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ÇÝN DEVRÝMCÝ SAVAÞINDA STRATEJÝ SORUNLARI1
Aralýk 1936

BÝRÝNCÝ BÖLÜM

SAVAÞIN ÝNCELENMESÝ
1. SAVAÞ YASALARI GELÝÞME HALÝNDEDÝR

Savaþ yasalarý, savaþý yöneten herkesin incelemesi ve çözmesi gereken bir problemdir.
Devrimci savaþ yasalarý, devrimci bir savaþý yöneten herke1
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 hakkýndaki çatýþma çözümlenmiþ, Mao Çe-tungun 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 þekilde çözülmüþtür. Kendisi, bu yapýtý bir yýl sonra, 1936da, Çin devrimci savaþýnýn strateji
problemlerini sistemli bir yolda açýklamak için yazmýþtýr. -Ed.
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sin 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
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yeterli olduðu, 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
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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
kazandý. 1926nýn ikinci yarýsýnda ve 1927nin ilk yarýsýnda Yang-çe ve Sarý nehirler
boyundaki eyaletlerin pek, çoðunu iþgal etti ve kuzeyli savaþ aðalarýný yendi. Nisan 1927de,
bu devrimci savaþ, devrimci ordu içinde, Çan Kay-þekin komutasýndaki gerici kliðin
ihaneti yüzünden baþarýsýzlýða uðradý. -Ed.
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farklýdýr. Bir savaþta, alt aþamalarda savaþý yönetebilen bir komutan, savaþýn 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 karþýdevrimci 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
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savaþ olacaktýr. Artýk, insanlýk için sürekli barýþ çaðý baþlayacaktýr.
Devrimci [sayfa 95] savaþýn yasalarý 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 anlaþýlmasýný 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.
Dikkatsiz bir atýlým, bütün oyunu yitirtir sözü, hareketin bütünü
için karara baðlayýcý olmayan kýsmi bir harekete deðil, [sayfa 96] durumu bütünüyle 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
3
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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gelir. Bazan, bazý parçalar, durumu bütünüyle ciddi þekilde etkilemeksizin 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
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dikkat ettiði gibi, erzak kýt olduðu zaman da aç kalmamasýný saðlamalýdýr. 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, kad-
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rolar ile üyeler, usta askerler ile acemiler, kýdemli kadrolar ile 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.
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Hangi yöntem? Yöntem, düþmaný ve kendi durumumuzu
bütün yönleriyle, bilmek, her iki tarafýn hareketlerine egemen olan
yasalarý bulma ve giriþtiðimiz harekâtta bu yasalarý kullanmaktýr.
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
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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 yapýlmasýna, 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
101]
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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,
ekonomik 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
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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
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
4
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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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 kesinlikle 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]
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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, köylülüðün 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
5
Yoldaþ Mao Çe-tung, 1936da bu makaleyi yazdýðý zaman, Çin Komünist Partisinin
(1921 Temmuzunda) kurulmasýndan bu yana onbeþ yýl geçmiþti. -Ed.

