dikkatini Kýzýl Ordu üzerinde daha çok yoðunlaþtýrmaya ve ona karþý daha büyük kuvvetler toplamaya [sayfa 168] zorlanacaktýr. Bundan dolayý, düþmanýn bir üs bölgesini küçültme planýný bozmak olanaklýdýr.
Blokhavz savaþý aracýlýðýyla sürdürülen beþinci kuþatma ve
ezme seferinde toplanmýþ kuvvetlerle harekâtta bulunmamýz
olanaksýzdýr ve yapabileceðimiz tek þey kuvvetlerimizi savunma ve
kýsa ve ani darbeler için bölmektir demek de yanlýþtýr. Düþmanýn,
belirli sürede 3, 5, 8, ya da 10 li ileri sürme ve her duraklamada
blokhavzlar kurma taktiði, tümüyle, Kýzýl Ordunun birbirini izleyen
her noktada savunma harekâtlarýna giriþmesinin sonucudur. Ordumuz, iç hatlarda nokta nokta savunma taktiðini tümüyle býrakmýþ
olsaydý ve, olanaklý ve gerekli olduðu zaman, dönüp düþmanýn iç
hatlarýný zorlasaydý, durum kesinlikle farklý olacaktý. Kuvvetlerin toplanmasý ilkesi, düþmanýn blokhavz savaþýný yenilgiye uðratmanýn
kesin aracýdýr.
Kuvvetlerin bizim savunduðumuz toplanma þekli, halk gerilla savaþýnýn kesinlikle býrakýlmasý demek deðildir. Li Li-sancý tutumun savunduðu gibi, küçük ölçüdeki gerilla savaþýný tümüyle
býrakmak ve her bir piyade tüfeðini Kýzýl Orduda toplamak ilkesinin yanlýþlýðý uzun süre önce ortaya çýkmýþtýr. Devrimci savaþ bir
bütün olarak düþünüldüðünde, halk gerillalarýnýn ve Kýzýl Ordunun
ana kuvvetlerinin harekâtlarý, týpký bir adamýn sað elinin sol elini
tamamlamasý gibi, birbirini tamamlar, ve sadece Kýzýl Ordumuzun
ana kuvvetleri olsaydý, ve halk gerillalarý olmasaydý, týpký tek kollu
savaþçýya benzerdik. Somut sýnýrlar içinde ve özellikle askeri harekâtlar bakýmýndan, üs bölgesindeki halktan bir etken olarak sözettiðimiz zaman silahlý bir halkýmýz olduðunu kastediyoruz. Düþmanýn
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üs bölgemize yaklaþmaktan korkmasýnýn asýl gerekçesi budur.
Kýzýl Ordu müfrezelerini ikincil yönlerdeki harekâtlar için kullanmak da gereklidir; Kýzýl Ordunun bütün kuvvetleri bir yere toplanmamalýdýr. Bizim savunduðumuz toplanma þekli, muharebe alanýnda kesin ya da nispi üstünlüðün [sayfa 169] saðlama baðlanmasý
ilkesine dayanýr. Kuvvetli bir düþmanla baþa çýkmak ya da yaþamsal
önemdeki bir muharebe alanýnda dövüþmek için kesinlikle üstün
bir kuvvetimiz olmalýdýr; örneðin 30 Aralýk 1930da Çang Huyi-zanýn
komutasýndaki 9.000 kiþiyle çarpýþmak üzere 40.000 kiþilik bir kuvvet toplandý. Daha zayýf bir düþmanýn hakkýndan gelmek için, nispeten üstün bir kuvvet elverir; örneðin, 29 Mayýs 1931de,
Çiyeningde, ikinci karþý-seferimizin son muharebesinde Liyu Hoting in komutasýndaki 7.000 kiþiyle çarpýþmak için sadece 10.000
kadar Kýzýl Or- du eri kullanýldý.
Bu, her durumda sayýca üstün olmalýyýz demek deðildir. Belirli koþullarda, nispeten ya da kesinlikle zayýf bir kuvvetle de muharebeye girebiliriz. Belirli bir bölgede yalnýzca hayli küçük bir Kýzýl
Ordu kuvvetimiz olduðu zaman nispeten zayýf bir kuvvetle muharebeye girdiðimiz hali ele alýnýz (bu, daha çok kýtamýz vardýr ve onlarý
toplamamýþýzdýr demek deðildir). O zaman, halkýn desteðinin, arazinin büyük ölçüde lehimize olduðu koþullarda daha kuvvetli bir
düþmanýn hücumunu kýrmak için, düþmanýn merkezi ve bir kanadý
gerillalarla ve küçük müfrezelerle durdurulurken, düþmanýn öbür
kanadýnýn bir kesimine beklenmedik bir hücumda bulunmak için
Kýzýl Ordunun ana kesimini toplamak elbette gereklidir ve zafer bu
yoldan kazanýlabilir. Düþman kanadýnýn o kesimine beklenmedik
hücumumuzda, zayýf bir kuvvete karþý üstün bir kuvvet kullanmak,
azý yenmek için çoðu kullanmak ilkesi, yine yürürlüktedir. Ayný ilke,
kesinlikle zayýf bir kuvvetle muharebeye girdiðimiz zaman, örneðin,
bir gerilla kuvveti büyük bir Beyaz Ordu kuvvetine beklenmedik bir
hücumda bulunduðu, ama onun yalnýz küçük bir parçasýna yüklendiði zaman da yürürlüktedir.
Bir tek muharebe alanýnda harekât için büyük bir kuvvet
toplanmasýnýn, arazinin, yollarýn, erzakýn ve konalklama kolaylýklarýnýn sýnýrlýlýklarýna baðýmlý kýlýnmasý olduðu kanýtýna gelince, bu,
koþullara göre deðerlendirilmelidir. Bu [sayfa 170] sýnýrlýlýklarýn Kýzýl Orduyu ve Beyaz Orduyu etkileme derecelerinde bir fark vardýr. Çünkü Kýzýl Ordu, Beyaz Ordunun dayanabileceðinden daha büyük
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güçlüklere dayanabilir.
Çoðu bununla Çinde egemen olanlarýn hepsini kastediyoruz yenmek için azý kullanýrýz. Azý bununla muharebe alanýn-daki
ayrý ayrý düþman kuvvetlerinin herbirini kastediyoruz yenmek için
çoðu kullanýrýz. Bu, artýk bir sýr deðildir, ve genellikle, düþman bizim tuttuðumuz yolu çok iyi bilmektedir. Bununla birlikte, ne zaferlerimizi önleyebilir ne de kendi kayýplarýný; çünkü nerede ve ne
zaman eyleme geçeceðimizi bilmiyor. Bunu gizli tutuyoruz. Kýzýl Ordu, genellikle, beklenmedik hücumlarla harekâtta bulunur.
7. HAREKETLÝ SAVAÞ

Hareketli savaþ mý, yoksa mevzii savaþ mý? Bizim yanýtýmýz
hareketli savaþtýr. Büyük bir ordudan ya da yedek savaþ gereçlerinden yoksun olduðumuz sürece, ve her üs bölgesinde savaþmak
için yalnýzca bir tek Kýzýl Ordu kuvveti bulunduðu sürece, mevzii
savaþ, bizim için genellikle yararsýzdýr. Mevzii savaþ bizim için, hücumda olduðu kadar savunmada da uygulanamaz.
Kýzýl Ordu harekâtlarýnýn en önemli ayýrýcý özelliklerinden biri,
düþmanýn güçlü, oysa Kýzýl Ordunun teknik donatýmdan yoksun
olmasýnýn sonucu sabit muharebe hatlarýnýn bulunmamasýdýr.
Kýzýl Ordunun muharebe hatlarý, harekâtta bulunduðu yön
tarafýndan belirlenir. Harekât yönleri sýk sýk deðiþtiði için, muharebe hatlarý oynaktýr. Gerçi ana yön belirli bir süre içinde deðiþmez,
ama çevresindeki ikincil yönler her an deðiþebilir; bir yönde engellendiðimizi gördüðümüz zaman, baþka bir yöne dönmeliyiz. Bir zaman sonra, ana yönde de engellendiðimizi görürsek, onu da deðiþtirmeliyiz. Devrimci bir iç savaþta, Sovyetler Birliðinde de olduðu gibi,
sabit [sayfa 171] muharebe hatlarý olamaz. Sovyet ordusu ile ordumuz
arasýndaki fark þudur: onun muharebe hatlarý bizimkiler kadar oynak deðildi. Hiç bir savaþta kesinlikle sabit muharebe hatlarý bulunamaz, çünkü zaferin ve yenilginin, ilerlemenin ve geri çekilmenin
deðiþiklikleri buna engel olur. Ama savaþlarýn genel seyri içinde nispeten sabit muharebe hatlarý çoðu zaman vardýr. Ýstisnalar, yalnýzca, bugün Çin Kýzýl Ordusunun durumunda olduðu gibi, bir ordu
çok daha kuvvetli bir orduyla karþý karþýya kaldýðý zaman ortaya
çýkar.
Muharebe hatlarýnýn oynaklýðý, üs bölgelerimizin geniþliðinin
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oynaklýðýna yolaçar. Üs bölgelerimiz durmadan geniþliyor ve daralýyor, ve sýk sýk, bir üs bölgesi düþerken bir baþkasý ortaya çýkýyor.
Savaþta ve arazimizde oynaklýk, üs bölgemizdeki bütün kuruluþlarýmýzýn oynaklýðýna yolaçýyor. Birçok yýlý kapsayan kuruluþ planlarý sözkonusu olamaz. Planda sýk sýk yapýlan deðiþikliklerin hepsi,
günlük iþlerimizdir.
Bu ayýrýcý özelliði bilmek, bizim çýkarýmýzadýr. Planlamalarýmýzý ona dayandýrmalýyýz ve hiç geri çekilmesi olmayan bir ilerleme savaþý konusunda hayaller kurmamalýyýz; arazimizdeki ya da
ordumuzun geri bölgelerindeki geçici bir oynaklýkta uyanýk bulunmalýyýz, ya da uzun süreli ve ayrýntýlý planlar yapmaya çalýþmalýyýz.
Düþünmemizi ve çalýþmamýzý koþullara uydurmalý, yürümeye olduðu kadar oturmaya da hazýr olmalý, ve yürüyüþ için gerekli tayýnlarýmýzý her zaman elaltýnda bulundurmalýyýz. Ancak bugünün oynak
yaþam tarzý içinde çaba göstermekle kendimize yarýnki nispi kararlýlýðý, ve sonunda tam kararlýlýðý saðlayabiliriz.
Beþinci karþý-seferimizde egemen olan düzenli savaþ stratejisi taraftarlarý, bu oynaklýðý reddettiler ve gerillacýlýk dedikleri
þeye muhalefet ettiler. Oynaklýða muhalefet eden o yoldaþlar sanki
büyük bir devletin yöneticileri imiþler gibi davrandýlar ve sonuç,
olaðanüstü ve pek büyük bir oynaklýk oldu: 25.000 lilik Uzun Yürüyüþ.
[sayfa 172]

Ýþçilerimizin ve köylülerimizin demokratik cumhuriyeti bir
devlettir, ama bugün henüz palazlanmamýþtýr. Bugün, iç savaþta
hâlâ stratejik savunma dönemindeyiz; politik iktidarýmýzýn þekli hâlâ
palazlanmýþ bir devletin þekli deðildir; ordumuz sayýca ve teknik
donatým bakýmýndan düþmandan çok daha aþaðý durumdadýr; arazimiz hâlâ çok küçüktür; ve düþmanýmýz hiç durmadan bizi imha
etmeye çalýþmaktadýr ve bunu baþarýncaya kadar asla rahat etmeyecektir. Politikamýzý bu gerçeklerin tabanýna oturturken, gerillacýlýðý
genel anlamda reddetmemeli, ama Kýzýl Ordunun gerilla karakterini açýk yüreklilikle kabul etmeliyiz. Bunun utanýlacak yaný yoktur.
Tersine, bu gerilla karakteri bizim ayýrýcý özelliðimizdir, kuvvetli noktamýzdýr, ve düþmaný yenme aracýmýzdýr. Biz, bu karakteri atmaya
hazýrlanmalýyýz, ama bunu bugün yapamayýz. Bu gerilla karakteri,
gelecekte elbette utanýlacak bir þey haline gelecektir, ama bugün
son derece deðerlidir; ve biz, ona dayanmalýyýz.
Kazanabileceðin zaman dövüþ, kazanamayacaðýn zaman
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çekil, iþte bugünkü hareketli savaþýmýzý halka anlatmanýn yolu budur. Dünyanýn hiç bir yerinde, yalnýz dövüþmeyi uygun gören ve yer
deðiþtirmeyi uygun görmeyen bir askeri uzman yoktur, ama bizim
kadar yer deðiþtiren kimseler azdýr. Yer deðiþtirirken, genellikle
dövüþürken olduðundan çok zaman harcýyoruz ve ortalama ayda
bir hatýrý sayýlýr bir muharebe yapsaydýk daha iyi olurdu. Bütün yer
deðiþtirmemiz, savaþma amacý iledir, ve bütün stratejimiz ve
taktiklerimiz savaþma üzerine kurulmuþtur. Bununla birlikte,
dövüþmenin bizim için akýllýca almadýðý zamanlar vardýr. Birincisi,
karþýmýzdaki düþman kuvveti aþýrý büyük olduðu zaman savaþmak
akýlsýzcadýr; ikincisi, karþýmýzdaki kuvvet pek büyük olmamakla birlikte, öbür düþman kuvvetlerine çok yakýn olduðu zaman dövüþmek
bazan akýlsýzcadýr; üçüncüsü, bir düþman kuvveti tecrit edilmiþ deðilse ve kuvvetli olarak tahkim edilmiþse, dövüþmek [sayfa 173] genellikle akýlsýzcadýr; dördüncüsü hiç bir zafer belirtisi olmayan bir çatýþmayý sürdürmek akýlsýzcadýr. Bu durumlarýn, hepsinde, yer deðiþtirmeye hazýrýz. Böylece yer deðiþtirme hem yerinde ve hem de gereklidir. Yer deðiþtirmenin gerekliliðini kabul etmemiz, dövüþmenin
gerekliliðini kabul etmemizdendir. Kýzýl Ordunun hareketli savaþýnýn
temel ayýrýcý özellikleri iþte buradadýr.
Hareketli savaþ esastýr, ama biz, olanaklý ve gerekli olduðu
yerde, mevzii savaþý reddetmeyiz. Mevzii savaþa stratejik savunma
sýrasýndaki bir durdurma harekâtýnda önemli kilit noktalarýn inatla
savunulmasý için, ve stratejik saldýrý sýrasýnda, tecrit edilmiþ ve yardýmdan yoksun býrakýlmýþ bir düþman kuvvetiyle çarpýþtýðýmýz zaman baþvurulmak gerektiði kabul edilmelidir. Bu türlü mevzii
sa-vaþlarda düþmaný yenme konusunda hayli deneyimimiz var; düþmanýn birçok kentlerini, blokhavzlarýný ve istihkamlarýný parça parça ettik ve düþmanýn gereði gibi takviye edilmiþ mevzilerini bozduk.
Gelecekte, bu konudaki çabalarýmýzý artýracaðýz ve yetersizliklerimize çare bulacaðýz. Koþullar gerektirdikçe ve izin verdikçe, her
þeye karþýn, mevzii hücumu ya da savunmayý savunmalýyýz. Bugünkü günde, karþý çýktýðýmýz þey, mevzii savaþýn genel olarak uygulanmasý ya da onun hareketli savaþla ayný kefeye konulmasýdýr; buna
izin verilemez.
On yýllýk iç savaþ boyunca, Kýzýl Ordunun gerilla karakterinde, sabit muharebe hatlarýnýn bulunmamasýnda, üs bölgelerinin
oynaklýðýnda, ya da üs bölgelerindeki kuruluþ çalýþmalarýnda her-

Mao Zedung
Seçme Eserler-I

251

hangi bir deðiþiklik olmadý mý? Evet, deðiþiklikler oldu. Çinkang
daðlarýndaki günlerden kuþatma ve ezmeye karþý ilk kaþý-seferimize kadar olan dönem, birinci aþama idi; bu aþamada, gerilla
karakteri ve oynaklýk çok belirsizdi, Kýzýl Ordu emekleme çaðýnda
idi ve üs bölgeleri henüz gerilla bölgesi halinde idi. Birinci karþýseferden üçüncüye kadar süren ikinci aþamada, gerilla karakteri ve
oynaklýk daha azaldý, ve bir merkezi hükümet ile bir devrimci [sayfa
174] askeri komisyon kurulmuþ bulunuyordu. Dördüncü aþama, Uzun
Yürüyüþ idi. Küçük ölçüde gerilla savaþýnýn ve oynaklýðýn yanlýþ olarak reddedilmesi, büyük ölçüde gerilla savaþýna ve oynaklýða yolaçtý. Þimdi beþinci aþamadayýz. Beþinci kuþatma ve ezme seferini
bastýrmadaki baþarýsýzlýðýmýz ve bu büyük oynaklýk yüzünden, Kýzýl
Ordu ve üs bölgeleri çok küçüldü. Ama, kuzey-batýya ayak bastýk
ve Þensi-Kansu-Ninsiya bölgesini, buradaki üs bölgemizi tahkim ettik ve geliþtirdik. Kýzýl Ordunun ana kuvvetini meydana getiren üç
ordu, þimdiye kadar görülmemiþ bir þekilde, birleþik bir komutaya
baðlandý.
Stratejimizin doðasýný bir yana býrakarak diyebiliriz ki, Çinkang daðlarýndaki günlerden dördüncü karþý-seferimize kadar olan
dönem, bir aþamaydý; beþinci karþý-sefer dönemi bir baþka aþamaydý; ve Uzun Yürüyüþten günümüze kadar olan dönem, üçüncü
aþamadýr. Beþinci karþý-sefer sýrasýnda, eski doðru politika yanlýþ
olarak bir kenara atýldý. Bugün, beþinci karþý-sefer sýrasýnda kabul
edilen yanlýþ politikayý doðru olarak bir kenara attýk ve eski doðru
politikayý yeniden yürürlüðe koyduk. Bununla birlikte, beþinci karþýseferde her þeyi bir yana atmadýk. Ondan önceki her þeyi de yeniden yürürlüðe koymadýk, yalnýzca geçmiþteki iyi þeyleri yürürlüðe
koyduk ve yalnýzca beþinci karþý-sefer döneminin yanýlgýlarýný attýk.
Gerillacýlýðýn iki yüzü vardýr. Biri düzensizlik, yani merkezileþtirmeme, birlik ve beraberlik eksikliði, sýký disiplinin yokluðudur ve
çalýþma yöntemlerinin basit olmasýdýr. Bu özellikleri Kýzýl Ordunun
emekleme çaðýnda türedi ve bunlarýn bazýlarý o sýrada tam gereksindiðimiz þeylerdi. Kýzýl Ordu daha yüksek bir aþamaya ulaþtýðý
için, onlarý yavaþ yavaþ bilinçli olarak atmalý ve böylece Kýzýl Orduyu daha merkezileþmiþ, daha birleþik, daha disiplinli ve daha yetkin
iþ görür hale getirmeli, kýsacasý, ona düzenlilik karakterini kazandýrmalýyýz. Harekâtlarý yönetirken de bu [sayfa 175] türlü gerilla karakterlerini yavaþ yavaþ ve bilinçli olarak azaltmalýyýz, çünkü daha yük-
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sek bir aþamada artýk gerekli deðillerdir. Bu bakýmdan geliþmenin
reddi ve eski aþamayý tutmada inat, yersizdir ve kötüdür ve büyük
çaptaki harekâtlara zararlýdýr.
Gerillacýlýðýn öbür yüzü, hareketli savaþ ilkesinden bugün her
ikisi de hâlâ gerekli olan stratejik ve taktik harekâtlarýn gerilla karakterinden, üs bölgesinin kaçýnýlamaz oynaklýðýndan, üs bölgelerini geliþtirme planlarýnýn esnekliðinden, ve Kýzýl Orduyu kurmada
vakitsiz düzenlemenin reddinden ibarettir. Bu konuda tarihsel olgularý reddetmek, elveriþli olanýn alýkonmasýna karþý çýkmak, þimdiki
aþamayý acele býrakýp bugün ulaþýlmasý olanaksýz ve gerçek hiç bir
önemi olmayan bir yeni aþamaya körü körüne sarýlývermek ayný
ölçüde yersizdir, kötüdür ve zararlýdýr.
Þimdi, Kýzýl Ordunun teknik donatýmý ve örgütlenmesi bakýmýndan yeni bir aþamanýn arifesindeyiz. Bu aþamamaya geçmeye
hazýrlanmalýyýz. Kendimizi hazýrlamamak, yanlýþ ve gelecekteki savaþýmýza zararlý olur. Gelecekte, Kýzýl Ordunun teknik ve örgütlenme
koþullarý deðiþtiði ve Kýzýl Ordunun kurulmasý yeni bir aþamaya girdiði zaman, onun harekât yönleri ve muharebe hatlarý daha sabit
hale gelecektir; daha çok mevzii savaþ olacaktýr; savaþýn, arazimizin ve kuruluþ çalýþmamýzýn oynaklýðý büyük ölçüde azalacak ve
sonunda yitecektir, ve düþmanýn bugünkü üstünlüðü, kuvvetle tahkim edilmiþ mevzileri gibi engeller, artýk yolumuzu kesmeyecektir.
Bugün, hem sol oportünizmin baþat olduðu dönemin yanlýþ
tedbirlerine ve hem de Kýzýl Ordunun emekleme çaðýna özgü ve
artýk gereksiz olan düzensiz hallerin birçoðuna karþý çýkýyoruz. Ancak, Kýzýl Ordunun sürekli zaferlerini kazanýrken kullandýðý deðerli
ordu kurma strateji ve taktik ilkelerinin birçoðunu restore ederken
cesur olmalýyýz. Geçmiþin iyi yanlarýný, bugün düþmana karþý zaferler [sayfa 176] kazanmak ve gelecekteki yeni aþamaya geçiþi hazýrlamak için sistemli, daha çok geliþmiþ ve zengin bir askeri çizgide
özetlemeliyiz.
Hareketli savaþýn yürütülmesi, keþif, muhakeme, karar, savaþ
düzeni, komuta, gizleme, toplama, ilerleme, yayýlma, hücum, izleme, beklenmedik hücum, mevzii hücum, mevzii savunma, karþýlama harekâtý, geri çekilme, gece savaþý, özel harekâtlar, kuvvetliden
sakýnma ve zayýfa hücum, düþmanýn takviyelerini kesmek için
düþmanýn kuþatýlmasý, þaþýrtma hücumu, hava saldýrýlarýna karþý
savunma, ayrý ayrý düþman kuvvetleri arasýnda harekâtta bulunma,
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yandan geçme harekâtlarý, birbirini izleyen harekâtlar, bir gerisi olmadan harekâtta bulunma, dinlenme ve eksikleri giderme gereksinmesi gibi birçok problemi içerir.
Bu problemler, Kýzýl Ordunun tarihinde, yöntemli olarak
iþlenmesi ve seferler bilimi içinde toplanmasý gereken özel haller
gösterir ki, burada onlarý ele almayacaðým.
8. ÇABUK SONUÇLU SAVAÞ

Stratejik olarak uzatýlmýþ bir savaþ ve çabuk sonuçlu seferler
ya da muharebeler, ayný þeyin iki yüzüdür, iç savaþlarda ayný zamanda ve eþit önemde kabul edilmesi gereken ve anti-emper-yalist savaþta da uygulanabilen iki ilkedir.
Gerici güçler çok kuvvetli olduðu için, devrimci güçler ancak yavaþ yavaþ geliþir; ve bu olgu, savaþýmýzýn uzatýlmýþlýk doðasýný
tayýn etmektedir. Burada sabýrsýzlýk zararlýdýr ve çabuk sonuç savunuculuðu yanlýþtýr. Devrimci bir savaþý, bizim yaptýðýmýz gibi, on
yýl yürütmek, baþka ülkelerde hayret uyandýrabilir, ama bizim için
bir sekiz-ayaklý denemedeki38 baþlangýç kesimi gibidir konunun
sunulmasý [sayfa 177] ve ilk yorumu ve heyecanlý birçok parçasý henüz
sonuçlanmaktadýr. Kuþkusuz, gelecekteki geliþmeler iç ve uluslararasý koþullarýn etkisiyle büyük ölçüde hýzlanacaktýr. Ulus-lararasý ve
iç durumda büyük deðiþiklikler olduðu ve büyük deðiþiklikler
yaklaþtýðý için, eski aðýr geliþme ve tecrit edilmiþ halde dövüþme
halini giderek aþtýðýmýz söylenebilir. Ama akþamdan saba-ha baþarýlar beklememeliyiz. Düþmaný sabah kahvaltýsýndan önce sil
süpür diye dile getirilen istek çok güzeldir, ama böyle davranmak
için somut planlar yapmak kötüdür. Çinin gerici güçleri birçok emperyalist güç tarafýndan desteklendiði için, devrimci savaþýmýz, Çinin
devrimci güçleri iç ve dýþ düþmanlarýmýzýn esas durumlarýnda gedik açacak kadar kuvvetleninceye kadar ve uluslararasý devrimci
güçler uluslararasý gerici güçlerin pek çoðunu ezinceye ya da dur38
Sekiz-ayaklý deneme, feodal Çinde, 15. yüzyýldan 19. yüzyýla kadar
Ýmparatorluk yarýþma sýnavlarýnda emredilen þekildi. Kalem denemesinin ana kesimi
ilgiyi çeken paragraf, orta paragraf, son paragraf ve sonuç paragrafýndan oluþuyordu
ve her paragraf iki parçayý içeriyordu. Yoldaþ Mao Çe-tung burada, bu türlü bir
denemede konunun geliþme þeklini, çeþitli aþamalardan geçen devrimin geliþimini
anlatmak için bir mezac olarak kullanýyor. Ancak, yoldaþ Mao Çe-tung, sekiz-ayaklý
deneme terimini, genellikle, doðmacýlýkla alay etmek için kullanýr. -Ed.
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duruncaya kadar, uzatýlmýþ bir savaþ olagidecektir. Uzun süreli mücadelemizin stratejisini formülleþtirirken bu noktadan hareket etmek, bizim stratejimize kýlavuzluk eden önemli ilkelerden biridir.
Tersi, seferler ve muharebeler için doðrudur  burada ilke
uzatýlmýþlýk deðildir, çabuk sonuçtur, seferlerde ve muharebelerde
çabuk sonuç almaya ve bu, her zaman ve bütün ülkelerde doðrudur. Bir savaþýn tümünde de her zaman ve her ülkede, çabuk sonuç almaya çalýþýldý, uzun sürmüþ bir savaþ zararlý sayýldý. Bununla
birlikte, Çinin savaþý, sabýrlarýn en büyüðü ile yönetilmeli ve uzatýlmýþ
bir savaþ olarak ele alýnmalýdýr. Li Li-sanýn yolu izlendiði dönemde,
bazý kimseler bizim yolumuzla ayna boksu diye eðlendiler (bununla, büyük kentleri zaptetmeden önce ileri geri birçok muharebeler vererek dövüþme taktiðimizi kastediyorlardý); ve saçlarýmýz
aðarýncaya kadar devrimin [sayfa 178] zaferini görmeyeceðimizi
söylüyorlardý. Sabýrsýzlýðýn böylesinin yanlýþ olduðu uzun süre önce
görüldü. Ama onlarýn eleþtirisi stratejiye deðil de seferlere ve muharebelere yöneltilseydi, tümüyle ve aþaðýdaki gerekçelerle haklý olurlardý. Birincisi, Kýzýl Ordunun silah ve cephane eksiðini gidereceði
kaynaklarý yoktur; ikincisi düþman kuvvetleri birçok ordudan
oluþmuþtur, oysa bir tek Kýzýl Ordu vardýr, ve Kýzýl Ordu, her kuþatma
ve ezme seferini bozmak için birbirini hemen izleyen harekâtlarda
dövüþmeye hazýrlanmak zorundadýr; ve üçüncüsü, Beyaz Ordular
ayrý ayrý ilerliyorlarsa da pek çoðu birbirine oldukça yakýn kalmaktadýr ve onlardan birine hücum edip çabuk sonuç almayý baþaramazsak, bütün öbürleri üzerimize yönelecektir ve bu gerekçelerden,
çabuk sonuçlu muharebeler vermemiz gerekiyor. Bir muharebeyi
bitirmemiz için çoðu zaman birkaç saatimiz ya da bir-iki günümüz
oluyor. Yalnýzca planýmýz takviyelerini kesmek için düþmaný
kuþatmak ve amacýmýz kuþattýðýmýz düþmaný deðil de onun takviyelerini darbelemek olduðu zaman, kuþatma harekâtlarýmýzda belirli bir dereceye kadar uzatýlmýþlýða hazýrlanýyoruz; ama o zaman
bile, takviyelere karþý çabuk bir sonuç almaya çalýþýyoruz. Bir uzatmalý harekât planý, stratejik savunmada olduðumuz zaman ve tutulmuþ bir cephedeki mevzileri inatla savunurken, ya da stratejik bir
saldýrýda, yardýmdan yoksun kýlýnmýþ ve tecrit edilmiþ düþman
kuvvetlerine saldýrdýðýmýz zaman, ya da üs bölgelerimizdeki Beyaz
müstahkem mevkileri ortadan kaldýrýrken, bir uzatmalý harekâtlar
planýný sýk sýk uyguluyoruz. Ama bu düzenli uzatmalý harekâtlar
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çabuk sonuçlu muharebelerinde Kýzýl Ordunun ana kuvvetine engel olmaktan çok, ona yardýmcý oluyor.
Çabuk sonuç onu düpedüz istemekle elde edilemez, tersine
birçok özel koþul gerektirir. Temel gerekler þunlardýr: yeterli hazýrlýklar, fýrsattan yararlanma, üstün kuvvetlerin toplanmasý, kuþatma
ve yandan çevirme taktikleri, uygun [sayfa 179] arazi, ve düþmana hareket halindeyken ya da dururken ama mevzilerini henüz takviye
etmemiþken darbeyi indirmek. Bu gerekler yerine getirilmeden, bir
seferde ya da muharebede çabuk sonuç almak olanaksýzdýr.
Düþmanýn bir kuþatma ve ezme seferini bozmak büyük
bir seferdir, ama çabuk sonuç ilkesi uzatmalýlýk ilkesi deðil gene
yürürlüktedir. Çünkü bir üs bölgesinin insan gücü, mali kaynaklarý
ve askeri kuvveti uzatmalýlýðý kaldýramaz.
Çabuk sonuç genel ilke olduðu için, yersiz sabýrsýzlýða karþý
çýkmalýyýz. Devrimci bir üs bölgesinin en yüksek askeri ve politik
kýlavuz kesiminin, üs bölgesindeki koþullarý ve düþmanýn durumunu hesaba katmasý, dayanýlabilecek güçlükler karþýsýnda þevki kýrýlarak ya da tersliklere üzülerek düþmanýn vahþetinden yýlmamasý,
ama gerekli sabrý ve dayanýklýðý göstermesi gereklidir. Kiyangsi eyaletinde düþmanýn ilk kuþatma ve ezme seferinin bozulmasý, birinci muharebeden sonuncu muharebeye kadar, yalnýzca iki hafta
aldý; ikincisinin ezilmesi on beþ gün ancak sürdü; üçüncüsünün
ezilmesi üç ayý buldu; dördüncüsününki üç hafta aldý; ve beþincisininki bizi tam bir yýl uðraþtýrdý. Düþmanýn beþinci seferini bozmayý
baþaramadýktan sonra, düþmanýn kuþatmasýný kýrmak zorunda kaldýðýmýz zaman, yersiz bir acelecilik gösterdik. O zaman yürürlükte
olan koþullarda, kýtalarý bazan dinlendirerek ve yeniden örgütleyerek iki ya da üç ay dayanabilirdik. Bu yapýlsaydý, ve seferi bozmamýzdan sonra, önder kadromuz biraz daha akýllý davransaydý, sonuç
farklý olurdu.
Bütün bunlara karþýn, bir seferin süresini olanaklý bütün araçlara baþvurarak kýsaltma ilkesi geçerli kalýr. Sefer ve muharebe planlarý, kýtalarýn toplanmasý, hareketli savaþ vb. konularda en büyük
çabamýzý göstermemiz esasýna göre yapýlmalý, iç hatlardaki (yani
üs bölgelerindeki) etkili düþman kuvvetlerinin imhasýný ve düþmanýn
kuþatma ve ezme [sayfa 180] seferinin çabuk yenilmesini saðlama
baðlamalýdýr, ama seferin iç hatlarýmýzda sona erdirilemeyeceðinin
besbelli olduðu yerlerde, Kýzýl Ordunun ana kuvvetini düþmanýn
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kuþatmasýný yarmak ve dýþ hatlarýmýza (yani düþmanýn iç hatlarýna), düþmaný orada yenmek amacýyla, geçmek için kullanmalýyýz.
Düþmanýn blokhavz savaþýný büyük ölçüde geliþtirmiþ olmasý yüzünden, bu, bizim sýk sýk kullanacaðýmýz harekât yöntemi olacaktýr.
Fukiyen Olayý39 sýrasýnda, beþinci karþý-seferimizin baþlangýcýndan
iki ay sonra, Kýzýl Ordunun ana kuvvetleri, kuþkusuz, Kiyangsu-Çekiyang-Anvay-Kiyangsi bölgesine, Çekiyang merkez alýnarak, sürülmeliydi. Stratejik savunmamýzý stratejik saldýrýya çevirerek ve
düþmanýn yaþamsal merkezlerini tehdit ederek ve hiç blokhavz
bulunmayan geniþ alanlarda muharebeler vermeye çalýþarak, Hançov, Suçov, Nanking, Vuhu, Nançang ve Fuçov arasýndaki alan uzunluðuna ve geniþliðine taranmalýydý. Böylelikle, Güney Kiyangsiye ve
Batý Fukiyene saldýrmakta olan düþmaný, geri dönüp yaþamsal merkezlerini savunmaya, ve Kiyangsi üs bölgesindeki hücumunu durdurmaya zorlayabilirdik ve Fukiyen Halk Hükümetine yardým ederdik
 böylelikle, ona besbelli yardým edebilirdik. Bu plan reddedildiði
için, düþmanýn beþinci kuþatma ve ezme seferi kýrýlamadý ve Fukiyen deki halk hükümeti, çaresiz çöktü. Bir yýllýk bir savaþtan sonra bile, ana kuvvetlerimizi Hunan üzerine yönelterek, bir baþka yönde
stratejik saldýrýya dönebilirdik, yani, Hunandan geçip Kuvayçova
gidecek yerde, merkezi Hunana girip düþmana Kiyangsiden Hunanýn içine manevra yaptýrarak, onu orada imha edebilirdik . Bu
plan da reddedildiði [sayfa 181] için, sonunda, düþmanýn beþinci seferini bozma umutlarýnýn hepsi kýrýldý ve Uzun Yürüyüþe çýkmaktan
baþka hiç bir çaremiz kalmadý.
9. ÝMHA SAVAÞI

Bugün, Çin Kýzýl Ordusu için bir yýpratma yarýþýný savunmak yersizdir. Ejder Krallarý arasýnda deðil de, bir Ejder Kralý ile bir
dilenci arasýnda bir servet yarýþý daha az gülünç olurdu. Çünkü,
hemen hemen bütün gereçIerini düþmandan alan Kýzýl Ordu için,
39
Kasým 1933te, halkýn Japonlara karþý galeyanýnýn etkisi altýnda, Kuomintangýn
19. Ordusunun komutanlarý, Li Çi-þenin komutasýndaki Kuomintang kuvvetleriyle
ittifak halinde, Çan Kay-þeki açýkça terketti, ve Fukiyende Çin Cumhuriyeti Devrimci
Halk Hükümetini kurdu, Kýzýl Ordu ile anlaþarak Çan Kay-þeke saldýrmayý ve
Japonlara karþý direnmeyi kararlaþtýrdý. Bu olaya, Fukiyen Olayý diye atýfta bulunuluyor. Ancak, 19. Ordu ve Fukiyen Halk Hükümeti, Çan Kay-þek kýtalarýnýn
hücumlarý karþýsýnda çöktü. -Ed.
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imha savaþý temel politikadýr. Ancak düþmanýn etkili kuvvetini imha
ederek onun kuþatma ve ezme seferini bozabilir ve devrimci üs
bölgemizi geniþletebiliriz. Kayýplar verdirmek, düþmaný imha etmenin bir yoludur, böyle olmasaydý, kayýplar vermenin düþman için
hiç bir anlamý olmazdý. Düþmana kayýplar verdirirken kendimiz de
kayýplara uðrarýz, ama düþman birliklerini yok ederek eksiklerimizi
gideririz, böylelikle yalnýz kayýplarýmýzýn yerini doldurmakla kalmayýz,
ama ordumuzun kuvvelini de artýrýrýz. Düþmanýn bozguna uðradýðý
bir muharebe, aslýnda çok kuvvetli bir düþmanla mücadele sonucu
karara baðlayýcý nitelikte deðildir. Öte yandan, bir imha muharebesi, her düþmanda büyük ve dolaysýz bir etki yapar. Bir adamýn on
parmaðýný yaralamak, onun bir parmaðýný koparmak kadar ve on
düþman tümenini bozguna uðratmak, bir düþman tümenini imha
etmek kadar etkili deðildir.
Düþmanýn birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kuþatma ve
ezme seferinin gereðini yerine getirme politikamýz, imha savaþýydý.
Her seferde imha edilen kuvvetler, düþmanýn toplam kuvvetinin bir
parçasýný meydana getiriyordu, bununla birlikte bütün bu kuþatma
ve ezme seferleri kýrýldý. Ama beþinci karþý-seferimizde, buna karþýt
olan ve aslýnda düþmana hedeflerine ulaþmada yardým etmiþ olan
politika izlendi. [sayfa 182]
Ýmha savaþý, üstün kuvvetlerin biraraya toplanmasýný ve kuþatma ya da yandan çevirme taktiklerinin benimsenmesini gerektirir. Halkýn desteði, elveriþli arazi, hýrpalanabilir bir düþman kuvveti
ve baskýn üstünlüðü, bunlarýn hepsi, imha amacýna ulaþabilmek
için zorunludur.
Bir düþman kuvvetini yalnýzca bozguna uðratmak ya da kaçýp kurtulmasýna izin vermek, yalnýz, bütünüyle muharebede ya da
seferde, ana kuvvetimiz bir baþka düþman kuvvetini yoketmek için
top-lanýyorsa anlamlýdýr, yoksa anlamsýzdýr. Burada kayýplar kazançlarla karþýlaþtýrýlýr.
Kendi öz savaþ sanayimizi kurarken, kendimizi ona baðýmlý
kýlmamalýyýz. Bizim temel politikamýz, emperyalist ülkelerin savaþ
sanayilerine ya da iç düþmanlarýmýzýnkine güvenmektir. Londranýn
donatým depolarýndan çýkanlarda olduðu kadar, Hanyangdakilerden çýkanlardan da alacaðýmýz vardýr ve üstelik alacaðýmýzý bize
teslim eden, düþmanýn ulaþtýrma müfrezeleridir. Bu, gerçeðin ta
kendisidir ve þaka deðildir.[sayfa 183]
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ÇAN KAYÞEKÝN AÇIKLAMASI ÜZERÝNE
BÝR AÇIKLAMA
28 Aralýk 1936

Çan Kayþek, Sianda General Çang Sueliang ve General Yang
Huçeng ile Kuzeybatý halký tarafýndan öne sürülen Japonyaya karþý
direnme talebini kabul etti ve bir ilk adým olarak iç savaþ birliklerine Þensi ve Gansudan çekilme emri verdi. Bu, Çanýn son on yýlda
izlediði yanlýþ siyasette bir deðiþikliðin baþlangýcýný belirlemektedir154. Bu, Japon emperyalistlerinin ve Çinli cezalandýrma grubunun155 bir iç savaþ tezgâhlamak, bölünmeleri kýþkýrtmak ve Çanýn
154
Çin Kýzýl Ordusunun ve halkýn Japon aleyhtarý hareketinin etkisiyle, Çang
Sueliangýn baþýnda bulunduðu Guomindangýn Kuzeydoðu Ordusu ile Yang Huçengin
baþýnda bulunduðu Guomindangýn Onyedinci Yol Ordusu, Çin Komünist Partisinin
önerdiði Japonyaya karþý millî birleþik cepheyi kabul ettiler ya Cari Kayþekin
Japonyaya karþý direnmek için Komünist Partisiyle birleþmesini talep ettiler. Çan
bunu reddetti, Komünistlerin bastýrýlmasý için yaptýðý askerî hazýrlýklarý daha da
hýzlandýrdý ve Sianda Japonyaya karþý olan gençleri katletti. Çang Sueliang ve Yang
Huçeng ortak bir eylem yaparak Çan Kayþeki tutukladýlar. 12 Aralýk 1936da olan
ünlü Sian Olayý iste budur. Çan, Komünist Partisi ile birlik ve Japonyaya karþý
direnme koþullarýný kabullenmek zorunda kaldý ve bunun üzerine Nancinge dönmek
üzere serbest býrakýldý.
155
Çinli cezalandýrma grubu, Sian Olayý sýrasýnda iktidarý Çan Kayþekin elinden
almaya çalýþan, Guomindang hükümeti içindeki Japon yanlýsý unsurlardan
oluþuyordu. Vang Cingvey ile Ho Yingcinin baþýný çektiði bu grup, Çang Suelianga
ve Yang Huçenge karþý bir cezalandýrma seferi yapýlmasýný savundu. Olayý fýrsat
bilerek, Japon istilacýlarýna yollarý açmak ve Çan Kayþekin elinden iktidarý almak
için geniþ çapta bir iç savaþ baþlatmaya hazýrlandýlar.
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Sian Olayýnda öldürülmesini saðlamak için çevirdikleri dolaplara
indirilmiþ bir darbedir. Onlar daha þimdiden hayal kýrýklýðýna uðramýþlardýr. Çan Kayþekin uyanmaya baþladýðýný gösteren belirtiler,
Guomindangýn on yýldýr izlediði yanlýþ siyasete son vermeye istekli
olduðunu gösteren bir iþaret sayýlabilir.
26 Aralýkta Çan Kayþek Loyangda bir açýklama yaptý; Çang
Sueliang ve Yang Huçenge Bir Uyarý adý verilen bu açýklama, Çin
siyasî belgeleri arasýnda ilginç bir örnek olacak kadar bulanýk ve
kaypaktýr. Eðer Çan bu olaydan gerçekten ciddi bir ders çýkarmak
ve Guomindangý yeniden canlandýrmak istiyorsa ve eðer inatla sürdürdüðü, dýþ iliþkilerinde uzlaþma yurt içinde ise iç savaþ ve zulüm
þeklindeki yanlýþ siyasetine, halkýn isteðine uygun olarak, son vermek istiyorsa, o zaman iyi niyetinin bir belirtisi olarak daha iyi bir
yazý yazmalý, siyasî geçmiþinden dolayý piþmanlýk duyduðunu belirtmeli ve ilerisi için yeni bir yol [sayfa 326] çizmeliydi. 26 Aralýk açýklamasý, Çin halk kitlelerinin taleplerini karþýlayamaz.
Ne var ki, açýklamada, Çanýn verilen sözler tutulmalý ve
eylemde kararlý olunmalýdýr dediði övgüye deðer bir bölüm de
vardýr. Bu, Sianda Çang ve Yang tarafýndan öne sürülen þartlarý,
imzalamadýðý halde, devlete ve millete yar rarlý olacak talepleri kabullenmeye razý olduðu ve imza atmadýðý gerekçesiyle sözünde
durmazlýk etmeyeceði anlamýna gelir. Çanýn, birliklerini geri çektikten sonra, iyi niyetle hareket edip etmeyeceðini ve kabul ettiði
koþullarý yerine getirip getirmeyeceðini ilerde göreceðiz. Bu koþullar
þunlardýr:
(1) Guomindangý ve Millî Hükümeti yeniden örgütleyerek,
Japon yanlýsý grubu atmak ve Japon aleyhtarý unsurlarý kabul etmek;
(2) Þanghaydaki yurtsever önderleri156 ve diðer bütün siyasî
tutuklularý sah vermek ve halkýn özgürlüklerini ve haklarýný güvence
altýna almak;
(3) Komünistleri bastýrma siyasetine son vermek ve Japon-yaya karþý direnmek için Kýzýl Orduyla ittifak yapmak;
(4) Japonyaya karþý direnme ve ülkeyi/ kurtarma siyasetini
156
Þanghaydaki Japonyaya karþý yurtsever hareketin yedi önderi 1936 Kasýmýnda
Çan Kayþek hükümeti tarafýndan tutuklanmýþtý. Bunlar Þen Günru, Çang Nayçi, Zu
Taofen, Li Gungpu, Þa Çienli, Þi Liang ve Vang Zaoþi idi. 1937 Temmuzuna kadar
hapiste kaldýlar.
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saptamak için, bütün partilerin, gruplarýn, nüfusun bütün kesimlerinin ve ordularýn temsil edildiði bir millî kurtuluþ konferansý düzenlemek;
(5) Çinin Japonyaya karþý direnmesine yakýnlýk duyan ülkelerle iþbirliðine girmek; ve
(6) Ülkeyi kurtarmak için diðer özel yöntem ve araçlarý benimsemek.
Bu koþullarýn yerine getirilmesi her þeyden önce iyi niyeti ve
ayný zamanda biraz da cesareti gerektirir. Çaný ilerde ne yapacaðýna bakarak deðerlendireceðiz.
Ama Çanýn açýklamasýnda Sian Olayýnýn gericilerin baskýsý
altýnda ortaya çýktýðýný belirten bir yer var. Ne yazýk ki gericiler
derken kimlerden söz ettiðini açýklamamýþ. Üstelik gerici kelimesinin Çanýn sözlüðünde hangi [sayfa 327] anlama geldiði de açýk deðildir. Ne ki kesin olan bir þey varsa, o da, Sian Olayýnýn aþaðýda belirtilen güçlerin etkisiyle meydana geldiðidir:
(1) General Çang ve General Yangýn birliklerinin ve Kuzeybatýnýn devrimci halkýnýn Japonyaya karþý giderek artan nefreti;
(2) bütün ülke halkýnýn Japonyaya karþý giderek büyüyen
öfkesi;
(3) Guomindang içindeki sol güçlerin geliþmesi;
(4) çeþitli eyaletlerde iktidarda bulunan gruplarýn Japonyaya
karþý direnme ve milleti kurtarma talebi;
(5) Komünist Partisinin Japonyaya karþý bir mil-lî birleþik
cephe konusunda aldýðý tavýr; ve
(6) dünya barýþ cephesinin geliþmesi.
Bütün bunlar tartýþýlmaz gerçeklerdir. Ýþte Çanýn gerici dediði, tam da bu güçlerdir: Çanýn gerici dediklerine baþkalarý devrimci diyor. Sorun bundan ibarettir. Sian da Japonyaya karþý gerçekten savaþacaðýný ilan ettiðine göre, büyük bir olasýlýkla Sianý
terkeder etmez devrimci güçlere karþý yeniden þiddetli saldýrýlara
giriþmeyecektir. Kendisinin ve grubunun siyasî hayatý onun iyi niyetine baðlý olduðu gibi, üstelik þimdi karþýlarýna dikilerek siyasî yollarýný kesen ve kendilerine zarar verecek þekilde geniþleyen bir güç
vardýr. Bu güç, onu Sian Olayý sýrasýnda öldürtmeye çalýþan cezalandýrma grubudur. Bu nedenle Çan Kayþeke, siyasî sözlüðünü
yeniden gözden geçirerek gerici yerine devrimci kelimesini kullanmasýný öðütleriz, çünkü gerçeklere uyan tanýmlar kullanmak daha
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iyidir.