Mao Çe-tung
Askeri Yazýlar

23

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 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
6
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 Tu-siyunun 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 Tu-siyu, 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 Çe-tung, 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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vermemize ve düþmanýn beþinci kuþatma ve ezme seferini yenilgiye 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
9
[sayfa 109] oportünizmiydi. Bu yanlýþ öylesine geliþmelere yolaçtý ki,
hem Partinin ve hem de Kýzýl Ordunun disiplinini zayýflattý ve Kýzýl
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 önderliðinde, 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 Seçhuvan-Sikang 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 Komitesi, 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 Þensi-kansu-Ninsiyu sýnýr bölgesinden kaçtý ve Kuomintangýn gizli polisine katýldý.
-Ed.
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Ordunun ana kuvvetlerinde ciddi kayýplar verilmesine yolaçtý. Ama
bu yanlýþ 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
Ordunun, Kuomintang kuvvetlerine karþý verdiði savaþý, genel olarak savaþla ya da Sovyetler Birliðindeki iç savaþla bir tutuyorlar.
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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
Kay-þek 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
Ordunun varlýðý 300.000den on binlere indi; Çin Komünist Partisinin üye sayýsý, gene 300.000den on binlere indi; Kuomintang böl10
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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gelerindeki 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
devrim hareketi doðru bir teorik temel kazandý.
Þimdi bu ayýrýcý özelliði inceleyelim.
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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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;
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Çin tarihindeki 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
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Kuomintang rejimine azimle karþý koymaktadýrlar. Askeri yönden
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
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serüvenciliðe, savunmadayken tutuculuða, bir yerden [sayfa 117] baþka
bir yere geçerken kaçaklýða karþý çýkmalýyýz.
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 deBu 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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neyimin ýþýðý altýnda, bu konularý aydýnlýða çýkartmaktýr.
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
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birbirini izlemektedirler.
Uzun bir süre içinde taraf deðiþtirerek birbirini izlemektedirler derken, bu savaþ modelinin ve savaþma biçimlerinin yinelendiðini 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
karþý-saldýrý 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, kuzey-batýya 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
karþý-sefer 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
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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 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
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 Ninhuyadan 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 Þensideki devrimci üs bölgesine muzaffer olarak vardý. -Ed.
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desteðini kazanamamýþtýr, subaylarý ile erleri birleþmiþ durumda
deðildir. Düþman, Kýzýl Ordunun yaptýðý uzun mesafeli yer deðiþtirmelere kalkýþýrsa, yokolmasý kaçýnýlmazdýr.
1930da, Li Li-san politikasý döneminde, Li Li-san yoldaþ,
[sayfa 122] Çin 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
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ezme seferlerinin tekrarýný yadsýyan bu sol oportünizmle iliþkiliydi
ve bu görüþ tümüyle yanlýþtý.
Devrimin ya da devrimci bir savaþýn bir saldýrý savaþý olduðu
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
18
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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Ordu düþmandan daha kuvvetli hale gelince sona erecektir. O
zaman biz, düþmaný kuþatacaðýz ve ezeceðiz. O, karþý-seferlere
baþvuracak, 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 karþýsaldýrý; 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 kuþat-
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ma ve ezmesini önleyemedi.
Devrimci gerilla birlikleri, ilk kurulduklarý sýrada, bunlarýn
önderleri 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. Önder20
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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ler, düþmandan, sanki kaplanmýþ gibi, korkuyorlar; her yerde savunma tedbirleri alýyorlar, her adýmda savunma muharebeleri 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
21
Kýzýl Ordunun Dördüncü Cephe Ordusu ve Ýkinci Cephe Ordusu, 1936da kuvvetlerini
birleþtirdiler ve Sikangin kuzeydoðu kesiminden kuzeye doðru yer deðiþtirdiler. Çan Kuyotayo, 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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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
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
22
Karl Marxýn L. Kugelmanna Paris Komünü üstüne yazdýðý 12 Nisan 1871 tarihli
mektuba bakýnýz. -Ed.
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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 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,
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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 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
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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 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 savunur-
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Ýki boksör dövüþürken, akýllý olanýn çoðu zaman önce biraz
çekingen davrandýðýný, oysa budala olanýn daha baþlangýçta hýzla
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