Çan, Siandan sað salim ayrýlmasýný, Sian Olayýnýn önderleri
olan General Çang ve General Yangýn çabalarýna olduðu kadar
Komünist Partisinin arabuluculuðuna da borçlu olduðunu unutmamalýdýr. Olay boyunca Komünist Partisi sadece millî kurtuluþun
çýkarlarý doðrultusunda hareket ederek barýþçý bir çözümden yana
oldu ve bunun için her türlü çabayý gösterdi. Ýç savaþ yayýlsa ve
Çang ile Yang; [sayfa 328] Çan Kayþeki uzun süre hapsetselerdi bu,
sadece Japon emperyalistlerinin ve Çinli cezalandýrma grubunun
ekmeðine yað sürerdi. Ýþte bu koþullar altýnda Komünist Partisi,
Japon emperyalistlerinin ve Vang Cingveyin157, Ho Yingçin in158 ve
Çinli cezalandýrma grubunun diðer üyelerinin çevirdiði dolaplarý
gözler önüne serdi ve General Çang Sueliang ve General Yang
Huçeng ile Guomindangýn T.V. Sung159 gibi üyelerinin de paylaþtýðý
barýþçý bir çözümü kararlýlýkla savundu. Bu, bütün ülke halkýnýn
talebidir; halk bugünkü iç savaþtan nefret ediyor.
Çan, Siandaki koþullarý kabul etmesi üzerine serbest býrakýldý. Þu andan itibaren sorun, Çanýn verilen sözün tutulmasý ve
eylemde kararlý olunmasý gerektiði yolundaki sözünü tutup tutmayacaðý ve milletin kurtarýlmasý için öne sürülen koþullarý eksiksiz bir
þekilde uygulayýp uygulamayacaðýdýr. Millet, ne onun daha fazla
kararsýzlýk göstermesine izin verecek ne de koþullarý tam olarak
yerine getirmemesine göz yumacaktýr. Japonyaya karþý direnme
konusunda yalpalar ya da sözünü tutmakta gecikirse, o zaman ülke
çapýndaki devrim dalgasý onu süpürüp atacaktýr. Çan ve grubu þu
eski sözü akýllarýndan çýkarmamalýdýrlar: Sözünde durmayan bir
adam beþ para etmez.
157
Vang Gingvey Guomindang içindeki Japon yanlýsý grubun önderiydi. Japon
emperyalistlerinin 1931de Kuzeydoðuyu istilasýndan itibaren onlarla uzlaþmayý
savundu. 1938 Aralýðýnda Nancingden ayrýldý, Japon istilacýlarýna açýkça teslim oldu
ve Nancingde bir kukla hükümet kurdu.
158
Bir Guomindang savaþaðasý olan Ho Yingçin, Japon yanlýsý grubun diðer bir
önderiydi. Sian Olayý sýrasýnda, Guomindang birliklerini Lunghay Demiryolu boyunca
Þensiye saldýrmak üzere mevzilendirerek etkin bir þekilde iç savaþý kýþkýrtmaya
çalýþtý. Çan Kayþekin mevkiini ele geçirmek için, Sianý bombalayarak onu öldürmeyi
planladý.
159
T.V. Sung, Guomindangýn Amerikan yanlýsý bir üyesiydi. ABDnin çýkarlarýný
savunduðu için o da Sian Olayýna barýþçý bir çözüm bulunmasýndan yana çýktý;
çünkü ABD emperyalizmi, o sýrada Uzak Doðuda üstünlüðü ele geçirmek için Japon
emperyalizmiyle çatýþýyordu.
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Eðer Çan, son on yýldýr Guomindangýn gerici siyasetinin yarattýðý pisliði temizleyebilirse, dýþ iþlerde uzlaþma ve yurt içinde iç
savaþ ve zulüm þeklindeki temel hatalarýný tamamen düzeltebilirse,
derhal bütün partileri ve gruplarý birleþtiren Japonyaya karþý cepheye katýlýrsa ve milleti kurtaracak askerî ve siyasî önlemleri gerçekten alabilirse, o zaman Komünist Partisi onu elbette destekleyecektir. Daha 25 Aðustosta Komünist Partisi, Guomindanga yazdýðý mektupta160 Çan Kayþeke ve Guomindanga böyle bir destek
vadetmiþti. Bütün ülke halký Komünist Partisinin on beþ yýldýr, verilen sözün tutulmasý ve eylemde kararlý olunmasý gerekir sözüne
uyduðunu gayet iyi bilir. Halk hiç kuþkusuz Komünist Partisinin sözlerine ve eylemlerine, Çindeki baþka herhangi bir Parti ya da grubunkinden daha fazla güven duymaktadýr. [sayfa 329]
160
Bu mektup, Guomindangýn gerici yönetimini ve Merkez Yürütme Komitesinin
2. Genel Toplantýsýnýn kararlarýný sert bir þekilde eleþtiriyordu. Ayrýca Komünist
Partisinin, Japonyaya karþý bir millî birleþik cephe kurma ve Guomindang ile iþbirliðini
yenileme siyasetini ortaya koyuyordu. Mektubun büyük bir bölümü aþaðýya alýnmýþtýr:
Partinizin Merkez Yürütme Komitesinin 2. Genel Toplantýsý merkezileþme ve
birleþmeden söz ederken, aslýnda sebeple sonucu birbirine karýþtýrmaktadýr. Son
on yýldaki iç savaþýn ve bölünmenin nedenini tamamen partiniz ve partiniz hükümeti
tarafýndan uygulanan son derece zararlý, emperyalizme baðýmlýlýk siyaseti ve özellikle
de 18 Eylül 1931 Olayýndan bu yana izlemekte ýsrar ettiðiniz Japonya ya karþý
direnmeme siyaseti olduðu önemle belirtilmelidir. Önce yurt içinde huzuru saðlayalým, sonra yabancý istilasýna karþý direnelim sloganý altýnda partiniz ve partiniz
hükümeti, hiç durmaksýzýn iç savaþý sürdürmekte ve Kýzýl Orduya karþý sayýsýz
kuþatma harekâtlarýna giriþmekte ve bütün ülkede halkýn yurtsever ve demokratik
hareketlerini bastýrmak için elinden geleni yapmaktadýr, Japon emperyalizminin
Çinin can düþmaný olduðu gerçeðine gözlerinizi kapayarak son aylarda bile
Kuzeydoðu ve Kuzey Çini terk etmekte en ufak bir duraksama göstermediniz, bütün
gücünüzü Kýzýl Orduyla savaþmak ve kendi partiniz içinde hizip mücadelelerine
giriþmek yönünde harcadýnýz, Japonlarla savaþmak üzere ilerleyen Kýzýl Ordunun
yolunu kestiniz ve cephe gerisini taciz ettiniz, ülke çapýndaki Japonyaya karþý direnme talebini görmezlikten geldiniz ve halký, özgürlüklerinden ve haklarýndan yoksun
býraktýnýz. Yurtseverlik cezalandýrýlmaktadýr ve masum insanlar her yerde hapistedir;
ihanet ödüllendirilmekte, hainler ise yüksek mevkilere getirilmekte ve baþ tacý edilmektedir. Merkezileþme ve birleþmeyi bu yanlýþ siyasetle saðlamaya çalýþmak balýk
tutmak için aðaca týrmanmaya benzer ve tam tersi sonuçlara yol açar. Baylar, sizi
uyarmak isteriz; eðer yanlýþ siyasetinizde köklü bir deðiþiklik yapmaz ve nefretinizi
Japon emperyalistleri yerine kendi vatandaþlarýnýza yöneltmeye devam ederseniz,
bugünkü durumunuzu bile koruyamadýðýnýzý göreceksiniz ve merkezileþme, birleþme
ve modern devlet konusundaki sözleriniz boþ laftan öteye gitmeyecektir. Bütün
millet merkezileþme ve birleþmeyi, yabancýlara yaltaklanýlmasý ve kendi halkýmýza
zulmedilmesi için deðil, Japonyaya karþý savaþýlmasý ve milletin kurtarýlmasý için istiyor. Halk þimdi ülkesini ve kendisini gerçekten kurtarabilecek bir hükümet, ger-
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çekten demokratik bir cumhuriyet talep ediyor. Halk, kendi çýkarlarým savunacak
bir demokratik cumhuriyet hükümeti talep ediyor. Böyle bir hükümetin programý
esas olarak þunlarý kapsamalýdýr: Birinci, yabancý saldýrýya karþý direnme; ikincisi,
halk için demokratik haklar; üçüncüsü, millî ekonominin geliþtirilmesi ve halkýn
çektiði acýlarýn ortadan kaldýrýlmasý ya da hiç deðilse hafifletilmesi. Eðer gerçekten
modern bir devlet istiyorsanýz, günümüzde sömürge ve yarý-sömürge Çinin bu
konudaki ihtiyaçlarýný gerçekten karþýlayan tek program budur. Halk, coþku ve
kararlýlýkla bu hedeflerin gerçekleþtirilmesi için mücadele ediyor. Ama partiniz ve
partiniz hükümeti, onlarýn umutlarýna ters düþen bir siyaset izliyor ve siz onlarýn güvenini hiç bir zaman kazanamayacaksýnýz. Çin Komünist Partisi ve Çin Kýzýl Ordusu
þunu açýkça belirtir: Biz bütün ülkede bir birleþik demokratik cumhuriyetin
kurulmasýndan ve genel seçimle iþbaþýna getirilmiþ bir meclisin toplanmasýndan
yanayýz; ayrýca bütün halkýn ve ülkedeki bütün Japonyaya karþý silahlý kuvvetlerin
temsil edildiði bir Japon aleyhtarý millî kurtuluþ kongresini ve bütün ülke için bir
birleþik millî savunma hükümetini destekliyoruz. Þunu da belirtiyoruz: Bütün ülke
çapýnda bir birleþik demokratik cumhuriyet kurulur kurulmaz, Kýzýl bölgeler onun
ayrýlmaz bir parçasý olacak, Kýzýl bölgeler halkýnýn temsilcileri bütün Çini temsil
eden meclise katýlacak ve Çinin diðer yerlerinde olduðu gibi Kýzýl bölgelerde de
ayný demokratik sistem kurulacaktýr. Biz, partiniz Merkez Yürütme Komitesinin 2.
Genel Toplantýsýnýn kurmayý kararlaþtýrdýðý millî savunma konseyinin ve partinizin
ve partiniz hükümetinin toplamak üzere olduðu millî meclisin, Japonyaya karþý
direnmek ve milleti kurtarmak için Merkezileþme ve birleþmeyi gerçekleþtiremeyeceðini savunuyoruz. Partiniz Merkez Yürütme Komitesinin 2. Genel Toplantýsýnýn
kabul ettiði millî savunma konseyi tüzüðüne göre bu konsey partinizde ve partiniz
hükümetinde mevki sahibi olan birkaç yetkiliyle sýnýrlý kalacaktýr ve görevi de sadece,
bu hükümete bir danýþma kurulu gibi hizmet etmek olacaktýr. Böyle bir konseyin
herhangi bir þeyi gerçekleþtiremeyeceði ve halk arasýnda hiç güven kazanamayacaðý
apaçýk ortadadýr. Ayný þey, toplamayý önerdiðiniz millî meclis için de geçerlidir;
partiniz hükümeti tarafýndan kabul edilen Çin Cumhuriyeti Anayasasý Taslaðý ve
Millî Meclisin Kuruluþ ve Seçim Yasasýna göre bu meclis, partinizin ve partiniz
hükümetinin birkaç yetkilisi tarafýndan yönetilen bir organdan ibaret olacak,
hükümetin bir uzantýsýndan ya da bir süsten baþka bir þey olmayacaktýr. Bu türden
bir millî savunma konseyinin ve millî meclisin, Partimizin önerdiði, Japonyaya karþý
direnmek ve milleti kurtarmak için Çin millî kongresi -millî savunma konseyi- ve Çin
demokratik cumhuriyeti ve onun meclisiyle uzaktan yakýndan hiç bir ilgisi yoktur.
Biz, Japonyaya karþý direnmek ve milleti kurtarmak için, millî savunma konseyinin
bütün siyasî parti ve gruplarýn, bütün mesleklerin ve bütün silahlý kuvvetlerin temsilcilerini içine almasýný ve Japonyaya karþý direnmek ve milleti kurtarmak için baþlýca siyasetleri belirleyecek gerçek bir yetkili organ oluþturmasýný ve bu konsey içinden birleþik bir millî savunma hükümeti kurulmasýný savunuyoruz. Millî meclis, genel
seçimle iþbaþýna getirilen bir parlamento ve Çin demokratik cumhuriyetinin en yüksek yetkili organý olmalýdýr. Ancak böyle bir millî savunma konseyi ve böyle bir Çin
millî meclisi, bütün ülke halkýnýn onayýný, desteðini ve katýlmasýný saðlayabilir, milleti
ve halký kurtarma büyük davasýný saðlam ve sarsýlmaz bir temele oturtabilir. Yalnýzca
güzel sözler hiç bir iþe yaramaz ve halkýn desteðini kazanamaz. Partinizin ve partiniz
hükümetinin çeþitli konferanslarýnýn baþarýsýzlýða uðramasý bunun en açýk kanýtýdýr.
Partiniz Merkez Yürütme Komitesinin 2. Genel Toplantýsýnda yapýlan açýklamada
þöyle deniyordu: Tehlikelerin ve engellerin olmasý doðaldýr; ama biz, milletin karþý
karþýya bulunduðu güçlük ve tehlikeler karþýsýnda, görevimizi yerine getirmede hiç
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bir zaman gevþek davranmayacaðýz. Ve gene, Milletin kurtuluþuna gelince, doðaldýr
ki partimiz bunun için kararlý bir þekilde canla baþla çalýþacaktýr. Elbette, partiniz
Çinin büyük bölümünde iktidarda olan parti olduðuna göre, geçmiþteki bütün eylemlerin siyasî sorumluluðunu üstlenmelidir. Guomindang hükümetinin tek parti
diktatörlüðü olduðu göz önünde tutulursa, partiniz bu sorumluluktan hiç bir þekilde
kaçamaz. Hele, partinizin 18 Eylül Olayýndan bu yana, halkýn isteklerine ve milletin
çýkarlarýna aykýrý olarak izlediði tamamen yanlýþ siyaset sonucunda Çinin nerdeyse
yarýsýnýn kaybedilmesi sorumluluðunu hiç bir zaman baþkalarýnýn sýrtýna yükleyemezsiniz. Partiniz Çinin yarýsýný düþmana terkettiðine göre, bu topraklarý yeniden ele
geçirmek ve Çinin egemenliðini yeniden saðlamak görevi de hiç kuþkusuz partinize
düþmektedir. Bizim ve bütün Çin halkýnýn görüþü budur. Ayný zamanda, partiniz
içersinde bile birçok vicdan sahibi insan millî boyunduruðun getirdiði felaketler ve
halkýn iradesinin çiðnenemeyeceði konusunda tamamen uyanmýþtýr; onlar, baþlarýný
yeni bir yöne doðru çevirmekte ve hem partilerine hem de millete felaket getiren
kendi içlerindeki insanlara karþý öfke ve hoþnutsuzluk duymaktadýrlar. Çin Komünist
Partisi bu yöneliþi bütünüyle desteklemekte ve yurtsever ve vicdan sahibi Guomindang üyelerinin bu soylu davranýþýný ve uyanýþýný, mücadelede fedakârlýklarda bulunmaya hazýr olmalarýný ve milletin felaketin eþiðinde bulunduðu bir sýrada reformlar
yapmada gösterdikleri cesareti yürekten kutlar. Biz partinizin merkez ve eyalet karargâhlarýnda, merkezî ve eyalet hükümetlerinde, eðitim, bilim, sanat, basýn ve sanayi
çevrelerinde, kadýnlar arasýnda ve din ve týp çevrelerinde, polis örgütü içinde, her
türlü halk örgütleri içinde ve özellikle ordunun geniþ saflarýnda ve hem eski hem
yeni Guomindang üyeleri arasýnda ayrýca çeþitli kademelerdeki Guomindang önderleri arasýnda uyanýk ve yurtsever insanlarýn sayýsýnýn her geçen gün arttýðýný biliyoruz;
bu çok yüreklendirici bir durumdur. Çin Komünist Partisi, Guomindangýn bu üyeleriyle her zaman el ele vermeye ve onlarla milletin can düþmaný olan Japon emperyalizmine karþý savaþmak için saðlam bir millî birleþik cephe kurmaya hazýrdýr. Biz,
onlarýn Guomindang içinde hýzla hâkim bir güç haline geleceklerini ve milletin çýkarlarýný hiçe sayarak gerçek anlamda Japon alanlarý ve iþbirlikçileri haline gelen o
kötü ve hayâsýz üyelere, Dr. Sun Yatsenin anýsýný kirleten üyelere karþý üstünlük
saðlayacaklarýný umuyoruz. Böylece Dr. Sunun devrimci Üç Halk Ýlkesinin ruhunu
yeniden canlandýrabileceklerini, onun Rusya ile ittifak, Komünist Partisiyle iþbirliði
ve iþçilere ve köylülere yardým þeklindeki Üç Büyük Siyasetini yeniden uygulayacaklarýný ve devrimci Üç Halk Ýlkesinin, Üç Büyük Siyasetin ve Dr. Sunun devrimci Vasiyetinin gerçekleþtirilmesi için kararlýlýkla ve canla baþla çalýþacaklarýný umuyoruz.
Onlarýn, bütün siyasî partilerin ve gruplarýn yurtsever önderleriyle, her meslekten
kiþilerle ve bütün yurtsever insanlarla birlikte Dr. Sunun devrimci davasýný sürdürme
sorumluluðunu kararlýlýkla omuzlayacaklarýný; Japon emperyalistlerini sürüp atmak
ve Çin milletini boyunduruktan kurtarmak; halkýn demokratik haklarýný elde etmek;
Çinin millî ekonomisini geliþtirmek; halkýn büyük çoðunluðunun çektiði acýlara son
vermek ve demokratik bir meclise ve demokratik bir hükümete sahip olan Çin demokratik cumhuriyetini kurmak üzere mücadeleye atýlacaklarýný umuyoruz. Çin Komünist Partisi bütün Guomindang üyelerine þunu açýklar: Eðer gerçekten bunlarý
yaparsanýz, sizi kararlýlýkla destekleyeceðiz ve sizinle, emperyalist ve feodal baskýya
karþý 1924-1927 devrimci döneminde olduðu gibi saðlam bir devrimci birleþik cephe
kurmaya hazýrýz. Çünkü bu, bugün milleti boyunduruktan kurtarmanýn ve onun varlýðýný güvence altýna almanýn tek doðru yoludur.
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JAPONYAYA KARÞI DÝRENME DÖNEMÝNDE
ÇÝN KOMÜNÝST PARTÝSÝNÝN GÖREVLERÝ*
3 Mayýs 1937

ÇÝNÝN DIÞ VE ÝÇ ÇELÝÞMELERÝNÝN BUGÜNKÜ
GELÝÞME AÞAMASI

1. Çin ile Japonya, arasýndaki çeliþmenin baþ çeliþme haline
gelmesiyle ve Çinin iç çeliþmelerinin ikincil ve baðýmlý duruma
düþmesiyle, Çinin uluslararasý iliþkilerinde ve ülke içindeki sýnýf
iliþkilerinde deðiþiklikler meydana geldi; bu, bugünkü durumda yeni
bir geliþme aþamasýnýn baþlamasýna yol açtý.
2. Çin, uzun zamandýr iki þiddetli ve temel çeliþmenin pençesi altýndaydý: Çin ile emperyalizm arasýndaki çeliþme ve feodalizm ile halk kitleleri arasýndaki çeliþme. 1927de, Guomindangýn
temsil ettiði burjuvazi devrime ihanet etti ve Çinin millî çýkarlarýný
emperyalizme sattý. Böylece, iþçilerin ve köylülerin iktidarýnýn, Guomindangýn iktidarý ile uzlaþmaz bir þekilde karþý karþýya olduðu bir
durum yarattý ve millî ve demokratik devrim görevini Çin Komünist
Partisi tek baþýna üstlenmek zorunda kaldý.
3. 18 Eylül 1931 Olayýndan ve özellikle 1935teki Kuzey Çin
* Mao Zedung yoldaþ, bu raporu, 1937 Mayýsýnda Yenanda toplanan Çin
Komünist Partisi Millî Kongresine sunmuþtu.
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Olayýndan161 bu yana bu çeliþmelerde þu deðiþiklikler meydana geldi:
(1) Çin ile genel olarak emperyalizm arasýndaki çeliþme,
[sayfa 336] yerini, özellikle belirgin ve keskin olan Çin ile Japon emperyalizmi arasýndaki çeliþmeye býraktý. Japon emperyalizmi, Çini tamamen iþgal etme siyasetini uygulamaktadýr. Bu yüzden, Çin ile
diðer bazý emperyalist ülkeler arasýndaki çeliþmeler ikincil bir duruma düþmüþ, öte yandan bu ülkeler ile Japonya arasýndaki ayrýlýk
daha da artmýþ durumdadýr. Gene bu yüzden, Çin Komünist Partisi
ve Çin halký, Çinin Japonyaya karþý millî birleþik cephesini dünya
barýþ cephesiyle birleþtirmek göreviyle karþý karþýyadýr. Bu nedenle
Çin, sadece Çin halkýnýn daima iyi bir dostu olan Sovyetler Birliði ile
birleþmekle kalmamalý, mümkün olduðu kadar, bugün için barýþý
korumak isteyen ye yeni saldýrý savaþlarýna karþý olan emperyalist
ülkelerle birleþerek Japon emperyalizmine birlikte karþý koymak
için çalýþmalýdýr. Birleþik cephemizin amacý, bütün emperyalist ülkelere ayný zamanda karþý koymak deðil, Japonyaya karþý direnmek olmalýdýr.
(2) Çin ile Japonya arasýndaki çeliþme, Çin içindeki sýnýf iliþkilerini deðiþtirdi ve burjuvaziyi ve hatta savaþ-aðalarýný, varlýklarýný
sürdürüp sürdürememe sorunuyla karþý karþýya býraktý. Bu yüzden,
onlar ve onlarýn siyasî partileri, siyasî tavýrlarý bakýmýndan yavaþ
yavaþ bir deðiþiklik geçirmektedirler. Bu, Çin Komünist Partisinin
ve Çin halkýnýn önüne, Japonyaya karþý bir millî birleþik cephe kurma görevini getiriyor. Birleþik cephemiz, burjuvaziyi ve anavatanýn
161
Kuzey Çin Olayý, 1935 yýlýnda Japonlar Kuzey Çine saldýrýya geçtikleri ve
baþýnda Çan Kayþekin bulunduðu Guomindang hükümeti egemenliðimize ihanet
edip ülkemizi küçük düþürdüðü zaman meydana geldi. O yýlýn Mayýs ayýnda, Japonlar
Guomindang hükümetinden, kendilerine Kuzey Çinde yönetim hakký verilmesini
talep ettiler; Haziranda ise Guomindang hükümetinin oradaki temsilcisi olan Ho
Yingçin buna boyun eðerek Kuzey Çindeki iþgal ordularý komutaný Yoþijiro Umezu
ile Ho-Umezu Anlaþmasý olarak bilinen anlaþmayý imzaladý. Bu anlaþma hükümlerine göre Çin, Hebey ve Câhar Eyaletlerindeki egemenliðinin büyük bir kýsmýný
kaybetti. Ekimde Japon iþgalcilerinin kýþkýrtmasýyla bazý Çinli vatan hainleri Hebey
Eyaletindeki Sianghoda bir isyan düzenleyerek il merkezini ele geçirdiler. Kasýmda
bir kýsým Çinli vatan haini, Japon iþgalcileri tarafýndan Kuzey Çinin beþ eyaletinde
kendi baþlarýna bir özerklik hareketi baþlatmak üzere görevlendirildi ve Doðu Hebeyde bir kukla Anti-Komünist Özerk Yönetim kuruldu. Japonyanýn Kuzey Çin
için özerk yönetim taleplerini karþýlamak üzere Guomindang hükümeti. Sung Çeyuan ve baþkalarýna bir Hebey ve Cahar Siyasi Konseyi kurma görevini verdi.
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savunulmasýný kabul eden herkesi kapsamalýdýr; bu cephe, yabancý düþmana karþý millî dayanýþmayý temsil etmelidir. Bu görev sadece
yerine getirilmesi gereken bir görev deðil, ayný zamanda, yerine
getirilmesi mümkün olan bir görevdir.
(3) Çin ile Japonya arasýndaki çeliþme, bütün ülkedeki kitlelerin (proletarya, köylülük ve þehir küçük burjuvazisi) ve Komünist Partisinin önündeki sorunlarý ve Partinin siyasetini deðiþtirmiþtir.
Gittikçe daha fazla kimse, millî kurtuluþ için savaþmak üzere ayaða
kalkmýþ durumdadýr. Komünist Partisinin, 18 Eylül Olayýndan sonra
açýkladýðý siyaset, Guomindangýn direnmede bizimle iþbirliði [sayfa
337]yapmak isteyen kesimleriyle, ileri sürdüðümüz üç koþula baðlý
olarak (devrimci üs bölgelerine saldýrýyý durdurmak, halkýn özgürlüklerini ve haklarýný tanýmak ve halký silahlandýrmak) anlaþmalar
yapmak þeklindeydi. Ve bu siyaset bütün milletin Japonyaya karþý
birleþik cephesini kurmak siyasetine dönüþtü. Bu nedenle Partimiz
þu önlemleri almýþtýr: 1935te, Aðustos bildirisi162 ve Aralýk kararý163,
162
Bu bildiri Çin Komünist Partisi tarafýndan 1 Aðustos 1935te yayýnlandý. Bildirinin ana noktalarý þunlardýr:
Ülkemizin ve halkýmýzýn hemen yok edilme tehdidi ile karþý karþýya býrakýldýðý
þu anda Komünist Partisi bir kere daha bütün yurttaþlara çaðrýda bulunmaktadýr:
Siyasî partiler arasýnda geçmiþteki ve bugünkü siyasî görüþ ve çýkar ayrýlýklarý ne
olursa olsun, çeþitli ordular arasýnda geçmiþteki ve bugünkü düþmanlýklar ne olursa
olsun, hepimiz evde çatýþan kardeþler, dýþardan gelen saldýrýya karþý birleþirler
sözünü kavramaya baþlamalý ve ülkenin kaynaklarýný (insan gücü, malzeme ve
malî kaynaklar ile silahlý kuvvetler) Japonyaya karþý direnme ve ülkeyi kurtarma
kutsal davasý için savaþmaya yöneltebilmek üzere her þeyden önce iç savaþý durdurmalýyýz. Komünist Partisi bir kere daha, þunu açýkça belirtir: Eðer Guomindang
birlikleri Kýzýl Orduya saldýrýlarýna son verirse ve birliklerden Japonyaya karþý direnen
olursa, o zaman Kýzýl Ordu, eski düþmanlýklarý, bugünkü anlaþmazlýklarý, iç sorunlardaki farklý görüþleri dikkate almaksýzýn, bu birliklere karþý düþmanca hareketlerini
derhal durdurmakla kalmayacak, yurdu kurtarmak için onlarla gönüllü olarak iþbirliði
yapacaktýr.
Komünist Partisi bu tür bir millî savunma hükümetine önayak olmaya isteklidir;
böyle bir millî savunma hükümetinin ortaklaþa kurulmasý için Japonyaya karþý direnme ve milleti kurtarma ortak davasýna katýlanlarýn tümüyle, yani bütün siyasî
partilerle, bütün örgütlerle (sendikalar, köylü birlikleri, öðrenci birlikleri, ticaret
odalarý, eðitim kuruluþlarý, basýn kuruluþlarý, öðretmenlerin ve okullarda çalýþan
diðer kimselerin kuruluþlarý, þehirlerdeki yerel örgütler, Ci Gung Tang, Millî Silahlý
Savunma Örgütü, Japon Aleyhtarý Örgüt, Millî Kurtuluþ örgütü vb.), bütün ileri gelen
þahsiyetlerle, bilim ve devlet adamlarýyla ve bütün yerel askerî ve idari organlarla
derhal görüþmeler yapmaya hazýrdýr. Bu görüþmelerden doðacak millî savunma
hükümeti, ülkeyi kölelikten kurtarmak ve varlýðýný güvence altýna almak için gerekli
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olan geçici bir yönetim organý olmalýdýr. Bu hükümet, silahlý direniþ ve millî kurtuluþa
iliþkin bütün sorunlarý daha somut olarak tartýþmak için bütün yurttaþlarýmýzý gerçekten temsil eden bir temsili organ toplamaya çalýþmalýdýr. Bu organda, bütün çeþitli
iþçi, köylü, asker, hükümet memurlarý, iþadamlarý ve öðrencilerin Japonyaya karþý
direnmeye ve milleti kurtarmaya istekli olan bütün parti ve örgütlerin, dýþarýda yaþayan Çinlilerin ve Çin sýnýrlarý içindeki bütün milliyetlerin demokratik yoldan seçtiði
delegeler yer almalýdýr. Komünist Partisi halkýn temsilcilerinden oluþan böyle bir
meclisin toplanmasý ve kararlarýnýn uygulanmasý için elinden geleni yapacaktýr.
Japonya ile savaþmak isteyen bütün birliklerden Japonyaya karþý bir birleþik
ordu kurulmalýdýr. Bu ordunun, milli savunma hükümeti önderliðinde tek bir genel
karargâhý olmalýdýr. Bu karargâhýn Japonyaya karþý çeþitli ordu birliklerinin subay
ve erleri tarafýndan seçilmiþ temsilcilerinden mi yoksa baþka bir þekilde mi oluþacaðý
sorunu bütün çevrelerin temsilcileri ve halk iradesiyle kararlaþtýrýlmalýdýr. Kýzýl Ordu,
bu birleþik orduya kayýtsýz þartsýz katýlanlarýn en önünde olacak ve Japonyaya karþý
direnme ve milleti kurtarma konusunda üstüne düþen görevi yapacaktýr. Millî
savunma- hükümetinin ve Japonyaya karþý birleþik ordunun, millî savunma ve
Japonyaya karþý direnmedeki çok büyük sorumluluklarýný etkili bir þekilde yerine
getirebilmesi için, Komünist Partisi, bütün ülkeye bu bildiriyle þu çaðrýyý yapmaktadýr:
Bütün yurttaþlarýmýzýn seferber olmasý ve eski olsun yeni olsun bütün silahlarýn
milyonlarca halký silahlandýrmada kullanýlabilmesi için parasý olan para, silahý olan
silahý, tahýlý olan tahýl, iþgücü olan iþgücünü versin, özel yeteneði olan da özel
yeteneði ile katýlsýn.
163
Aralýk kararý, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasî Bürosunun 25
Aralýk 1935te Kuzey Þenside, Vayaobaoda yapýlan toplantýsýnda benimsenen
Bugünkü Siyasî Durum ve Partinin Görevleri adlý karardýr. Bu karar o günkü iç ve
dýþ durumun ve Çindeki sýnýf iliþkilerindeki deðiþmelerin kapsamlý bir tahlilini yapmýþ
ve Partinin siyasetini saptamýþtýr. Kararýn bir bölümü þöyledir:
Bugünkü durum, Japon emperyalizminin Çini ilhak etme çabalarýnýn bütün
ülkeyi ve bütün dünyayý dehþete düþürdüðünü göstermektedir. Çin siyasî hayatýnda
bütün sýnýflar, tabakalar, siyasi partiler ve silahlý kuvvetler arasýndaki iliþkilerde deðiþmeler olmuþtur ve olmaktadýr. Ülke içindeki devrimci ve karþý-devrimci cephelerde
güçler yeniden mevzilenmektedir. Bundan dolayý, Partinin taktik çizgisi, bütün
ülkedeki ve bütün milliyetler içindeki devrimci güçleri, baþ düþman Japon emperyalizmine ve baþ hain Çan Kayþeke karþý koymak üzere ayaða kaldýrmak, birleþtirmek
ve örgütlemektir. Japon emperyalizmine ve vatan haini Çan Kayþek.e karþý çýkan
herkes, bütün partiler, bütün silahlý kuvvetler ve bütün sýnýflar birleþmeli ve kutsal
milli devrimci savaþa giriþmeli; Japon emperyalistlerini Çinden kovmaîý, onlarýn
Çindeki uþaklarýnýn hâkimiyetini yýkmalý, Çin milletinin tamamen kurtuluþunu saðlamalý ve Çinin baðýmsýzlýðýný ve toprak bütünlüðünü korumalýdýr. Japon emperyalizmini ve onun uþaðý Çan Kayþeki, ancak, Japonyaya karþý alt ve üst tabakalarý da
kapsayan en geniþ millî birleþik cepheyi kurarak yenebiliriz. Elbette ki, farklý kiþiler,
farklý örgütler, farklý toplumsal sýnýflar ve tabakalar ve çeþitli silahlý kuvvetler Japonyaya karþý millî devrime farklý nedenler ve farklý sýnýf görüþleri sonucu katýlýrlar. Bazýlarý mevkilerini korumak, bazýlarý hareketin onlarýn izin verdiði sýnýrlarýn ötesine
geçmemesi için önderliði ele geçirmek, bazýlarý da gerçekten Çin milletinin tamamen
kurtulmasýný saðlamak üzere içtenlikle çalýþmak amacýyla katýlýrlar, özellikle amaçlarý
ve görüþ açýlarý farklý olduðundan, bazýlarý daha mücadelenin baþýnda yalpalayacak
ya da ihanet edecek, bazýlarý yarý yolda ilgilerini kaybedecek ya da mücadeleden
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1936 Mayýsýnda Çan Kayþek aleyhtarý sloganýn terk edilmesi164,
Aðustosta Guomindanga yazýlan mektup165, Eylülde demokratik
çekilecek, bazýlarý da sonuna kadar kararlý bir mücadele verecektir. Buna karþýn
görevimiz, sadece muhtemel temel güçleri deðil, Japonyaya karþý direnme olasýlýðý
bulunan bütün müttefikleri de birleþtirmek ve bütün ülkede iþgücü olanlarýn iþgücünü
vermesini, parasý olanlarýn para vermesini, silahý olanlarýn silah vermesini, bilgisi
olanlarýn da bilgileriyle katkýda bulunmasýný saðlayarak hiç bir yurtsever Çinliyi
Japonyaya karþý cephe dýþýnda býrakmamaktýr. Partinin mümkün olan en geniþ
millî birleþik cephe taktiðinin genel çizgisi budur. Ortak düþman Japon emperyalizmi
ve hain Çan Kayþekle baþedebilmek için, bütün halk güçlerini, ancak bu çizgiyi
izleyerek seferber edebiliriz. Çin iþçi sýnýfý ve köylüler, Çin devriminin temel itici
güçleridir. Geniþ küçük burjuva kitleleri ve devrimci aydýnlar, millî devrimde bu
temel güçlerin en güvenilir müttefikleridir. Ýþçilerin, köylülerin ve küçük burjuvazinin
saðlam ittifaký, Japon emperyalizmi ile hainleri ve iþbirlikçileri yenecek temel güçtür.
Millî burjuvazinin ve savaþaðalarýnýn bir bölümü manevî destek saðlar, iyi niyetli
tarafsýzlýklarýný korur ya da Japonyaya ve hainlerle iþbirlikçilerine karþý mücadeleye
doðrudan doðruya katýlýrlarsa, köylü devrimine ve Kýzýl siyasî iktidara ne kadar karþý
olurlarsa olsunlar, bu, Japonyaya karþý cephenin geniþlemesine hizmet eder. Çünkü
böylece karþý-devrimin toplam gücü azalacak ve devrimin toplam gücü artacaktýr.
Bunu saðlamak için -Parti, bu güçleri Japonyaya karþý cepheye kazanmak amacýyla
uygun yöntem ve araçlarý benimsemelidir. Üstelik toprakaðasý ve komprador sýnýflarýn
safýnda hiç bir þekilde birlik yoktur. Birçok emperyalist ülkenin Çin üzerindeki
rekabeti, onlarýn hizmetindeki ve zaten aralarýnda çeliþmeler ve çatýþmalar bulunan
çeþitli hain gruplarý arasýnda da bir. rekabet yarattýðýndan, Partimiz, bu karþý-devrimci
güçlerin bazýlarýnýn Japonyaya karþý cepheye þimdilik etkin bir þekilde karþý
çýkmamalarýný saðlamak için çeþitli yöntemler kullanmalýdýr. Japonya dýþýndaki diðer
emperyalist ülkelere karþý da ayný taktik uygulanmalýdýr. Ortak düþmanla savaþmak
için- bütün ülkede halkýn güçlerini ayaklandýrýr, birleþtirir ve örgütlerken Parti,
Japonyaya karþý birleþik cephe içinde bütün kaypaklýk, uzlaþma, teslimiyet ve ihanet
eðilimleriyle de kararlý ve amansýz bir þekilde mücadele etmelidir. Çin halkýnýn
Japonyaya karþý hareketini yýkmaya çalýþanlar, hainler ve iþbirlikçilerdir ve hepimiz
onlara darbe vurulmasýnda birleþmeliyiz. Komünist Partisi Japon emperyalistlerine
ve hainlerle iþbirlikçilere karþý sözlerinde ve hareketlerinde tutarlý ve doðru
davranarak Japonyaya karþý cephenin önderliðini ele geçirmelidir. Japonyaya karþý
hareket, ancak Komünist Partisinin önderliðinde kesin zafer kazanabilir. Japonyaya
karþý savaþta yer alan kitlelere gelince, onlarýn çýkarlarýný etkileyen konularda temel
taleplerini (köylülerin toprak talebi, iþçilerin, askerlerin, þehir yoksullarýnýn ve ay
dullarýn daha iyi yaþama koþullarý talebi) karþýlamak gereklidir. Kitlelerin daha geniþ
bölümlerini Japonyaya karþý saflara katýlmak üzere seferber etmek, Japonyaya
karþý hareketi sürdürmek ve bu hareketi kesin zafere ulaþtýrmak ancak onlarýn taleplerin karþýlamakla mümkündür. Ve Parti, Japonyaya karþý savaþta önderliði ancak
bu þekilde kazanabilir.
Bkz. bu ciltte Japon Emperyalizmine Karþý Taktikler Üzerine, s. 196-229.
164
Kýzýl Ordu 5 Mayýs 1936da bir telgraf göndererek Nancing hükümetinin iç
savaþý sona erdirmesini, Japonyaya karþý birlik için komünistlerle barýþ görüþmeleri
yapmasýný talep etti. Telgrafýn metni þöyledir:
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Nancing Millî Hükümeti Askerî Konseyine; tüm kara, deniz ve hava kuvvetlerine;
tüm partilere ve siyasî gruplara; tüm kamu kuruluþlarýna ve gazetelere; ve yabancý
bir ülkenin kölesi olmayý reddeden tüm yurttaþlara:
Çin Kýzýl Ordusu Devrimci Askerî Komisyonu tarafýndan örgütlenen Çin Kýzýl
Ordusu Japonyaya Karþý Öncü Kuvveti, Doðu Seferi sýrasýnda Sarý Irmaðý geçtikten
sonra her yerde zafer kazandý ve ülkenin dört bir yanýndaki halkýn desteðini saðladý.
Fakat bu ordu Datung-Puçov Demiryolunu iþgal edip Japon emperyalistleriyle göðüs
göðüse savaþmak için doðuya doðru Hebeye ilerlemeye hazýrlanýrken Çan Kayþek
Þansiye ondan fazla tümen gönderdi ve bu Ordunun Japonyaya karþý ilerlemesini
önlemek için Yen Siþanla iþbirliði yaptý. Bundan baþka Çang Sueliang ve Yang
Huçeng komutasýndaki birliklerle Kuzey Þensideki birliklerine Japonyaya karþý olan
geri kuvvetlerimizi yýpratmak için Þensi-Gansu Kýzýl bölgesine yürümeleri emrini
verdi. Halkýn Japonyaya Karþý Öncü Kuvveti Japonlara ulaþýp onlarla savaþabilmek
için bütün gücünü toplayýp Çan Kayþekin yolu kapayan birliklerini yok etmek
zorundaydý. Ancak, uzun tartýþmalardan sonra Kýzýl Ordunun Devrimci Askerî
Komisyonu, bugünkü millî buhran sýrasýnda, iki taraf arasýndaki bir ölüm-kalým
muharebesinin, hangi taraf kazanýrsa kazansýn sadece Çinin millî savunma gücünü
azaltacaðýna ve Japon emperyalistlerini sevindireceðine karar verdi. Bundan baþka,
gerek Çan Kayþekin gerekse Yen Siþanýn ordularýnda iç savaþý sona erdirmek ve
Japonyaya karþý direnmek için birleþmek isteyen çok sayýda subay ve asker vardýr
ve Çan ile Yenin, Japonya ile savaþmaya giden Kýzýl Ordunun yolunu(sayfa 356)
kesmeleri yolundaki emrine uymak, onlarýn vicdanlarýný rahatsýz etmektedir. Ýþte
bu yüzden Kýzýl Ordu Devrimci Askerî Komisyonu, Þanside kazandýðý çeþitli zaferlere
karþýn, halkýn Japonyaya Karþý Öncü Kuvvetini San Irmaðýn batýsýna çekti; çünkü
Çinin millî savunmada kullanacaðý gücün israf edilmemesi ve böylece Japonyaya
karþý direnme savaþýnýn daha çabuk baþlatýlmasýna yardýmcý olmak, iç savaþý sona
erdirmek ve Japonyaya karþý direnmek için birleþmek yolunda millete defalarca
yaptýðýmýz çaðrýyý kararlýlýkla yerine getirmek, Çan Kayþekin ve onun ordusundaki
yurtsever subay ve erlerin nihaî uyanýþýný hýzlandýrmak için bunu yapmak gerekiyordu.
Nancing hükümetine, ülkenin tüm kara, deniz ve hava kuvvetlerine, bütün ülkeye
iyi niyetimizi böylece gösterdikten sonra, iç savaþý sona erdirmek ve Japonyaya
karþý direnmek amacýyla, Japonyaya karþý Kýzýl Orduya saldýran bütün silahlý
birliklerle bir ay içinde ateþkes anlaþmasý yapmaya ve onlarla barýþ görüþmelerine
girmeye hazýrýz. Kýzýl Ordu Devrimci Askeri Komisyonu bu telgrafla, Nancing
hükümetine, ülkemizin ve halkýmýzýn yok olma tehdidi ile karþý karþýya bulunduðu
bu can alýcý anda, geçmiþteki hatalarýný düzeltmek için kararlý bir çaba göstererek
bütün ülkede iç savaþý sona erdirmesini, evde kavga eden kardeþler anlayýþý içinde
dýþardan gelecek saldýrýlara karþý güçbirliði yapmasýný ve ilk önce Þensi, Gansu ve
Þanside iç savaþý durdurmasýný ve bunun üzerine her iki tarafýn, Japonyaya karþý
direnme ve ülkeyi kurtarmak için belli önlemleri görüþmek amacýyla temsilciler
atamalarýný önemle önerir. Bu, millet, ülke ve kendi çýkarýnýz açýsýndan çok iyi bir
þey olacaktýr. Ancak, saðduyu ile davranmamakta ýsrar eder, hain ve iþbirlikçi olmayý
yeð tutarsanýz, iktidarýnýz eninde sonunda mutlaka çökecek, bütün ülke sizi
lanetleyecek ve devirecektir. Eski bir atasözü Bin kiþi suçlarsa, bir adam hasta
deðilse bile ölür der. Bir baþka atasözü de Kasap, býçaðýný elinden býrakýrsa,
hemen bir Buda olabilir der. Bunlar, özümlememiz ve üzerinde düþünmemiz
gereken sözlerdir. Kýzýl Ordu Devrimci Askerî Komisyonu, yabancý bir ülkenin kölesi
olmayý reddeden bütün örgütleri, bütün partileri ve bütün ülke halkýný, ateþkes ve
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cumhuriyet hakkýndaki karar166, Aralýkta Þiarý Olayýnýn barýþçý bir þekilde çözülmesinde ýsrar etmemiz ve 1937de Guomindangýn Merkez Yürütme Komitesi 3. Genel Toplantýsýna çekilen Þubat telgrafý167.
barýþ görüþmeleri ve Japonyaya karþý birlik önerimizi desteklemeye, iç savaþa hýzla
son verilmesi için komiteler kurmaya,(sayfa 357) iki tarafýn da ateþi kesmesini
saðlamak için cepheye temsilciler göndermeye ve bu önerinin tam olarak uygulanýp
uygulanmadýðýný denetlemeye çaðýrýr.
165
Bkz, bu ciltte Çan Kayþekin Açýklamasý Üzerine Bir Açýklama Not 7, s. 331335.
166
Halk Cumhuriyeti sloganý ilk olarak Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi
Siyasî Bürosunun Aralýk 1935 toplantýsýnda ve Mao Zedung yoldaþýn Japon
Emperyalizmine Karþý Taktikler Üzerine adlý raporunda ortaya konmuþtur. Sonralarý
koþullar, Partinin, Çan Kayþeki Japonyaya karþý direnmeye zorlama siyasetini
benimsemesini gerektirdi ve bu slogan Çan Kayþek kliðince kabul edilmeyeceðinden,
Partinin Guomindanga yolladýðý Aðustos 1936 mektubunda Demokratik Cumhuriyet
þeklinde deðiþtirildi. Daha sonra demokratik cumhuriyet sloganý, Parti Merkez
Komitesinin ayný yýlýn Eylül ayýnda kabul ettiði Japonyaya Karþý Direnme ve Milleti
Kurtarma Hareketindeki Yeni Durum ve Demokratik Cumhuriyet Hakkýnda Karar
da daha somut olarak açýklandý. Biçim bakýmýndan farklý olmakla beraber iki slogan,
özünde aynýdýr. Demokratik cumhuriyet ile ilgili aþaðýdaki iki alýntý Parti Merkez
Komitesinin Eylül 1936 kararýndan alýnmýþtýr:
Merkez Komitesi, içinde bulunduðumuz durumda bir demokratik cumhuriyet
kurmak sloganýný ortaya atmayý gerekli görmektedir. Çünkü Çinin toprak
bütünlüðünü korumak için Japonyaya karþý olan bütün güçleri birleþtirmenin ve
Çinin yýkýlmasý ve halkýnýn esir edilmesinden doðacak felâketi önlemenin en iyi
yolu budur; ayrýca geniþ halk yýðýnlarýnýn demokratik talepleri temelinde bir birleþik
cephenin kurulmasý için en uygun slogan da budur. Demokratik cumhuriyet ile
kastettiðimiz Çinin bir bölümünde kurulmuþ olan iþçi ve köylülerin demokratik
diktatörlüðünden coðrafi bakýmdan daha geniþ, Çinin büyük bir bölümündeki
Guomindangýn tek parti diktatörlüðünden çok daha ileri bir siyasî sistemdir: bundan dolayý bir demokratik cumhuriyet Japonyaya karþý silahlý direniþin geliþmesi ve
kesin zafere ulaþmasý için daha iyi bir güvence olacaktýr. Bundan baþka, demokratik
cumhuriyet, Çin halkýnýn en geniþ bölümlerinin ülkenin siyasî hayatýnda yer almasýný
ve siyasî bilincini ve örgütlü gücünü artýrmakla kalmayacak, sosyalizmin gelecekteki
zaferi için yürütülen(sayfa 358) mücadelede Çin proletaryasýna ve onun önderi
Komünist Partisine hareket serbestîsi saðlayacaktýr. Bu yüzden, Çin Komünist Partisi
demokratik cumhuriyet hareketini etkin bir þekilde desteklediðini ilan eder. Ayrýca,
demokratik cumhuriyet Çinin her yanýnda kurulduktan ve genel seçim yoluyla bir
meclis seçildikten sonra, Kýzýl bölge derhal cumhuriyetin organik bir parçasý olacak,
Kýzýl bölgelerin halklarý bu meclise yollayacaðý temsilcilerini seçecek ve ayný
demokratik sistem Kýzýl bölgelerde de uygulanacaktýr.
Merkez Komitesi, Nancingdeki Guomindang hükümetim Japonyaya karþý
direnmeye zorlayacaðýmýzý ve bir demokratik cumhuriyet için gerekli olan ön koþullan
þu yollarla yaratacaðýmýzý önemle belirtir: Çin halkýnýn silahlý direniþ ve millî kurtuluþ
hareketini geniþletmek; bütün siyasî partilerin, her meslekten insanýn ve bütün
ordularýn Japonyaya karþý millî birleþik cephesini geniþletmek; Çin Komünist
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(4) Çin ile Japonya arasýndaki çeliþmeden dolayý emperyalist etki alanlarý siyasetinin ve Çinin yarý-sömürge nitelikteki ekonomisinin ürünü olan Çindeki savaþaðasý rejimlerinde ve bunlar
arasýnda hüküm süren iç savaþlarda da bir deðiþiklik olmuþtur. JaPartisinin millî birleþik cephedeki siyasî önderlik rolünü güçlendirmek; Kýzýl siyasî
iktidar ile Kýzýl Orduyu büyük ölçüde saðlamlaþtýrmak; egemenliðimize ihanet eden
ve ülkemizi küçük düþüren ya da milli birleþik cephenin güçlerini zayýflatan bütün
söz ve hareketlere karþý kararlý bir mücadele yürütmek. Demokratik cumhuriyetin,
acýlý ve uzun bir mücadele olmadan, bütün Çin milletini seferber etmeden ve devrim
dalgasý yükselmeden gerçekleþmesi mümkün deðildir. Demokratik cumhuriyet
mücadelesi sýrasýnda Çin Komünist Partisi, demokratik cumhuriyetin iþe Partimiz
tarafýndan önerilen Japonyaya Karþý Direnmek ve Milleti Kurtarmak için On Maddelik
Programý uygulayarak baþlamasý ve Çin burjuva-demokratik devriminin temel
görevlerini yerine getirinceye kadar bunu sürdürmesi konusunda ýsrar etmelidir.
167
Bu telgraf, 10 Þubat 1937de gönderildi. Telgrafýn tam metni þöyledir:
Guomindang Merkez Yürütme Komitesi 3. Genel Toplantýsýna
Baylar,
-Sian Olayýnýn barýþçý bir þekilde çözülmesi, ülke çapýnda sevinç yaratmýþtýr.
Bundan böyle iç barýþ ve yabancý saldýrýya karþý birlik ve dayanýþma siyasetini
uygulamak mümkün olacaktýr; bu, milletimiz ve ülkemiz açýsýndan iyi bir þeydir.
Japon istilacýlarýnýn oraya buraya saldýrdýðý ve Çin milletinin varlýðýnýn pamuk ipliðine
baðlý olduðu þu anda Partimiz, bu siyasete uygun olarak, Partinin Merkez Yürütme
Komitesinin 3. Genel Toplantýsýnýn aþaðýdaki millî siyasete uygun kararlar
benimseyeceðini içtenlikle diler:
(1) Bütün iç savaþlarý sona erdirmek ve ülkenin gücünü yabancý saldýrýyý
göðüslemek üzere ortak bir çabada yoðunlaþtýrmak;
(2) Söz, toplanma ve örgütlenme özgürlüðünü güvence altýna almak ve bütün
siyasî tutuklularý serbest býrakmak;
(3) Bütün siyasî partilerin, her meslekten insanýn ve bütün ordularýn temsilcilerini
bir toplantýya çaðýrmak ve ülkenin olanaklarýný, ülkenin savunulmasý ortak çabasý
üzerinde yoðunlaþtýrmak;
(4) Japonyaya karþý direnme için bütün hazýrlýklarý hýzla tamamlamak; ve
(5) Halkýn yaþama koþullarýný iyileþtirmek.
Eðer Merkez Yürütme Komitenizin 3. Genel Toplantýsýnda, bu noktalar, kararlýlýkla
ve kesin bir þekilde millî siyaset olarak benimsenirse, Partimiz yabancý saldýrýya
karþý dayanýþmada iyi niyetimizin bir ifadesi olarak þu taahhütlerde bulunacaktýr:
(1) Millî Hükümeti devirmek için silahlý ayaklanma siyaseti ülke çapýnda
terkedilecektir;
(2) Ýþçi ve Köylülerin Demokratik Hükümetinin adý Çin Cumhuriyeti Özel Bölge
Hükümeti olarak deðiþtirilecek ve Kýzýl Ordu, Millî Devrimci Ordunun bir parçasý
olarak yeniden tanýmlanacak ve bunlar sýrasýyla Nancingdeki Merkezî Hükümetin
ve onun Askerî Konseyinin emri altýna gireceklerdir;
(3) Özel Bölge Hükümetine baðlý olan bölgelerde genel oya dayanan tamamen,
demokratik bir sistem uygulanacaktýr; ve
(4) Toprakaðalarýnýn topraklarýna el konmasý siyasetinden vazgeçilecek ve
Japonyaya karþý millî birleþik cephe ortak programý kararlýlýkla uygulanacaktýr.
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pon emperyalizmi, Çine tek baþýna Japonyanýn hâkim olmasýný
kolaylaþtýrmak amacýyla böyle ayrý rejimleri ve iç savaþlarý besler.
Diðer bazý emperyalist ülkeler kendi çýkarlarý açýsýndan, geçici olarak, Çinde birlik ve barýþtan yanadýrlar. Çin Komünist Partisi ve Çin
halký ise iç savaþlara ve bölünmelere karþýdýr ve barýþ ve birlik için
elinden geleni yapmaktadýr.
(5) Çin ile Japonya arasýndaki millî çeliþmenin geliþmesi, sýnýflar arasýndaki ve siyasî gruplaþmalar arasýndaki iç çeliþmeleri,
göreli siyasî önemleri bakýmýndan ikincil ve baðýmlý bir duruma
düþürmüþtür. Fakat bu çeliþmeler de hâlâ varlýklarýný korumaktadýrlar ve hiç bir þekilde zayýflamamýþ ya da ortadan kalkmamýþlardýr.
Ayný þey, Japonya dýþýndaki diðer emperyalist ülkeler ile Çin arasýndaki çeliþmeler için de geçerlidir. Bu yüzden, Çin Komünist Partisi
ve Çin halký, þu görevle karþý karþýyadýr; Japonyaya karþý birlik genel görevine uygun olarak iç ve dýþ çeliþmelerle ilgili gerekli ayarlamalarý yapmak. Çin Komünist Partisinin barýþ ve birlik, demokrasi,
halkýn yaþama koþullarýný iyileþtirmek ve Japonyaya karþý olan yabancý ülkelerle [sayfa 338] görüþmelerde bulunmak siyasetlerinin nedeni budur.
4. Çin devriminin yeni döneminin birinci aþamasý, 9 Aralýk
1935te baþladý ve Guomindang Merkez Yürütme Komitesinin 3.
Genel Toplantýsýnýn yapýldýðý Þubat 1937de sona erdi. Bu aþamadaki
belli baþlý olaylar, öðrenciler arasýnda ve kültür ve basýn çevrelerinde millî kurtuluþ için yürütülen hareketler; Kýzýl Ordunun Kuzeybatýya giriþi; Komünist Partisinin, Japonyaya karþý millî birleþik cephe
siyaseti için yürüttüðü propaganda ve örgütlenme çalýþmalarý;
Þanghay ve Çingdaodaki Japon aleyhtarý grevler168; Japonyaya karþý
Ýngilterenin siyasetinin görece sertleþmesi169; Guangdung-Guangsi
168
Kasým ve Aralýk 1936da Þanghayda Japonlara ve Çinlilere ait yirmi altý tekstil fabrikasýnda, 45 bin iþçi arasýnda büyük grevler baþgösterdi. Aralýk ayýnda Çingdaodaki Japonlara ait tekstil fabrikalarýnýn bütün iþçileri de destekleme grevine gitti.
Þanghay iþçilerinin grevi baþarýlý oldu; iþçilerin ücretleri Kasým ayýndan baþlamak
üzere yüzde 5 oranýnda artýrýldý ve iþverenler iþçileri keyfî olarak iþten çýkarmamayý,
dayak ve hakarete son vermeyi taahhüt ettiler. Fakat Çingdaodaki grev Japon deniz
piyadeleri, tarafýndan bastýrýldý.
169
Japon emperyalizmi 1933te Þanhayguaný iþgal edip Kuzey Çine sýzýnca,
özellikle onlarýn Kuzey ve Orta Çindeki emperyalist çýkarlarýný doðrudan doðruya
tehlikeye düþüren 1935teki Ho-Umezu Anlaþmasýndan sonra Ýngiltere ile Birleþik
Amerika, Japonyaya karþý tavýrlarýný deðiþtirmeye baþladýlar ve Çan Kayþek hükümetinin Japonyaya karþý siyasetinde bir ölçüde etkili olmaya baþladýlar. 1936daki Sian
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Olayý170; Suyguandaki direniþ ve bu direniþe destek olarak yapýlan
hareket171; Çin-Japon görüþmelerine karþý Nancingin biraz daha
kararlý bir tavýr takýnmasý172; Sian Olayý; ve son olarak Nancingde
toplanan Guomindang Merkez Yürütme Komitesi 3. Genel Toplantýsý173. Bu olaylarýn hepsi, temel çeliþme olan Çin ile Japonya arasýndaki uzlaþmaz karþýtlýk etrafýnda odaklaþýyordu; olaylarýn hepsi
doðrudan doðruya Japonyaya karþý millî birleþik cephe tarihî ihtiyacý etrafýnda toplanýyordu. Bu aþamada devrimin temel görevi,
Japonyaya karþý birlik kurulabilmesi için iç barýþ uðruna mücadele
ve ülke içindeki silahlý çatýþmalara son vermekti. Bu aþamada Komünist Partisi Ýç savaþa son verelim ve Japonyaya karþý birleþelim
çaðrýsýný yaptý. Bu çaðrý esas olarak uygulamaya kondu ve böylece
Japonyaya karþý millî birleþik cephenin fiilen kurulmasýnda en baþta
gerekli olan önkoþullarý yarattý.
5. Guomindang, içindeki Japon yanlýsý grubun varlýðý yüzünden, Merkez Yürütme Komitesinin 3. Genel Toplantýsýnda siyasetinde hiç bir belirgin ya da temel deðiþiklik yapmadý ve hiç bir sorunu
somut olarak çözmedi. Gene de, Guomindang, halkýn baskýsý ve
kendi saflarýndaki geliþmeler sonucunda, geçmiþ on yýl boyunca
izlediði yanlýþ siyaseti deðiþtirmeye baþlamak, yani iç savaþý, dikOlayý sýrasýnda Ýngiltere, Çindeki çýkarlarýný zedeleyen Japon taleplerinin
reddedilmesini önerdi; hatta Çan Kayþek hükümetinin iktidarda kalmasý koþuluyla
Guomindangýn, Japonyanýn saldýn siyasetine darbe indirmek amacýyla Komünist
Partisi ile bir çeþit ittifaka bile giriþmesinin, pek de fena bir þey olmayacaðýný ima
etti.
170
Haziran 1936da Guangsili savaþaðalarý Li Zungren ve Bay Çungsi ile
Guangdunglu savaþaðasý Çen Çitang, Japonyaya karþý direnme ve milleti kurtarma
perdesi altýnda, ortaklaþa olarak, Çan Kayþeke karþý olduklarýný açýkladýlar. Bunlarýn
muhalefeti Aðustosta Çan Kayþekin rüþvet ve böl ve yönet taktikleri karþýsýnda
daðýldý.
171
Japon kuvvetleri ve kukla birlikleri Aðustos 1938da Suyyuaný istila etmeye
baþladý. Kasýmda, oradaki Çin birlikleri karþý-saldýrýya geçti ve ülkenin her yanýnda
halk bu mücadeleyi destekleyen bir hareket baþlattý.
172
1935teki Ho-Umezu Anlaþmasýndan sonra, halkýn yükselen Japon aleyhtarý
duygularýnýn baskýsý ve Ýngiliz ve Amerikan emperyalistlerinin Japonyaya karþý sertleþen siyaseti karþýsýnda Nancingdeki Guomindang hükümeti Japonyaya karþý daha
sert bir tutum takýndý. Guomindang hükümeti Eylül 1936dan Aralýk 1936ya kadar
Japonlarla görüþmelerde oyalayýcý taktikler kullandý ve görüþmeler hiç bir sonuç
vermedi.
173
Bu, Sian Olayýnýn barýþçý yoldan çözülmesi üzerine Guomindang Merkez
Yürütme Komitesinin 15 Þubat 1937de yaptýðý toplantýdýr.
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tatörlük ve Japonyaya karþý direnmeme siyasetini býrakýp, barýþ,
demokrasi ve Japonyaya karþý direnme yönünde ilerlemek [sayfa 339]
ve Japonyaya karþý bir millî birleþik cephe siyasetini kabul etmeye
baþlamak zorunda kaldý. Bu ilk deðiþiklik, Merkez Yürütme Komitesinin 3. Genel Toplantýsýnda da kendini gösterdi. Bundan sonra
Guomindangýn siyasetinde köklü bir deðiþiklik talep edilmelidir.
Bu amaca varmak için, Partimiz ve bütün ülke halký, Japonyaya
karþý direnme ve demokrasi hareketini daha da geliþtirmeli, Guomindangý eleþtirmede bir adým daha ileri gitmeli, onu harekete
geçmeye teþvik etmeli ve bu baskýyý sürdürerek Guomindang içinde barýþtan, demokrasiden ve Japonyaya karþý direnmeden yana
olan herkesle birleþmeli, kararsýzlýk içinde bocalayanlarýn ilerlemesine ve Japon yanlýsý unsurlarýn temizlenmesine yardýmcý olmalýdýr.
6. Ýçinde bulunduðumuz aþama, yeni dönemin ikinci aþamasýdýr. Hem geçtiðimiz, hem de içinde bulunduðumuz dönem,
Japonyaya karþý ülke çapýnda silahlý direniþe geçiþ dönemleridir.
Geçtiðimiz dönemde esas görev banþ için, mücadele idiyse, bugünkü aþamadaki esas görev de demokrasi için mücadeledir. Japonyaya karþý gerçek ve saðlam bir millî birleþik cephenin, iç banþ
olmadan kurulamayacaðý gibi, iç demokrasi olmadan da kurulamayacaðý mutlaka kavranmalýdýr. Dolayýsýyla, þimdiki geliþme aþamasýnda, demokrasi için mücadele, devrimci görevler zincirinin
merkezî halkasýdýr. Eðer demokrasinin önemini açýkça göremez ve
bu yoldaki mücadeleyi gevþetirsek Japonyaya karþý gerçek ve saðlam bir millî birleþik cephe kuramayýz.
DEMOKRASÝ VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESÝ

7. Japon emperyalizmi þimdi Çin Seddinin güneyinde kalan
Çin topraklarýný iþgal etmek için yaptýðý hazýrlýklarý yoðunlaþtýrmaktadýr. Japonya, Batýda yaðmacý bir savaþ baþlatma hazýrlýklanný
yoðunlaþtýran Hitler ve Mussolini ile uyum içinde Doðuda, belirli bir
plan gereðince, Çini tek bir hamlede ele geçirmenin zeminini hazýrlamak için var [sayfa 340] gücüyle çalýþýyor. Kendi ülkesi içinde askerî, siyasî, iktisadî ve ideolojik koþullarý ve uluslararasý alanda diplomatik koþullan yaratýyor ve Çinde Japon yanlýsý güçleri besliyor. Japonyanýn Çin-Japon iþbirliði hakkýndaki propagandasý ve diplomatik önlemlerindeki belli ölçüde gevþeme, savaþ arifesinde, saldý-
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rý siyasetinin taktik gereklerinden kaynaklanýyor. Çin þimdi, var olma
ya da yok olma karanný vereceði can alýcý ânâ yaklaþýrken Japonyaya
karþý direnme ve milleti kurtarma hazýrlýklanný hýzlandýrmak zorundadýr. Biz elbetteki hazýrlýk yapmanýn karþýsýnda deðiliz; bizim karþýsýnda olduðumuz, sonu gelmeyen hazýrlýklar teorisi ve sivil ve askerî
bürokrasinin ülkeyi tehlikeye atan boþ, daðýnýk ve yiyici hayat tarzýdýr. Gerçek düþmana hizmet eden böyle þeylerden vakit geçirmeden
arýnmalýyýz.
8. Millî savunma için siyasî, askerî, iktisadî alanlardaki ve
eðitim alanýndaki hazýrlýklann hepsi, milleti kurtarmak için silahlý
direnme açýsýndan zorunludur ve hiç biri bir an bile geciktirilmemelidir. Ancak, silahlý direniþimizin zafere ulaþmasýný saðlayacak anahtar, siyasi demokrasi ve özgürlüðün kazanýlmasýdýr. Silahlý direniþ,
iç barýþ ve birliði gerektirir. Fakat demokrasi ve özgürlük olmadan
barýþ saðlamlaþtýrýlamaz ve ülke içindeki birlik güçlendirilemez. Silahlý direniþ halkýn seferber edilmesini gerektirir ama halký seferber
etmek için demokrasi ve özgürlükten baþka bir yol yoktur. Barýþ ve
birlik saðlamlaþtýrýlmazsa ve halk seferber edilmezse, silahlý direniþimiz, Habeþistanýn akýbetine uðrayacaktýr. Habeþistanýn yenilgisinin nedeni, esas olarak, feodal rejimin ülkede saðlam bir birlik saðlayamamasý ve halkýn insiyatifini harekete geçirmemesiydi. Demokrasi olmadan Çinde, Japonyaya karþý gerçek ve saðlam bir millî
birleþik cephe kurulamaz ve amaçlanna ulaþamaz.
9. Çin bir an önce þu iki noktada demokratik reformlar yapmaya baþlamalýdýr: Birinci olarak, siyasî sistem açýsýndan, Guomindangýn gerici tek parti ve tek sýnýf diktatörlüðü deðiþtirilmeli ve
bütün partilerin ve bütün sýnýflarýn iþbirliði temeline dayanan demokratik bir hükümet kurulmalýdýr. [sayfa 341] Bu yönde atýlacak ilk
adým, millî meclis için, yapýlan seçimlerdeki ve meclisin toplanmasýndaki demokratik olmayan yöntemlerin deðiþtirilmesi olmalýdýr. Meclis için demokratik seçimler yapýldýktan ve meclis toplantýlarýnýn özgür bir þekilde sürdürülmesi saðlandýktan sonra gerçekten
demokratik bir anayasanýn hazýrlanmasýna ve kabul edilmesine,
gerçekten demokratik bir meclisin toplanmasýna ve gerçekten demokratik siyasetler izleyecek olan gerçekten demokratik bir hükümetin seçilmesine geçmek gerekecektir. Ancak bu þekilde iç barýþ
gerçekten saðlamlaþtýrýlabilir, ülke içindeki silahlý çatýþmalara son
verilebilir ve birlik güçlendirilebilir. Bu, bütün milletin birleþip, ya-
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bancý düþmana karþý direnmesini mümkün kýlar. Japon emperyalizminin, deðiþiklikler daha tamamlanmadan saldýrmasý mümkündür. Ýþte bu yüzden, Japon saldýrýsý geldiði zaman direnebilmek ve
saldýrýyý tamamen yerle bir edebilmek için reformlarý uygulamaya
hemen baþlamalý ve silahlý direniþimiz sýrasýnda bunlarý tamamlamalýyýz. Bütün ülke halký ve bütün partilerdeki yurtseverler, bir millî
meclis ve bir anayasa sorununa karþý eski kayýtsýzlýklarýný býrakmalý,
bir millî meclis ve bir anayasa hareketi üzerinde yoðunlaþmalýdýrlar;
bu hareket, millî savunma açýsýndan önemlidir. Ýktidardaki parti
olan Guomindangý þiddetle eleþtirmeli, onu, tek parti, tek sýnýf diktatörlüðünü býrakmasý ve halkýn istekleri doðrultusunda hareket etmesi için zorlamalý, buna mecbur etmelidirler. Bu yýl, önümüzdeki
birkaç ay içinde, bütün ülke çapýnda geniþ bir demokratik hareket
baþlatýlmalý ve bunun acil hedefi, millî meclisi ve anayasayý tamamen demokratikleþtirmek olmalýdýr. Ýkinci nokta, halkýn, söz, toplanma ve örgütlenme özgürlüðü ile ilgilidir. Böyle bir özgürlük
olmadan, siyasî sistemin, demokratik bir þekilde yeniden inþasý,
halkýn direnme savaþý için seferber edilmesi ve anayurdun baþarýyla
savunularak kaybedilen topraklarýn geri alýnmasý olanaksýzdýr. Önümüzdeki birkaç ay içinde ülke çapýndaki demokratik hareket, en
azýndan bu özgürlüklerin asgarî ölçüde kazanýlmasýný amaçlamalýdýr. Bu özgürlükler, siyasî tutuklularýn serbest [sayfa 342] býrakýlmasýný,
siyasî partiler üzerindeki yasaðýn kaldýrýlmasýný vb. de kapsamalýdýr.
Siyasî sistemin demokratik bir þekilde yeniden inþasý ve halka saðlanacak özgürlükler ve haklar, Japonyaya karþý millî birleþik cephe
programýnýn önemli bir bölümünü oluþturmaktadýr; ayný zamanda
bunlar, Japonyaya karþý gerçek ve saðlam bir millî birleþik cephenin kurulmasý için gerekli önkoþullardýr.
10. Düþmanlarýmýz, yani Japon emperyalistleri, Çinli hainler,
Japon yanlýsý unsurlar ve Troçkistler, Çinde barýþ ve birlik, demokrasi ve özgürlük ve Japonyaya karþý silahlý direniþ yolunda atýlan
her adýmý baltalamak için ellerinden geleni yapýyorlar. Geçmiþte
biz, barýþ ve birlik için bütün gayretimizle mücadele ederken, onlar,
iç savaþý ve bölünmeleri tahrik etmek için mümkün olan her þeyi
yapýyorlardý. Þimdi ve yakýn gelecekte, biz bütün gayretimizle demokrasi ve özgürlük için mücadele ederken, onlar, hiç kuþkusuz,
yýkýcýlýklarýna devam edeceklerdir. Genel amaçlarý, anayurdun savunulmasý için üstlendiðimiz silahlý direniþ görevimizi baltalamak
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ve Çini düþmana teslim etme saldýrgan planýný uygulamaktýr. Bundan böyle, demokrasi ve özgürlük mücadelesinde, sadece, Guomindang içinde iflah olmazlara ve halkýn geri kesimlerine yönelttiðimiz
propaganda, ajitasyon ve eleþtiri ile yetinmemeli, ayný zamanda,
Japon emperyalistlerinin ve Çinin iþgal edilmesinde onlara uþaklýk
eden Japon yanlýsý unsurlarýn ve Troçkistlerin tertiplerini de tamamen açýða çýkarmalý ve onlara karþý þiddetle mücadele etmeliyiz.
11. Çin Komünist Partisi, iç barýþ, demokrasi, silahlý direniþ
ve Japonyaya karþý millî birleþik cephenin kurulmasý uðruna Guomindang Merkez Yürütme Komitesi 3. Genel Toplantýsýna gönderdiði telgrafta þu taahhütlerde bulunmuþtur:
(1) Þensi-Gansu-Ningsia devrimci üs bölgesindeki komünistlerin önderliðindeki hükümetin adý, Çin Cumhuriyeti Özel Bölge
Hükümeti olarak deðiþtirilecek, Kýzýl Ordunun da adý deðiþtirilerek,
Millî Devrimci [sayfa 343] Ordunun bir parçasý haline getirilecektir. Bunlar, sýrasýyla, Nancingdeki Merkezi Hükümetin ve onun Askerî Konseyinin emrine gireceklerdir;
(2) Özel Bölge Hükümetine baðlý olan bölgelerde tamamen
demokratik bir sistem uygulanacaktýr;
(3) Guomindangýn silahlý kuvvetle devrilmesi siyaseti terk
edilecektir; ve
(4) Toprakaðalarýnýn topraklarýna el konmasýndan vazgeçilecektir.
Bu taahhütler, yanlýþ olmadýðý gibi gereklidir de. Çünkü ülke
içinde iki farklý rejim arasýndaki düþmanlýk durumunu ancak bu
þekilde deðiþtirebilir ve Çinin dýþ ve iç çeliþmelerinin göreli siyasi
önemindeki deðiþikliklere uygun olarak düþmana karþý eylem birliðini ancak böyle saðlayabiliriz. Bunlar, karþýlýðýnda, bütün milletin
ihtiyacý olan þeyleri, yani barýþý, demokrasiyi ve silahlý direniþi elde
etmek için verilen ilkeli ve koþula baðlý ödünlerdir. Üstelik bunlar
sýnýrlý ödünlerdir. Komünist Partisinin Özel Bölgede ve Kýzýl Orduda
önderliðinin korunmasý, Komünist Partisinin Guomindang ile
iliþkilerinde baðýmsýzlýðýnýn ve eleþtiri özgürlüðünün korunmasý, ötesine geçilmesi doðru olmayan sýnýrlardýr. Ödün demek, her iki tarafýn da ödün vermesi demektir; Guomindang, iç savaþ, diktatörlük
ve yabancý düþmana karþý direnmeme siyasetini terk ediyor. Komünist Partisi de iki rejim arasýndaki düþmanlýðý sürdürmek siyasetini
terkediyor. Biz ikincisi ile birincisini deðiþ tokuþ ediyoruz ve millî
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kurtuluþ mücadelesi uðruna Guomindang ile iþbirliðine baþlýyoruz.
Bunu, Komünist Partisinin teslim, olmasý diye nitelendirmek, Ah
Kuculuk174 yapmaktan ya da çirkin bir iftiradan baþka bir þey deðildir.
12. Komünist Partisi, Üç Halk Ýlkesini onaylýyor mu? Cevabýmýz þudur: Evet, onaylýyoruz.175 Üç Halk Ýlkesi, tarihi boyunca deðiþiklikler geçirmiþtir. Dr. Sun Yatsenin devrimci Üç Halk Ýlkesi, halkýn
güvenini kazanmýþ ve 1924-1927deki muzaffer devrimin bayraðý
olmuþtur. Çünkü Sun Yatsenin Komünist Partisi ile iþbirliðinin sonucu olarak bunlar [sayfa 344] kararlýlýkla uygulanmýþtý. Fakat 1927de
Guomindang Komünist Partisine sýrt çevirdi (parti içindeki temizlik
hareketi176 ve komünistlere karþý savaþ) ve tam tersi bir siyaset izleyerek devrimi yenilgiye sürükledi ve ülkeyi tehlikeye soktu. Bundan dolayý da halk, Üç Halk Ýlkesine olan güvenini kaybetti. Son
derece ciddi bir milli buhranýn var olduðu ve Guomindangýn eskisi
gibi yönetmeye devam edemediði þu günlerde, bütün ülke halký ve
Guomindang içindeki yurtseverler, iki parti arasýnda acilen iþbirliðinin
saðlanmasýný talep ediyorlar. Dolayýsýyla, Üç Halk Ýlkesinin özünün
yeniden canlandýrýlmasý ve eski haline getirilmesi ve iki partinin
Milliyetçilik Ýlkesine, yani millî baðýmsýzlýk ve kurtuluþ için mücadeleye, Demokrasi Ýlkesine, yani ülke içinde demokrasi ve özgürlüklerin saðlanmasýna, Halkýn Refahý Ýlkesine, yani halkýn yaþama koþullarýnýn düzeltilmesine uygun olarak iþbirliðine giriþmesi ve bu ilke174
Ah Ku, büyük Çin yazarý Lu Sunun Ah Kunun Gerçek Hikâyesi adlý ünlü
romanýnýn kahramanýdýr. Ah Ku, gerçek hayattaki(sayfa 361) yenilgilerini ve
baþarýsýzlýklarýný ahlakî ya da manevî zaferler olarak deðerlendirerek kendilerini
teselli edenlerin tipik örneðidir.
175
Çinin burjuva-demokratik devrimi aþamasýnda komünistler, Sun Yatsenin
programýnýn temel noktalarýný benimsediler ve onunla iþbirliði yaptýlar. Bu,
komünistlerin burjuva ve küçük burjuva dünya görüþünü ya da Sun Yatsenin temsil
ettiði ideolojik sistemi benimsedikleri anlamýna gelmez. Çin proletaryasýnýn öncüsü
olarak Çin komünistleri, Sun Yatseninkinden tamamen farklý bir dünya görüþüne,
farklý bir ideolojik sisteme ve millî ve diðer sorunlara farklý bir teorik yaklaþýma
sahiptiler.
176
Sun Yatsenin 1924te yeniden örgütlemesi üzerine Guomindang, çeþitli
sýnýflarýn devrimci bir ittifaký haline geldi ve Komünist Partisi üyeleri bireysel olarak
Guomindanga katýldýlar. 1927de devrime ihaneti üzerine Guomindang, ülke çapýnda
parti içi temizlik adýný verdiði bir harekete giriþerek Komünistleri ve Dr. Sun
Yatsenin Üç Büyük Siyasetini samimiyetle destekleyen kendi sol kanat üyelerinin
pek çoðunu katletti. O zamandan sonra, Guomindang, büyük toprakaðalarýnýn ve
büyük burjuvazinin karþý-devrimci siyasî partisi oldu.
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lerin kararlýlýkla uygulanmasý için halka önderlik etmesi, Çin devriminin tarihî ihtiyaçlarýyla tamamen uyum içindedir. Bu, Komünist
Partisinin bütün üyeleri tarafýndan iyice kavranmahdýr. Komünistler, burjuva-demokratik devrimi aþamasýndan geçerek ulaþacaklarý
sosyalizm ve komünizm ülkülerini hiç bir zaman terketmeyeceklerdir. Çin Komünist Partisinin kendi siyasî ve iktisadî programý vardýr. Azamî programý, Üç Halk Ýlkesinden farklý olan sosyalizm ve
komünizmdir. Demokratik devrim dönemi programý bile Çindeki
diðer herhangi bir partinin programýndan daha kapsamlýdýr. Fakat
Komünist Partisinin demokratik devrim programý ile Guomindangýn
1. Millî Kongresi tarafýndan ilan edilen Üç Halk Ýlkesi programý esas
olarak çeliþmez. Bu yüzden, biz, Üç Halk Ýlkesini reddetmek bir
yana, bu ilkeleri baðlýlýkla uygulamaya hazýrýz. Üstelik Guomindangýn
bu ilkeleri bizimle beraber uygulamasýný istiyoruz ve bütün halký,
bunlarý yürürlüðe koymaya çaðýrýyoruz. Komünist Partisi, Guomindang ve bütün ülke halký birleþmeli ve bu üç büyük amaç uðruna,
yani millî baðýmsýzlýk, demokrasi ve özgürlük ve halkýn refahý uðruna mücadele etmelidir. [sayfa 345]
13. Geçmiþteki, iþçi ve köylülerin demokratik cumhuriyeti
sloganýmýz yanlýþ mýydý? Hayýr deðildi. Burjuvazi ve özellikle büyük
burjuvazi, devrimden çekilip emperyalizmin ve feodal güçlerin destekçisi olduktan ve halk düþmaný haline geldikten sonra, devrimin
itici güçleri olarak sadece proletarya, köylülük ve þehir küçük burjuvazisi kaldý. Geride kalan tek devrimci parti ise, devrimi örgütlemek sorumluluðunu kaçýnýlmaz olarak üstlenmek zorunda kalan
Komünist Partisiydi. Sadece Komünist Partisi devrim bayraðýný yüksekte tutmaya devam etti, devrimci geleneði sürdürdü, iþçi ve köylülerin demokratik cumhuriyeti sloganýný ortaya attý ve bunun için
uzun yýllar azimle mücadele etti. Bu slogan, demokratik devrim
göreviyle çeliþmiyor, tam tersine bu görevi kararlýlýkla yerine getirdiðimizi gösteriyordu. Mücadelemizde benimsediðimiz siyasetin tek
bir noktasý bile bu göreve aykýrý deðildi. Toprakaðalarýnýn topraklarýna el konmasý ve sekiz saatlik iþgünü için mücadelemiz de dahil
olmak üzere siyasetimiz, hiç bir zaman kapitalist özel mülkiyet sýnýrlarýnýn dýþýna çýkmadý. Siyasetimiz, o sýrada sosyalizm uygulamasýna geçmek deðildi. Bugünkü demokratik cumhuriyetin bileþimi nasýl
olacaktýr? Proletarya, köylülük, þehir küçük burjuvazisini ve millî ve
demokratik devrimi onaylayan herkesi kapsayacak; demokratik
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cumhuriyet, bu sýnýflarýn millî ve demokratik devrimdeki ittifaký olacaktýr. Buradaki belirgin özellik, bu ittifaka burjuvazinin de dâhil
edilmesidir. Bunun nedeni de, günümüz koþullarýnda burjuvazinin
tekrar bizimle iþbirliði yapma ve Japonyaya karþý direniþe katýlma
olasýlýðýnýn bulunmasýdýr. Dolayýsýyla proletarya partisi onlarý itmemeli, tam tersine çaðirmalý ve Çin devrimini ilerletmek için ortak
mücadelede onlarla ittifaký canlandýrmalýdýr. Ülke içindeki silahlý
çatýþmaya son vermek için Komünist Partisi toprakaðalannýn topraðýna zorla el koymak siyasetini terketmeye isteklidir ve toprak
sorununu, yeni demokratik cumhuriyetin inþasý sýrasýnda yasal yoldan ve diðer uygun yollardan çözmeye hazýrdýr. Çözülmesi gereken
ilk sorun, Çin topraðýna Japonlarýn mý, yoksa Çinlilerin mi sahip
olacaðý [sayfa 346] sorunudur. Köylülerin toprak sorununun çözümü,
Çin in savunulmasýna baðlý olduðuna göre, topraða zorla el koyma
yöntemini býrakýp baþka uygun yollara baþvurmamýz mutlaka gereklidir.
Geçmiþte iþçi ve köylülerin demokratik cumhuriyeti sloganýný ortaya atmamýz doðruydu, bugün bundan vazgeçmemiz de
gene doðrudur.
14. Düþmana karþý ortak direniþ amacýyla, millî birleþik cepheyi kurmak için bazý iç çeliþmeleri doðru bir þekilde çözmek gereklidir. Buradaki ilke, çözümün Japonyaya karþý millî birleþik cephenin zayýflamasýna ve daralmasýna deðil, güçlenmesine ve geniþlemesine hizmet etmesidir. Demokratik devrim aþamasýnda sýnýflar, partiler ve siyasî gruplar arasýndaki çeliþme ve mücadelelerin önüne
geçmek mümkün deðildir, fakat birliðe ve Japonyaya karþý direniþe
zararlý olan (iç savaþ, siyasi partiler arasýndaki düþmanca çatýþmalar,
yerel ayrýlýkçýlýk, bir yandan feodal, siyasî ve iktisadî baský, öte yandan direniþ için zararlý olan isyan ve aþýrý iktisadî talep siyaseti vb.)
mücadelelere son vermek ve birliðe ve Japonyaya karþý direniþe
yararlý olan mücadelelere devam etmek (eleþtiri özgürlüðü ve siyasî partilerin baðýmsýzlýðý, halkýn iktisadî ve siyasî koþullarýnýn düzeltilmesi için verilen mücadeleler vb.) hem mümkün hem de
zorunludur.
15. Japonyaya karþý bir millî birleþik cephe ve bir birleþik
demokratik cumhuriyet için mücadele genel görevi içinde Kýzýl Ordunun ve Japonyaya karþý üs bölgesinin görevleri þunlardýr:
(1) Japonyaya karþý savaþýn koþullarýna uymak için, Kýzýl
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Ordu, derhal, Millî Devrimci Ordu içinde yeniden örgütlenmeli ve
kendi askerî, siyasî ve kültürel eðitim düzeyini yükselterek bu savaþ
içinde örnek bir ordu haline gelmelidir.
(2) Üs bölgemiz, devletin ayrýlmaz bir parçasý olmalý, yeni
koþullar altýnda kendi demokratik sistemini uygulamalý, barýþý koruma müfrezelerini yeniden örgütlemeli, [sayfa 347] hainleri ve yýkýcýlarý
temizlemeli, direniþ ve-demokrasi için örnek oluþturacak bir bölge
haline gelmelidir.
(3) Bu bölgede gerekli ekonomik inþa faaliyeti yürütülmeli
ve halkýn yaþama koþullarý düzeltilmelidir.
(4) Gerekli kültür çalýþmasý yürütülmelidir.
ÖNDERLÝK SORUMLULUÐUMUZ

16. Belli tarihi koþullarda emperyalizme ve feodalizme karþý
mücadeleye katýlmasý mümkün olan Çin burjuvazisinin, iktisadî ve
siyasî zayýflýðýndan dolayý baþka tarihi koþullarda yalpalamasý ye
ihanet etmes Çin tarihinin doðruladýðý bir yasadýr. Ýþte bu yüzden,
Çinin emperyalizme ve feodalizme karþý burjuva-demokratik devriminin burjuvazi önderliðinde deðil de ancak proletarya önderliðinde tamamlanabilecek bir görev olduðu, tarihin hükmüdür.
Bunun da ötesinde, burjuvazinin tabiatýnda varolan yalpalamanýn
ve sebatsýzlýðýn üstesinden gelmek ve devrimin yenilgisini önlemek,
ancak, demokratik devrimde proletaryanýn azim ve kararlýlýðýný tam
olarak ortaya koymasýyla mümkün olabilir. Proletarya mý burjuvazinin ardýndan gidecek, yoksa burjuvazi mi proletaryanýn? Çin devrimindeki bu önderlik etme sorumluluðu konusu, devrimin zaferini
ya da yenilgisini belirleyecek olan kilit sorundur. 1924-1927 tecrübesi, devrimin, burjuvazinin proletaryanýn siyasî önderliðini izlediði
zaman ileri gittiðini, Komünist Partisinin hatasý yüzünden proletaryanýn burjuvazinin siyasî kuyruðu haline geldiði zaman ise, yenilgiye uðradýðýný göstermektedir.177Tarihin bu kesitinin yeniden yaþamasýna izin verilmemelidir. Bugünkü koþullarda proletaryanýn ve onun
partisinin siyasî önderliði olmadan Japonyaya karþý bir milli birleþik
cepheyi gerçekleþtirmek, barýþ, demokrasi ve silahlý direniþ hedef177
Burada, 1927nin ilk yarýsýnda Parti Merkez Komitesinin oportünist önderliði
tarafýndan yaratýlan durum kastedilmektedir.
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lerine ulaþmak, anayurdu savunmak [sayfa 348] ve birleþik bir demokratik cumhuriyet kurmak olanaksýzdýr. Bugün, Guomindangýn temsil etiði burjuvazi hâlâ çok pasif ve tutucudur. Komünist Partisinin
baþlattýðý Japonya ya karþý birleþik cepheyi kabul etmekte gösterdiði uzun kararsýzlýk, bunun kanýtýdýr. Bu durum, proletaryanýn ve
onun partisinin siyasî önderlik konusundaki sorumluluðunu artýrmaktadýr. Japonyaya karþý direnme ve milleti kurtarmada genelkurmay görevini yapmak, Komünist Partisinin vazgeçemeyeceði bir
sorumluluk, üzerinden atamayacaðý bir yükümlülüktür.
17. Proletarya, partisi aracýlýðýyla, ülkedeki bütün devrimci
sýnýflara siyasî bakýmdan nasýl önderlik eder? Birincisi, tarihî geliþme
sürecine uygun temel siyasî sloganlar öne sürer ve bu siyasi sloganlarý gerçekleþtirmek amacýyla her geliþme aþamasý ve olaylardaki
her önemli dönemeç için eylem sloganlarý ortaya atar. Örneðin,
Japonyaya karþý birleþik cephe ve birleþik demokratik cumhuriyet temel sloganlarýný öne sürdük, ama ayný zamanda iç savaþa
son verelim, demokrasi için mücadele edelim, silahlý direniþi
sürdürelim gibi bütün milletin hep birlikte harekete geçmesi için
somut hedefler gösteren sloganlar da öne sürdük. Böyle somut
hedefler olmazsa, siyasî önderlik söz konusu olamaz. Ýkincisi, bütün
ülke somut hedefler uðruna harekete geçtiði zaman, proletarya ve
özellikle onun öncüsü Komünist Partisi, bu hedeflere ulaþmada
gösterdiði sýnýrsýz coþkunluk ve baðlýlýk ile örnek olmalýdýr. Japonyaya karþý millî birleþik cephenin ve demokratik cumhuriyetin bütün
görevlerini yerine getirme mücadelesinde komünistler, en uzak
görüþlü, en fedakâr, en kararlý, durumu deðerlendirmede en az
önyargýlý olmalý, kitlelerin çoðunluðuna dayanmalý ve onlarýn desteðini kazanmalýdýrlar. Üçüncüsü, Komünist Partisi müttefikleriyle
doðru iliþkiler kurmalý ve onlarla ittifakýný geliþtirip saðlamlaþtýrmalýdýr: bir yandan da belirlediði siyasi hedeflerden asla vazgeçmeme
ilkesine baðlý kalmalýdýr. Dördüncüsü, Komünist Partisinin saflarýný
geniþletmeli ve Partinin ideolojik birliðini ve sýký disiplinini korumalýdýr. Komünist Partisi bütün bunlarý [sayfa 349] yaparak bütün Çindeki
halk kitlelerine siyasî önderlik görevini yerine getirebilir. Bunlar, siyasî önderliðimizi güvence altýna almanýn ve devrimin, müttefiklerimizin yalpalamalarý yüzünden sekteye uðramadan nihaî zafere
ulaþmasýný saðlamanýn temelidir.
18. Ýç barýþ gerçekleþtirildiði ve iki parti arasýnda iþbirliði ku-
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rulduðu zaman, Guomindang rejimiyle uzlaþmaz bir rejimin sürdürülmesi çizgisine uygun olarak benimsediðimiz mücadele, örgütlenme ve çalýþma yöntemlerinin deðiþtirilmesi gerekecektir. Deðiþiklikler, esas olarak, askerî biçimlerin barýþçý biçimlere ve illegal biçimlerin legal biçimlere dönüþmesi þeklinde olacaktýr. Bu deðiþikliklerin
yapýlmasý kolay olmayacaktýr ve birçok þeyi yeniden öðrenmek
zorunda kalacaðýz. Böylece, kadrolanmýzm yeniden eðitilmesi, temel bir sorun haline gelmektedir.
19. Birçok yoldaþ, demokratik cumhuriyetin niteliði ve geleceði konusunda sorular sormaktadýr. Cevabýmýz þudur: Sýnýf niteliði
açýsýndan cumhuriyet, bütün devrimci sýnýflarýn bir ittifaký olacaktýr;
geleceði açýsýndan ise cumhuriyet, sosyalizme doðru ilerleyebilir.
Bizim demokratik cumhuriyetimiz, proletaryanýn önderliðinde sürdürülen silahlý millî direniþ içinde ve yeni uluslararasý koþullarda
(sosyalizmin Sovyetler Birliðinde zafere ulaþtýðý ve dünya devriminde yeni bir dönemin yaklaþtýðý koþullarda) kurulacaktýr. Bundan
dolayý, toplumsal ve ekonomik bakýmdan hâlâ burjuva-demokratik
bir devlet olmasýna karþýn, gene de sýradan burjuva cumhuriyetlerinden farklý olacaktýr; çünkü somut olarak siyasî açýdan bu cumhuriyet, iþçi sýnýfýnýn, köylülüðün, küçük burjuvazinin ve burjuvazinin
ittifakýna dayanan bir devlet olmak zorundadýr. Dolayýsýyla, cumhuriyetin geleceði açýsýndan þunu söyleyebiliriz: Bu cumhuriyet, kapitalizm yönünde geliþebileceði gibi, sosyalizm doðrultusunda da
geliþebilir ve Çin proletaryasýnýn partisi, bu ikinci olasýlýðýn gerçekleþmesi için büyük bir çaba harcamalýdýr.
20. Kapalý-kapýcýlýk ve maceracýlýða karþý ve ayný zamanda
kuyrukçuluða karþý mücadele, Partinin görevlerinin yerine getirilmesi açýsýndan zorunludur. Kitle hareketlerinde [sayfa 350] Partimiz
öteden beri kapalý-kapýcýlýk, kibirli sekterlik ve maceracýlýk eðilimlerini taþýmýþtýr; bu çirkin eðilim Japonyaya karþý millî birleþik cepheyi kurmada ve geniþ kitleleri kazanmada Partiye ayakbaðý olmaktadýr. Bu eðilimi, tek tek her çalýþma alanýndan söküp atmak
kesinlikle zorunludur. Biz þunu istiyoruz: Çoðunluða dayanýn ve durumu bir bütün olarak ele alýn. Burjuva reformculuðunun proletarjra saflarýndaki yansýmasý olan Cen Dusiu türünden kuyrukçuluk,
Partide hiç bir þekilde yeniden canlanmamalýdýr. Partinin sýnýf tutumunu yozlaþtýrmak, onun belirleyici özelliklerini bulandýrmak, iþçilerin ve köylülerin çýkarlarýný burjuva reformculuðunun ihtiyaçlanna
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uyacak þekilde feda etmek devrimi kesinlikle yenilgiye götürecektir. Biz saðlam devrimci siyasetlerin uygulanmasýný ve burjuva-demokratik devriminin kesin zaferi için çaba harcanmasýný istiyoruz.
Yukarýda sözünü ettiðimiz eðilimleri yenmek için bütün Partinin
Marksist-Leninist teorik düzeyini yükseltmek kesinlikle zorunludur;
çünkü Çin devrimine zafer yolunu gösterecek olan tek pusula Marksizm-Leninizmdir. [sayfa 351]
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MÝLYONLARCA KÝTLEYÝ JAPONYAYA KARÞI
MÝLLÝ BÝRLEÞÝK CEPHEYE KAZANIN*
7 Mayýs 1937

Yoldaþlar! Son birkaç gün içinde yapýlan tartýþmalar sýrasýnda Japonyaya Karþý Direnme Döneminde Çin Komünist Partisinin
Görevleri adlý raporumu onayladýðýnýzý ifade ettiniz. Sadece birkaç
yoldaþ deðiþik görüþler ileri sürdüler. Bu farklý görüþler oldukça
önemli olduðundan, kapanýþ konuþmamda bazý diðer sorunlan ele
almadan önce, bunlar üzerinde duracaðým.
BARIÞ SORUNU

Partimiz hemen hemen iki yýl boyunca iç barýþ için mücadele etti. Guomindang Merkez Yürütme Komitesinin 3. Genel Toplantýsýndan sonra, barýþýn elde edildiðini, barýþ için mücadele döneminin sona erdiðini ve yeni görevin barýþý saðlamlaþtýrmak olduðunu açýklamýþtýk. Ayný zamanda, bu yeni görevin, demokrasi uðruna mücadele ile ilgili olduðunu, yani demokrasi için mücadele
ederek barýþýn saðlamlaþtýrýlmasý olduðunu da belirtmiþtik. Ancak
* Bu makale, Mao Zedung yoldaþýn, Çin Komünist Partisinin 1937 Mayýsýndaki
Millî Konferansýnda yaptýðý kapanýþ konuþmasýdýr.
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bazý yoldaþlar bu görüþümüzün geçersiz olduðunu söylüyorlar. Bundan da, onlarýn ya tamamen karþýt görüþte olduklarý [sayfa 363] ya da iki
görüþ arasýnda bocaladýklarý sonucu çýkar. Çünkü onlar þöyle diyorlar: Japonya geriliyor178 ve Nancing: her zamankinden daha fazla
yalpalýyor; iki ülke arasýndaki çeliþme hafifliyor ve ülke içindeki çeliþme keskinleþiyor. Elbetteki bu deðerlendirmeye göre yeni bir
aþama ve yeni bir görev söz konusu deðildir ve durum eski þekline
dönmüþ ya da hatta kötülemiþtir. Bence bu görüþ yanlýþtýr.
Barýþýn elde edildiðini söylerken onun saðlamlaþtýrýldýðýný kastetmiyoruz; tam tersine, saðlamlaþtýrýlmadýðýný söyledik. Barýþýn saðlanmasýyla saðlamlaþtýrýlmasý iki ayrý þeydir. Tarih bir süre için akýþýný
deðiþtirebilir ve Japon emperyalizminin, hainlerin ve Japonya yanlýsý grubun varlýðý nedeniyle barýþ bazý engellerle karþýlaþabilir. Fakat,
Sian Olayýndan sonra bansýn saðlandýðý ve bu barýþýn birçok etkenin bir sonucu olduðu bir gerçektir (Japonyanýn temel siyaseti olan
istila siyaseti, Sovyetler Birliðinin ve ayný zamanda Ýngiltere, Amerika Birleþik Devletleri ve Fransanýn, Çinde iç barýþýn kurulmasý yönündeki olumlu tavýrlarý, Çin halkýnýn baskýsý, Komünist Partisinin
Sian Olayý sýrasýnda izlediði barýþ siyaseti ve iki rejim arasýndaki
düþmanlýða son verme siyaseti, burjuvazi içindeki farklýlaþma, Guomindang içindeki farklýlaþma vb.). Barýþ yapmak ve barýþý bozmak
sadece Çan Kayþekin elinde olan bir þey deðildir. Barýþý bozmak
için birçok güce karþý savaþmak ve Japon emperyalistlerine ve Japon yanlýsý gruba yaklaþmak zorunda kalacaktýr. Japon emperyalistlerinin ve Japon yanlýsý grubun hâlâ Çindeki iç savaþý sürdürmek
istediklerine hiç kuþku yoktur. Barýþýn henüz saðlamlaþtýrýlmamýþ
178
Japon emperyalistleri Sian Olayýndan sonra Guomindang yetkililerini yeniden
kurulmakta olan iç barýþý bozmaya ve þekillenmekte olan Japonyaya karþý millî birleþik cepheyi daðýtmaya zorlamak için bazý geçici uzlaþma giriþimlerinde bulundular.
Denetimleri altýnda bulunan iç Moðolistan sahte özerk hükümetinin, biri 1936 Aralýðýnda diðeri de 1937 Martýnda olmak üzere iki mesaj yayýnlayarak Nancingdeki
Guomindang hükümetine baðlýlýðýný belirtmesini saðladýlar. Bizzat Japon Dýþiþleri
Bakaný Sato, açýkça Çan Kayþeki överek sahtekârca Japonyanýn Çinle olan
iliþkilerini düzelteceðini ve Çinin siyasî birliðe kavuþmasýna ve ekonomik bakýmdan
kalkýnmasýna yardým edeceðini ilan etti. Ayrýca Japonya, Japonyadaki büyük parababalarýndan biri olan Kenji Kodamanýn baþkanlýðýndaki bir sözümona Ekonomik
Araþtýrma Grubunu, Çinin modern bir devlet örgütü kurmasýna yardýmcý olmak
üzere Çine gönderdi. Bu çabalar saldýrýnýn yolunu hazýrlýyordu ve Sato diplomasisi
diye adlandýrýlýyordu. Japon emperyalistlerinin aldatmacalarýna kananlar ise bunlarý,
Japonya açýsýndan bir geri çekilme olarak nitelendiriyorlardý.
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olmasýnýn nedeni de iþte budur. Bu durumda iç savaþa son ve
barýþ için mücadele þeklindeki eski sloganlara dönmek yerine,
bir adým daha atarak, demokrasi için mücadele edelim þeklindeki
yeni sloganý benimsememiz gerektiði sonucuna vardýk, çünkü iç
barýþý saðlamlaþtýrmanýn ve Japonyaya karþý direnme savaþýný gerçekleþtirmenin tek yolu budur. Barýþý saðlamlaþtýralým, demokrasi için mücadele edelim ve silahlý direniþi yürütelim þeklindeki,
birbiriyle sýkýca iliþkili üç sloganý niçin ileri sürüyoruz? [sayfa 364] Bu
sorunun cevabý þudur: Çünkü biz devrimi ilerletmek istiyoruz ve
koþullar da buna elveriyor. Yeni aþamayý ve yeni görevi inkâr edenler, Guomindangýn deðiþmeye baþladýðýný ve gene ayný mantýkla
son bir buçuk yýldýr barýþ için mücadele eden bütün güçlerin elde
ettiði baþarýlarý da inkâr edenler, bir santim bile ilerleyemeyecek ve
daha önce bulunduklarý noktada kalacaklardýr.
Bu yoldaþlar niçin bu kadar yanlýþ bir deðerlendirme yapýyorlar? Çünkü onlar bugünkü durumu deðerlendirirken temel olgulardan deðil, bazý sýnýrlý ve geçici olgulardan yola çýkýyorlar (Satonun
siyaseti, Suçov davasý179, grevlerin bastýrýlmasý, Kuzeydoðu Ordusunun doðuya nakledilmesi180, General Yang Huçengin dýþ seyahati181 vb.) ve dolayýsýyla karamsar bir manzara çiziyorlar. Biz, Guo179
1937 Nisanýnda Suçovdaki Guomindang Yüksek Mahkemesi, 1936 Kasýmýnda
Þanghayda tutuklanan Þen Cünruyu ve Japonyaya Karþý Direnme ve Milleti Kurtarma Hareketinin diðer altý önderini yargýladý. Bunlar, gerici Guomindang yetkililerinin eskiden beri bütün yurtsever hareketlere kara çalmak için kullanageldikleri
Cumhuriyeti tehlikeye atmak iddiasýyla suçlandýlar.
180
Kuzeydoðu Ordusu, Sian Olayýndan önce Þensi ve Gansu Eyaletlerinin sýnýrýnda
bulunuyordu ve Kuzey Þensideki Kýzýl Orduyla doðrudan doðruya iliþki halindeydi.
Kýzýl Ordunun büyük ölçüde etkisinde kalarak daha sonralarý Siandaki(sayfa 373)
darbeyi gerçekleþtirdi. 1937 Martýnda, Kuzeydoðu Ordusu doðuya, Henan ve Anhuy
Eyaletlerine gitmek zorunda býrakýldý. Bu, Kuzeydoðu Ordusunun Kýzýl Orduyla iliþkisini kesmek ve saflarýnda ayrýlýk çýkarmak için Guomindang gericileri tarafýndan
alman bir önlemdi.
181
General Yang Huçeng, Çang Sueliangla birlikte Sian Olayýný gerçekleþtiren,
Çinin kuzeybatýsýndaki bir askerî önderdi. Böylece bu olayýn önderleri, isimleri
birleþtirilerek halk tarafýndan Çang-Yang diye anýlýrlardý. Çan Kayþek salýverildiði
zaman Çang onunla beraber Nancinge gitti, fakat derhal tutuklandý. 1937 Nisanýnda,
Yang da Guomindang gericileri tarafýndan, görevinden alýndý ve yurt dýþýna gitmek
zorunda býrakýldý. Direnme Savaþý baþladýðý zaman Yang, Çine dönerek görev istedi,
ancak Çan Kayþek tarafýndan tutuklanarak hayatýnýn geri kalan kýsmýný hapiste
geçirdi. 1949 Eylülünde Halk Kurtuluþ Ordusu Çungking yakýnlarýna doðru ilerlerken,
Guomindang onu bir toplama kampýnda katlettirdi.
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mindangýn deðiþmeye baþladýðýný ve ayný zamanda henüz tamamen deðiþmediðini söylüyoruz. Bizler ve halk yeni çabalar daha
fazla ve daha büyük çabalar harcamadan Guomindangýn son on
yýldaki gerici siyasetinin tamamen deðiþmesi beklenemez. Çoðu
kez Guomindangý aðýr bir þekilde mahkûm eden ve Sian Olayý
sýrasýnda Çan Kayþeki öldürmemizi ve savaþarak Tungguandan
çýkmamýzý182 öneren çok sayýda sözde solcu kiþi, þimdi, barýþýn
elda edilmesinden hemen sonra, Suçov davasý gibi olaylar meydana gelince þaþýrýyorlar ve Çan Kayþek niçin hâlâ böyle þeyler yapýyor? diye soruyorlar. Onlar, komünistlerin ve Çan Kayþekin birer
tanrý ya da çevrelerinden tecrit olmuþ bireyler deðil de, bir partinin
ya da bir sýnýfýn mensuplarý olduklarýný kavramalýdýrlar. Komünist
Partisi devrimi adým adým ilerletebilir, fakat ülkedeki bütün
kötülükleri bir gecede temizleyemez. Çan Kayþek ve Guomindang
deðiþmeye baþlamýþlardýr, ancak halk büyük bir çaba göstermedikçe son on yýlýn birikmiþ pisliðinin derhal temizlenemeyeceði açýktýr. Biz, eðilimin barýþ, demokrasi ve direnme yönünde olduðunu
söylüyoruz; fakat bu, eski kötülüklerin, yani iç savaþ, diktatörlük ve
direnmemenin hiç bir çaba harcanmaksýzýn ortadan kalkacaðý anlamýna gelmez. Biz eski kötülükleri, eski pislikleri ancak mücadeleyle, sýký bir çalýþmayla [sayfa 365] ve uzun bir süre içinde ortadan
kaldýrabilir, devrimin gerilemesini ve hatta karþýlaþacaðý yenilgileri
önleyebiliriz.
Bizi kesinlikle yok etmek istiyorlar. Çok doðru, onlar her
zaman bizi yok etmeye çalýþýyorlar. Bu deðerlendirmenin doðruluðunu tamamen kabul ediyorum ve gerçekten de bu noktayý gözden kaçýrmak için insanýn derin bir uykuda olmasý gerekir. Ama
buradaki sorun, bizi yok etmeye çalýþýrken kullandýklarý yöntemlerde bir deðiþiklik olup olmadýðýdýr. Bence olmuþtur. Deðiþiklik, savaþ
ve katliamdan reform ve aldatmacaya, sertlik siyasetinden yumuþama siyasetine, askerî bir siyasetten siyasî bir siyasete doðrudur.
182
Þensi, Honan ve Þansi sýnýrýndaki Tungguan stratejik öneme sahip bir geçittir.
Sian Olayý meydana geldiðinde Guomindang askerleri esas olarak Tungguanýn
doðusunda bulunuyordu. Partideki, Çang Guotao gibi bazý solcular, o sýrada Kýzýl
Ordunun savaþa savaþa Tungguaný yarýp geçmesini istiyorlardý. Bu Kýzýl Ordunun
Guomindang askerlerine karþý taarruza geçmesi gerektiði anlamýna geliyordu. Bu
öneri, Merkez Komitesinin, Sian Olayýnýn barýþçý bir çözüme ulaþtýrýlmasý yolundaki
siyasetine aykýrýydý.
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Neden böyle bir deðiþiklik oldu? Japon emperyalizmi ile karþý karþýya
kalan burjuvazi ve Guomindang, proletarya ile bizim burjuvazi ile
yapmak istediðimiz gibi bir ittifaka zorlanmaktadýr. Sorunu deðerlendirirken bu noktadan hareket etmeliyiz. Ayný þekilde uluslararasý
alanda, Fransýz hükümeti Sovyetler Birliðine karþý düþmanlýk siyasetini deðiþtirmiþ ve onunla ittifak yapmaya baþlamýþtýr183. Ülke içindeki görevimiz, askerî bir görev olmaktan çýkarak siyasî bir görev
haline gelmiþtir. Bizim tertiplere ve entrikalara ihtiyacýmýz yoktur;
bizim amacýmýz, burjuvazinin ve Guomindangm direnmeden yana
olan bütün üyeleri ile birleþerek ortak bir çabayla Japon, emperyalizmini yenilgiye uðratmaktýr.
DEMOKRASÝ SORUNU

Demokrasiye aðýrlýk vermek yanlýþtýr; aðýrlýk sadece
Japonyaya karþý direnmeye verilmelidir. Japonyaya karþý doðrudan eyleme geçilmedikçe, demokrasi hareketi diye bir þey olamaz.
Halkýn çoðunluðu demokrasi deðil, sadece Japonyaya karþý direniþ
istiyor ve ihtiyaç duyulan þey, yeni bir 9 Aralýk Hareketidir.184
Önce birkaç soru sormama izin verin. Bundan önceki [sayfa
366] aþamada (yani 1935teki 9 Aralýk Hareketinden 1937 Þubatýndaki
Guomindang Merkez Yürütme Komitesinin 3. Genel Toplantýsýna
kadar) halkýn çoðunluðunun istediði þeyin iç barýþ deðil de sadece
Japonyaya karþý direnme olduðu söylenebilir mi? Ýç barýþý vurgulamak o gün için yanlýþ mýydý? Japonyaya karþý doðrudan eylem
olmadan bir iç barýþ hareketi olanaksýz mýydý? (Sian Olayý ve Guomindang Merkez Yürütme Komitesinin 3. Genel Toplantýsý Suyyu183
Ekim Devriminden sonra uzun bir süre Fransýz emperyalistleri, Sovyetler
Birliðine karþý düþmanca bir siyaset izlediler. Fransýz hükümeti 1918 yýlýndan 1920
yýlýna kadar on dört devletin Sovyetler Birliðine karþý giriþtiði silahlý müdahaleye
etkin bir þekilde katýldý ve bu müdahalenin yenilgiye uðramasýndan sonra, bile, Sovyetler Birliðini tecrit etme gerici siyasetini sürdürdü. Fransa, ancak 1935 Mayýsýnda,
Sovyetler Birliði nin yürüttüðü barýþ siyasetinin Fransýz halký arasýndaki etkisiyle ve
Nazi Almanyasýnýn saldýrý tehdidi karþýsýnda, Sovyetler Birliðiyle bir karþýlýklý yardýmlaþma antlaþmasý yaptý, ancak Fransadaki gerici hükümet bu antlaþmanýn koþullarýna uymadý.
184
Aralýk 1935te Pekindeki öðrencilerin Çin Komünist Partisinin önderlik ettiði
yurtsever gösterisi. Ýç savaþýn sona ermesini ve Japonyaya karþý silahlý direniþe geçilmesini talep eden bu hareket ülke çapýnda destek saðladý.
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andaki direniþin sona ermesinden sonra yer aldý ve bugün de hâlâ,
Suyyuan direniþi ya da 9 Aralýk Hareketi gibi bir olaya rastlanmýþ
deðildir.) Japonyaya direnmek için iç banþm varolmasý gerektiðini,
iç barýþ olmaksýzm Japonyaya karþý direnme olamayacaðýný, iç
barýþýn direnmenin bir koþulu olduðunu herkes biliyordu. 9 Aralýk
Hareketiyle baþlayan ve Guomindang Merkez Yürütme Komitesinin
3. Genel Toplantýsýyla biten bir önceki aþamada Japonyaya karþý
yürütülen bütün faaliyetler, ister dolayý ister dolaysýz olsun, Japon
aleyhtarý hareketin o gün kavranacak halkasý, o gün en önemli þey
olan iç barýþ için verilen mücadelede yoðunlaþýyordu.
Ayný þekilde bugünkü yeni aþamada demokrasi, Japonyaya
karþý direnme için en önemli þeydir ve demokrasi için çaliþmak,
Japonyaya karþý direniþ için çalýþmak demektir. Týpký direnme ile
iç barýþýn ve demokrasi ile iç barýþýn birbirlerine baðlý olduklarý gibi,
direniþ ile demokrasi de birbirlerine öyle baðlýdýrlar. Demokrasi,
direniþin güvencesidir, diðer taraftan direniþ, demokrasi hareketinin geliþtirilmesi için elveriþli koþullarý yaratabilir.
Yeni aþamada Japonyaya karþý doðrudan ya da dolaylý birçok mücadele verileceðini umuyoruz ve gerçekten de bunlar verilecektir. Bu mücadeleler direnme savaþma güç verecek ve demokrasi hareketini büyük ölçüde destekleyecektir. Ancak, tarihin bize
yüklediði devrimci görevin çekirdeði ve özü, demokrasinin kazanýlmasýdýr. O halde demokrasiye aðýrlýk vermek yanlýþ mýdýr? Bence
deðildir.
Japonya geriliyor, Ýngiltere ve Japonya neredeyse bir denge
durumuna ulaþma durumundalar ve Nancing her [sayfa 367] zamankinden daha fazla yalpalýyor. Bu saçma kuþkuya tarihî geliþmenin
yasalarýný bilmemek yol açmýþtýr. Eðer Japonyada bir devrim olsaydý ve Japonya Çinden gerçekten çekilseydi, dünya saldýrganlýk cephesinin çökmeye baþladýðýný gösteren bu olay, Çin devrimine
yardým eder ve tam da bizim istediðimiz þey olurdu. O zaman ortada korkulacak bir þey kalacak mýydý? Ne var ki bugün durum böyle
deðildir. Satonun diplomatik manevralarý, büyük bir savaþa hazýrlýk
niteliðindedir ve büyük bir savaþla karþý karþýya bulunuyoruz. Sürdürdüðü yalpalama siyaseti Ýngilterenin iþine yaramayacaktýr.
Ýngilterenin Japonya ile olan çýkar çatýþmasý bunu kesinlikte ortaya
koymaktadýr. Nancing daha uzun süre yalpalamaya devam ederse,
bütün milletin düþmaný haline gelecektir ve bizzat Nancingin çýkar-
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larý, onun yalpalamayý sürdürmesine izin vermemektedir. Geçici
bir gerileme tarihin genel yasasýný deðiþtiremez. Dolayýsýyla yeni
aþamanýn varlýðý ya da demokrasiyi kazanma görevini ortaya koyma gereði reddedilme-melidir. Zaten, Çin halkýnýn çok fazla deðil,
tersine çok az demokrasiye sahip olduðu herkesçe açýkça bilindiðine göre demokrasi sloganý doðrudur. Olaylar da, yeni aþamanýn
tanýmlanmasýnýn ve demokrasiyi kazanma görevinin saptanmasýnýn direniþe doðru atýlan bir adým olduðunu göstermiþtir. Olaylar
ileriye doðru geliþmektedir; zamanýn akýþýný geriye çevirmeye çalýþmayalým!
Bir millî meclise niçin bu kadar çok önem veriyoruz? Millî
meclise, hayatýn bütün alanlarýný etkileyebilecek bir þey olduðu için,
gerici diktatörlükten demokrasiye giden bir köprü olduðu için, millî
savunma ile iliþkili olduðu için ve yasal bir kurum olduðu için önem
veriyoruz. Birçok yoldaþýn önerdiði gibi Doðu Hebeyi ve Kuzey
Caharý geri almak, kaçakçýlýða185 karþý mücadele etmek, iktisadî
iþbirliðine186 karþý çýkmak vb. doðru þeylerdir, fakat bunlar demok
rasi ve bir millî meclis için verilen mücadeleyle herhangi bir þekilde
çatýþmak þöyle dursun, onu tamamlayan þeylerdir; esas sorun gene
de millî meclis ve halkýn özgürlüðüdür. [sayfa 368]
Japonyaya karþý verilen günlük mücadelenin ve halkýn daha
iyi bir hayat için verdiði mücadelenin, demokrasi hareketiyle
birleþtirilmesi gerektiði doðrudur ve bu inkar edilemez. Her þeye
karþýn demokrasi ve özgürlük, bugünkü aþamada temel ve en önemli þeydir.
DEVRÝMÝN GELECEÐÝ SORUNU

Bazý yoldaþlar bu sorunu ortaya attýlar. Ben burada ancak
kýsa bir cevap verebilirim.
Bir makale yazýlýrken, makalenin ikinci yarýsý, ancak birinci
yarýsý tamamlandýktan sonra yazýlabilir. Demokratik devrimin kararlý bir önderliðe sahip olmasý, sosyalizmin zaferinin önkoþuludur. Biz
sosyalizm için mücadele ediyoruz ve bu noktada, kendilerini sadece devrimci Üç Halk Ýlkesi ile sýnýrlandýranlardan ayrýlýyoruz. Bu185
186

Japon mallarýnýn kaçakçýlýk yoluyla Çine sokulmasý.
Burada, sözümona Çin-Japon ekonomik iþbirliði kastedilmektedir.
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günkü çabalarýmýz ilerdeki yüce hedefimize yönelmiþtir; bu hedefi
gözden kaçýrýrsak komünist olmaktan çýkarýz. Ama bugünkü çabalarýmýzý gevþetirsek, gene ayný þekilde komünist olmaktan çýkarýz.
Biz, devrimci geçiþ teorisinin187 savunucularýyýz ve demokratik devrimden sosyalizme geçilmesini savunuyoruz. Demokratik devrim, hepsi de demokratik cumhuriyet sloganý altýnda olmak üzere,
birkaç aþamada geliþecektir. Burjuvazinin aðýr bastýðý durumdan
proletaryanýn aðýr bastýðý duruma geçiþ, uzun bir mücadele sürecini
kapsar. Önderlik için verilen bu mücadelede zafer, Komünist Partisinin, hem proletaryanýn, hem de köylülüðün ve þehir küçük burjuvazisinin siyasi bilinç ve örgütlenme düzeyini yükseltmek için yaptýðý
çalýþmaya baðlýdýr.
Proletaryanýn en saðlam müttefiki köylülüktür, ondan sonra
da þehir küçük burjuvazisi gelir. Önderliði ele geçirmek için bizimle
yarýþacak olan ise burjuvazidir.
Burjuvazinin bocalamasýnýn ve devrimde sebat etmemesinin üstesinden gelmek için kitlelerin gücüne ve siyasetimizin [sayfa
369] doðruluðuna güvenmeliyiz, aksi takdirde burjuvazi üstünlüðü
ele geçirir.
Biz, geçiþin kansýz olmasýný istiyoruz ve bunun için çalýþmalýyýz, ancak ilerde ne olacaðý kitlelerin gücüne baðlý olacaktýr.
Biz, Troçkist sürekli devrim teorisinin deðil, devrimci geçiþ
teorisinin savunucularýyýz.188 Biz, demokratik cumhuriyetin bütün
gerekli aþamalarýndan geçerek sosyalizme ulaþmak istiyoruz. Kuyrukçuluða karþýyýz, ama ayný zamanda maceracýlýða ve aceleciliðe
de karþýyýz.
Burjuvazinin devrime katýlmasýný, bunun geçici olacaðý gerekçesiyle reddetmek ve (yarý-sömürge bir ülkede) burjuvazinin Japonyaya karþý olan kesimleriyle yapýlan ittifaký, teslimiyetçilik olarak
nitelemek, bizim kabul edemeyeceðimiz Troçkist bir yaklaþýmdýr.
Aslýnda bugün böyle bir ittifak, sosyalizm yolundaki zorunlu bir köprü187
Bkz. Karl Marks ve Friedrich Engels, Komünist Partisi Manifestosu, Dördüncü
Bölüm; V.Ý. Lenin, Demokratik Devrimde Sosyal Demokrasinin Ýki Taktiði, Onikinci
ve Onüçüncü Bölümler; Sovyetler Birliði Komünist Partisi (Bolþevik) Tarihi, Kýsa
Ders, Üçüncü Bölüm, Üçüncü Kýsým.
188
Bkz. J.V. Stalin, Leninizmin Ýlkeleri, Üçüncü Bölüm, Sol Yayýnlarý; Ekim
Devrimi ve Rus Komünistlerinin Taktikleri, Ýkinci Bölüm; Leninizmin Sorunlarý
Üzerine, Üçüncü Bölüm.
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dür.

KADROLAR SORUNU

Büyük bir devrimi yönetmek için büyük bir partiye ve çok
sayýda yetenekli kadroya sahip olmak gerekir. 450 milyon nüfusu
olan Çinde, eðer önderlik küçük ve dar bir gruptan meydana geliyorsa ve Partinin önderleri ve kadrolarý dar kafalý, dar görüþlü ve
beceriksiz kimselerse, tarihte eþi bulunmayan büyük devrimimizi
gerçekleþtirmemiz mümkün olmaz. Çin Komünist Partisi uzun zamandan beri büyük bir Parti olmuþtur ve gericilik döneminde uðradýðý kayýplara karþýn, hâlâ da büyük bir Partidir, birçok iyi öndere ve
kadroya sahiptir, fakat bu gene de yeterli deðildir. Parti örgütlerimizi bütün ülkeye yaymalý ve bilinçli bir þekilde on binlerce kadro ve
yüzlerce yetenekli önder yetiþtirmeliyiz. Bunlar, Marksizm-Leninizmi sýký bir þekilde kavramýþ, siyasî bakýmdan uzak görüþlü, çalýþmada
yetenekli, fedakârlýk ruhuyla dolu, sorunlarý tek baþlarýna çözebilen, güçlükler karþýsýnda yýlmayan ve millete, sýnýfa ve [sayfa 370] Partiye hizmet etmede sadýk ve kararlý kadrolar ve önderler olmalýdýrlar.
Parti, üyelerle ve kitlelerle olan baðlarýnda iþte bu kadrolara ve önderlere güvenir ve Parti ancak onlarýn kitlelere sýký bir þekilde önderlik etmelerine dayanarak düþmaný altedebilir. Böyle kadrolar ve
önderler bencillikten, bireyci kahramanlýktan, gösteriþten, tembellikten, pasiflikten ve sekter kendini beðenmiþlikten arýnmýþ fedakâr
milli kahramanlar ve sýnýf kahramanlarý olmalýdýrlar. Partimizin üyelerinde, kadrolarýnda ve önderlerinde aranan nitelikler ve çalýþma
tarzý iþte budur. Davamýz uðruna canlarýný veren on binlerce üyenin,
binlerce kadronun ve birçok yetenekli önderin bize býraktýðý manevî miras iþte budur. Hiç kuþkusuz biz bu niteliklere sahip olmalý,
kendimize yeniden þekil vermede daha da iyi sonuçlar elde etmeli
ve kendimizi daha yüksek bir devrimci düzeye çýkarmalýyýz. Ancak,
bu da yeterli deðildir; Parti içinde ve ülkede birçok yeni kadro ve
önder bulmayý kendimize görev edinmeliyiz. Devrimimizin geleceði kadrolara baðlýdýr. Stalinin dediði gibi, Her þeyi kadrolar belirler.189
189
Bkz. J.V. Stalin, Kremlin Sarayýnda Kýzýl Ordu Akademileri Mezunlarýna
Söylev, Mayýs 1935. Bu söylevinde Stalin þöyle diyordu: ...Dünyadaki bütün
sermayeler içinde en deðerlisi ve en belirleyici olaný insandýr, kadrolardýr. Þunu
kavramalýyýz ki, içinde bulunduðumuz koþullarda, her þeyi kadrolar belirler.
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PARTÝ ÝÇÝNDE DEMOKRASÝ SORUNU

Parti içi demokrasi bu amaçlara ulaþmak için zorunludur.
Eðer Partiyi güçlendirmek istiyorsak, bütün üyelerin insiyatifini harekete geçirmek için demokratik merkeziyetçiliði uygulamalýyýz.
Gericilik ve iç savaþ döneminde daha fazla merkeziyetçilik vardý.
Yeni dönemde, merkeziyetçilik demokrasiyle sýký bir þekilde birleþtirilmelidir. Demokrasiyi uygulayalým ve böylece bütün Partide insiyatife yer verelim. Bütün Parti üyelerinin insiyatifini harekete geçirelim ve böylece çok sayýda yeni kadro yetiþtirelim, sekterliðin kalýntýlarýný yok edelim ve bütün Partide çelikten bir birlik saðlayalým. [sayfa
371]

KONFERANSTA VE BÜTÜN PARTÝ ÝÇÝNDE BÝRLÝK

Bu konferans sýrasýnda siyasi sorunlarla ilgili olarak dile getirilen karþý görüþler, yapýlan açýklamalardan sonra yerlerini görüþ
birliðine býraktýlar ve Merkez Komitesinin çizgisi ile daha önce bazý
yoldaþlarýn önderliðinde benimsenen geri çekilme çizgisi arasýndaki ayrýlýk da, þimdi ortadan kaldýrýlmýþ bulunmaktadýr.190 Bu, Partimizin çok saðlam bir þekilde birleþmiþ olduðunu gösterir. Bu birlik,
bugünkü millî ve demokratik devrimin en önemli dayanaðýný meydana getirmektedir, çünkü bütün sýnýfýn ve bütün milletin birliði ancak Komünist Partisinin birliði ile saðlanabilir ve ancak bütün sýnýfý
ve bütün milleti birleþtirdiðimiz zaman düþmaný yenebilir ve millî
ve demokratik devrimi gerçekleþtirebiliriz.
MÝLYONLARCA KÝTLEYÝ JAPONYAYA KARÞI
MÝLLÝ BÝRLEÞÝK CEPHEYE KAZANIN

Doðru siyasetimizin ve saðlam birliðimizin amacý, milyonlar190
Sözü geçen görüþ ayrýlýðý, Partinin Merkez Komitesinin çizgisi ile Çang
Guotaonun 1935-38 yýllarýndaki geri çekilme çizgisi arasýndaydý. Bkz. bu ciltte Japon
Emperyalizmine Karþý Taktikler Üzerine Not 22, s. 225-226, Mao Zedung yoldaþ,
daha önceki ayrýlýk... þimdi ortadan kaldýrýlmýþ bulunmaktadýr derken, Kýzýl Ordunun
Dördüncü Cephe Ordusunun, Merkezi Kýzýl Orduya katýlmasýna deðiniyordu. Çang
Guotaonun bundan sonra Partiye açýkça ihanet etmesi ve daha da yozlaþarak bir
karþý-devrimci haline gelmesi, artýk Parti çizgisi ile ilgili bir ayrýlýk olmaktan çýkmýþ
ve tek bir hainin faaliyeti haline gelmiþti.
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ca kitleyi Japonyaya karþý millî birleþik cepheye kazanmaktýr. Proletaryanýn, köylülüðün ve þehir küçük burjuvazisinin geniþ kitlelerinin, bizim yürüteceðimiz propaganda, ajitasyon ve örgütleme
çalýþmalarýna ihtiyacý vardýr. Ayrýca, burjuvazinin Japonyaya karþý
olan kesimleri ile bir ittifak kurabilmek için de çaba göstermemiz
gerekmektedir. Partinin siyasetinin kitlelere maledilmesi uzun ve
kararlý bir çabayý, yýlmaz ve zorlu, sabýrlý ve titiz bir çabayý gerektirir.
Bu çaba olmadan hiç bir þey elde edemeyiz. Japonyaya karþý millî
birleþik cephenin kurulmasý ve saðlamlaþtýrýlmasý, bu cepheye düþen
görevin yerine getirilmesi ve Çinde demokratik bir cumhuriyetin
kurulmasý, tamamen bizim kitleleri kazanma çabalarýmýza baðlýdýr.
Bu çabayý harcayarak milyonlarca ve milyonlarca kitleyi önderliðimiz
[sayfa 372] altýnda toplayabilirsek, devrimci görevlerimizi hýzla yerine
getirebiliriz. Zorlu bir þekilde çalýþarak Japon emperyalizmini mutlaka yýkacak ve millî ve toplumsal kurtuluþa kesin olarak ulaþacaðýz.
[sayfa 373]
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PRATÝK ÜZERÝNE*1

Bilgi Ýle Pratik Arasýndaki,
Bilme Ýle Yapma Arasýndaki Ýliþki Üzerine
Temmuz 1937

Markstan önce materyalizm, bilgi sorununu, insanýn toplumsal yaratýlýþýndan ve tarihsel geliþiminden ayrý [sayfa 7] olarak incelediði için, bilginin toplumsal pratiðe baðýmlýlýðý, yani bilginin üretime
ve sýnýf savaþýmýna baðýmlýlýðýný anlayamamýþtýr.
* Bu metin, Mao Zedungun Four Essays On Philosophy, Foreign Languages
Press, Peking 1966 yapýtýndan, N. Solukça tarafýndan Türkçeye çevrilmiþtir. [Teori
ve Pratik, Sol Yayýnlarý, Aralýk 1978, Sekizinci Baský, s: 26-70].
1
Çin Komünist Partisinde, Çin devriminden kazanýlan deneyim ve görgüyü
umursamayan, Marksizmin bir dogma olmayýp, eylem için bir kýlavuz olduðu
gerçeðini yadsýyan dogmacý yoldaþlar vardý. Bunlar, uzun süre, halký, marksist yapýtlarýn özünden kopartýlýp ayrýlmýþ sözler ve tümcelerle þaþkýna çevirmiþlerdir. Bir de
görgücüler (ampiristler) grubu vardý. Kýrýk-dökük deneyimlerine sýký sýkýya sarýlmýþ
olan bu grup da, uzun süre, ne devrimci pratik için gerekli teorinin önemini kavramýþlar, ne de devrimci durumu bütünüyle görebilmiþlerdir; körü-körüne çýrpýnýp
durmuþlardýr. 1931-1934 Çin devrimi, baþta marksist kýlýðýna bürünmüþ dogmacýlar
olmak üzere, bu iki grup yoldaþýn yanlýþ fikirleri yüzünden epey zarar görmüþtür.
Bunlar, birçok yoldaþý yanlýþ yollara saptýrmýþlardýr. Bu yazý, dogmacýlýk baþta olmak
üzere, dogmacýlýk ve görgücülük (ampirizm) gibi parti-içi öznel (sübjektif) yanýlgýlarý,
marksist bilgi teorisi açýsýndan gözler önüne sermek için yazýlmýþtýr. Pratiði küçümseyen dogmacý öznelcilik üzerinde özellikle durulduðu için, yazýya Pratik Üzerine
baþlýðý konulmuþtur. Bu denemedeki fikirleri, Mao Çe-tung, Yenandaki Anti-Japon
Askeri ve Siyasal Kolejinde yaptýðý bir konuþmada ortaya atmýþtýr.
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Her þeyden önce, marksistler, insanýn üretim faaliyetini, onun
bütün öteki faaliyetlerinin belirleyicisi olarak görür. Ýnsan bilgisi, aslýnda, onun maddi üretim faaliyetine baðýmlýdýr; bu maddi üretim
faaliyeti içinde insan, doða olaylarýný, doðanýn özelliklerini ve yasalarýný, kendisi ile doða arasýndaki iliþkileri yavaþ yavaþ anlamaya
baþlar; gene bu üretim faaliyeti sýrasýnda, insan ile insan arasýndaki
belli iliþkileri de, deðiþik derecelerde kavramaya baþlar. Üretim faaliyeti olmaksýzýn, bu bilgilerin hiç biri elde edilemez. Sýnýfsýz bir toplumda, herkes, toplumun öbür üyeleri ile birlikte ortak çabaya katýlýr,
onlarla belirli üretim iliþkilerine girer ve insanýn maddi gereksinmelerini karþýlamak için üretime katýlýr. Bütün sýnýflý toplumlarda çeþitli
toplumsal sýnýflarýn üyeleri de, çeþitli yollardan belirli üretim iliþkilerine girerler ve kendi maddi gereksinmelerini karþýlamak için üretime katýlýrlar. Ýþte bu, insan bilgisinin geliþtiði asýl kaynaktýr.
Ýnsanýn toplumsal pratiði, yalnýzca üretim faaliyeti deðildir.
Baþka pek çok çeþit faaliyet vardýr: sýnýf savaþýmý, siyasal yaþam, bilim ve sanat faaliyetleri gibi. Kýsacasý, toplumsal bir varlýk olarak
insan, toplumdaki pratik yaþamýn bütün alanlarýna katýlýr. Böylece
insan, insanlar arasýndaki çeþitli iliþkileri, yalnýzca kendi maddi yaþamý aracýlýðý ile deðil, (her ikisi de sýký sýkýya maddi yaþamla baðlý
bulunan) siyasal ve kültürel yaþam yoluyla da derece derece öðrenir. Bunlar arasýnda, çeþitli biçimlerdeki sýnýf savaþýmý, insan bilgisinin geliþmesi üzerinde özellikle derin etkiler yapar. Sýnýflý toplumda, herkes, belli bir sýnýfýn üyesi olarak yaþar ve her düþünce biçimi,
istisnasýz, bir sýnýfýn [sayfa 8] damgasýný taþýr.
Marksistler, toplumdaki üretim faaliyetinin basamak basamak yükselerek geliþtiði; doða üzerine olsun, toplum üzerine olsun,
insan bilgisinin de buna uygun olarak gitgide yükseldiði; yüzeyden
derine, tek yanlýlýktan çok yanlýlýða eriþtiði düþüncesindedir. Tarihte
uzun bir dönem, insan, bir yandan sömürücü sýnýflarýn kasýtlý taraf
tutmalarý ve toplum tarihini yalan-yanlýþ yorumlamalarý, öte yandan
küçük ölçüdeki üretimin, insanýn görüþünü daraltmasý nedeniyle,
toplum tarihini, tek yanlý anlamaya mahkum edilmiþtir. Büyük üretim güçleriyle (büyük sanayi ile) birlikte, modern proletaryanýn ortaya çýkmasý sonucu, insan, toplumun geliþmesini geniþ olarak, ve
tarihsel akýþý içinde kavrayabilmiþ, ve bu bilgisini bir bilim haline,
yani marksist bilim haline getirebilmiþtir.
Marksistler, insanýn toplumsal pratiðinin, dýþ dünya üzerine
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olan bilgisinin doðruluðunun tek ölçütü olduðu düþüncesindedir.
Gerçekte de insan bilgisinin doðruluðu, toplumsal pratikte (maddi
üretim sürecinde, sýnýf savaþýmýnda, bilimsel deneylerde) beklenilen sonuca ulaþýrsa anlaþýlýr. Ýnsan, iþinde baþarýya ulaþmak, yani
beklenilen sonuca varmak istiyorsa, düþüncesinin, kendisini çevreleyen nesnel dünyanýn yasalarýna aynen uymasýný saðlamasý gerekir. Bunlar birbirine uymazsa, pratikte baþarýya ulaþamayacaktýr.
Baþarýya ulaþamayýnca, bundan ders alacak, nesnel dünyanýn yasalarýna uyacak biçimde düþüncelerini deðiþtirecek ve böylece baþarýsýzlýðý baþarý haline getirecektir. Baþarýsýzlýk baþarýnýn anasýdýr,
ya da bir musibet bin nasihatten iyidir derken, iþte bunu demek
isteriz. Diyalektik materyalizmin bilgi teorisi, pratiðe ilk yeri verir ve
insan bilgisinin pratikten hiç ayrýlamayacaðýna inanýr. Pratiðin önemini yadsýyan ya da bilgiyi pratikten ayýrmak isteyen bütün yanlýþ
teorileri reddeder. Bu konuda Lenin þöyle der: Pratik, teorik bilgiden daha üstündür; çünkü [sayfa 9] yalnýz evrensel olmakla kalmaz,
ayný zamanda gerçeklik ile içiçedir.2 Marksist felsefenin, diyalektik
materyalizmin, iki belirli özelliði vardýr: biri, sýnýfsal oluþu, diyalektik
materyaliz- min proletaryanýn hizmetinde bulunduðunu açýkça ilân
etmesi; öteki uygulanabilir oluþu, teorinin pratiðe baðlýlýðý üzerinde
durmasý, dönüp dolaþýp pratiðe hizmet edecek teoriye temel olarak, pratik üzerinde durmasý. Bir bilginin ya da teorinin doðruluðunu araþtýrýrken, insan, kendi öznel duygularýna deðil, bilgi ya da teorinin toplumsal pratikteki nesnel sonuçlarýna dayanabilir. Doðrunun
tek ölçütü, yalnýz toplumsal pratik olabilir. Pratik, diyalektik materyalizmin bilgi teorisinde baþ ve temel görüþ noktasýdýr.3
Nasýl oluyor da pratikten gelen insan bilgisi, dönüp dolaþýp
pratiðe hizmet ediyor? Bilginin geliþme sürecine gözatmak, bunu
aydýnlatýr.
Gerçekten de insan, pratik sürecin baþlangýcýnda, çeþitli olgularý, bunlarýn tek tek aþamalarýný ve dýþ iliþkilerini görür. Öreðin,
[2]
Hegelin Mantýk Bilimi, Kitap III, Bölüm 3te, Leninin Ýdea üzerine
notlarýndan. Bkz: V. Ý. Lenin, Hegelin Mantýk Biliminin Taslaðý (Eylül-Aralýk 1914),
Collected Works, Moscow 1958, vol. XXXVII, s. 205.
[3]
Karl Marx, Feuerbach Üzerine Tezler, Friedrich Engels, Ludwig Feuerbach
ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu, Sol Yayýnlarý, Ankara 1976, s. 69-72; ve V. Ý.
Lenin, Materyalizm ve Ampiryokritisizm, Sol Yayýnlarý, Ankara 1976, s. 145-152ye
bakýnýz.

300

Mao Zedung
Seçme Eserler-I

Yenaný gezmeye gelen ziyaretçiler, ilk bir-iki gün kentin sokaklarýný, evlerini görür, bazý kimselerle tanýþýrlar, ziyaretlere, partilere, toplantýlara giderler, çeþitli konuþmalar dinler, çeþitli belgeleri okurlar.
Bütün bunlar, birtakým olgular, þeylerin tek tek aþamalarý ve bu þeyler arasýndaki dýþ iliþkilerdir. Biz, buna, bilginin algý aþamasý, yani
algýlar ve izlenimler aþamasý diyoruz. Yenandaki çeþitli þeyler, ziyaretçilerin duþu organlarý üzerinde etkide bulunur, bazý algýlamalara
neden olur ve bu izlenimler arasýndaki genel dýþ iliþkiler üzerine bir
fikirle birlikte, [sayfa 10] zihinlerinde birçok izlenimler býrakýr. Ýþte bu,
bilginin ilk aþamasýdýr. Bu aþamada insan, daha derin kavramlar
oluþturamaz ya da mantýða uygun sonuçlara varamaz. Toplumsal
pratik sürüp gittikçe, pratiðin seyrinde insanda algýlar ve izlenimler
uyandýran þeyler, birçok kez yinelenir ve insan zihnindeki bilgi sürecinde, sonucu kavram kurulmasýna varan, ani bir deðiþme, bir sýçrama olur. Bu haliyle kavram, artýk, þeylerin olgusunu, bunlarýn birleþimden kopuk aþamalarýný ya da dýþ iliþkilerini deðil, bunlarýn özlerini, bütünlüklerini, iç iliþkilerini kapsar. Kavram ve algý, yalnýzca
nicelik yönünden deðil, nitelik yönünden de birbirinden farklýdýr.
Daha ileri giderek, yargýlama ve usavurma yöntemlerini kullanarak,
mantýða uygun sonuçlar çýkartabiliriz. Üç Krallýðýn Öyküsündeki4

kaþlarýný çat, aklýna bir savaþ hilesi gelsin sözü, ya da her gün
kullandýðýmýz, dur, bir düþüneyim sözleri, insanýn, yargýlama ve
çýkarsama yapmak için, kavramlarý kafasýnýn içinde evirip-çevirmesinden baþka bir þey deðildir. Bu, bilginin ikinci aþamasýdýr. Yukarda sözünü ettiðimiz ziyaretçi gözlemci grubun üyeleri, çeþitli bilgiler
topladýktan ve düþünüp taþýndýktan sonra, þu yargýlara varabilirler: Komünist Partisinin Japonlara karþý güttüðü Ulusal Birlik Cephesi siyaseti, tutarlý ve içtendir. Bu yargýlamayý yaptýktan sonra,
eðer ulusal kurtuluþ için bir birlik kurulmasýný içtenlikle istiyorlarsa,
bir adým daha atarak þu sonuca ulaþýrlar: Japonlara karþý kurulan
bu Ulusal Birlik Cephesi, baþarýya ulaþabilir.. Bir þey üzerine insanýn bilgi edinme sürecinde kavram, yargý ve çýkarsama, daha önemli
bir aþamayý, akla-uygun bilgi aþamasýný oluþturur. Bilginin gerçek
amacý, algýlama yoluyla düþünceye ulaþma; nesnel þeylerin iç çeliþkilerini, yasalarýný, çeþitli süreçlerin iç iliþkilerini yavaþ yavaþ anlaya4
14. yüzyýlýn sonunda yaþamýþ olan Lo Kuan-çungun yazdýðý tanýnmýþ bir tarihsel
öykü.
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rak mantýklý bilgiye varmaktýr. [sayfa 11] Mantýklý bilgi ile algýlarýmýzla
elde edilen bilgi arasýndaki fark, algýsal bilginin tek tek olaylarla,
þeylerin dýþ iliþkileriyle ilgilenmesine karþýlýk, mantýksal bilginin büyük
bir adým atarak bütüne varmasý, þeylerin özünü, iç iliþkilerini kavramasý ve bizi çevreleyen alemin iç çeliþkilerini açýklamasýdýr. Böylece o, çevremizdeki alemin geliþmesini, bütün aþamalar arasýndaki
iç iliþkileri içinde kavrayabilir.
Ýþte bu, pratiðe dayanan ve yüzeyden derine doðru inen bilginin geliþme sürecinin diyalektik materyalist teorisi, marksizmin
doðuþundan önce hiç kimse tarafýndan ortaya atýlmamýþtýr. Ýlk olarak marksist materyalizm, bilginin geliþme süreci sorununu doðru
olarak çözmüþ, bilginin derinleþmesi sürecini hem materyalist, hem
de diyalektik olarak göstermiþ, algýsal bilginin, toplum içindeki insanýn karmaþýk ve düzenli üretme pratiði ve sýnýf savaþýmý yoluyla
mantýksal bilgi haline geliþini açýklamýþtýr. Lenin Maddenin soyutlanmasý, bir doða yasasýnýn, bir deðerin vb. soyutlanmasý, kýsacasý
bütün bilimsel (doðru, ciddi, saçma olmayan) soyutlamalar, doðayý,
daha derinden, daha doðru ve daha tam yansýtýr.5 diyor. Marksizmleninizm, bilgi sürecinin iki aþamasýnýn ayýrdedici niteliklerinin, alt
aþamada bilginin algýsal biçimde, üst aþamada ise mantýklý biçimde ortaya çýktýðýný, ama her iki aþamanýn da bilginin tek bir sürecine ait olduðunu kabul eder. Algýsal ile akla-uygun, nitelikçe birbirinden farklýdýr, ama birbirinden ayrý deðildir. Bunlar, pratiðin temelinde birleþmiþlerdir.
Denemelerimiz, algýladýðýmýz þeylerin kolayca anlaþýlmadýðýný,
yalnýzca, anlaþýlan þeylerin daha derinden algýlanabildiðini göstermiþtir. Algýlama, yalnýz olgu (phenomen) sorununu çözer; öz sorununu ancak teori çözebilir. Her iki sorunun çözümlenmesi de pratikten en ufak bir ölçüde [sayfa 12] ayrýlmaz. Bir þeyi bilmek isteyen insan, onunla temasa gelmeksizin, onun çevresinde yaþamaksýzýn,
onu uygulamaksýzýn bu iþi baþaramaz. Feodal toplumda, kapitalist
toplum yasalarýný önceden bilmeye, kapitalizm henüz sahneye çýkmadan pratiði de bulunamayacaðý için, olanak yoktu. Marksizm,
ancak kapitalist toplumun ürünü olabilirdi. Serbest rekabetçi kapitalizm çaðýnda Marx, emperyalizm döneminin bazý özel yasalarýný,
5
Hegelin Mantýk Bilimi, Kitap III, Bölüm 3te, Leninin Öznel Mantýk ya da
Tasým Öðretisi notlarýndan. Bkz: V. Ý. Lenin, Hegelin Mantýk Bilimnin Taslaðý,
Collected Works, Moscow 1958, vol. XXXVII, s. 161.
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önceden, somut olarak bilemezdi; çünkü kapitalizmin son aþamasý emperyalizm henüz ortaya çýkmamýþtý ve buna iliþkin pratik
yoktu. Bu görevi ancak Lenin ve Stalin üstlenebildi.
Dahi olmalarý bir yana, Marxýn, Engelsin, Leninin ve Stalinin
teorilerini kurabilmelerinin ana nedeni, kendilerinin, çaðdaþ sýnýf
savaþýmlarýna ve bilimsel denemelere bizzat katýlmalarýdýr. Bu denemeler olmaksýzýn, dehalarý ne kadar büyük olsa da, baþarýya
ulaþamazlardý. Bilge kiþi, kapýsýndan dýþarý adýmýný atmaksýzýn,
güneþin altýndaki bütün olup bitenleri bilir sözü, teknolojinin
geliþmediði eski zamanlarýn boþ sözüdür. Gerçi bu söz günümüzün
geliþmiþ teknoloji çaðýnda gerçekleþebilirse de, ilk elden bilgisi olanlar, gene de pratiðe katýlanlardýr ve ancak bunlarýn pratik ile elde
ettiði bilgiler, yazý ya da teknolojik araçlarla, bilgilere ulaþabilir ve
böylece bilgeler de güneþin altýnda olup bitenleri dolaylý olarak
bilebilirler. Eðer insan, belirli bir þeyi ya da belirli bir sýnýftan olan
þeyleri bilmek isterse, gerçeði, o þeyi ya da o çeþit þeyleri deðiþtirmek
için savaþýma girerse, o þeyin ya da o çeþit þeylerin olgularýyla temasa gelebilir ve, ancak, gerçeði deðiþtirmek için katýldýðý bu savaþ
sýrasýnda, o þeyin ya da o çeþit þeylerin özüne varabilir ve onlarý
anlayabilir. Herkesin fiilen yürüdüðü, ama bazýlarýnýn bile bile tahrif
ederek, tersini iddia ettikleri bilgi yolu budur. Dünyanýn en gülünç
insanlarý, kulaktan dolma bazý ham bilgilerle kendisini allâme-i
cihan sanan, çokbilmiþlerdir. Bu, bu [sayfa 13] insanlarýn boylarýnýn
ölçüsünü pek iyi bilmediklerini gösterir. Bilgi sorunu bilimsel bir
sorundur, bu konuda ne içtensizliðe, ne de böbürlenmeye yer vardýr. Asýl gerekli olan, tersine, içtenlik ve alçakgönüllülüktür. Bilgi
edinmek isteyen, dünyayý, yani gerçeði deðiþtirme pratiðine bizzat
katýlmalýdýr. Armudun tadýný bilmek isteyen, armudu yiyerek, deðiþtirmek zorundadýr. Atomun yapýsýný ve özelliklerini bilmek isteyenin, atomun durumunu deðiþtirmek için, fizik ve kimya deneyleri
yapmasý gerekir. Devrimin teorisini, yöntemlerini bilmek isteyen,
devrime katýlmak zorundadýr. Bütün gerçek bilgi, doðrudan denemelerden doðar. Ama insan, her þeyi doðrudan doðruya deneyemez. Gerçekten de, bilgilerimizin çoðunu, dolaylý denemelerden
elde ederiz. Eski çaðlar ya da yabancý ülkeler üzerine olan bilgiler
gibi. O çaðda yaþayanlara ya da yabancýlara, bu bilgi, doðrudan
doðruya temastan gelmiþtir. Eðer bunlarýn doðrudan doðruya denemeleri, Leninin söylediði bilimsel soyutlama koþullarýna uygunsa
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ve nesnel þeyleri bilimsel olarak yansýtýyorsa, bunlara güvenilebilir,
yoksa güvenilemez. Demek ki, insan bilgisi, doðrudan doðruya ve
dolaylý denemelerden oluþuyor. Ve benim için dolaylý olan, baþkalarý
için dolaysýz deneme olabiliyor. Sonuç olarak, bilgiyi bütünü ile ele
alýrsak, ne çeþit bilgi olursa olsun, doðrudan denemeden ayrýlamaz. Bütün bilginin kaynaðý, kendisini çevreleyen nesnel dünyayý,
insanýn, duyu organlarý ile algýlamasýnda yatar. Bu gibi algýlarý yadsýyan insan, doðrudan doðruya denemeyi, gerçeði deðiþtirmeye katýlmayý yadsýmaktadýr, ve o insan, materyalist deðildir. Ýþte bu nedenle, çokbilmiþ atasözü, kaplan inine girmeden, kaplan yavrusu tutulmaz der. Bu söz, insanýn pratiði için olduðu kadar, bilgi teorisi için de doðrudur. Pratikten ayrý bilgi olamaz.
Gerçeði deðiþtirme pratiðinden doðan diyalektik materyalist
bilgi sürecini ve bilginin yavaþ yavaþ derinleþmesi [sayfa 14] sürecini
aydýnlatmak için, birkaç somut örnek verebiliriz.
Kapitalist toplum üzerine, kendi pratiðinin ilk döneminde 
makineleri parçalama ve ani kavgalar döneminde bilgi edinen proleterler, henüz algýlama aþamasýnda idiler ve yalnýzca kapitalizmin
çeþitli olgularýný, ayrý ayrý yönlerini ve dýþ iliþkilerini bilebiliyorlardý.
Bu sýrada proletarya, kendiliðinde bir sýnýf idi. Bu sýnýf, pratiðinin
ikinci dönemine bilinçli, örgütlü, ekonomik ve siyasal savaþým dönemine ulaþýnca, uzun süreli savaþýmlarda kazandýðý denemelere
ve pratiðe dayanarak, Marx ve Engelsin bu denemeleri bilimsel
yönteme göre derleyip toparlamalarý, özetlemeleri olan marksist
teori içinde eðitilmeleri yoluyla, kapitalist toplumun aslýný, toplum
sýnýflarý arasýndaki sömürü iliþkilerini ve kendi tarihsel görevini anlamaya baþladý ve böylece kendisi için bir sýnýf  haline geldi.
Çin halkýnýn emperyalizm üzerine olan bilgisi için de ayný
þeyleri söyleyebiliriz. Ýlk aþama, Taiping hareketi,6 Yi Ho Tuan hare6
Taiping Hareketi, 19. yüzyýlýn ortasýnda Çing hanedanýnýn feodal yönetimine
ve halký ezmesine karþý giriþilen devrimci bir köylü savaþýdýr. Ocak 1851de birkaç
halk lideri biraraya gelerek, Kvangsi eyaletinin bir köyünde isyan bayraðýný açtýlar
ve Taiping hükümdarlýðýnýn kurulduðunu ilân ettiler. Kuzeye doðru harekete geçen
köylü ordusu, 1852de, Hunan ve Hupehi ele geçirdi ve yürüyüþüne devam ederek
1853te Nankini iþgal etti. Ne var ki, Taiping ordusu, iþgal ettiði bölgelerde, kararlý
bir yönetim kurmayý ihmal ediyordu. Nankini baþkent yapan köylü ordusu liderleri,
ayrýca birçok siyasal ve askeri yanýlgýlara düþtüler ve bu yüzden de, Ýngiliz, Amerikan
ve Fransiz iþgal kuvvetleri ile iþbirliði yapan Çing hükümetinin saldýrýsýna dayanamayarak, 1864te yenildiler.
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keti7 gibi, yabancýlara karþý, iyiyi kötüden ayýrdetmeksizin giriþilmiþ
hareketlerde görülen, algýsal bilgi aþamasýdýr. Ancak ikinci döneminde, Çin halký akla-uygun bilgiye ulaþtý. Bu aþamaya, Çin halký,
emperyalizmin iç ve diþ çeliþkilerini gördüðü, Çindeki geniþ halk
kitlelerini [sayfa 15] emperyalizm ve onunla elele veren kompradorlar
ve feodal sýnýflar tarafýndan nasýl ezildiðini ve sömürüldüðünü anladýðý anda ulaþtý. Bu bilgi aþamasý, aþaðý yukarý 4 Mayýs 1919 hareketi8 sýrasýnda baþlar.
Þimdi bir de savaþa gözatalým. Savaþý, savaþ üzerine denemesi az olanlar yönetirse, ilk aþamada, (bizim son on yýldýr verdiðimiz Tarýmsal Devrim Savaþý gibi) özel bir savaþýn yönetimi için gerekli
yasalarý anlamayacaklardýr. Ýlk aþamada epeyce bir savaþ denemesinden geçecekler ve birçok yenilgilere uðrayacaklardýr. Ama bu
gibi görgü ve deneyimlerden (kazanýlan savaþlardan ve özellikle
yitirilen savaþlardan elde ettikleri görgü ve deneyimlerden) sonra
bütün savaþýn gizli düðüm noktalarýný, o özel savaþýn yasalarýný, strateji ve taktiðini anlayabilecekler ve bunun sonucu olarak, bir savaþý
güvenle yönetebileceklerdir. Böyle bir anda yeterli deneyimi olmayan biri komutayý alýrsa, birçok yenilgiye uðramadan (deneyim kazanmadan) savaþýn doðru yasalarýný anlayamayacaktýr.
Bu görevi kabul etmeye cesareti olmayan bir yoldaþýn kendime güvenemiyorum dediðini sýk sýk duyarýz. Niçin güveni yok7
Yi Ho Tuan hareketi, 1900 yýlýnda, Kuzey Çinde meydana gelen anti-emperyalist
silahlý bir savaþýmdýr. Büyük köylü kitleleri ile zanaatçýlar ve halk bu harekete katýldý.
Bazý tarikatlar biraraya gelerek geniþ bir gizli örgüt kurdular ve sekiz emperyalist
devletin (Amerika, Ýngiltere, Japonya, Almanya, Rusya, Fransa, Ýtalya ve Avusturya)
kuvvetlerine karþý kahramanca bir savaþým verdiler. Hareket, biraraya gelen emperyalist güçlerin Tiensin ve Nankini iþgal etmelerinden sonra görülmemiþ bir vahþet
ve kýrýmla bastýrýldý.
8
4 Mayýs 1919 hareketi, emperyalizme ve feodalizme karþý giriþilmiþ devrimci
bir harekettir. Birinci Dünya Savaþýnýn galip devletleri, Fransa, Ýngiltere, Amerika,
Japonya, Ýtalya ve öteki emperyalist ülkeler, ganimeti paylaþmak için Pariste toplandýlar ve bu arada Þantung eyaletini, Japonlara peþkeþ çektiler. Buna karþý ilk tepki
Pekindeki öðrencilerden geldi ve 4 Mayýsta büyük yürüyüþler ve gösteriler düzenlediler. Savaþta keselerini doldurmuþ olan kuzeydeki Çin askeri hükümeti, hareketi
bastýrmak için 30dan fazla öðrenciyi tutukladý. Buna karþýlýk Pekinli öðrenciler
boykota gittiler ve bu boykot baþka kentlerdeki öðrencilere de yayýldý. 3 Haziranda,
hükümet, bu sefer binlerce öðrenciyi tutukladý ise de bu, ülkedeki öfkeyi büsbütün
kamçýladý. Þanghay iþçileri grev yaptýlar ve birçok kentlerde dükkanlar kapandý.
Böylece bir aydýn hareketi olarak baþlayan ayaklanma, proletaryayý, küçük-burjuvaziyi ve burjuvaziyi içine alan geniþ bir hareket halini aldý.
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tur? Çünkü iþin niteliði ve koþullarý üzerine sistemli bir anlayýþý yoktur; ya da, bu çeþit iþle temasý ya pek az olmuþtur, ya hiç olmamýþtýr.
Yani o iþi yöneten yasalarý bilmemektedir. Ýþin niteliði ve koþullarýný
inceden inceye [sayfa 16] tahlil edince, kendisine daha fazla güvenecek ve görevi gönüllü olarak alacaktýr. Bu iþi bir zaman yaptýktan
sonra da bazý deneyimler kazanacak, ve hele bir de olaylara geniþ
bir görüþle bakar, sonuçlarý öznel, tek yanlý ve üstünkörü görmezse,
iþini nasýl yürütmesi gerektiði konusunda sonuçlar çýkartacak, kendine güveni saðlamlaþacaktýr. Buna karþýlýk, sorunlara, öznel, tek
yanlý, üstünkörü bakanlar tökezleyecekler, sýrasý gelince de koþullarý
incelemeden, her þeyi bütünü ile (tarihini ve o günkü durumunu
bütünü ile) gözönüne almadan, þeylerin özü ile (nitelikleri, bir þey
ile öteki arasýndaki iç iliþkileri ile) temasa gelmeden, kendini
beðenmiþ bir tavýrla emirler, buyruklar vereceklerdir.
Yani, bilgi sürecinin ilk adýmý, dýþ dünyanýn þeyleri ile temasa
gelmektir ve bu, algýlama aþamasýdýr. Ýkinci adým, yeniden düzenleme ya da kurma (inþa) yaparak algý verilerinin sentezine ulaþmaktýr. Bu ise, kavram kurma, yargýlama ve çýkarsama aþamasýdýr.
Algýlarla elde edilen veriler zenginse (bölük-pörçük deðilse) ve gerçekle uygunluk halindeyse (hayali deðilse), ancak o zaman bu gibi
verilere dayanarak geçerli kavramlar ve teoriler kurabiliriz.
Burada, iki önemli nokta belirtilmelidir. Ýlki, daha önce söylediðimiz, ama burada yinelenmesinde yarar bulunan, akla-uygun
bilginin algýsal bilgiye baðlýlýðý noktasýdýr. Akla-uygun bilginin, algýsal
bilgiden çýkarýlmasýna gerek olmadýðýný söyleyen kimse, idealisttir.
Felsefe tarihinde yalnýzca aklýn geçerliðini kabul edip deneyimin
geçerliðini kabul etmeyen akýlcý bir okul vardýr. Yalnýzca aklý güvenilir diye kabul edip algýsal deneyimleri güvenilir saymayan bu
okulun yanýlgýsý, her þeyi tepetaklak etmesidir. Akla-uygun olan þeye,
kaynaðý algýda olduðu için güvenilir; yoksa o, kaynaðý olmayan suya,
köksüz aðaca benzerdi ve, öznel, içten geldiði gibi ve güvenilemez
olurdu. Bilgi sürecindeki sýraya gelince, deneyim önce gelir. Bilgi
sürecinde toplumsal pratiðin önemi üzerinde [sayfa 17] durmamýzýn
nedeni, yalnýz toplumsal pratiðin insan bilgisini yükseltebilmesinden
ve, onu çevreleyen nesnel dünyadan algýsal deneyimleri kazanabilmesindendir. Gözlerini kapayan, kulaklarýný týkayan ve kendisini nesnel dünyadan bütünü ile ayýran insanýn, sözkonusu edilecek bir
bilgisi olamaz. Bilgi deneyim ile baþlar. Ýþte bilgi teorisinin materya-
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lizmi budur.
Ýkinci nokta, bilginin derinleþtirilmesi, bilginin algýsal aþamasýnýn akla-uygun aþamaya kadar geliþtirilmesidir. Bu da bilgi teorisinin diyalektiðidir.9 Bilginin algý alt basamaðýnda durabileceðini, yalnýz
algýsal bilginin güvenilir olup akla-uygun bilginin olmadýðýný söylemek, tarihte ampiristlerin düþtükleri yanýlgýyý yinelemek olur. Bu
teori, algýlarla elde edilen bilgilerin, nesnel dünyanýn bazý gerçek
þeylerini yansýtmakla birlikte (ben, burada, denemeyi, yalnýzca iç
gözleme dayandýran idealist ampiristlerden sözetmiyorum) bunlarýn bölük-pörçük ve üstünkörü olduklarýný, þeylerin özünü tam temsil etmeyip, eksik olarak yansýttýklarýný anlayamadýðý için yanlýþtýr.
Bir þeyi bütünü içinde tam olarak yansýtmak, özünü ve iç yasalarýný
göstermek için, düþünce yoluyla, bol algý verilerini yeniden biçimlendirme ve kurma iþlemine tabi tutarak, kabalarý, yanlýþlarý bir yana
ayýrýp, inceleri, doðrularý seçerek, bir noktadan ötekine adým adým
ilerleyerek, dýþtan içe doðru yürüyerek, bir kavramlar ve teoriler
sistemi kurmak, algýsal bilgiden akla-uygun bilgiye atlamak gereklidir. Böylece kurulan bilgi daha boþ ve güvensiz deðildir; tersine
bilgi sürecinde pratiðe dayanarak bilimsel olarak kurulan her þey
Leninin dediði gibi, nesnel gerçekliði daha derinden, daha doðru,
daha tam yansýtýr. Buna karþýlýk, bayaðý pratik kimseler [sayfa 18]
deneyime deðer verir, ama teoriyi horgörürler, ve bu yüzden, onlarýn, tam bir nesnel süreç üstüne kapsamlý bir görüþleri olamaz; aydýnlýk bir yönleri, geniþ perspektifleri yoktur, ve onlar, rasgele baþarýlarý ve kýsa görüþleri ile kendilerini beðenmiþlerdir. Bu gibiler, devrimi yönetmeye kalkýþýnca, hemen bir çýkmaza sokarlar.
Diyalektik materyalist bilgi teorisine göre, akla-uygun bilgi,
algýsal bilgiye dayanýr ve algýsal bilgi, akla-uygun bilgi olacak biçimde geliþtirilebilir  diyalektik materyalist bilgi teorisi budur. Felsefede, akýlcýlýk olsun, ampirizm olsun, bilginin tarihsel ya da diyalektik
niteliðini anlamamaktadýr. Her iki okul da, doðrunun bir yanýný içermekle birlikte (ben, burada, idealist deðil, materyalist akýlcýlýða ve
ampiristliðe iþaret ediyorum) bilgi teorisinde, her ikisi de, bütün
olarak yanlýþtýr. Bilginin, algýsaldan akla-uyguna doðru diyalektik ma9
Hegelin Mantýk Bilimi, Kitap III, Bölüm 3te, Ýdea üzerine notlarýnda, Lenin,
Anlamak için, ampirik olarak anlamaya giriþmek, incelemek ve ampirizmden
evrensele ulaþmak gereklidir. diyor. Bkz: V. Ý. Lenin, Hegelin Mantýk Biliminin
Taslaðý, Collected Works, Moscow 1953, vol XXXIII, s. 197.
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teryalist hareketi, tek bir þeyi ya da tek bir iþi bilmek gibi küçük bir
bilgi süreci için olduðu kadar, bütün bir toplumu ya da devrimi bilmek gibi büyük bir bilgi süreci için de geçerlidir.
Ne var ki, bilginin hareketi burada bitmez. Bilginin diyalektik
materyalist hareketinin akla-uygun bilgide durduðunu söylemek,
bilgi sorununun yarýsýný kavramak demektir. Üstelik marksist felsefe yönünden bu yorum, pek de önemli deðildir. Marksist felsefe
için asýl önemli olan, nesnel dünyanýn yasalarýnýn anlaþýlmasý ve
böylece dünyayý açýklayabilecek gücün kazanýlmasý deðil, nesnel
yasalar üzerine elde edilen bilgileri uygulayarak dünyayý fiilen
deðiþtirmektir. Marksist görüþ açýsýndan teori önemlidir, ve bu önem,
Leninin þu sözlerinde tam olarak görülür: Devrimci teori olmadan, devrimci hareket olamaz.10 Ama marksizm, teorinin önemini,
tamamen ve yalnýzca, eyleme kýlavuzluk edeceði için belirtir. Elimizdeki doðru bir teori [sayfa 19] üzerine yalnýzca gevezelik eder, evirir
çevirir, oyuncak gibi oynar, pratiðe koymazsak, bu teori, ne kadar
iyi olursa olsun, önemsizdir. Bilgi, pratik ile baþlar. Pratik yoluyla
teori düzeyine ulaþýr ve ardýndan gene pratiðe dönmek zorundadýr.
Bilginin etkin görevi, yalnýz algýsal bilgiden akla-uygun bilgiye sýçramasýnda görülmez, ayný zamanda ve bu, daha önemlidir aklauygun bilgiden devrimci pratiðe sýçramasýnda görülür. Dünyanýn
yasalarýný kavramamýza yarayan bilginin yönü, dünyanýn deðiþtirilmesi pratiðine doðru çevrilmeli, yani o, tekrar, üretime, sýnýf savaþýmýna, devrimci ulusal savaþa ve, elbette bunlarýn yanýsýra, bilimsel
deneyimlere uygulanmalýdýr. Teoriyi sýnama ve geliþtirme süreci 
bütün bilgi sürecinin devamý budur. Teorinin nesnel gerçeðe uygunluðu sorunu, daha önce belirtildiði gibi, bilginin algýsaldan aklauyguna doðru hareketi içinde tamamen çözülemediði gibi, bu yolla
da büsbütün çözülemez. Bunu tam olarak çözmenin tek yolu, aklauygun bilgiyi toplum içinde pratiðe yeniden yöneltmek, teoriyi pratiðe koymak ve beklenen sonucu verip vermediðini görmektir. Birçok doðabilim teorisi, bunlarý ortaya atan bilim adamlarýnýn sözlerine dayanýlarak deðil, daha sonraki bilimsel uygulamalarda doðruluklarý ortaya çýktýðý için kabul edilmiþtir. Ayný biçimde, marksizmleninizm, yalnýzca, Marx, Engels, Lenin ve Stalin onu bilimsel olarak
formüle ederken doðru diye kabul ettikleri için deðil, daha sonraki
10
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devrimci sýnýf savaþýmý ve devrimci ulusal savaþýmlardaki pratik
uygulamalarla sistemin doðruluðu kesinleþtiði için de doðrudur. Diyalektik materyalizm, pratikte, hiç kimse kendisini ondan kurtaramayacaðý için, evrensel olarak doðrudur. Ýnsan bilgisinin tarihi, birçok
teorilerin doðruluðunun tam olmadýðýný, bu eksikliðin pratiðin denemesine tabi tutularak giderildiðini anlatmaktadýr. Birçok teorinin
yanlýþlýðý, pratiðin verdiði sonuç ile ortaya çýkarýlmýþtýr. Ýþte bu nedenle, pratiðe, gerçeðin ölçütü denilmiþtir ve yaþamýn ve [sayfa 20]
pratiðin görüþ açýsý, bilgi teorisinin ilk ve temel görüþü dür11 sözü
bir gerçeðin ifadesidir. Stalin bunu çok güzel belirtmiþtir: Kuþkusuz
ki, teori, devrimci pratiðe baðlanmadýkça amaçsýz kalýr; týpký yolu
devrimci teori ile aydýnlatýlmayan pratiðin, karanlýkta, elyordamýyla
yürümesi gibi.12
Bu noktaya geldiðimiz zaman, bilginin hareketi tamamlanmýþ
olur mu? Yanýtýmýz hem evet, hem hayýrdýr. Toplum içinde yaþayan
bir kimse, geliþmesinin belirli bir dönemindeki belirli bir nesnel
süreci deðiþtirmek isterse (bu, doðal ya da toplumsal bir süreç
olabilir), kafasýndaki nesnel süreçler üzerinde durup düþünerek,
kendi öznel faaliyetlerini harekete geçirerek, bilgisini algýsaldan aklauyguna doðru geliþtirir ve hepsi de o nesnel oluþumun yasalarýna
bütünüyle uygun düþen fikirler, teoriler, planlar ya da programlar
ortaya çýkarýr. Bunun ardýndan, bu fikirleri, teorileri, planlarý ya da
programlarý o ayný nesnel süreçte pratiðe koyar ve eðer önceden
beklediði sonuç gerçekleþirse, yani tasarý halindeki fikirleri, teorileri, planlarý ya da programlarý eylem haline, iþ haline getirebilmiþse,
kendi bilgi süreci, bu somut süreç bakýmýndan, tam sayýlabilir. Örneðin, bir mühendislik planýnýn gerçekleþtirilmesi, bilimsel bir varsayýmýn doðrulanmasý, alet ya da eþya üretimi, bir ürünün devþirilmesi gibi doðayý deðiþtirme sürecinde; ya da bir grevin baþarýya
ulaþmasý, bir savaþýn kazanýlmasý, bir eðitim planýnýn yürütülmesi
gibi toplumu deðiþtirme sürecinde, bütün bunlar, önceden düþünülen amaçlarýn gerçekleþtirilmesi demektir. Ama genel olarak söylemek gerekirse, doðayý olsun, toplumu olsun, deðiþtirme pratiðinde,
ilk fikirler, teoriler, planlar ya da programlar, deðiþikliðe uðramaksýzýn pek az gerçekleþtirilirler. Bunun nedeni, gerçeði deðiþtirme iþine
11
12

V. Ý. Lenin, Materyalizm ve Ampiryokritisizm, s. 151.
J. Stalin, Leninizmin Ýlkeleri, Sol Yayýnlarý, Ankara 1978, s. 25.
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giriþen insanýn, çoðu [sayfa 21] zaman sayýsýz eksiklikler ve sýnýrlamalar ile karþýlaþmasýdýr. Ýnsan yalnýzca, bilimsel ve teknolojik koþullarýn
yarattýðý sýnýrlamalarla deðil, bir de, nesnel sürecin her yanýnýn ve
özünün tamamen bilinememiþ olmasý nedeniyle, nesnel oluþumun
kendisinin geliþme ve anlaþýlma derecesinin de ortaya çýkardýðý
sýnýrlamalarla karþýlaþýr. Bu gibi durumlarda fikirler, teoriler, planlar
ya da programlar, uygulama sýrasýnda ortaya çýkan umulmadýk
koþullar yüzünden kýsmen, hatta bazan tamamen deðiþtirilir. Öyle
zamanlar olur ki, ilk fikirler, teoriler, planlar ya da programlar gerçeðe kýsmen veya tamamen uymaz ya da kýsmen veya tamamen
yanlýþtýr. Çoðu durumda yanlýþ bilgi düzeltilinceye, nesnel sürecin
yasalarýna uygun düþünceye kadar, yani böylece öznel þeyler nesnel þeylere dönüþtürülünceye ve pratikten beklenen sonuçlar alýnýncaya kadar, baþarýsýzlýklarýn yinelenmesi gerekir. Ama gene de,
bu noktada, belirli bir geliþme aþamasýndaki belirli bir nesnel süreç,
hakkýndaki insan bilgisi tamamlanmýþ kabul edilir.
Bununla birlikte, sürecin ilerlemesi yönünden, insan bilgisinin hareketi tamamlanmamýþtýr. Doðada olsun, toplumda olsun,
her süreç, kendi iç çeliþkileri ve savaþýmlarý yoluyla ilerler ve geliþir.
insan bilgisinin hareketi de, ayný biçimde, ilerlemek ve geliþmek
durumundadýr. Toplumsal bir harekette gerçek bir devrimci lider,
yalnýzca, gördüðümüz gibi, hatalý bulduðu fikirleri, teorileri, plânlarý
ya da programlarý düzeltmekle kalmaz; bir nesnel sürecin, bir
aþamadan ötekine ilerlediðini farkeder etmez, hem kendi fikirlerini, hem devrimci yoldaþlarýnýn fikirlerini buna göre geliþtirir ve düzeltir; yani deðiþen yeni durumlara uygun, yeni devrimci görevler
ve çalýþma programlarý önerir. Bir devrim döneminde durum hýzla
deðiþir, eðer devrimcilerin bilgileri ayný hýzla deðiþmezse, bu liderler, devrimi zafere ulaþtýramaz.
Gene de fikirlerin gerçeðin gerisinde kaldýðý sýk sýk [sayfa 22]
görülür. Bunun nedeni, insan bilgisinin pek çok toplumsal koþullarda
sýnýrlý olmasýdýr. Deðiþen nesnel durumlara uygun olarak fikirleri
geliþmeyen, ve bu yüzden kendilerini sað oportünizme kaptýran
sekter devrimcilere karþý çýkmaktayýz. Bunlar, çeliþkilerin savaþýmýnýn, nesnel sürecin önceden ileri gittiðini; bilgilerinin eski aþamada
kaldýðýný farketmemektedirler. Bu, bütün sekterlerin özelliðidir. Bunlar, toplumsal pratikten kopmuþ fikirleriyle, topluma yön vermeye
hizmet edemezler, ancak toplumun hýzla geliþtiðinden yakýnýr ve
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onu geri çekmeye ya da ters yöne götürmeye çalýþýrlar.
Biz, ayný zamanda, lafebesi sola da karþýyýz. Bunlarýn fikirleri, nesnel sürecin belli bir geliþme aþamasýnýn önündedir. Bunlarýn bazýlarý, kurduklarý düþlere gerçek diye bakarlar. Diðerleri ise,
ancak gelecekte gerçekleþtirilebilecek bir fikri, hemen gerçekleþtirme çabasýna düþerek, o anda çoðunluðun katýldýðý pratikten, o
günün gereklerinden ayrý düþerler ve serüvenci eylemleriyle açýða
çýkarlar.
Ýdealizm ve mekanik materyalizm, oportünizm ve serüvencilik, hepsi de, öznel ile nesnel arasýndaki kopuklukla ve bilginin
pratikten ayrýlmasýyla ayýrdedilir. Doðrunun ölçütü olarak bilimsel
toplumsal pratik üzerinde önemle duran marksist bilgi teorisi, bu
yanlýþ ideolojilere tamamen karþýdýr. Marksistler, evrenin mutlak ve
genel geliþme sürecinde her tikel sürecin geliþmesini baðýntýlý olarak kabul eder. Böyle olunca, mutlak doðrunun büyük akýþýnda,
geliþmenin her aþamasýndaki tikel bir süreç üzerine olan insan bilgisi, yalnýzca baðýntýlý (göreli) olarak doðrudur. Sayýsýz baðýntýlý doðrularýn toplamý mutlak doðrudur.13 Bir nesnel sürecin geliþmesi,
çeliþkiler ve çatýþmalarla doludur. Ýnsan bilgisinin hareketinin
geliþmesi de öyledir. Nesnel dünyanýn bütün diyalektik hareketleri
eninde sonunda, insan bilgisinde [sayfa 23] yansýyacaktýr. Toplumsal
pratikte meydana gelme, geliþme ve yokolup gitme sonsuz olduðuna göre, insan bilgisinde de meydana gelme, geliþme ve yokolup
gitme sonsuzdur. Belli fikirler, teoriler, planlar ya da programlara
dayanarak, nesnel gerçeði deðiþtirmeye yönelmiþ pratik, her sefer
daha fazla geliþtiðine göre, insanýn nesnel gerçek üzerine olan bilgisi de her sefer daha fazla derinleþecektir. Ne nesnel dünyadaki
deðiþme süreci sona erer, ne de insanýn pratik yoluyla kazandýðý
doðru bilgi. Marksizm-leninizm hiç bir zaman, bütün doðrular üzerine olan bilgiyi özet halinde vermemiþtir. O, yalnýzca, pratik yoluyla
doðru bilgiye çýkan yollarý açmýþtýr. Vardýðýmýz sonuç, öznel ve nesnelin, teori ve pratiðin, bilme ve yapmanýn somut tarihsel birliðidir
ve biz, sað ya da sol olsun, somut tarihten ayrýlan bütün yanlýþ
ideolojilere karþýyýz.
Bugünkü aþamaya ulaþmýþ toplumda doðru bir anlayýþa ulaþma ve dünyayý deðiþtirme sorumluluðu, tarihsel bir gerek olarak,
13

V. Ý. Lenin, Materyalizm ve Ampiryokritisizm, s. 139-145.
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proletaryanýn ve onun partisinin omuzlarýna yüklenmiþtir. Bilimsel
bilgiye dayanarak bu dünyayý deðiþtirme süreci, dünyada ve Çinde
tarihsel bir döneme eriþmiþtir. Ýnsanlýk tarihi böyle bir döneme daha
önce hiç tanýk olmamýþtýr. Dünyada ve Çinde karanlýklar tamamen
daðýtýlmýþ ve dünyanýn görmediði bir aydýnlýk doðmuþtur. Proletaryanýn ve devrimci halkýn dünyayý deðiþtirme savaþýmý, þu görevlerin
yerine getirilmesinden ibarettir: nesnel dünyayý ve ayný zamanda
kendi öznel dünyalarýný deðiþtirmek; hem bilgi yetilerini , hem nesnel ve öznel dünyalarý arasýndaki iliþkileri deðiþtirmek. Böyle bir
deðiþtirme iþi, yeryüzünün bir kýsmýnda, Sovyetler Birliðinde bugün
yapýlmýþ bulunmaktadýr. Orada, halk, bu deðiþtirme sürecini ilerletmektedir Çin halký ile dünyanýn geri kalan kýsmý, böyle bir süreçten
ya geçmektedirler ya da yakýnda geçeceklerdir. Ve deðiþtirilecek
olan nesnel dünya, deðiþikliðin bütün düþmanlarýný da içermektedir. Gönüllü, bilinçli olarak [sayfa 24] bu iþleme katýlma aþamasýna
ulaþmadan önce, bunlarýn, bir zorlama aþamasýndan geçmeleri gerekmektedir. Bütün insanlýk, kendisini bilinçli ve gönüllü olarak yeni
bir kalýba döktüðü ve dünyayý deðiþtirdiði an, Dünya Komünizmi
çaðýna ulaþýlacaktýr.
Pratik yoluyla doðruyu bulmak ve pratik yoluyla doðruyu tanýtlamak ve geliþtirmek. Algýsal bilgiden baþlayarak, onu fiilen aklauygun bilgi haline getirmek ve sonra akla-uygun bilgiden baþlayarak
öznel ve nesnel dünyayý yeni bir kalýba dökmek için devrimci pratiðe geçmek, pratik, bilgi, daha fazla pratik, daha fazla bilgi ve bu
örneðin sonsuza kadar yinelenmesi ve her devirde pratik ve bilginin kapsamýný daha yüksek bir düzeye ulaþtýrmak. Diyalektik materyalist bilgi teorisi ve, bilmenin ve yapmanýn diyalektik materyalist
birliði teorisi, iþte budur. [sayfa 25]

312

Mao Zedung
Seçme Eserler-I

ÇELÝÞKÝ ÜZERÝNE14
Aðustos 1937

Þeyler içindeki çeliþkinin yasasý, yani karþýtlarýn birliði yasasý,
materyalist diyalektiðin temel yasasýdýr. Lenin: Doðru anlamda diyalektik, eþyanýn özündeki çeliþkilerin incelenmesidir. diyor.15 Lenin bu yasadan, sýk sýk, diyalektiðin aslý diye sözeder ve buna,
diyalektiðin özü de [sayfa 26] der.16 Bu nedenle, bu yasayý incelerken
epeyce yaygýn konulara, felsefenin birçok sorununa deðinmeden
14
Bu felsefi deneme, o sýrada partide mevcut olan ciddi dogmacý hatalar ile
savaþmak amacýyla, Pratik Üzerine baþlýklý parçayý tamamlamak için yazýlmýþtýr.
Ýlk kez, Yenandaki Anti-Japon Askeri ve Siyasal Kolejinde konferans olarak verilmiþ,
Seçme Yapýtlarýna alýnýrken yazarý tarafýndan gözden geçirilmiþtir.
15
Hegelin FelsefevTarihi Üzerine Dersler, Cilt Ide, Leninin Elea Okulu üzerine
notlarýndan. Bkz: V. Ý. Lenin, Hegelin Felsefe Tarihi Üzerine Derslerinin Taslaðý
(1915), Collected Works, Moscow 1958, Vol. XXXVIII, s. 249.
16
V. Ý. Lenin, Diyalektik Sorun Üzerinede (1915) diyor ki: Tek bir bütünün
parçalanmasý ve onun çeliþkili parçalarýnýn kavranmasý (bkz: Lassalleýn Heraklitos
üzerine yazdýðý kitabýn Kavrama Üzerine, Ill. kesimin baþlangýcýnda Heraklitos
konusunda Philodan alýntý) diyalektiðin özüdür (temellerinden biri, baþta gelen
deðilse, baþta gelen özelliklerinden ya da niteliklerinden biridir), Marx-EngelsMarksizm, Sol Yayýnlarýý, Ankara 1976, s. 335.
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edemeyeceðiz. Bütün bu sorunlarý aydýnlýða kavuþturabilirsek, materyalist diyalektik üzerinde temel bir anlayýþa ulaþabileceðiz. Bu
sorunlar þunlardýr: iki dünya görüþü; çeliþkinin evrenselliði, çeliþkinin
özgüllüðü; baþ çeliþki ve çeliþkinin ana yönü; bir çeliþkinin yönlerinin özdeþliði ve savaþýmý, çeliþkide uzlaþmaz karþýtlýðýn rolü.
Ayrýca Hegelin Mantýk Biliminin Taslaðýnda Lenin þöyle
diyor:
Kýsacasý diyalektik, karþýtlarýn birliðinin öðretisi olarak tanýmlanabilir. Bir diyalektiðin özünü anlatýrsa da, bunun açýklanmasý
ve geliþtirilmesi gereklidir. (Ayný yapýt, s. 215.)
Yakýn yýllarda, Sovyet felsefe çevrelerinde, Deborin okulunun17 idealizmine yöneltilen eleþtiriler, aramýzda büyük ilgi uyandýrmýþtýr. Deborinin idealizminin Çin Komünist Partisi üzerinde çok
kötü etkileri olmuþtur ve þurasý itiraf edilmelidir ki, bizdeki dogmacý fikirlerin bu okulun düþünce tarzý ile bazý ilgileri vardýr. Bu felsefi
incelememizin baþlýca amacý, dogmacý düþünce biçimlerinin temizlenmesi olmalýdýr.
I. ÝKÝ DÜNYA GÖRÜÞÜ

Ýnsan bilgisinin tarihinde, evrenin geliþme yasalarý ile ilgili
olarak, daima iki görüþ bulunmuþtur: l° metafizik görüþ; 2° diyalektik görüþ. Bu iki görüþ birbirine tamamen karþýt, iki dünya görüþüdür.
Lenin söyle der: Geliþmenin (evrimin) iki temel (ya da iki olasý? ya
da tarihsel olarak [sayfa 27] gözlemlenebilen iki?) kavramý þunlardýr:
azalýþ ve artýþ olarak, yineleniþ olarak geliþme ve karþýtlarýn birliði
olarak geliþme (bir birliðin karþýlýklý olarak birbirlerini dýþtalayan
karþýtlara bölünmesi ve onlarýn karþýlýklý iliþkileri).18 Ýþte Lenin, burada, bu iki dünya görüþüne iþaret ediyordu.
Çinde olsun, Avrupada olsun, tarihin uzun bir döneminde,
metafizik, idealist dünya görüþünün bir kýsmýný oluþturmuþ ve insan düþüncesinde egemen bir yer iþgal etmiþtir. Avrupada burjuva17
Sovyet filozofu Deborin (1881-1963), Sovyet Bilim Akademisi üyesiydi. 1930da,
Sovyetler Birliðinde, felsefe çevreleri, Deborin okulunu eleþtirmeye baþladýlar ve
teoriyi pratikten, felsefeyi siyasetten ayýrmakla yanýldýðýný, felsefesinin idealist nitelikte
olduðunu gösterdiler.
18
V. Ý. Lenin, Diyalektik Sorun Üzerine, Marx-Engels-Marksizm, s. 336;
Materyalizm ve Ampiryokritisizm, s. 413-414.
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zinin ilk zamanlarýnda materyalizm bile metafizikti. Marksist materyalist dünya görüþü, birçok Avrupa ülkelerinde toplumsal ekonominin yüksek derecede geliþmiþ kapitalizm aþamasýna girmesi, üretici
güçlerin, sýnýf savaþýmlarýnýn ve bilimlerin, tarihte görülmemiþ bir
düzeye yükselmesi ve sanayi proletaryasýnýn tarihsel geliþimde en
büyük güç halini almasý ile ortaya çýkmýþtýr. Burjuvazi arasýnda, apaçýk bir gerici (reaksiyoner) idealizmin yanýsýra, materyalist diyalektiðe karþýt olarak bir de kaba bir evrimcilik ortaya çýkmýþtýr. Bu
metafizik ya da kaba evrimci dünya görüþü, dünyaya, tecrit edilmiþ,
durgun ve tek yanlý bir bakýþtý. Dünyadaki her þeyi, dünyadaki bütün
türleri, birbirinden daima ayrýymýþ ve hiç deðiþmezmiþ gibi görüyordu. Deðiþme, ancak nicelikte bir artma, eksilme ya da yer deðiþtirme olabilir. Üstelik bu gibi artmalar, azalmalar ya da yer deðiþtirmeler, þeylerin içinde deðil dýþýndadýr, yani dýþ güçlerin etkisiyle olur.
Metafizikçilere göre, evrendeki her þey, bunlarýn özellikleri, oluþlarýndan beri, deðiþmeden öylece kalmýþtýr. Sonraki her deðiþme,
düpedüz nicelikte bir artma ya da azalmadýr. Bunlara göre, bir þey,
ancak ayný þey olarak kendini yineler durur, ve farklý hiç bir þeye
dönüþmez. Bunlarýn gözünde kapitalist sömürü, kapitalist rekabet,
kapitalist toplumdaki bireyci ideoloji... eskinin köleci toplumunda
ve hatta ilkel toplumunda her [sayfa 28] zaman bulunmuþtur ve hiç
deðiþmeden, gelecekte de her zaman bulunacaktýr. Bunlar, toplumsal geliþimin nedenlerini, coðrafya, iklim gibi toplumun dýþýndaki
koþullara baðlamaktadýrlar. Geliþmenin nedeni olarak, þeylerin dýþýnda güçler arýyorlar, ve materyalist diyalektiðin, þeylerin geliþmesinin
nedeninin kendi içindeki çeliþkiler olduðunu öne süren teorisini
reddediyorlardý. Böyle olunca da, þeylerin nitelik bakýmýndan çokluðunu ve bir niteliðin diðerine nasýl olup da dönüþtüðünü açýklayamýyorlardý. Avrupada bu düþünce biçimi, 17. ve 18. yüzyýllarda mekanik materyalizm olarak, 19. yüzyýlýn sonu ile 20. yüzyýlýn baþýnda
kaba evrimcilik olarak sürdü gitti. Çinde, cennet deðiþmez, yolu
da deðiþmez19 sözleriyle özetlenebilecek metafizik düþünce, uzun
süre, kokuþmuþ feodal yönetici sýnýflar tarafýndan desteklendi. Son
yüzyýlda Avrupadan ithal edilen mekanik materyalizm ile kaba ev19
Han hanedaný (MÖ 208-MS 220) devrinde Konfiçyüs okulunun tanýnmýþ yandaþlarýndan Tung Çung-þunun (MÖ 179-104) imparator Vuya sunduðu muhtýralardan
birindeki sözü.
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rimcilik, burjuvazi tarafýndan desteklendi.
Materyalist diyalektik dünya görüþü, metafizik dünya
görüþünün tersine, bir þeyin geliþimini anlamak için, onun içten ve
öbür þeylerle iliþkileri içinde incelenmesi gerektiðini savunur. Bir
baþka deyiþle, þeylerin geliþimi ve kendi iç ve zorunlu hareketi, bir
þeyin kendi hareketi içinde ve çevresindekilerle birlikte, birbirine
baðlý olarak ve birbirleri üzerinde yaptýklarý etkide görülmelidir.
Þeylerin geliþiminin ana nedeni, dýþta deðil, içte, yani þeylerin iç
çeliþkilerindedir. Þeylerin hareketleri ve geliþimleri, içlerinde bu gibi
çeliþkilerin varlýðý nedeniyle olur. Bir þeyin içindeki bu çeliþki, geliþmenin ilk nedeni olup, bir þeyin öteki þeylerle iliþkileri bunlarýn iç
baðlarý ve birbirleri üzerine etkileri ikinci derecede bir nedendir.
Böylece, materyalist diyalektik, metafizik mekanik materyalizm ve
kaba evrimcilik [sayfa 29] tarafýndan öne sürülen teorilerle, dýþ nedenler ya da dýþ etkenler teorisiyle zorlu bir savaþýma giriþir. Þurasý
açýktýr ki, tamamen dýþ nedenler, þeylerin yalnýz mekanik hareketine yolaçabilir, yani onlarýn büyüklük ve miktarýný deðiþtirir, ama
þeylerin nitelik bakýmýndan binlerce çeþit sürecini ve birbirlerine
dönüþümünü açýklayamaz. Gerçekten de, bir dýþ güç tarafýndan
meydana getirilen mekanik bir hareket bile, þeylerin iç çeliþkileri
yoluyla meydana gelir. Bitkilerin, hayvanlarýn büyümeleri, nicelik
bakýmýndan geliþmeleri bile, iç çeliþkileri nedeniyle olur. Ayný þekilde, toplumsal geliþme, baþlýca, dýþ nedenlerin deðil, iç nedenlerin sonucudur. Birçok ülkeler, ayný coðrafya ve iklim koþullarý altýnda
olduklarý halde, geliþmeleri birbirinden çok farklýdýr. Coðrafyasýnda,
ikliminde hiç bir deðiþme olmadýðý halde, ayný ülkede büyük toplumsal deðiþmeler olabilir. Her iki ülkenin de coðrafyasýnda, ikliminde herhangi bir deðiþme olmadýðý halde, emperyalist Rusya,
sosyalist Sovyetler Birliði; feodal ve tecrit edilmiþ Japonya, emperyalist Japonya haline gelmiþtir. Uzun süre feodalizmin hüküm sürdüðü Çin, son yüzyýl içinde büyük deðiþmeler geçirmiþ ve þimdi
baðýmsýz ve özgür yeni bir Çin olma yolunu tutmuþtur. Oysa Çinin
ne coðrafyasýnda, ne de ikliminde bir deðiþme olmamýþtýr. Dünyanýn coðrafyasýnda, ikliminde bütünüyle bazý deðiþmeler olmakla
birlikte, toplumdaki deðiþmelerle karþýlaþtýrýlýnca, bunlar pek az
önemlidir. Doðal koþullardaki deðiþmeler, kendisini, binlerce, milyonlarca yýlda gösterdiði halde, toplumdaki deðiþmeler bin yýlda,
yüz yýlda, on yýlda, hatta birkaç yýlda, ya da ayda (devrim zamanla-
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rýnda olduðu gibi) meydana gelir. Materyalist diyalektik görüþe göre,
doðadaki baþlýca deðiþmeler, doðadaki iç çeliþkilerin geliþmesiyle
olur. Toplumdaki baþlýca deðiþmeler de, toplumdaki iç çeliþkilerin,
yani üretici güçlerle üretim iliþkileri arasýndaki çeliþkilerin, sýnýflar
arasýndaki çeliþkilerin, yeni ile eski arasýndaki çeliþkilerin geliþmesiyle olur. [sayfa 30] Bu çeliþkilerin geliþmesi, toplumu ileri iter ve eski
toplumun yerine, yeni toplumun geçmesi süreci baþlar. Materyalist
diyalektik, dýþ nedenleri hiç hesaba katmaz mý? Elbette katar. Materyalist diyalektik, dýþ nedenleri deðiþmenin koþulu, iç nedenleri ise
deðiþmenin temeli olarak görür. Dýþ nedenler, iç nedenlerin aracýlýðý ile etkili hale gelir. Uygun bir sýcaklýkta yumurta civcive dönüþür.
Ama bir taþý civciv yapabilecek bir sýcaklýk yoktur, çünkü bu iki þey,
aslýnda farklýdýr. Çeþitli ülkelerin halklarý arasýnda sürekli bir karþýlýklýetki vardýr. Kapitalizm, özellikle emperyalizm ve proleter devrimi döneminde, çeþitli ülkeler arasýndaki siyasal, ekonomik ve kültürel etki ve karþýlýklý uyarma pek büyük olmuþtur. Ekim Sosyalist
Devrimi, yalnýz Rus tarihinde deðil, dünya tarihinde de yeni bir devir açmýþ, dünyanýn bütün ülkelerindeki iç deðiþiklikleri etkilemiþ,
benzer ama daha derin bir biçimde de Çindeki iç deðiþmeler üzerinde etkili olmuþtur. Bu gibi deðiþiklikler, gene de, Çinde de öteki
ülkelerde de bir iç gereklilikten doðmuþtur. Ýki ordu savaþa tutuþurlar; birisi kazanýr, öteki yitirir. Zaferi de, yenilgiyi de iç nedenler
belirler. Kazanan, ya güçlü ya da doðru komuta altýnda olduðu için
kazanmýþtýr; yitiren ya zayýflýðýndan ya da yeteneksiz komuta altýnda olmasýndan yitirmiþtir; iþte bu iç nedenler yoluyla, dýþ nedenler
iþler duruma gelmiþtir. 1927de Çinde, proletaryanýn büyük burjuvazi tarafýndan yenilmesi, o sýralarda, Çin proletaryasý (yani Çin Komünist Partisi) içinde bulunan oportünizmden ileri gelmiþtir. Biz,
bu oportünizmi yokedince, Çin devrimi yeniden ilerlemeye
koyulmuþtur. Daha sonra, partide serüvenciliðin türemesi üzerine,
Çin devrimi düþmandan tekrar aðýr darbeler yemiþtir. Bu serüvenciliði yokedince, amacýmýza doðru yeniden ilerlemeye baþladýk. Siyasal bir parti, devrimi baþarýya ulaþtýrmak için kendi siyasal çizgisinin
doðruluðuna ve kendi örgütünün birliðine güvenmelidir. [sayfa 31]
Diyalektik dünya görüþü, eski zamanlarda, hem Çinde, hem
de Avrupada ortaya çýkmýþtý. Ama bu eski diyalektikte, kendiliðinden ve bön bir yan vardý. O zamanlarýn toplumsal ve tarihsel koþullarýna dayandýðý için, teorik bir sistem geliþtiremiyordu ve bu yüzden
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dünyayý bütünüyle açýklayamýyordu; yerini metafiziðe kaptýrdý. 18.
yüzyýlýn sonu ile 19. yüzyýlýn baþýnda yaþamýþ ünlü Alman filozofu
Hegel, diyalektiðe önemli katkýlarda bulunmakla birlikte, onun diyalektiði, idealist bir diyalektikti. Proletarya hareketinin büyük adamlarý Marx ve Engels, insanýn bilgi tarihindeki olumlu baþarýlarýnýn bir
sentezini yapmýþlar ve özellikle Hegel diyalektiðinin akla-uygun öðelerini seçip benimseyerek diyalektik materyalizm ve tarihsel materyalizm teorilerini yaratmýþlar ve böylece bilim tarihinde eþi görülmemiþ bir devrim meydana gelmiþtir. Daha sonralarý, Lenin ve Stalin, bu büyük teoriyi daha da geliþtirmiþlerdir. Çine giren bu teori,
Çin düþünce dünyasýna büyük deðiþiklikler getirmiþtir.
Bu diyalektik dünya görüþü, bize, çeþitli þeylerdeki karþýtlarýn
hareketini gözlemleme ve baþarýyla tahlil etme ve bu tahlillere dayanarak çeliþkileri çözme yöntemlerini bulmayý öðretir. Kýsacasý,
þeyler içindeki çeliþkilerin yasalarýný somut olarak bilmek, bizim
için büyük önem taþýr.
II. ÇELÝÞKÝNÝN EVRENSELLÝÐÝ

Bir kolaylýk olsun diye, burada, önce çeliþkinin evrenselliðini, sonra da özgüllüðünü ele alacaðým. Bunlardan ilkini açýklamak
için kýsa bir-iki söz yetecektir; çünkü, marksizmin büyük yaratýcýlarý
ve devam ettiricileri Marx, Engels, Lenin ve Stalin materyalist dünya görüþünü kurduklarý ve materyalist diyalektiði insan ve doða
tarihinin tahlilinin birçok yönlerine ve toplumdaki ve doðadaki pek
çok deðiþikliðe büyük bir baþarý ile uyguladýklarý için, çok kimse,
çeliþkinin evrenselliðini kabul etmiþtir. Oysa birçok [sayfa 32] yoldaþ,
özellikle dogmacýlar, çeliþkinin özgüllüðü sorunu üzerine aydýnlýk
bir görüþe varamamýþlardýr. Bunlar çeliþkinin evrenselliðinin, çeliþkinin özgüllüðünün hemen içinde bulunduðunu anlayamamýþlardýr.
Bunlar, ayrýca, karþýlaþtýðýmýz somut þeylerdeki çeliþkilerin incelenmesinin, devrimci pratikteki öncülüðünün önemini de anlayamamýþlardýr. Bu nedenle, çeliþkinin özgüllüðü sorunu, özel bir özenle
incelenmeli ve gerektiði ölçüde açýklanmalýdýr. Þeyler içindeki çeliþkilerin yasasýný incelerken, ilkin çeliþkinin evrenselliði, sonra da, daha büyük bir özenle çeliþkinin özgüllüðü ele alýnmalý ve sonunda
yeniden çeliþkinin evrenselliðine dönülmelidir.
Çeliþkinin evrenselliðinin ya da mutlak olmasýnýn iki anlamý
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vardýr. Bunlardan ilki, çeliþkinin, bütün þeylerin geliþme sürecinde
bulunduðu; ikincisi, her þeyin geliþme sürecinde baþtan sona kadar
bir karþýtlar hareketinin var olduðudur.
Engels, Hareketin kendisi bir çeliþkidir20 der. Lenin,
karþýtlarýn birliði yasasýný ... doðanýn (zihin ve toplum da dahil)
tüm görüngülerindeki ve süreçlerindeki çeliþen, birbirlerini karþýlýklý
dýþtalayan, karþýt eðilimlerin tanýnmasý (keþfedilmesi)21 olarak tanýmlar. Bu görüþler doðru mudur? Evet doðrudur. Þeylerdeki çeliþik
yanlarýn birbirlerine baðýmlýlýðý ve bunlar arasýndaki çatýþma, o
þeylerin yaþamýný belirler ve geliþmelerini saðlar. Ýçinde çeliþki
taþýmayan þey yoktur; çeliþki olmasaydý hiç bir þey olmazdý.
Çeliþki, basit hareketin (mekanik hareket gibi) esasý olduðu
gibi, ayrýca karmaþýk hareketin de esasýdýr. Engels, çeliþkinin evrenselliðini þu sözlerle anlatmaktadýr:
Eðer daha basit mekanik yer deðiþtirme, kendinde bir [sayfa 33] çeliþki içeriyorsa, maddenin daha yüksek hareket biçimleri
ile organik yaþam ve organik yaþamýn geliþmesi, haydi haydi içerir.
... Yaþamýn, en baþta bir varlýðýn, her an, hem kendisi hem de bir
baþkasý olmasýna dayandýðýný görmüþtük. Öyleyse yaþam da þeylerin
ve süreçlerin kendinde varolan, ara vermeden ortaya çýkan ve çözülen bir çeliþkidir. Ve çeliþki biter bitmez, yaþam da biter, ölüm
baþgösterir. Ayný biçimde, düþünce alanýnda da çeliþkilerden kurtulamayacaðýmýzý, ve örneðin içerden sýnýrsýz insaný bilme yeteneði
ile, bu yeteneðin dýþardan hepsi de sýnýrlý, ve bilgileri de sýnýrlý olan
insanlardaki gerçek varlýðý arasýndaki çeliþkinin, bizim için, pratik
bakýmdan, hiç olmazsa sonsuz geliþme içinde, sonu olmayan kuþaklar dizisi içinde çözüleceðini, görmüþtük.
Yüksek matematiðin baþlýca temellerinden birinin, bazý koþullarda, doðru ile eðrinin ayný þey olacaklarý olgusu olduðu gerçeðine daha önce deðinmiþtik. Yüksek matematik, ayrýca, gözlerimiz
önünde kesiþen çizgilerin, kesiþme noktalarýndan yalnýzca beþ-altý
santimetre ötede, paralel olarak, yani sonsuza kadar uzatýlsalar bile,
birbirleriyle kesiþemeyecek çizgiler olarak görünecekleri çeliþkisini
de gerçekleþtirir. Ve gene de, bu ve çok daha keskin baþka çeliþkiler
20
Friedrich Engels, Anti-Dühring, Diyalektik, Nicelik ve Nitelik, Sol Yayýnlarý,
Ankara 1977, s. 212.
21
V. Ý. Lenin, Diyalektik Sorun Üzerine, Marx-Engels-Marksizm, s. 366;
Materyalizm ve Ampiryokritisizm, Sol Yayýnlarý, Ankara 1976, s. 413.

Mao Zedung
Seçme Eserler-I

319

ile birlikte, yalnýzca doðru olmakla kalmayan, ama bayaðý matematiðin hiç bir zaman elde edemeyeceði sonuçlarý elde eder.22
Lenin de çeliþkinin evrenselliðini þöyle açýklamýþtýr:
Matematikte : + ve -. Diferansiyel ve integral.
Mekanikte : etki ve tepki.
Fizikte : artý ve eksi elektrik.
Kimyada : atomlarýn bileþimi ve çözülmesi.
Toplumbilimde : sýnýf savaþýmý.23 [sayfa 34]
Savaþta saldýrý ve savunma, ilerleme ve çekilme, yengi ve
yenilgi, hepsi birer çeliþik olgudur. Biri olmadan, öbürü olamaz. Bu
iki yön birbirlerine karþý savaþým verdiði gibi birbirleriyle birlik halindedir ve savaþýn bütünlüðünü meydana getirirler, geliþmesini saðlar
ve savaþ sorununu çözüme ulaþtýrýrlar.
Ýnsan kavramlarýndaki her farklýlýða, nesnel bir çeliþkiyi yansýtýyor gözüyle bakýlmalýdýr. Nesnel çeliþkiler, öznel düþüncede yansýr
ve kavramlarýn karþýtlýðý hareketini meydana getirerek, düþüncenin
geliþmesine yolaçar, ve insan düþüncesinden doðan sorunlarýn çözülmesini saðlar.
Parti içinde, durmadan, çeþitli fikirler arasýnda karþýtlýk ve
çatýþma olur. Bunlar, parti içindeki sýnýf çeliþkilerini toplumdaki yeni
ve eski þeyler arasýndaki çeliþkileri yansýtýr. Partide çeliþki ya da
çözülecek ideolojik savaþým yoksa, partinin yaþamý sona erer.
Bu açýklamalarla belirtmek istediðimiz nokta aydýnlanmýþ
oluyor. Basit ya da karmaþýk hareketlerde olsun, nesnel ya da ideolojik olgularda olsun, çeliþki, evrensel olarak bütün süreçlerde vardýr. Peki, çeliþki her sürecin baþlangýç aþamasýnda da var mýdýr?
Her ayrý þeyin geliþme sürecinde baþtan sona kadar bu karþýtlar
hareketi var mýdýr?
Sovyet felsefe çevrelerindeki tartýþmalara bakýlýrsa, Deborin
okulu, çeliþkinin, sürecin baþýnda ortaya çýkmadýðý, ancak geliþmenin belirli bir aþamasýnda ortaya çýktýðý görüþündedir. Yani o ana
kadar geliþme, iç nedenlerle deðil, dýþ nedenlerle olmaktadýr. Böylece Deborin, metafizik dýþ nedenler ve mekanizm teorisine dönmektedir. Somut sorunlarýn tahlilinde böyle bir görüþ uygulayan
Friedrich Engels, Anti-Dühring, Sol Yayýnlarý, Ankara 1977, s. 213.
V. Ý. Lenin, Diyalektik Sorun Üzerine, Marx-Engels-Marksizm, s. 336;
Materyalizm ve Ampiryokritisizm, s. 413.
22

23
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Deborin okulu, Sovyetler Birliðinde mevcut koþullar altýnda kulaklar ile genellikle köylüler arasýnda yalnýzca fark olup çeliþki
olmadýðý görüþünü benimsemekte ve böylece Buharinin24 [sayfa 35]
görüþleriyle tam bir birlik içinde bulunmaktadýr. Fransýz devrimini
tahlil ederken, devrimden önce, iþçilerin, köylülerin ve burjuvazinin
oluþturduðu birlikte, çeliþkiler olmayýp, yalnýz farklar olduðu iddiasýndaydýlar. Bunlar, anti-marksist görüþlerdir. Deborin okulu, dünyadaki her farkýn bir çeliþkiyi içerdiðini ve bu farkýn çeliþkinin tam
kendisi olduðunu anlamýyor. Emek ile sermaye, önceleri yoðun olmamakla birlikte, var olduklarý günden beri çeliþiktirler. Sovyetler
Birliðindeki toplumsal koþullar altýnda bile iþçiler ile köylüler arasýnda bir fark vardýr ve bu fark, emek ile sermaye arasýndaki gibi bir
uzlaþmaz karþýtlýða ya da sýnýf savaþýmýna gitmemekle birlikte, bir
çeliþkidir. Sosyalist kuruluþ döneminde, iþçiler ile köylüler saðlam
bir birlik kurmuþlardýr, ve bu çeliþkiyi sosyalizmden komünizme
ilerleme sürecinde yavaþ yavaþ çözeceklerdir. Bu, çeliþkilerin varlýðý-yokluðu sorunu deðil, özelliklerindeki ayrýlýklar sorunudur. Çeliþki
evrenseldir, mutlaktýr ve þeylerin bütün geliþme sürecinde vardýr ve
bütün süreçlerde baþtan sona devam edip gider.
Yeni bir sürecin ortaya çýkmasý nedir? Eski birlik ve onu meydana getiren karþýtlar, yeni bir birliðe ve onu meydana getiren
karþýtlara yerlerini býrakýrlarsa, eskinin yerine yeni bir süreç ortaya
çýkar. Yeni süreç de yeni bir çeliþkiyi içinde taþýdýðýndan, þimdi de
o çeliþkinin geliþme tarihi baþlar.
Lenin, Marksýn Kapitalde þeylerin geliþme sürecini baþtan
[sayfa 36] sona kadar izleyen, karþýtlarýn hareketinin bir tahlil örneðini
verdiðini söyler. Bu, bütün þeylerin geliþme süreçlerini incelemede
uygulanmasý gerekli bir yöntemdir. Lenin de, bunu, bütün yazýlarýn24
Buharin (1888-1938), Rus devrimci hareketinde anti-leninist bir hizbin öncülüðünü yapmýþtýr. Daha sonra devleti yýkmak isteyen bir gruba katýlmýþ ve bu faaliyetleri sonucu, 1937 yýlýnda, partiden atýlarak, 1938de Sovyet Yüksek Mahkemesince ölüme mahküm edilmiþtir. Burada, Mao Çe-tung, Buharinin, sýnýf çeliþkilerini
örtbas ederek, sýnýf savaþýmý yerine sýnýf iþbirliðini koymayý savunan hatalý fikirlerini
eleþtirmektedir. 1928-29 yýllarýnda, Sovyetler Birliði, tarýmýn bütünüyle koloktifleþtirmeye hazýrlanýrken, Buharin kendi görüþlerinde direnmiþ, zengin köylüler ile yoksul
ve orta halli köylüler arasýndaki çeliþkileri görmezlikten gelerek, zengin köylülere
karþý giriþilen savaþýma karþý çýkmýþtýr. Buharin, ayrýca, iþçi sýnýfýnýn, sosyalizme
barýþ içinde geçmeleri olanaklý olan zengin köylüler ile bir ittifak kurabileceði düþüncesinin de savunucusu idi.
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da doðru olarak uygulamýþ ve bu yönteme baðlý kalmýþtýr.
Marks, Kapitalinde, önce, burjuva (meta) toplumunun en
basit, en sýradan ve en temel, en yaygýn ve günlük iliþkisini, milyonlarca kez karþýlaþýlan bir iliþkiyi, yani metalarýn deðiþimini tahlil eder.
Bu çok basit görüngüde (burjuva toplumunun bu hücresinde),
tahlil, modern toplumun t ü m çeliþkilerini (ya da tüm çeliþkilerin
tohumlarýný) açýða çýkarýr. Bundan sonraki sergileme, bize, bu
çeliþkilerin (hem büyümesini, hem de hareketini) ve bu toplumun
baþlangýçtan sonuna dek, onun ayrý ayrý parçalarýnýn Sýnda (toplamýnda -ç.) geliþmesini bize gösterir.
Lenin þunu ekler: Genel olarak diyalektiðin sergilenmesi
(ya da incelenmesi) yöntemi de böyle olmalýdýr.25 Çin komünistleri de, Çin devriminin tarihini ve bugünkü koþullarýný doðru olarak
tahlil etmeden ve genel görünüþlerini saptamadan önce, bu yöntemin iyice ustasý olmalýdýrlar.
III. ÇELÝÞKÝNÝN ÖZGÜLLÜÐÜ

Çeliþki, bütün þeylerin geliþme sürecinde vardýr ve her þeyin
geliþme sürecinde baþtan sona kadar devam eder. Bu, yukarda tartýþtýðýmýz çeliþkinin evrenselliði ve mutlaklýðýdýr. Þimdi ise çeliþkinin
özgüllüðünden ve nispiliðinden sözedeceðiz.
Bu sorunu birkaç düzeyde incelemek gerekir.
Önce, maddenin her türlü hareketindeki çeliþkide, bir tekillik vardýr. Ýnsanýn madde üzerine olan bilgisi, maddenin [sayfa 37] hareket biçimlerinin bir bilgisidir; çünkü dünyada hareket halinde
maddenin dýþýnda bir þey yoktur ve maddenin hareketi belli biçimler içinde olur. Maddenin hareketinin her biçimi gözden geçirilirken, hareketin diðer biçimleriyle olan ortak noktalarý dikkate alýnmalýdýr. Ama asýl önemli olan ve þeyler üzerinde bilgimizin temelini
oluþturan, maddenin hareketinin özel noktalarýný hesaba katmamýz
gereði, yani hareketin bir biçimi ile öteki biçimleri arasýndaki nitelik
farkýdýr. Ancak bunu hesaba katmakla, þeyler arasýndaki ayrýlýklarý
farkedebiliriz. Hareketin herhangi bir biçimi, içinde, kendi özel
çeliþkisini taþýr. Bu özel çeliþki, o þeyi, bütün öteki þeylerden ayýran
25
V. Ý. Lenin, Diyalektik Sorun Üzerine , Marx-Engels-Marksizm, s. 337, Materyalizm ve Ampiryokritisizm, s. 414
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özel niteliði oluþturur. Ýþte bu, iç nedendir ve buna, þeyleri birbirinden farklý yapan, çeþitliliðinin esasýdýr da diyebiliriz. Doðada pek
çok hareket biçimi vardýr: mekanik hareket, ses, ýþýk, sýcaklýk, elektrik, ayrýþma, bileþme vb. Bütün bu biçimler birbirlerine baðlý olduklarý gibi, birbirlerinden nitelik bakýmýndan farklýdýr da. Her biçimin
sahip olduðu özel nitelik, kendisine özgü çeliþki ile belirlenir. Bu,
yalnýz doða için deðil, toplum için de, düþünce için de doðrudur.
Her toplum biçiminin, her düþünce tarzýnýn özel bir çeliþkisi, özel
bir niteliði vardýr.
Bilimsel incelemelerin sýnýflandýrýlmasý, konularýna özgü özel
çeliþkilerine dayanýr. Belli bir olgular alanýna özgü, belli cinsteki bir
çeliþki, belli bir bilim kolunun konusunu oluþturur. Örneðin, matematikte artý ve eksi sayýlar; mekanikte hareket ve karþý-hareket;
fizikte artý ve eksi elektrik; kimyada ayrýþma ve bileþme; toplum
bilimlerinde üretici güçler ile üretim iliþkileri, sýnýflar ve sýnýflar arasýndaki savaþým; askerlikte saldýrý ve savunma; felsefede idealizm
ve materyalizm, metafizik ve diyalektik görüþ vb. gibi. Bunlarýn herbiri, çeþitli bilimler içinde incelenen özel bir çeliþkiye ve özel bir
niteliðe sahiptir. Kuþku yok ki, çeliþkinin evrenselliðini kabul etmeksizin, þeylerin hareketinin [sayfa 38] geliþmesinin evrensel nedenini ya da evrensel temelini bulup çýkartamayýz. Gene de çeliþkinin
özgüllüðünü incelemeden, bir þeyi öteki þeylerden ayýran özel niteliði saptayamayýz ve þeylerin hareketinin geliþmesinin özel nedenini ya da özel temelini bulamayýz, ve bir þeyi ötekinden ayýramayýz
ya da bir bilimsel inceleme alanýný sýnýrlayamayýz.
Ýnsan bilgisinin hareketindeki sýraya göre, tek bir þeyin bilgisinden genellikle þeylerin bilgisine doðru, daima derece derece bir
geniþleme vardýr. Ýnsan genellemelere doðru gider ve farklý þeylere
özgü nitelikleri öðrendikten sonra, þeylerdeki ortak nitelikleri bilir.
Bu gibi ortak nitelikleri öðrenince bilgisini kýlavuz olarak kullanýr ve
henüz incelenmeyen ya da iyice incelenmeyen çeþitli somut þeyleri
incelemeye giriþir ve böylece bunlarýn özel niteliklerini bularak ortak nitelikler hakkýndaki bilgisini geniþletir ve bu gibi bilgilerin olduklarý yerde donup kalmalarýna engel olur. Ýþte bu, iki bilme sürecidir:
birisi özelden genele, öteki genelden özele doðrudur. Ýnsan bilgisi,
daima devri olarak ilerler ve her devresi ile (eðer bilimsel yönteme
tam uygun ise) insan bilgisi geliþir ve giderek daha fazla derinleþir.
Dogmacýlarýmýz bir yandan çeliþkinin evrenselliðini ve çeþitli þeylerin
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ortak niteliklerini tam olarak öðrenmeden önce, çeliþkinin özelliklerini ve tek tek þeylerin özel niteliklerini incelememiz gereðini,
öte yandan bazý þeylerin ortak niteliklerini öðrendikten sonra, henüz
iyice incelenmeyen ya da yeni ortaya çýkan somut þeyleri incelemeye devam etmemiz zorunluluðunu anlamamaktadýrlar. Bizim
dogmacýlar çok tembel; somut þeylerin sýkýcý çalýþmasýný yüklenmekten kaçýnýyor, genel doðrularýn boþluktan çýkýp geldiðini sanýyorlar ve bu doðrularý halkýn kavrayamayacaðý boþ formüller haline
getiriyorlar ve bu durumlarýyla, insaný doðrulara ulaþtýracak normal
yolu ya büsbütün yadsýyorlar ya da baþaþaðý çeviriyorlar. Üstelik
bunlar, özelden genele, genelden özele doðru iki bilme yolu arasýndaki iç baðý da anlamýyorlar. [sayfa 39] Kýsacasý, bunlar, marksist, bilgi
teorisini hiç anlamýyorlar.
Maddenin hareket biçimlerinin her büyük sistemindeki özel
çeliþki ile bu sistemin belirlediði niteliði incelemek yetmez; maddenin her hareket biçiminin uzun geliþme yolundaki her aþamasýnda
özel çeliþkiyi ve niteliði de incelemek gerekir. Bütün hareket biçimlerindeki gerçek olan (hayali olmayan) her geliþme süreci, nitelik
bakýmýndan birbirinden farklýdýr. Ýncelememize bu noktadan baþlamalýyýz ve bu nokta üzerinde durmalýyýz.
Nitelik bakýmýndan farklý çeliþkiler, ancak farklý nitelikte yöntemlerle çözümlenebilir. Örneðin, proletarya ile burjuvazi arasýndaki çeliþki, sosyalist devrim yöntemi ile; büyük halk kitleleri ile feodal
sistem arasýndaki çeliþki, demokratik devrim yöntemi ile; sömürgeler ile emperyalizm arasýndaki çeliþki, ulusal devrimci savaþ yöntemi ile; sosyalist toplumda isçi sýnýfý ile köylüler arasýndaki çeliþki,
tarýmýn kolektifleþtirilmesi ve makineleþme yöntemi ile; sosyalist
bir parti içindeki çeliþki, eleþtiri ve özeleþtiri yöntemi ile; toplum ile
doða arasýndaki çeliþki, üretici güçlerin geliþtirilmesi yöntemi ile
çözümlenir. Süreçler deðiþir, eski süreçler ve eski çeliþkiler kaybolur, yeni süreçler ve yeni çeliþkiler ortaya çýkar ve buna uygun olarak çeliþkileri çözümleme yöntemleri deðiþir. Rusyadaki Þubat Devrimi ile Ekim Devriminin çözümlediði çeliþkiler arasýnda temel bir
ayrýlýk olduðu gibi, bunlarý çözümleme yöntemleri arasýnda da ayrýlýk vardýr. Farklý çeliþkileri çözümlemek için farklý yöntemler kullanmak; marksistlerin sýký sýkýya gözetmek zorunda olduklarý bir ilkedir.
Dogmacýlar bu ilkeyi gözetmemektedirler. Onlar çeþitli devrim durumlarý arasýndaki farký anlamadýklarýndan, farklý çeliþkileri çözüm-

324

Mao Zedung
Seçme Eserler-I

lemek için farklý yöntemler kullanýlmasý gereðini de anlamamakta,
tam tersine, her yerde, hiç deðiþmeden kullanabileceklerini sandýklarý tek bir formül kabul etmektedirler. Bu usul, devrime yalnýz
baþarýsýzlýklar getirir ya da pekâlâ yürütülebilecek [sayfa 40] iþleri
karmakarýþýk eder.
Çeliþkilerin özgüllüðünü tam olarak açýklamak, þeylerin
geliþme sürecindeki iç baðlarýný, yani þeylerin geliþme sürecinin
niteliðini ortaya çýkarmak için, süreçteki çeliþkinin her aþamasýnýn
özelliðini aydýnlatmamýz gerekir; aksi halde, sürecin niteliðini açýklamak olanaksýzlaþýr. Ýncelememizde, bu konuya da çok dikkat
etmeliyiz.
Her büyük þeyin geliþme sürecinde, birçok çeliþki vardýr. Örneðin, Çinin burjuva demokratik devrimi sürecinde, Çin toplumundaki çeþitli ezilmiþ sýnýflar ile emperyalizm arasýnda, büyük halk kitleleri ile feodalizm arasýnda, proletarya ile burjuvazi arasýnda, köylüler ve kent küçük-burjuvazisi ile büyük burjuvazi arasýnda ve çeþitli
gerici bölümler arasýnda çeliþkiler vardý ve durum pek karýþýktý. Bütün bu çeliþkilerin hepsinin bir özelliði ve tek tek ele alýnmalarý gereði bir yana, her çeliþkinin iki yönünün de kendi özellikleri vardý ve
toptan ele alýnmalarý olanaksýzdý. Çin devrimi için çalýþan bizlerin,
yalnýzca, çeliþkilerin herbirinin özelliðini, bütünlüklerinin aydýnlýðý
altýnda, yani bu çeliþkilerin iç baðlantýlarý içinde anlamamýz yetmiyordu; bir de çeliþkilerin tümünü, yönlerini de inceleyerek anlamamýz gerekiyordu. Bir çeliþkinin her yönünü anlamak demek, her
yönünün belirli durumunu, karþýtý ile karþýlýklý baðlantý ve çatýþma
haline geldiði somut durumlarý ve her ikisi birbirine baðlý, ama çeliþki
halinde deðilken, karþýtý ile hangi yollardan çatýþtýðýný anlamak demektir. Bu sorunlarýn incelenmesinin büyük önemi vardýr. Marksizmde en önemli þeyin, marksizmin yaþayan ruhunun, somut
koþullarýn somut tahlili olduðunu söylediði zaman, Lenin, bu fikri
dile getiriyordu.26 Bizim dogmacýlarýmýz, Leninin öðretisinin tersine, hiç [sayfa 41] bir somut þeyi tahlil etmek için kafalarýný kullanmýyorlar; yazýlarýnda ve konuþmalarýnda, partiye bir yararý dokunmayan
boþ kalýplarý27 kullanýyorlar.
26
Macar sosyalisti Bela Kunu eleþtiren V. Ý. Lenin, Kunun Marksizmin en
önemli þeyini, marksizmin yaþayan ruhunu: somut koþullarýn somut tahlili ilkesini
ihmal ettiðini söylemiþtir (Collected Works, Russ. ed., Moscow 1950, Vol. XXXI, s.
143).
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Bir sorunu incelerken, öznelliðe, tek yanlýlýða ve üstünkörülüðe düþmemeliyiz. Pratik Üzerine adlý denememde tartýþtýðým öznellik, bir soruna, nesnel olarak, yani materyalist görüþle
bakmamaktýr. Tek yanlýlýk ise, sorunu bütün yanlarý ile görmemektir. Örneðin, yalnýz Çini anlayýp Japonyayý anlamamak, Komünist
Partisini anlayýp Kuomintangý anlamamak, yalnýz proletaryayý anlayýp burjuvaziyi anlamamak, yalnýz köylüleri anlayýp toprak aðalarýný anlamamak, yalnýz uygun koþullarý anlayýp uygun olmayan
koþullarý anlamamak, yalnýz geçmiþi anlayýp geleceði anlamamak ,
yalnýz parçayý anlayýp bütünü anlamamak, yalnýz kusurlarý anlayýp
baþarýlarý anlamamak, yalnýz yargýcý anlayýp tutukluyu anlamamak,
yalnýz gizli devrimci çalýþmayý anlayýp açýk devrimci çalýþmayý
anlamamaktýr. Tek sözcükle, bir çeliþkinin her yönünün özelliklerini anlamamaktýr. Buna, bir soruna tek yanlý bakmak denir, ya da
bütünü deðil yalnýz bir kýsmý, ormaný deðil aðaçlarý görmek denir.
Bunun sonucu, çeliþkileri çözümleme yöntemlerini bulmak, devrim görevlerini tamamlamak, verilen iþi tam yapmak ya da parti
içindeki ideolojik savaþýmý doðru olarak geliþtirmek mümkün olmaz. Askerlik bilimini tartýþýrken, Sun Çu der ki: Düþmaný ve kendini tanýrsan, yenilmeden, yüzlerce savaþý yürütebilirsin. Tang
hanedaný zamanýnda yaþayan Vei Çeng,28 Ýki tarafý dinlemek seni
aydýnlatýr, tek tarafý dinlemek seni yanýltýr. der. Yoldaþlarýmýz çoðu
zaman sorunlara tek yanlý bakýyorlar; bu gibiler, baþlarýný sýk sýk
kayalara çarparlar. Su Kenarýnda29 Sun Çi-yang, Çu [sayfa 42] köyüne
üç kez saldýrýr ve koþullar hakkýnda açýk bir bilgisi olmadýðý ve
yanlýþ yöntemler uyguladýðý için, iki kez yenilgiye uðrar. Sonra yöntemini deðiþtirmiþ, önce durumu, koþullarý incelemiþ, yol kavþaklarýný
saptamýþtýr. Li, Hu ve Çu köyleri arasýndaki birliði bozmuþ, üçüncü
savaþta askerlerini deðiþik giysilerle gizlice düþman kampýna sokarak efsanelerdeki Truva atý tekniðini kullanarak zafere ulaþmýþtýr.
Su Kenarýnda öyküsünde de, materyalist diyalektiðin pek çok örnekleri vardýr. Çu köyü üzerine olan, bunlarýn en güzelidir. Lenin
diyor ki:
Çin devrimci yazýnýnda önenli bir yer tutan Sekiz Ayaklý Makaleye atýf.
Vei Çeng (MS 580-643), Tang hanedaný zamanýnda devlet adamý ve tarihçi.
29
Köylü savaþlarý üzerine 13. yüzyýlda yazýlmýþ ünlü bir öykü. Sung Çi-yang,
öykünün kahramanýdýr. Çu köyü, yönetici sýnýflara karþý, devrim savaþýnýn verildiði
çevredeydi.
27
28
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Bir þeyi bilmek için, bütün yanlarýný, bütün baðlantýlarýný ve
ara baðlantýlarýný iyice kavramamýz, incelememiz gerekir. Bunu tam
olarak asla baþaramayacaksak da, çok yanlýlýk, yanýlgýlara ve katýlýða karþý en iyi güvencedir.30
Bu sözleri unutmamalýyýz. Bir kimse, çeliþkilerin özelliklerini
bütünüyle, ve her aþamayý ayrý ayrý incelemezse; olaya nüfuz etme
ve çeliþkinin en ince özelliklerini inceleme gereðini yadsýr, yalnýzca
uzaktan bir gözatmakla çeliþkinin bazý görünüþlerini kabataslak görmekle yetinir ve onu çözümlemeye (bir soruyu yanýtlamaya, bir
anlaþmazlýðý çözmeye, bir görevi yapmaya ya da askeri bir harekâtý
yönetmeye) kalkýþýrsa, iþte buna, baþtansavma iþ yapmak denir.
Ýþler böyle ele alýndý mý, belâ hazýrdýr. Dogmacý ve görgücü (ampirist) yoldaþlarýmýzýn hata yapmalarýnýn nedeni, þeylere bakýþ yollarýnýn öznel, tek yanlý ve üstünkörü olmasýdýr. Tek yanlýlýk ve üstünkörülük de öznelliktir ve öznel bir yöntem gerektirir. Çünkü, gerçekteki her þey arasýnda bir bað ve herbirinin bir iç gerekliliði varken, bazý kimseler, bu koþullarý olduklarý gibi görmezler; þeye tek
yanlý ve üstünkörü bakarak, ne bunlarýn kendi aralarýndaki iliþkileri
anlarlar, ne de iç gerekliliklerini. [sayfa 43]
Bir þeyin bütün geliþme sürecindeki karþýtlarýn hareketinde,
yalnýzca iç baðlarýn özel görünüþlerini ve çeþitli aþamalarýndaki koþullarý deðil, geliþme sürecindeki her aþamanýn özelliklerini de özenle
gözetlemeliyiz.
Bir þeyin geliþme sürecindeki temel çeliþki ile bu temel
çeliþkinin belirlediði sürecin niteliði, süreç tamamlanmadan ortadan kalkmaz. Yalnýz, bir þeyin uzun geliþme sürecindeki her aþamanýn koþullarý, bir baþka aþamadan farklý olur. Bunun nedeni, bir
þeyin ya da bir niteliðin geliþmesindeki temel çeliþkinin niteliði
deðiþmemekle birlikte, uzun geliþme sürecinin çeþitli aþamalarýnda,
bu temel çeliþkinin, artan bir yoðunluk kazanmasýdýr. Bundan baþka,
temel çeliþkinin belirlediði ya da etkilediði büyüklü küçüklü
çeliþkilerden bazýlarý geçici olarak ya da kýsmen çözümlenir, ya da
hafifler, bazýlarý da yenilenir. Bunun sonucu olarak, süreç, sanki çeþitli aþamalar içeriyormuþ gibi görünür. Eðer insan bir þeyin geliþme
30
V. Ý. Lenin, Once Again on the Trade Unions, the Present Situation and the
Mistakes of Trotsky and Bukharin (1921), Selected Works, Eng. ed., International
Publishers, New York 1943, Vol. IX, s. 66.
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sürecindeki aþamalara dikkat etmezse, ondaki çeliþkileri gereði gibi
çözümleyemez.
Örneðin, serbest rekabet döneminde kapitalizm emperyalizm haline geliþtiði zaman, iki sýnýf arasýnda, yani proletarya ile burjuvazi arasýnda ya da toplumun kapitalist özündeki temel çeliþkide,
iki sýnýfýn sýnýf niteliðinde bir deðiþiklik olmamakla birlikte, bu iki
sýnýf arasýndaki çeliþki yoðunlaþtý; tekelci sermaye ile tekelci olmayan sermaye arasýnda yeni bir çeliþki doðdu; sömürgeci ülkeler ile
sömürgeler arasýndaki çeliþki þiddetlendi ve kapitalist ülkeler arasýndaki çeliþki, yani bunlarýn eþit olmayan geliþmelerinin doðurduðu
çeliþki, kendisini çok sert bir biçimde gösterdi, ve kapitalizmden,
özel aþamasý olan emperyalizmi meydana getirdi. Emperyalizm ve
proletarya devrimi döneminin marksizmine, leninizm denmesinin
nedeni, Leninin ve Stalinin bu çeliþkileri doðru olarak açýklamalarý
ve bu çeliþkilerin çözümlenmesi için gerekli teori ve taktikleri gene
doðru olarak formüle etmeleridir. [sayfa 44]
Çinin 1911 Devrimi31 ile baþlayan burjuva demokratik devrim sürecinin incelenmesi de, birkaç özel aþamayý ortaya koyar.
Özellikle, burjuva önderliðindeki devrimci dönem ile proletarya önderliðindeki devrimci dönem birbirinden son derece ayrý iki tarihsel aþamayý temsil eder. Proletarya önderliði, devrimin çehresini
temelden deðiþtirmiþ, sýnýf iliþkilerine yeni bir düzen getirmiþ, köylü
devrimini hýzlandýrmýþ, emperyalizm ve feodalizme karþý köklü bir
devrim hareketi yaratmýþ ve demokratik devrimden sosyalist devrime geçiþ olanaðýný hazýrlamýþtýr. Devrim, burjuva liderliði altýndayken, bütün bunlarýn olmasý, herhalde mümkün deðildi. Bütün sürecin temel çeliþkisinin doðasýnda, yani sürecin anti-feodal, antiemperyalist demokratik devrimci doðasýnda (bunun karþýtý, yarý31
1911 Devrimi, bir burjuva demokratik devrim idi ve bu devrimle müstebit Çing
hanedaný devrilmiþtir. Ekim 1911de, ordunun devrimci etkiler altýnda kalan kesimi,
Hupeh eyaletine baðlý Vuçang ilinde ayaklandý. Mevcut burjuva ve küçük-burjuva
devrimci örgütler ile iþçilerin, köylülerin ve askerlerin büyük bir kýsmý ayaklanmaya
katýldý ve Çing hanedaný devrildi. Ocak 1912de Nankinde, Sun Yat-senin geçici
baþkanlýðý altýnda, Çin Cumhuriyeti Geçici Hükümeti kuruldu. Böylece, Çinde ikibin
yýl hüküm süren feodal monarþi sistemi sona ermiþ oluyordu. Halkýn gönlünde
demokratik bir cumhuriyet fikri yer ettiði halde, devrime öncülük eden burjuvazi
pek gevþek ve uzlaþtýrýcý tutum içindeydi. Bunlar köylerde feodal toprak aðalýðý düzenini ortadan kaldýracak yerde, iktidarý, emperyalist ve feodal baský altýnda, kuzeyli
savaþ aðalarýna teslim ettiler ve devrim baþarýsýzlýkla sonuçlanmýþ oldu.
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sömürge, yarý-feodal doðadýr) bir deðiþiklik olmamakla birlikte yirmi yýllýk bir dönemde, süreç, birkaç geliþme aþamasýndan geçmiþtir.
Bu yirmi yýl içinde, 1911 Devriminin baþarýsýzlýðý, kuzeyli savaþ aðalarý32 rejiminin kurulmasý, ilk ulusal birlik cephesinin kurulmasý, 19241927 Devrimi,33 ulusal birlik cephesinin daðýlmasý ve [sayfa 45]
burjuvazinin karþý-devrimin kampýna geçiþi, yeni savaþ aðalarý arasýndaki savaþ, Tarýmsal Devrim Savaþý,34 ikinci ulusal birlik cephesinin kurulmasý ve Japonlara karþý direnme savaþý gibi birçok büyük
olaylar geçmiþtir. Bu aþamalar, þu belirli koþullarý taþýr: bazý
çeliþkilerin þiddetlenmesi (Tarýmsal Devrim Savaþý ve dört kuzeydoðu eyaletinin Japonlar tarafýndan iþgali gibi), diðer çeliþkilerin
kýsmen ya da geçici olarak çözümlenmesi (kuzeyli savaþ aðalarý
kliðinin temizlenmesi ve toprak aðalarýnýn topraklarýnýn zoralýmý gibi);
baþka çeliþkilerin ortaya çýkýþý (yeni savaþ aðalarý arasýndaki savaþým
ve güneydeki devrimci üslerin kaybýndan sonra toprak aðalarýnýn
topraklarýný geri almalarý gibi).
Bir þeyin geliþme sürecinin her aþamasýndaki çeliþkilerin özelliðinin incelenmesi için, bunlarý, yalnýz iç baðlarý ve bütünlükleri
içinde görmemiz yetmez; çeliþkilerin her yönünü, kendi geliþmesi
içinde de sýnamalýyýz.
Örneðin, Kuomintangý ve Komünist Partisini alalým. Ýlk ulusal birlik cephesi döneminde Kuomintang, Sun Yatsenin üç temel
ilkesini, Rusya ile dostluk, komünistlerle iþbirliði, iþçi ve köylülere
yardým siyasetini yürütmüþ, bu nedenle de, devrimci olduðu gibi,
32
Savaþ aðalarý (Warlords). Savaþý çýkarlan için sürdüren komutanlara Çinde
bu ad veriliyor.
33
Ýlk Devrimci Ýç Savaþ diye de bilinen 1924-27 Devrimi, Çin Komünist Partisi ve
Kuomintangýn iþbirliði ile yürüttükleri anti-emperyalist ve anti-feodal devrimci bir
savaþým idi. Her iki partinin oluþturduðu devrimci ordu, Kangtung eyaletinde, devrimci
üs bölgelerini saðlamlaþtýrdýktan sonra, Temmuz 1926da, kuzey illerinde emperyalistlerin desteði ile ayakta duran kukla savaþ aðalarýna karþý harekete geçti. Yangçe ve
Sarýýrmak boyunca birçok eyaleti iþgal etti. Devrim baþarýyla ilerlerken, Kuomintang
içinde Çan Kay-þekin baþýný çektiði gerici klik, emperyalizmin desteði ile, 1927de,
iki karþý-devrimci hükümet darbesi yaptý. O sýrada, Çin Kömünist Partisi içinde, saðcý fikirlerin bazý liderler arasýnda aðýr basmasý yüzünden Parti, Kuomintangýn bu
saldýrýlarýna gereði gibi karþý koyamadý ve devrim baþarýsýzlýkla sonuçlandý.
34
Tarýmsal Devrim Savaþý, Çin halkýnýn, Komünist Partisinin liderliði altýnda,
1927-1937 yýllarý arasýnda giriþtiði devrimci savaþýmdýr. Bu devrimin baþlýca amacý
iklidarý güç-lendirmek, tarýmsal devrimi yaymak, Kuomintang gericilerini
zayýflatmaktýr. Bu devrimci savaþ, Ýkinci Devrimci Ýç Savaþ diye de bilinir.
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demokratik devrimde de çeþitli sýnýflarýn ittifakýný temsil etmiþtir.
1927den sonra ise, Kuomintang, tam ters yöne dönmüþ ve toprak
aðalarý ile büyük burjuvazinin gerici birliði halini almýþtýr. 1936 Aralýðýndaki Sian Olayýndan35 sonra bir dönüþ daha yapmýþ, iç savaþýn
[sayfa 46] sona erdirilmesi ve Japon emperyalizmine karþý koymak
üzere Komünist Partisi ile ittifaka doðru yönelmiþtir. Kuomintang
ýn üç aþamadaki özellikleri bunlardýr. Bu özelliklerin meydana gelmesi, kuþkusuz, çeþitli nedenlere dayanýr. Þimdi de Çin Komünist
Partisini alalým. Ýlk ulusal birlik cephesi dönemindeki Çin Komünist
Partisi, henüz çocukluk çaðýndaydý. Parti, 1924-1927 Devrimini cesaretle yönetmekle birlikte, devrimin doðasýný, görevlerini ve yöntemlerini anlamak bakýmýndan henüz olgunlaþmadýðýný gösterdi.
Bunun sonucu olarak, bu devrimin sonlarýnda ortaya çýkan Çuen
Tu-siuizm36 etkilerini göstermekte gecikmedi ve bu devrimin yenilgiye uðramasýna yolaçtý. 1927den sonra Komünist Partisi, yeniden
Tarýmsal Devrim Savaþýný cesaretle yönetti ve devrimci ordu ile
devrimci üsleri kurdu, ama gene de hem orduya, hem de üslere
ciddi zararlar veren serüvenci hatalar yaptý. 1935ten sonra parti, bu
hatalarýný düzeltti. Japonlara karþý yeni birleþmiþ cepheyi yönetti.
Bu büyük savaþým, þimdi geliþmektedir. Bugünkü aþamada Komünist Partisi, iki devrim denemesi geçirmiþ, büyük deneyimler
kazanmýþtýr. Bu hareketin üç aþamasýndaki özellikler bunlardýr. Bu
özelliklerin oluþmasý da çeþitli nedenlere baðlýdýr. Bu özellikleri inc35
Çin Kýzýl Ordusu ile halkýn Japonlara karþý giriþtiði hareketin etkisi altýnda,
Kuomintangýn Kuzey Ordusu komutanlarý, Komünist Partisinin, Japonlara karþý ulusal
ortak cephe kurulmasý önerisini kabul ettiler. Çan Kay-þek, kendi komutanlarýnýn
kabul ettikleri bu öneriye yanaþmadýðý gibi, komünistleri tamamen temizlemek için
hazýrlýklara giriþti, öðrencilerin Sian kentinde Japon aleyhtarý gösterilerini ezerek
bastýrdý. Aralýk 1936da, komutanlar, Sian Olayýný düzenlediler ve Çan Kay-þeki
tutukladýlar. 25 Aralýkta, Çan Kay-þek, Komünist Partisinin Japonlara karþý ortak
cephe fikrini kabul etmesi üzerine serbest býrakýldý ve Kuomintangýn baþýna geçmek
için Nankine gitti.
36
Çuen Tu-siu, 4 Mayýs hareketine katýlan radikal bir demokrattý. Sonralarý,
Ekim Sosyalist Devriminin etkisi altýnda, Çin Komünist Partisinin kurucularý arasýnda
yer aldý. Fikirleri güçlü bir saðcý eðilim gösteriyordu. Çuenin de aralarýnda bulunduðu
bir grup, köylü kitlelerinin, kent küçük-burjuvazisini ve silahlý güçlerin parti liderliði
altýnda bulunmasý ilkesini ihmal ediyorlardý (Mao Çe-tung, Bugünkü Durum ve Görevlerimiz), 1927 Devriminin yenilgiye uðramasýndan sonra, bunlar, devrimin geleceðinden umutlarim keserek partiye karþý ufak bir trotskist grup kurdular ve Çuen
Tu-siu, Kasým 1929da, partiden atýldý.

330

Mao Zedung
Seçme Eserler-I

elemeden, geliþmelerinin çeþitli aþamalarýnda, bu iki hareketin belli iç çeliþkilerini anlayamayýz. Bu geliþme aþamalarý yukarda belirtildiði gibi, [sayfa 47] ulusal birlik cephesinin kurulmasý, cephenin daðýlmasý ve baþka bir cephenin kurulmasýdýr. Ama iki partinin çeþitli
özelliklerini incelemek için daha önemli bir adým atarak iki hareketin sýnýf dayanaklarýný, ve bunun sonucu olarak iki hareket arasýndaki çeliþkileri ve bir de çeþitli dönemlerdeki öteki güçleri incelememiz gerekir. Örneðin, Komünist Partisi ile ilk ittifak döneminde
Kuomintang, bir yandan yabancý emperyalizm ile çeliþki halindeydi
ve bu nedenle ona karþýydý; öte yandan ise içerde büyük halk kitleleri ile çeliþki halindeydi. Geçim sýkýntýsý içindeki halka, birçok
yararlar saðlayacaðýný söylediði halde, gerçekte, ya pek az þey veriyordu ya da hiç bir þey vermiyordu. Anti-komünist savaþý yürüttüðü dönemde ise, büyük halk kitlelerine karþý, emperyalizm ve
feodalizm ile iþbirliði yaptý. Büyük halk kitlelerinin devrimle elde
ettikleri haklarý bir yana iterek, onlarla olan çeliþkisini þiddetlendirdi.
Japonlara karþý verilen þimdiki savaþ döneminde, Japonlarla çeliþki
halinde olan Kuomintang, bir yandan Komünist Partisi ile ittifak
istiyor, öte yandan da Komünist Partisine ve Çin halkýna karþý giriþtiði
savaþýmý ve ezme hareketini gevþetmek istemiyor. Çin devrimci
hareketine gelince, hangi dönemde olursa olsun, büyük halk kitlelerinin yanýbaþýnda, emperyalizme ve feodalizme karþý koyuyor.
Bugün Japonlara karþý verilen savaþta Kuomintang, Japonlara karþý
direnme isteði gösterdiðinden, Komünist Partisi, Kuomintanga karþý
ve içerdeki feodal güçlere karþý ýlýmlý bir politika güdüyor. Bu koþullar, bazan iki partiyi birleþtiriyor, bazan karþý karþýya getiriyor.
Ýttifak halinde olduklarý zaman bile, iþler bazan karýþýyor ve ittifak
ve savaþým ayný anda bile olabiliyor. Eðer çeliþkilerin bu yönlerinin
özelliklerini incelemezsek, yalnýz her iki hareket ile diðer güçler
arasýndaki iliþkiyi anlamamakla kalmayýz, iki parti arasýndaki karþýlýklý
iliþkiyi de kavrayamayýz.
Bundan da anlaþýlacaðý gibi, herhangi bir çeliþkinin [sayfa 48] 
maddenin çeþitli hareket biçimlerindeki çeliþki, her geliþme sürecindeki çeþitli hareket biçimlerindeki çeliþki, her geliþme sürecindeki
çeliþkinin her aþamasý, geliþmenin her sürecinin çeþitli aþamalarýndaki çeliþki ve geliþmenin çeþitli aþamalarýndaki çeliþkinin her görünüþü iþte bütün bu çeliþkilerin belirli doðasýný incelerken, öznellikten kaçýnmalý ve bunlarý, somut olarak incelemeliyiz. Somut tah-
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lil dýþýnda, herhangi bir çeliþkinin özgül doðasý üzerine bilgi edinme
olanaðý yoktur. Leninin, somut koþullarýn tahlili sözünü aklýmýzdan çýkarmamalýyýz.
Marx ile Engels, ilk kez, bu somut tahlillerin mükemmel birer örneðini vermiþlerdir.
Marx ve Engels, þeylerdeki çeliþki yasasýný toplumsal tarih
sürecinin incelenmesine uyguladýklarý zaman, üretici güçler ile üretim iliþkileri arasýndaki çeliþkiyi görmüþlerdir. Sömürücü sýnýf ile
sömürülen sýnýf arasýndaki ve ekonomik altyapý ile onun üstyapýsý
(siyaset ve ideoloji gibi) arasýndaki çeliþkiyi farketmiþler ve bu çeliþkilerin farklý sýnýflý toplumlarda, kaçýnýlmaz olarak, farklý toplumsal
devrimlere neden olduðunu anlamýþlardýr.
Marx, bu yasayý, kapitalist toplumun ekonomik yapýsýnýn incelenmesine uyguladýðý zaman, bu toplumun temel çeliþkisinin, üretimin toplumsal niteliði ile mülkiyetin özel niteliði arasýnda olduðunu
görmüþtür. Bu durum, özel iþletmelerdeki üretimin örgütlü niteliði
ile bütünüyle toplumdaki üretimin anarþik niteliði arasýndaki çeliþkide kendini göstermiþtir. Bu çeliþkinin sýnýfsal görünüþü, burjuvazi
ile proletarya arasýndaki çeliþkidir.
Þeyler alanýnýn geniþliði ile bunlarýn geliþmelerinin sýnýrlý
olmasý nedeniyle, bir durumda evrensel (ve genel) olan, diðer bir
durumda özgül hale gelebilir. Öte yandan, bir durumda özgül olan,
bir baþka durumda evrensel olabilir. Kapitalist sistemde, üretimin
toplumsallaþmasý ile üretim araçlarýnýn özel mülkiyeti arasýndaki
çeliþki, kapitalizmin [sayfa 49] varolduðu ve geliþtiði her ülkede ortak
olan bir þeydir; kapitalizmi ilgilendirdiði kadarýyla bu, çeliþkinin evrenselliðini oluþturur. Gene de, kapitalizmdeki bu çeliþki, genellikle
sýnýflý toplumun geliþmesinde belli bir tarihsel aþamaya özgüdür.
Sýnýflý bir toplumda üretici güçler ile üretim iliþkileri arasýndaki çeliþki
yönünden, bu, çeliþkinin özgüllüðünü oluþturur. Kapitalist bir toplumda, her çeliþkinin özgüllüðünü tahlillerle ortaya çýkarmakla birlikte, Marx, sýnýflý toplumda üretici güçler ile üretim iliþkileri arasýndaki çeliþkinin evrenselliði üzerinde daha derinlemesine ve geniþlemesine durmuþtur.
Özgül evrensele baðlý olduðundan, yalnýzca çeliþkinin özgüllüðü deðil, çeliþkinin evrenselliði de her þeyin içinde vardýr ve
dolayýsýyla evrensellik de özgüllüðün içinde vardýr. Böylece belli bir
nesneyi incelerken, bu iki görünüþü ve iç baðlantýlarýný bulmaya,
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nesnedeki evrenselliði ve özgüllüðü, ikisini de, iç baðlantýlarýyla ortaya çýkarmaya ve bu nesnenin, diðer nesneler ile baðýntýlarýný anlamaya çalýþmalýyýz. Stalin, Leninizmin Ýlkeleri adlý yapýtýnda, leninizmin
tarihsel köklerini açýklarken, leninizmin doðduðu uluslararasý durumu, kapitalizmde, emperyalizm koþullarý altýnda en uç noktaya
ulaþmýþ çeþitli çeliþkilerle birlikte tahlil etmiþ ve bu çeliþkilerin, sosyalist dönüþümü nasýl kaçýnýlmaz hale getirdiðini, kapitalizmin çökmesi için uygun koþullarý nasýl yarattýðýný incelemiþtir. Bütün bunlarýn
yaný sýra, Rusyanýn, leninizmin anayurdu oluþunun nedenlerini, çarlýk
Rusyasýnýn emperyalizmin bütün çeliþkilerini nasýl temsil ettiðini ve
Rus emekçilerinin öncü rolünü de ayrý ayrý tahlil etmiþtir. Stalin, bu
yolla, emperyalizmde çeliþkilerin genelliðini tahlil etmiþ, leninizmin,
emperyalizm döneminin marksizmi olduðunu göstermiþ ve genel
emperyalizm çeliþkisi içinde çarlýk Rusyasý emperyalizminin özgüllüðünü tahlil etmiþ; Rusyanýn, proleter devriminin teori ve taktiðinin yurdu olmasýnýn nedenini göstermiþ, ve böyle bir özgüllükte
[sayfa 50] çeliþkinin evrenselliðinin nasýl olup da bulunduðunu açýklamýþtýr. Stalinin yaptýðý bu çeþit bir tahlil, çeliþkinin özgüllüðü ve evrenselliði ile iç baðlarýný anlamamýza yardým eder.
Diyalektiðin nesnel olaylarýn incelenmesine uygulanmasý
sorununa gelince, Marx ve Engels, ve gene Lenin ve Stalin, daima
öznel yanýlgýlardan kaçýnmayý ve fiili nesnel hareketlerdeki somut
koþullardan bu olaylardaki somut çeliþkileri bulmayý, çeliþkilerin
her yönünün somut rolünü ve çeliþkiler arasýndaki somut iç baðlantýlarý araþtýrmayý salýk vermiþlerdir. Dogmacýlarýmýz, incelemelerinde bu yolu tutmadýklarý için tamamen haksýzdýrlar. Dogmacýlarýmýzýn
baþarýsýzlýðý bizim için bir ders olmalý ve nitelemelerimizde böyle
bir tutum takýnmalýyýz, bunun baþka çýkar yolu yoktur.
Çeliþkinin evrenselliði ile çeliþkinin özgüllüðü arasýndaki iliþki,
çeliþkinin ortak niteliði ile tek ve ayrý niteliði arasýndaki iliþkinin
aynýdýr. Ýlki ile (çeliþkinin evrenselliði ve özgüllüðü), çeliþkinin, baþtan
sona kadar bütün süreçlerde var olduðunu ve devam ettiðini, çeliþkilerin hareketler, þeyler, süreçler ve düþünceler olduðunu söylemiþ
oluyoruz. Bu, her zaman ve her ülke için geçerli olan ve hiç bir istisnasý olmayan evrensel bir ilkedir. Yani ortak nitelik, ya da mutlaklýktýr. Ama bu ortak nitelik, her tek ve ayrý nitelikte vardýr: tek ve ayrý
nitelik olmaksýzýn, ortak nitelik olamaz. Bütün tek ve ayrý nitelikler
kaldýrýlsa, ortada artýk nitelik diye bir þey kalmaz. Her çeliþki özgül
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olduðu için tek ve ayrý nitelikler ortaya çýkmýþtýr. Bütün tek ve ayrý
nitelikler koþula baðlý ve geçicidir, yani baðýntýlýdýr (görelidir).
Bu ortak nitelik, tek ve ayrý nitelik, mutlaklýk ve baðýntýlýlýk
ilkesi, þeylerdeki çatýþma sorununun özüdür. Bunu anlamamak, diyalektiði anlamamak demektir. [sayfa 51]
IV. BAÞ ÇELÝÞKÝ VE BÝR ÇELÝÞKÝNÝN
ANA YÖNÜ

Çeliþkinin özgüllüðü sorunuyla ilgili olarak tahlil edilmesi gereken iki nokta daha vardýr: baþ çeliþki ve bir çeliþkinin ana yönü.
Karmaþýk bir þeyin geliþme sürecinde birçok çeliþki vardýr;
bunlardan birinin varlýðý ya da geliþmesi, öteki çeliþkilerin varlýðýný
ve geliþmesini belirler ya da bunlar üzerinde etkili olur ki, iþte bu,
baþ çeliþkidir.
Örneðin kapitalist bir toplumda çeliþkideki iki karþýt güç, proletarya ve burjuvazi, baþ çeliþkiyi oluþturur. Öteki çeliþkiler, örneðin
feodal sýnýf kalýntýlarý ile burjuvazi, köy küçük-burjuvazisi ile burjuvazi, proletarya ile köy küçük-burjuvazisi, tekelci olmayan kapitalistler ile tekelci kapitalistler, burjuva demokrasisi ile burjuva faþizmi
arasýndaki, kapitalist ülkeler arasýndaki ve emperyalizm ile sömürgeler arasýndaki çeliþki, bu baþ çeliþkiyle belirlenir ya da onun etkisi
altýndadýr.
Çin gibi yarý-sömürge ülkelerde, baþ çeliþki ile öteki çeliþkiler
arasýndaki iliþki, karmaþýk bir durum gösterir.
Emperyalizm böyle bir ülkeye savaþ açtýðý zaman, bir avuç
hain dýþýndaki bütün sýnýflar, emperyalizme karþý ulusal bir savaþ
vermek için, geçici bir süre birleþirler. Bu gibi zamanlarda emperyalizm ile bu ülke arasýndaki çeliþki, baþ çeliþki olur ve ülkedeki
çeþitli sýnýflar arasýndaki çeliþkiler (feodal sistem ile büyük halk
kitleleri arasýndaki baþ çeliþki de dahil) geçici olarak ikincil duruma
düþer. Çinde, 1840 Afyon Savaþý,37 1894 Çin-Japon Savaþý,38 1900 Yi
37
18. yüzyýlýn sonundan beri, Ýngilizler, Çine büyük miktarda afyon gönderiyorlardý. Böylece hem Çin halký afyonlanýyor, hem de Çinin gümüþ madenleri soyuluyordu.
1840ta Çin ile olan ticaretini güvenlik altýna almak bahanesiyle Ýngiltere silahlý bir
saldýrýya giriþti. Çin askerleri ve halký, istilacýlara kahramanca karþý koyduðu halde,
1842de Çing hanedaný, saldýrgan Ýngilizlerle Nankinde bir sözleþme imzaladý. Bu
sözleþme gereðince Hong Kong Ýngiliz egemenliðine býrakýldýðý gibi, bütün büyük
kentlerin kapýlarý Ýngiliz mallarýna açýlýyor, gümrük resimleri azaltýlýyordu.
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Ho Tuan [sayfa 52] Savaþý ve bugün Çin-Japon Savaþýnda durum budur.
Ama baþka bir durumda, çeliþkiler konum deðiþtirir. Emperyalizm, sömürüsünü sürdürmek için, savaþ baskýsýný tam uygulamayýp, iþine geldiði ölçüde nispeten yumuþak siyasal, ekonomik ve
kültürel önlemleri benimserse, bu yarý-sömürge ülkelerdeki egemen sýnýflar, emperyalizm ile anlaþarak, büyük halk kitlelerini birlikte sömürmek üzere bir ittifak kurarlar. Bu gibi zamanlarda,
genellikle, halk kitleleri, emperyalizm ile feodal sýnýfýn kurduðu ittifaka karþý baþkaldýrarak iç savaþa giriþir. Emperyalistler ise doðrudan doðruya harekete geçmeksizin, halkýn sömürülmesi ve ezilmesi
için, bu ülkelerin gericilerine dolaylý yardým yollarýný benimserler.
Böylece iç çeliþki, iyice þiddetlenir. Çindeki, 1911 Devrim Savaþý,
1924-1927 Devrim Savaþý ve 1927den beri süren Tarýmsal Devrim
Savaþýnda durum budur. Yarý-sömürge ülkelerdeki çeþitli gerici egemen topluluklar arasýndaki iç savaþlar da (Çindeki savaþ aðalarý
arasýndaki savaþlar gibi) ayný kategoriye girer.
Devrimci bir iç savaþ, emperyalizm ile ortaklarýný içteki gericileri tehdit eder bir duruma geldi mi, emperyalizm, egemenliðini sürdürmek için yukarda söylenilenden baþka yollarý da
benimsemekten çekinmez. Ya devrimci cepheyi içerden bölmeye
çalýþýr, ya da içteki gericilere yardým için silahlý kuvvetler gönderir.
Böyle zamanlarda, yabancý [olan] emperyalizm ile yerli [olan] gericilik, açýkça, bir kutupta; büyük halk kitlesi öteki kutupta toplanýr ve
böylece öteki çeliþkilerin geliþmesini belirleyen ya da etkileyen baþ
çeliþki meydana gelmiþ olur. Ekim Devriminden sonra Rus gericilerine karþý çeþitli kapitalist ülkelerce saðlanan yardým, silahlý müdahalenin bir örneðidir. Çan Kayþekin [sayfa 53] 1927deki ihaneti ise,
devrimci cephenin parçalanmasýna örnektir.
Ama ne olursa olsun, kuþkusuz, bir geliþme sürecinin her
aþamasýnda, baþ rolü oynayan bir tek baþ çeliþki vardýr.
Bundan dolayý, bir süreçte birkaç çeliþki varsa, bunlardan
yalnýzca bir tanesi baþ ve belirleyici rolü oynar, geri kalaný, ikincildir
38
1894 Çin-Japon Savaþý, Kore ve Çini istila amacý ile Japon emperyalistleri
çýkartmýþlardý. Çin askerleri ile bazý yurtsever generaller kahramanca savaþtýlarsa
da, Çing hanedanýnýn kokuþmuþluðu yüzünden gerekli savaþ hazýrlýklarý yapýlamadý
ve Çin bu savaþtan yenik çýktý. 1895te, Çing hükümeti, Japonlar ile utanç verici
Þimonoseki antlaþmasýný imzaladý.
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ve ikinci derecede bir yer tutar. Birden fazla çeliþkinin bulunduðu
bir karmaþýk süreç incelenirken, baþ çeliþkinin meydana çýkartýlmasý için elimizden gelen çabayý esirgememeliyiz. Bu baþ çeliþki,
bir kere kavranýldý mý, sorunlar kolaylýkla çözülebilir. Kapitalist toplumu inceleyen Marksýn bize öðrettiði yöntem, iþte budur. Lenin
ile Stalin, emperyalizm ile kapitalizmin genel bunalýmýný ve Sovyet
ekonomisini incelerken de, bu yöntemi kullandýlar. Binlerce bilgin
ve eylem adamý, bu yöntemi anlamýyorlar ve sonuçta, sanki, sisli
bir denizde kaybolmanýn þaþkýnlýðý içinde sorunun candamarýný
keþfedemiyorlar ve onun çeliþkilerini çözümlemenin bir yolunu bulamýyorlar.
Yukarda da denildiði gibi, bir süreçteki çeliþkilerin hepsini
birbirine eþitmiþ gibi ele alamayýz; baþ ve ikincil çeliþkileri birbirinden ayýrmamýz ve baþ çeliþkiye özel bir önem vermemiz gerekir.
Ne var ki, baþ olsun, ikincil olsun, bir çeliþkideki iki çeliþik yönü eþit
olarak ele alabilir miyiz? Hayýr, alamayýz. Her çeliþkide, çeliþik yönlerin geliþmesi, ayný deðildir. Bazan bir denge varmýþ gibi gelir ama,
bu, daima geçici ve baðýntýlý bir duyumdur. Asýl olan kararsýzlýk,
eþitsizliktir. Ýki çeliþik yönden birisi ana, öteki ikincildir. Çeliþkide
baþ rolü oynayan, ana yöndür. Bir þeyin niteliðini, çeliþkinin egemen duruma geçen ana yönü belirler.
Ama bu durum da duraðan deðildir. Bir çeliþkinin ana ve
ikincil yönleri, birbirine dönüþür ve o þeyin niteliði de buna baðlý
olarak deðiþir. Belirli bir süreçte ya da bir çeliþkinin geliþmesindeki
belirli bir aþamada, ana yön A ve ikincil yön B iken, geliþmenin
baþka bir aþamasýnda ya da [sayfa 54] geliþmenin baþka bir sürecinde
bu roller deðiþebilir. Bu, bir þeyin geliþmesi sýrasýnda, birbirlerine
karþý savaþým veren iki yönün güçlerindeki azalmaya ya da artmaya
baðlýdýr.
Çoðu zaman eskinin yerini yeninin aldýðýný söyleriz. Eskinin yerini yeninin almasý, evrenin genel, sürekli ve deðiþmez bir
yasasýdýr. Bir þey, kendisini, niteliðine, içinde bulunduðu koþullara
uygun olarak ve çeþitli sýçramalarla baþka bir þeye dönüþtürür. Bu,
eskinin yerine yeninin geçmesi sürecidir. Her þey, yeni yönü ile eski
yönü arasýnda bir çeliþki içerir. Bu çeliþkiler, bir dizi karmaþýk
savaþým oluþtururlar. Bu savaþýmlar sonucu olarak yeni yön büyür,
yükselir ve egemen duruma gelir. Buna karþýlýk, eski yön küçülür
ve yavaþ yavaþ yok olmaya yüztutar. Yeni yön, eski yön üzerinde
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egemen duruma gelince, eski þeyin niteliði yerine, yeni þeyin niteliði geçer. Böylece bir þeyin niteliði, egemen duruma geçen çeliþkinin
ana yönü tarafýndan belirlenir. Çeliþkinin egemen duruma geçen
ana yönü, bir deðiþikliðe uðrar, o þeyin niteliði de buna baðlý olarak
deðiþir.
Kapitalist toplumda, kapitalizm, eski feodal toplum dönemindeki baðýmlý durumunu egemen duruma getirdi ve buna uygun
olarak toplum yapýsý da feodal tarzdan kapitalist tarza dönüþmüþ
oldu. Yeni, kapitalist toplum döneminde, baþlangýçta egemen olan
feodal güçler baðýmlý duruma düþerler ve yavaþ yavaþ kaybolmaya
yüztutarlar. Örneðin, Ýngiltere ile Fransada durum böyledir. Üretici
güçlerin geliþmesiyle, burjuvazi ilerici bir rol oynayan yeni bir sýnýf
olmaktan çýktý ve gerici bir rol oynayan eski bir sýnýf oldu. Bu durum, burjuvazinin, proletarya tarafýndan yenilmesine ve özel olarak
sahip olduðu üretim araçlarýndan ve iktidardan yoksun býrakýlarak
yavaþ yavaþ sönmeye mahküm olmasýna kadar sürecektir. Burjuvaziden sayýca daha fazla olan ve burjuvazi ile ayný zamanda çoðalan, ama onun egemenliði altýnda olan proletarya, yeni bir güçtür.
Yavaþ [sayfa 55] yavaþ güçlenerek baðýmsýz ve tarihte öncü bir rol
oynayan bir sýnýf olur ve sonunda, burjuvaziye baðýmlý durumdan
siyasal iktidara sahip çýkan bir sýnýf durumuna gelir. Böyle bir zamanda toplumun yapýsý, eski kapitalist toplumdan, yeni, sosyalist
topluma dönüþmüþ olur. Bu, Sovyetler Birliðinin geçtiði ve bütün
toplumlarýn kaçýnýlmaz olarak geçecekleri bir yoldur.
Örneðin, Çini alalým. Çini bir yarý-sömürge yapan çeliþkide,
Çin, baðýmsýz bir ülkeden yarý-sömürge bir ülke haline gelirken,
emperyalizm, baþlýca yeri iþgal eder ve Çin halkýný ezer. Ama bu
durum, kaçýnýlmaz olarak deðiþecek; iki taraf arasýndaki savaþta,
proletaryanýn önderliði altýnda geliþen Çin halkýnýn gücü, Çini kesenkes yarý-sömürge durumundan baðýmsýz bir ülke durumuna getirecektir. Emperyalizm ülkeden sökülüp atýlacak, eski Çin, kaçýnýlmaz olarak yeni Çine dönüþecektir.
Eski Çinin yeni Çine dönüþmesi, Çinin eski feodal güçleri
ile yeni Çin halkýnýn güçleri arasýndaki durumda da bir deðiþikliði
gerektirir. Eski feodal mülk sahipleri yönetici iken, yönetilenler olacaklar; proletaryanýn önderliðinde, halk, yönetilen olmaktan çýkýp,
yönetici olacaktýr. Ayný zamanda, Çin toplumunun yapýsý da deðiþecek, eski yarý-sömürge ve yarý-feodal toplum, yeni ve demokratik
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bir toplum olacaktýr.
Bu gibi karþýlýklý dönüþümlere tarihimizde de raslanýr. Çini
üçyüz yýla yakýn yöneten Mançu hanedaný 1911 Devrimi ile devrilmiþ,
Sun Yat-senin önderliðindeki Devrimci Birlik bir zaman için baþarý
kazanmýþtýr. 1924-1927 Devrim Savaþýnda, Komünist-Kuomintang
güçbirliðini temsil eden ve aslýnda zayýf olan güneydeki devrimci
güçler güçlenmiþ, Kuzey Harekâtýnda zafer kazanmýþ ve buna karþýlýk
kuzeyde bir zamanlarýn güçlü savaþ aðalarý devrilmiþtir. 1927de örgütlü devrimci halk güçleri, gerici Kuomintang güçlerinin saldýrýlarýyla zayýf düþmüþse de, saflarý arasýndaki [sayfa 56] oportünizmi eleyerek yavaþ yavaþ yeniden güçlenmiþtir. Devrimci önderliði altýndaki
üslerde eskiden yönetilen köylüler yönetici olmuþ, toprak aðalarý
ise tam ters bir dönüþüme uðramýþlardýr. Dünyada, daima bu biçimde, eskinin yerine yenisi geçer, eski elenir, yeni onun yerini alýr; ya
da eski devrilir, yeni yükselir.
Devrimci savaþýmda bazý zamanlar, zorluklar elveriþli koþullardan baskýn çýkar ve bu zorluklar çeliþkinin ana yönünü, elveriþli
koþullar ikincil yönünü oluþturur. Ne var ki, güçlükler, devrimcilerin
çabasýyla yavaþ yavaþ yenilir, elveriþli yeni bir durum yaratýlýr ve zor
durum, yerini, elveriþli duruma býrakýr. Çinde, 1927 Devriminin baþarýsýzlýða uðramasýndan sonra ve Çin Kýzýl Ordusunun Uzun Yürüyüþü
sýrasýnda, durum böyle idi. Þimdiki Çin-Japon Savaþýnda, Çin, gene
zor bir durumdadýr; ama biz, bu durumu deðiþtirebiliriz ve hem
Çindeki ve hem de Japonyadaki durumda köklü bir deðiþiklik
yaratabiliriz. Devrimciler hata yaptýklarý takdirde, tersine, elveriþli
koþullar, güçlüklere dönüþebilir. 1924-1927 Devriminin zaferi bir yenilgiye dönüþmüþtür. 1927den sonra güneyde geniþleyen devrimci
üslerin hepsi, 1934te yenilgiye uðramýþtýr.
Bilgisizlikten bilgiye geçiþimiz sýrasýndaki çalýþma ve incelemelerimizdeki çeliþkiler de böyledir. Marksizmi incelemeye baþladýðýmýz sýrada, bilgisizliðimiz ya da marksizm üzerine olan dermeçatma bilgimiz, marksist bilgi ile çeliþki halindedir. Yoðun bir çalýþma
sonunda bilgisizlik bilgililiðe, derme-çatma bilgi tam bilgiye ve marksizmin körükörüne uygulanmasý, bilerek uygulanmaya dönüþtürülebilir.
Bazýlarý, belli çeliþkilerde durumun böyle olmadýðýný sanmaktadýrlar. Örneðin üretici güçler ile üretim iliþkileri arasýndaki çeliþkide,
üretici güçler, ana yöndür; teori ile pratik arasýndaki çeliþkide, pra-
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tik, ana yöndür; ekonomik altyapý ile bunun üstyapýsý arasýndaki
çeliþkide, ekonomik [sayfa 57] altyapý, ana yöndür ve bunlarýn karþýlýklý
durumlarýnda bir deðiþme yoktur, deniyor. Bu, diyalektik materyalizmin deðil, mekanik materyalizmin görüþüdür. Üretici güç1erin,
pratiðin, ekonomik altyapýnýn genellikle ana ve belirleyici rolde belirdikleri doðrudur. Bunu yadsýyan, materyalist deðildir. Ama belirli
koþullar altýnda, üretim iliþkileri, teori ve üstyapý gibi yönler, kendilerini, baþ ve belirleyici rolde ortaya koyabilirler. Bunu da kabul
etmek gerekir. Üretim iliþkileri deðiþmeksizin üretici güçler geliþemiyorsa, üretim iliþiklerindeki deðiþme, baþ ve belirleyici bir rol
oynar. Leninin, Devrimci teori olmadan, devrimci hareket olamaz.
sözlerini söylediði sýrada, devrimci teorinin yaratýlmasý ve savunulmasý, baþ ve belirleyici bir rol oynuyordu. Herhangi bir iþ yapýlacaðý
zaman, bu iþin yapýlmasý ile ilgili buyruklar, yöntemler, plan ya da
ilkeler yoksa, ana ve belirleyici etken, buyruk, yöntem, plan ya da
ilkedir. Üstyapýnýn (siyaset, kültür vb.) ekonomik altyapýnýn geliþmesine engel olduðu zamanlarda, siyasal ve kültürel reformlar baþ ve
belirleyici rol oynarlar. Bunu söylemekle materyalizme tersi mi
düþüyoruz? Hayýr. Çünkü, bütün olarak tarihin geliþmesinde maddi
þeylerin manevi þeyleri, toplumsal varlýðýn toplumsal bilinci belirlediðini kabul etmekle, ayný zamanda, manevi þeylerin ve toplumsal
bilincin toplumsal varlýk üzerindeki, üstyapýnýn ekonomik altyapý
üzerindeki etkilerini de kabul ediyoruz ve kabul etmek zorundayýz.
Bu, materyalizme ters düþmek deðil, mekanik materyalizmden kaçýnmak, diyalektik materyalizme sýký sýkýya sarýlmaktýr.
Çeliþkinin özgüllüðü sorununu incelerken, bu iki yönü bir
süreçteki baþ çeliþki ile ikincil çeliþkileri ve bir çeliþkinin ana ve
ikincil yönlerini incelemeseydik, yani çeliþkinin bu iki yönünün
ayýrýcý özelliðini ayrý ayrý ele almasaydýk, soyut bir inceleme içinde
sýkýþýr kalýr, bir çeliþkinin yönlerini somut olarak anlayamaz ve sonuçta onu [sayfa 58] çözmek için doðru yöntemi bulamazdýk. Çeliþkinin
bu iki yönünün ayýrýcý özelliði ya da özgüllüðü, çeliþik güçlerin tekdüze olmadýðýný gösterir. Dünyada hiç bir þey dümdüz geliþmez. Bu
yüzden düz geliþme ya da denge teorisine karþý çýkmamýz gerekir.
Ayný zamanda, bir çeliþkinin somut koþullarýyla, bir çeliþik süreci
içinde ana ve ikincil yönlerin deðiþmesi, yeninin eski þeyler yerine
geçme gücünü gösterir. Çeliþkide tekdüze olmayýþ koþullarýnýn incelenmesi, baþ çeliþki ile ikincil çeliþkilerin incelenmesi, bir çeliþkinin
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ana ve ikincil yönlerinin incelenmesi, devrimci bir partinin, siyasal,
askeri, stratejik ve taktik buyruklarýný belirlemede önemli yöntemlerden birini oluþturur.
V. BÝR ÇELÝÞKÝNÝN YÖNLERÝNÝN ÖZDEÞLÝÐÝ
VE SAVAÞIMI

Çeliþkinin evrenselliði ve özgüllüðü sorununu kavradýktan sonra, þimdi de, bir çeliþkinin yönlerinin özdeþliði (identity) ve savaþýmý
sorununun incelenmesine gelmiþ bulunuyoruz.
Özdeþlik, birlik, uygunluk, iç uygunluk, içiçe geçme, karþýlýklý
baðlýlýk (var olabilme için karþýlýklý baðlýlýk), içten baðlýlýk ya da
iþbirliði. Bu çeþitli terimlerin hepsi ayný anlama gelir, ve þu iki noktaya dayanýr: önce, bir þeyin geliþme sürecindeki her çeliþkinin iki
yönünün herbiri, varlýðýný öteki yönde bulur ve her iki yön ayný varlýkta birlikte bulunur. Sonra, çeliþik iki yönün herbiri, belirli koþullar
altýnda birbirlerine dönüþmeye eðilimlidir. Özdeþlik terimi ile, iþte
bunu demek istiyoruz.
Lenin diyor ki:
Diyalektik, karþýtlarýn nasýl özdeþ olabileceðini; özdeþ duruma gelebileceðini (deðiþip özdeþ duruma gelebileceðini); hangi
koþullar altýnda birbirlerine dönüþüp özdeþ olabileceðini; insan aklýnýn, bu karþýtlara, niçin ölü, katý þeyler olarak bakmayýp, bunlarý,
yaþayan, koþullara baðlý, deðiþebilir [sayfa 59] ve birbirlerine dönüþebilir
þeyler olarak görmesi gerektiðini anlatan teoridir.39
Leninin bu paragrafýnýn anlamý nedir?
Her süreçteki çeliþik yönler, birbirini dýþtalar, birbiriyle savaþýr
ve birbirine karþýdýr. Bu çeliþik yönler, istisnasýz, dünyadaki bütün
þeylerin geliþme sürecinde (insan düþüncesi de dahil) bulunur. Yalýn bir süreçte yalnýz bir çift karþýt vardýr: oysa karmaþýk bir süreçte
bir çiftten çok daha fazladýr. Bu karþýt çiftler de ayrýca birbiriyle çeliþiktir. Dýþ dünyadaki her þey ve insan düþüncesi, böylece biçimlenmiþ ve harekete geçmiþtir.
Böyle ise, özdeþlik ya da birlik diye bir þey yoktur. Olmayan
þeylerin sözünü nasýl ederiz?
39
Hegelin Mantýk Bilimi, Kitap I, Bölüm Ide, Leninin Belirleyiciler (nitelik)
üzerine notlarýndan. Collected Works, Moscow 1958, Vol. XXXVII, s. 97-98.
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Bunun nedeni: çeliþik bir yön, tek baþýna bulunamaz. Kendisine karþýt yön almazsa, bir yön, varlýk koþulunu yitirir. Ýnsan aklýnda çeliþik þeylerin ya da kavramlarýn yalnýz bir yönü tek baþýna var
olabilir mi? Yaþam olmaksýzýn ölüm olmaz; ölümsüz de yaþam olmaz. Üst olmadan alt olmaz, alt olmadan üst olmaz. Talihsizlik olmazsa, talihlilik olur mu? Talihlilik olmazsa, talihsizlik olur
mu? Kolaylýk olmaksýzýn zorluk olmaz; zorluk olmaksýzýn kolaylýk
olmaz. Aða olmazsa yarýcý olmaz; yarýcý olmazsa aða olmaz. Burjuvazisiz proletarya olmaz; proletaryasýz burjuvazi olmaz. Uluslarýn
emperyalistler tarafýndan sömürülmesi olmasa, sömürge ve yarýsömürgeler olmaz; sömürgeler ve yarý-sömürgeler olmasa, uluslarýn emperyalistler tarafýndan sömürülmesi olmaz. Bütün karþýt öðeler
böyledir: belirli koþullar nedeniyle, bunlar, bir yandan birbirlerine
karþýt, öte yandan birbirlerine baðlý, içiçe ve içten baðlýdýr. Ýþte buna
özdeþlik diyoruz. Bütün çeliþik yönler, belirli koþullar nedeniyle, özdeþ deðil diye nitelendirilir ve bunlarýn çeliþik olduðu söylenir. Ama
bunlar, ayný zamanda, özdeþlikleriyle de [sayfa 60] nitelendirilir ve birbirlerine baðlýdýrlar. Lenin, diyalektiðin, karþýtlarýn nasýl olup da özdeþ olduðunu ve olabileceðini incelediðini söylediði zaman, bu
duruma iþaret ediyor. Nasýl özdeþ olabilirler? Birbirlerinin karþýlýklý
var oluþ koþullarý olduklarý için. Bu, özdeþliðin ilk anlamýdýr.
Yalnýzca çeliþik yönlerin karþýlýklý olarak birbirlerinin varlýklarýný devam ettirdiklerini, yani aralarýnda özdeþlik olduðunu ve bu
özdeþlik nedeniyle ayný varlýkta yanyana bulunabileceklerini söylemek yeter mi? Hayýr, yetmez. Ýki karþýt yanýn varlýklarýnýn devamý
için birbirlerine baðlý oluþlarý ile iþ bitmez; asýl önemlisi, bu þeylerin
birbirlerine dönüþmeleridir. Yani bir þeydeki iki çeliþik yönün herbiri, belirli koþullar nedeniyle, kendi karþýtýna dönüþmek eðilimi taþýr.
Bu, çeliþkinin özdeþliðinin ikinci anlamýdýr.
Öyleyse burada da, özdeþlik niçin vardýr, sorusu sorulabilir.
Gördüðümüz gibi, bir zamanlarýn yönetilen proletaryasý, devrim yoluyla, yönetilmekten kurtuluyor; daha önce yönetici durumundaki
burjuvazi ise bu durumunu yitiriyor ve karþýtlarýn baþlangýçtaki yerini alýyor. Þunu sormak isterim: belirli koþullar altýnda, karþýtlar arasýnda bir bað, bir özdeþlik olmasa, böyle bir deðiþiklik nasýl olabilir?
Yeni Çin tarihinin belirli bir döneminde olumlu bir rol oynayan Kuomintang, sýnýfsal niteliði gereði ve emperyalizmin kýþkýrtmasýyla (koþullar bunlardý) 1927den sonra karþý-devrimci bir parti
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olduysa da, Çin ile Japonya arasýndaki ulusal çeliþkilerin þiddetlenmesiyle ve Komünist Partinin ulusal birlik cephesi siyaseti gütmesiyle (koþullar bunlardý) Japonlara karþý koymak konusunda bizimle
anlaþmak zorunda kaldý. Çeliþik þeyler birbirlerine dönüþür ve aralarýnda belirli bir özdeþlik vardýr.
Yürüttüðümüz tarýmsal devrim ile, toprak aðalarý sýnýfý topraksýz, ve buna karþýlýk, topraksýz köylüler küçük toprak sahibi oluyor.
Varlýk ve yokluk, kazanç ve kayýp belirli koþullar nedeniyle birbirlerine bir iç baðla baðlýdýr, iki [sayfa 61] yanda bir özdeþlik vardýr. Sosyalizm koþullarýnda, köylünün özel mülkiyet sistemi, sosyalist tarýmýn
kamu mülkiyetine dönüþecektir. Bu, Sovyetler Birliðinde böyle olduðu gibi, bütün dünyada da böyle olacaktýr. Özel mülkiyet ile kamu
mülkiyeti arasýnda, felsefenin özdeþlik, ya da birbirine dönüþüm, ya
da içiçe geçme dediði bir köprü vardýr.
Proletarya ya da halk diktatörlüðünü saðlamlaþtýrmak, aslýnda, bu diktatörlüðü kaldýrmak ve bütün sistemlerin giderileceði daha
yüksek bir aþamaya ulaþmak için gerekli koþullarý hazýrlamaktýr.
Komünist Partisini kurmak ve geliþtirmek, Komünist Partisini de,
öteki bütün partileri de ortadan kaldýrmak için gerekli koþullarý hazýrlamaktýr. Komünist Partisinin liderliði altýnda devrimci bir ordu
kurmak ve devrimci bir savaþý sürdürmek, gene, aslýnda, savaþýn
büsbütün ortadan kaldýrýlmasý için gerekli koþullarý hazýrlamaktýr.
Bu karþýtlar, ayný zamanda birbirlerinin tamamlayýcýsýdýr.
Herkesin bildiði gibi savaþ ve barýþ, birbirlerine dönüþür. Savaþ
barýþa dönüþür; örneðin Birinci Dünya Savaþý, savaþ sonrasý barýþýna
dönüþmüþtür. Çindeki iç savaþ da sona ermiþ, iç barýþ kurulmuþtur.
Barýþ savaþa dönüþür: örneðin 1927 Komünist-Kuomintang güçbirliði savaþa dönüþmüþtür, ve dünyadaki bugünkü barýþ durumu belki
de ikinci bir dünya savaþýna dönüþecektir. Niçin? Çünkü sýnýflý bir
toplumda savaþ ve barýþ gibi çeliþik þeyler, belirli koþullar altýnda,
özdeþlik halindedir.
Bütün çeliþik þeyler birbirlerine içten baðlýdýr ve bunlar, belirli koþullar altýnda, bir varlýkta, yalnýzca birarada bulunmazlar, ayný
zamanda, belirli koþullar altýnda birbirlerine dönüþürler. Ýþte, çeliþkilerin özdeþliðinin tam anlamý budur. Leninin, özdeþ duruma gelebileceði (deðiþip özdeþ duruma gelebileceði); hangi koþullar altýnda birbirlerine dönüþüp özdeþ olabileceði... sözleri tam bu anlamda söylenmiþtir.
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Ýnsan aklýnýn, bu karþýtlarý, niçin ölü, katý þeyler olarak [sayfa
deðil, bunlarý yaþayan, koþullara baðlý, deðiþebilir ve birbirine
dönüþebilir þeyler olarak görmesi gerekir? Nesnel þeyler böyledir
de ondan. Nesnel þeylerdeki çeliþik yönlerin birliði ya da özdeþliði
ölü ve katý olmayýp, yaþayan, koþullara baðlý, deðiþebilir, geçici, baðýntýlý bir durumdur. Bütün çeliþik yönler, belirli koþullar altýnda karþýtlarýna dönüþürler. Ýnsan düþüncesinde yansýyan bu durum, marksizmin materyalist diyalektik dünya görüþüdür. Yalnýzca geçmiþteki
ve bugünkü gerici egemen sýnýflarla bunlarýn hizmetindeki metafizikçiler, karþýtlarý birbirlerine dönüþebilen, yaþayan, koþullara baðlý,
deðiþebilir þeyler olarak görmeyip, ölü, katý þeyler olarak görürler
ve halký kandýrarak egemenliklerini sürdürebilmek için bu yanlýþ
görüþü yaymaya çalýþýrlar. Bizim ödevimiz, bu gibi yanlýþ, gerici ve
metafizik düþünceleri açýklamak ve þeylerdeki diyalektiði yaymak,
dönüþümlerini hýzlandýrmak ve devrimin amacýna ulaþmaktýr.
Çeliþkilerin belirli koþullar altýnda özdeþ duruma geldiklerini
söylerken hem gerçek ve somut çeliþkilere, hem de çeliþik yönlerin birbirlerine gerçek ve somut olarak dönüþümlerine iþaret etmiþ
oluyoruz. Mitolojideki sayýsýz dönüþümler; örneðin, Þan Hai Çingde,40 Kua Funun güneþle yarýþmasý; Huai Nan Çuda,41 Yinin dokuz
güneþi okla vurmasý; Þi Yu Çide42 maymun-tanrýnýn yetmiþiki kýlýða
girmesi; Liao Çainin Garip Serüvenlerinde,43 cin ve perilerin insan
oluvermeleri gibi karþýtlarýn birbirine dönüþümleri [sayfa 63] insanlar
arasýndaki karmaþýk ve gerçek karþýtlarýn birbirlerine dönüþümleri
örnek alýnarak uydurulmuþ, çocuksu, hayali, düzmece dönüþümlerdir ve somut karþýtlarda görülen somut dönüþümler deðildir. Marx,
Her mitoloji, doða güçleri üzerinde hayal alanýnda ve hayal aracýlýðýyla egemenlik kurar ve o güçlere biçim verir. Onun için doða

62]

40
Þan Hai Çing (Daðlar ve Denizler Kitabý). Bu kitaptaki masallardan birinde,
kahraman Kua Fu, güneþin peþine düþer ve onu yakalar, ama susuzluktan canverir
ve yanýndaki askerler, Teng ormanýndaki aðaçlar haline gelirler.
41
Yi, eski Çinde okçuluðu ile ün yapmiþ bir kahraman. MÖ 2. yüzyýldaki bir
efsaneye göre, Ýmparator Yao zamanýnda gökte on güneþ vardý. Bu güneþlerin bitkileri
yakýp kavurmasý üzerine, Ýmparator Yao, Yiye bunlarý oku ile vurmasýný buyurdu.
Okçu bu güneþlerden dokuz tanesini vurup indirdi.
42
Þi Yu Çi (Batýya Göç). 16. yüzyýla ait roman. Romanýn kahramaný maymuntanrý Sun Vu-kung, istediði anda, kuþ, aðaç, taþ gibi yetmiþiki kýlýða girebilir.
43
Pu Sung-lingin 17. yüzyýlda yazdýðý Liao Çainin Garip Serüvenleri, 431 tane
cin ve peri masalýný içeriyor.
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güçleri gerçekten egemenlik altýna alýnýnca, mitoloji de ortadan
kaybolur.44 diyor. Ýnsanlarýn doða güçlerini hayali olarak fethettikleri mitoloji ve çocuk masallarýndaki sonsuz deðiþim anlatýmlarý,
herkesin hoþuna gittiði gibi, mitolojinin iyisi, Marksýn dediði gibi,
bitmeyen bir çekiciliðe, sevimliliðe sahiptir. Böyle de olsa, mitoloji, somut çeliþkilere dayanmaz ve bu nedenle de gerçeði bilimsel
olarak yansýtmaz. Kýsacasý, mitoloji ile çocuk masallarýndaki çeliþkiyi
oluþturan yönlerin, somut deðil, ancak hayali bir özdeþliði vardýr.
Marksist diyalektik, gerçeðin dönüþümündeki özdeþliði, bilimsel olarak yansýtýr.
Niçin yalnýz yumurta civcive dönüþür de taþ dönüþmez? Niçin
savaþ ile barýþ arasýnda özdeþlik vardýr da savaþ ile taþ arasýnda
yoktur? Niçin insandan yalnýz insan doðar da baþka bir þey doðmaz? Karþýtlarýn özdeþliði, yalnýz bazý gerekli koþullar altýnda vardýr
da ondan. Bu belirli ve gerekli koþullar olmaksýzýn özdeþlik olmaz.
Niçin Rusyada 1917 Þubat burjuva-demokratik devrimi ayný
yýlýn Ekim proleter-sosyalist devrimi ile doðrudan ilintilidir de, Fransada burjuva devrimi bir sosyalist devrimle doðrudan ilintili deðildir ve 1871 Paris Komünü45 baþarýsýzlýkla [sayfa 64] sonuçlanmýþtýr?
Öte yandan Moðolistan ve Orta Asyadaki göçebe yaþam tarzý sosyalizmle doðrudan niçin baðlanabilmiþtir? Niçin Çin devrimi kapitalist bir gelecekten kaçýnabilir ve batý ülkelerinin geçtikleri eski tarihsel
yoldan ve bir burjuva diktatörlüðü döneminden geçmeksizin doðrudan doðruya sosyalizme baðlanabilir? Bunlarýn nedeni, zamanýn
somut koþullarýndan baþka bir þey deðildir. Bazý gerekli koþullar var
oldu mu, þeylerin geliþme sürecinde bazý çeliþkiler ortaya çýkar ve
üstelik onlarýn içerdiði karþýtlar birbirlerine baðlý olduklarý gibi, bir44
Karl Marx, Ekonomi Politiðin Eleþtirisine Katký, Giriþ, Sol Yayýnlarý, Ankara
1976, s. 280.
45
Paris Komünü, dünya tarihinde ilk kez devlet iktidarýný temsil eden proleter
bir örgüttür. 18 Mart 1871de Fransiz proletaryasý ayaklanarak Pariste iktidarý ele
geçirmiþtir. Proletaryanýn öncülüðü ile Paris Komünü, 28 Martta seçimle kurulmuþtur.
Bu, proletaryanýn, burjuva devlet çarkýný yýkmak için giriþtiði ilk devrimci kalkýþmadýr
ve tarihte ilk kez, devrilen burjuva devlet iktidarý yerine proleter bir iktidarýn
geçmesidir. O sýrada henüz yeterli olgunluða ulaþmamýþ bulunan Fransýz proletaryasý,
köylü kitleleri ile gerekli ittifaki kuramamýþ, karþý-devrime fazla yumuþak davranmýþ
ve zamanýnda askeri bir saldýrýya geçmemiþtir. Böylece, güç toparlama fýrsatýný
bulan karþý-devrim, saldýrýya geçerek, ayaklanmaya katýlanlari vahþice kýrmýþtýr. Paris Komünü, 28 Mayýsta düþmüþtür.
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birlerine de dönüþürler. Yoksa bunlarýn hiç biri mümkün olmazdý.
Özdeþlik sorunu iþte budur. Peki öyleyse savaþým nedir? Özdeþlik ile savaþým arasýndaki iliþki nedir?
Lenin:
Karþýtlarýn birliði (çakýþmasý, özdeþliði, eþit hareketi) koþullara baðlý, geçici, süreksiz, görelidir. Birbirlerini dýþtalayan karþýtlarýn
savaþýmý, týpký geliþme ve hareketin mutlak oluþu gibi mutlaktýr.46
Leninin bu pasajý ne demektir?
Her sürecin bir baþlangýcý, bir sonu vardýr. Bütün süreçler
kendilerini kendi karþýtlarýna dönüþtürürler. Bütün süreçlerin kararlýlýðý baðýntýlýdýr, ama bir sürecin diðerine dönüþümünde kendini
gösteren kararsýzlýk mutlaktýr.
Bütün þeylerin hareketi, iki durumda olur: baðýntýlý durgunluk durumu ve apaçýk deðiþme durumu. Her iki hareket durumu
da, o þeyde bulunan iki çeliþik etkenin savaþýmý sonucudur. Bir
nesne, hareketin ilk durumundaysa, o þey, nitelik bakýmýndan deðil, yalnýzca nicelik bakýmýndan deðiþiklik geçirir ve duruyormuþ
gibi görünür. Nesne, hareketin ikinci durumundaysa, o þey, ilk durumdaki nicelik [sayfa 65] deðiþmesinde belirli bir uç noktasýna eriþmiþ,
varlýðýn sona ermesinin nedeni olmuþ, bir nitelik deðiþmesini meydana getirmiþ ve bunlarýn sonucu, apaçýk bir deðiþme gibi
görünmüþtür. Günlük yaþamda gördüðümüz birlik, baðlýlýk, bileþme,
uyum, denge, durgunluk, hareketsizlik, duraðanlýk, kararlý denge,
katýlýk, çekim vb., hepsi de, nicelik deðiþmesi durumunda bulunan
þeylerin görünüþleridir. Öte yandan, birliðin çözülüþü; yani bu dayanýþmanýn, bileþimin, uyumun, dengenin, durgunluðun, duraðanlýðýn,
kararlý dengenin, katýlýðýn ve çekimin yýkýlmasý ve herbirinin kendi
karþýtýna dönüþmesi, hepsi de, nitel deðiþme durumundaki þeylerin
görünüþleridir, bir sürecin bir baþkasýna dönüþmesidir. Þeyler, durmadan, kendilerini, hareketin birinci durumundan ikincisine
dönüþtürmektedirler. Oysa karþýtlarýn içindeki savaþým, her iki durumda da bulunur, ama ikinci durumda çözüme ulaþýr. Bunun için,
karþýtlarýn birliðinin koþullara baðlý, geçici ve baðýntýlý olduðunu, buna
karþýlýk, karþýtlar arasýndaki savaþýmýn mutlak olduðunu söylüyoruz.
Yukarda, iki karþýt þey arasýnda özdeþlik olduðu için bu iki
þeyin ayný varlýkta birarada varolabileceðini ve bunlarýn birbirlerine
46

V. Ý. Lenin, Diyalektik Sorun Üzerine, Marx-Engels-Marksizm, s. 337.
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dönüþebileceklerini söylediðimiz zaman, koþula baðlý oluþu, yani
belirli koþullar altýnda iki karþýt þeyin birleþebileceðini ve birbirlerine
dönüþebileceðini belirtmek istemiþtik. Karþýtlarýn özdeþliði yalnýzca
belirli koþullar altýnda olduðu için, özdeþlik þartlý ve baðýntýlýdýr
diyoruz. Burada þunu eklemeliyiz: bir çeliþkideki savaþým, sürecin
baþýndan sonuna kadar devam eder, bir sürecin bir baþkasýna dönüþümünün nedeni olur ve süreçteki savaþým her yerde var olduðu
için, çeliþki içindeki savaþýmýn kayýtsýz þartsýz ve mutlak olduðunu
söyleriz.
Þartlý, baðýntýlý özdeþlik, þartsýz, mutlak savaþým ile birlikte,
her þeydeki karþýtlarýn hareketini oluþturur.
Biz Çinliler, sýk sýk, birbirine karþýt þeyler, birbirini tamamlarlar47 deriz. Bu, karþýtlarýn özdeþliði demektir ve [sayfa 66] metafiziðe
karþý olup, diyalektiktir. Birbirine karþýt olmak, iki çeliþik yönün
karþýlýklý olarak birbirini dýþtalamasý ya da savaþýmý demektir. Birbirlerini tamamlamak, belirli koþullar altýnda iki çeliþik yönün birlik olmasý ve özdeþliðe ulaþmasý demektir. Savaþým, özdeþliðin içinde
bulunur, savaþým olmaksýzýn özdeþlik olmaz.
Özdeþlikte savaþým, özgüllükte evrensellik, tek ve ayrý nitelikte ortak nitelik vardýr. Lenin göreli içinde bir mutlak vardýr48
diyor.
VI. ÇELÝÞKÝDE UZLAÞMAZ KARÞITLIÐIN YERÝ

Karþýtlarýn savaþýmý sorunu, uzlaþmaz karþýtlýðýn ne olduðu
sorununu içerir. Bizim yanýtýmýz: uzlaþmaz karþýtlýk, karþýtlarýn bir
savaþým biçimidir, ama biricik biçimi deðildir.
Ýnsanlýk tarihinde sýnýflararasý uzlaþmaz karþýtlýk, karþýtlar savaþýmýnýn özgül bir belirtisi olarak vardýr. Sömürücü ve sömürülen
sýnýflar arasýndaki çeliþkiyi düþünün. Köleci, feodal ya da kapitalist
bir toplum olsun, iki çeliþik sýnýf, bir toplumda uzun süre birarada
bulunur ve birbirlerine karþý savaþým verirler; ama iki sýnýf arasýndaki çeliþki, belirli bir aþamaya kadar geliþince, açýk bir uzlaþmaz karþýtlýk biçimini alýr ve devrime dönüþür. Sýnýflý bir toplumda, barýþýn
47
Birbirlerine karþýt olan þeyler, ayný zamanda birbirlerini tamamlarlar sözü,
ilkönce, 1. yüzyýlda yaþanmýþ ünlü tarihçi Pan Ku tarafýndan Han Hanedanýnýn Tarihinde kullanýlmýþtýr. Bu söz, o zamandan beri, sýk sýk kullanýlan bir deyim olmutur.
48
V. Ý. Lenin, Diyalektik Sorun Üzerine, Marx-Engels-Marksizm, s. 337.
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savaþa dönüþmesi de böyledir.
Bir bomba, patlamadan önce, belirli koþullar nedeniyle, karþýt
þeylerin yanyana bulunduðu bir varlýktýr. Patlama, yeni bir koþul
(ateþleme) ortaya çýkýnca olur. Benzer bir durum, eski çeliþkileri
çözmek ve yeni þeyler meydana getirmek için açýk bir çatýþma
biçimini alan bütün doða [sayfa 67] olaylarýnda vardýr.
Bu gerçeði kavramak çok önemlidir. Ancak bu yolla, sýnýflý
bir toplumda, devrimlerin ve devrimci savaþlarýn kaçýnýlmazlýðýný
anlayabiliriz. Bunlar olmaksýzýn, toplumsal geliþmede sýçrama yapmak, gerici egemen sýnýflarý devirmek, yani siyasal iktidarý ele geçirmek olanaksýzdýr. Komünistler, gericilerin, toplumsal devrimin gereksizliði ve olanaksýzlýðý üzerine olan aldatýcý propagandalarýný sergilemelidirler. Marksist-leninist toplumsal devrim teorisine sýký sýkýya
sarýlmalý, halka, toplumsal devrimin gerekliliðini, tamamen uygulanabilir olmasýný ve bütün insanlýk tarihinin ve Sovyetler Birliðinin
kazandýðý zaferin bu bilimsel gerçeðe tanýk olduðunu anlatmalýdýr.
Yukarda belirttiðimiz gibi, sýnýflar var oldukça, Komünist Partisi içinde, sýnýf çeliþkileri, doðru ve yanlýþ fikirler arasýnda çeliþkiler
olarak, bu partinin baðrýnda yansýrlar. Baþlangýçta ya da bazý konularda böyle çeliþkiler kendilerini hemen uzlaþmaz karþýtlýk olarak
açýða vurmaz. Sýnýf çatýþmasýnýn geliþmesi ile onlar da geliþir ve
uzlaþmaz karþýtlýk haline gelir. Sovyetler Birliðinde Leninin ve
Stalinin ideolojisi ile Trotski49 ve Buharinin yanlýþ ideolojileri arasýndaki çeliþki, baþlangýçta kendisini uzlaþmaz karþýtlýk biçiminde ortaya koymamýþ, sonralarý geliþerek uzlaþmaz karþýtlýk haline gelmiþtir. Çin Komünist Partisinin tarihinde de benzer bir durum olmuþtur.
Partideki yoldaþlarýmýzýn çoðunun doðru ideolojileri ile Çuen Tu-siu
ve Çank Kuo-tao ve baþkalarýnýn yanlýþ ideolojileri arasýndaki çeliþki,
baþlangýçta uzlaþmaz karþýtlýk biçiminde belirmediði halde, sonradan geliþmiþ ve uzlaþmaz karþýtlýk haline gelmiþtir. Bugün de parti
içindeki doðru ve yanlýþ ideolojiler arasýndaki [sayfa 68] çeliþkiler, bir
uzlaþmaz karþýtlýk biçiminde belirmemiþtir, eðer yoldaþlarýmýz hatalarýný düzeltirlerse, bunlar, geliþerek uzlaþmaz karþýtlýk haline gelmezler. Bu nedenle, parti, bir yandan yanlýþ ideolojilerle savaþýrken,
49
Trotski (1879-1940), Rus devrim hareketinde, leninizme karþý bir zümrenin
öncülüðünü etmiþ ve sonralarý karþý-devrimcilere katýlacak derecede ileri gitmiþtir.
Sovyet Komünist Partisi Merkez Komitesince 1927de, partiden atýlmýþ, 1929da Sovyet
hükümetince ülkeden, 1932de yurttaþlýktan çýkarýlmýþtýr.
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bir yandan da hata yapanlara bu hatalarýný düzeltmek fýrsatýný vermelidir. Bu gibi koþullar altýnda, savaþýmý fazla ileri götürmek yerinde olmaz. Ne var ki, hata yapanlar bu hatalarýnda ayak direrlerse,
bu çeliþkiler uzlaþmaz karþýtlýk haline gelirler.
Ekonomik bakýmdan burjuvazinin yönetimi altýnda kentin
köyü sömürdüðü kapitalist toplumda ve yabancý emperyalizmle,
yerli [olan] büyük komprador burjuvazinin yönetimi altýnda kentin
köyü korkunç biçimde sömürdüðü Kuomintang denetimi altýndaki
Çinde, kent ile köy arasýndaki çeliþki, tam bir karþýtlýk içindedir.
Sosyalist ülkeler ile devrimci üslerimizde, böylesine çeliþkiler, uzlaþmaz olmayan karþýt çeliþkiler haline geliyorlar.
Lenin: Uzlaþmaz karþýtlýk ile çeliþki tamamen farklýdýr diyor.
Sosyalizmde uzlaþmaz karþýtlýklar yokolur, ama çeliþkiler vardýr.50
Yani uzlaþmaz karþýtlýk, karþýtlarýn savaþýmýnýn bir biçimidir, ama
biricik biçimi deðildir. Bu uzlaþmaz karþýtlýk formülünü her yerde
uygulayamayýz.
VII. SONUÇ

Þimdi konuyu özetlemek için birkaç þeye iþaret edebiliriz.
Þeylerdeki çeliþkinin yasasý, yani karþýtlarýn birliði yasasý, doðanýn
ve toplumun temel yasasý olup, bundan dolayý, düþüncenin de temel yasasýdýr. Bu, metafizik dünya görüþünün tam karþýtýdýr ve insanýn bilgi tarihinde büyük bir devrimdir. Diyalektik materyalizme
göre çeliþki, nesnel þeyler ile öznel düþüncenin bütün süreçlerinde
vardýr ve baþtan sona bütün süreç boyunca devam eder. Bu,
çeliþkinin [sayfa 69] evrenselliði ve mutlaklýðýdýr. Çeliþik þeyler ile bunlarýn her yönünün kendine özgü çizgileri vardýr, bu da çeliþkinin özgüllüðü ve baðýntýlýlýðýdýr. Karþýtlar, belirli koþullara göre özdeþlik
niteliðini taþýr ve bir varlýkta birarada bulunurlar ve kendilerini birbirlerine dönüþtürürler. Bu da, çeliþkinin özgüllüðü ve baðýntýlýlýðýdýr. Ama karþýtlarýn savaþýmý hiç bitmez, karþýtlar birarada varken
de, birbirlerine dönüþürken de, savaþým vardýr ve özellikle bu son
durumda belirgindir, bu da, gene çeliþkinin evrenselliði ve mutlaklýðýdýr. Çeliþkinin özgüllüðünü ve evrenselliðini incelerken, hem
50
V. Ý. Lenin, N. Ý. Buharinin Geçiþ Dönemi Ekonomisi Üzerine Düþünceler,
Selected Works, Moscow-Leningrad 1931, Vol. XI, s. 357
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çeliþkilerde hem de çeliþik yönlerdeki ana ve ikincil çeliþkiler arasýndaki farka dikkat etmemiz gerekir. Çeliþkinin evrenselliðini ve çeliþkideki karþýtlarýn savaþýmýný incelerken de, çeliþkideki savaþýmýn deðiþik biçimleri arasýndaki farký dikkate almalýyýz. Bunlarý yapmazsak
hataya düþeriz. Eðer yukardaki temel noktalarý iyice anlamýþsak,
marksizmin temel ilkelerine aykýrý düþen dogmacý fikirleri yokedebilir ve ayný zamanda deneyimli arkadaþlarýmýzýn, deneyim ve görgülerini sistemleþtirmelerine ve ampirizme düþmek suretiyle iþledikleri hatalarý yinelemekten kaçýnmalarýna yardým etmiþ oluruz. Çeliþki
yasasýnýn incelenmesiyle vardýðýmýz birkaç basit sonuç iþte bunlardýr. [sayfa 70]
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