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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saçma bir iman, güven uyandýrmaz. Tanrýlar seni kutsamayacaklar. dedi. Dük Küçük olsun, büyük olsun, bütün
yargýlamalarýn ayrýntýlarýna kendim bakamadým. Ama
hep 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 Çanþayoda 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 arasýn26
Ýlkçaðdaki Çenkayo kenti, bugünkü Çenkayo ilçesinin Honan eyaleti kuzeybatýsýnda, askeri önemi büyük olan bir kentti. M.Ö. 203te, Han Kralý Liyu Pang ile Çu
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daki Kun-yang,27 Yuan Þayo ile Zayo Zayo arasýndaki Kuvantu,28 Vu
ve Veyi devletleri 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
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.
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 saðgörüsüzlüðünden 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 çekmesi 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 kapýldý ve durdurulamadý. Fýrsattan yararlanan Doðu Zin kýtalarý, nehri geçti ve hücuma
kalkarak düþmaný bozguna uðrattý. -Ed.
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sonra saldýrýya geçti ve güçlü tarafý yenilgiye uðrattý.
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
Li-san 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.
32
Kiyangsi eyaletinin baþkenti olan Nançang, 1 Aðustos 1927de, Çin Komünist Partisinin, 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. Tümenine 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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Ama Ocak 1932den baþlayarak, Partinin Üçüncü Kuþatma
ve Ezme Seferinin Bozguna Uðratýlmasýndan Sonra Bir ya da Daha
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,
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oportünistlikle damgalanmalýydý, vb..
Hiç kuþkusuz, bu teorilerin ve pratiklerin hepsi yanlýþtý. Bunlar, 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.
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4) Düþmanýn zayýf noktalarý keþfedilmiþtir. [sayfa 140]
5) Düþman yorgun ve maneviyatý bozuk bir duruma
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 hü-
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cum kýtalarýmýz, ilkeye uygun olarak, toplanmalýdýr. Stratejik bakýmdan savunmada olan bir düþmana saldýrýrken, Kýzýl Ordu kendi kuvvetlerini 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,
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düþman dinç iken ondan kaç, düþman bitkin düþünce ona darbeyi indir derken düþmaný üstünlüðünü yitirecek kadar yormayý
ve maneviyatýný 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 Vu-zunun 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
Þensi-Kansu 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, Kiyan-
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gsideki üçüncü karþý-seferimizde olduðu gibi, üs bölgesinin geri
kesiminde saptanmalýdýr. Bütün bu hallerde, karar, kýsmi durum
ile durumun 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 karþýseferimiz 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,
35
A-B (Anti-Bolþevikin baþ harfleri) Grubu, Kýzýl Bölgelerdeki gizli Kuomintang
ajanlarýnýn karþý-devrimci örgütü idi. -Ed.
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Nanfeng ve Çansunun meydana getirdiði açý içinde toplayabilir ve
bir karþý-saldýrýya geçebilirdik; bu, akla sýðar. Çünkü Kan ve Fu nehirleri arasýndaki 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
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savaþýný benimsediði beþinci kuþatma ve ezme seferine karþý
yararsýz olurdu. Bu seferle baþa çýkmanýn biricik yolu, diyorlardý,
kuvvetlerimizi 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 ka36
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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zançlarýnýn yarýnýnkilerle ya da parçanýn çýkarýný bütününkiyle
birleþtirmede isteksizdirler, ama kýsmi ve geçici olana körükörüne
ve olanca güçleriyle 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 karþýseferimizi 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
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tartýþtýðýmýz hazýrlýk evresinin zamanýnýn saptanmasý gibi, kesindir,
yani düþman taraftaki ve bizim tarafýmýzdaki genel durum karþýsýnda 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 Or37
Burada atýfta bulunulan bölgeler, Tibetlilerin ve Seçhuyan, Kansu, Çinhay ve
Sinkiyang da yaþayan Huvay halkýnýn yaþadýklarý yerlerdir. -Ed.
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dunun, düþmanýn kuþatma ve ezmesini bozguna uðratacaðýna
[sayfa 150] inanýyordu. Bununla birlikte halkýn inanmasý ya da inanmamasý, kadrolarýn 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, mut-
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laka 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 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
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bir saldýrý arasýnda belirli farklar vardýr.
Bundan ötürü, bu bölümde karþý-saldýrý konusundaki tartýþma çeþitli harekât problemlerini içeriyor ise de ve stratejik saldýrý
konusundaki 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
Tao-yuanýn tümeninin ana kesimi Yuantuda idi. Futiyeni ve Tunhuyu 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
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Beyaz bölgesindeki Çiyeningde, çok uzaktaydý ve Kiyangsiden
geçmesi olasý deðildi.
5) Mao Ping-ven ve Su Kek-siyang komutasýndaki iki düþman
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

62

Mao Çe-tung
Askeri Yazýlar

zafer, Tanýn tümenini ürküterek Tunþayoya ve Sununkini Toyupiye 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] Toyupi deki 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

Mao Çe-tung
Askeri Yazýlar

63

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 desteðiyle 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 Sinkoyoda toplanmak üzere bin lilik uzun yürüyüþü henüz tamamlamýþtý.
Bu durumda ilk karþýlaþtýðýmýz plan, Vanan yolu ile Sinkuyodan hareket etmek, Futiyenden geçmek ve düþmanýn geri
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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. 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 Kuyang-nay, Zay Ting-kay ve Han Tek-çin kuvvetleri arasýndaki kýrk lilik açýklýktan geçtik ve Liyentanga yürüdük,
Ýkinci gün, Þankuyan Yun-siyangýn (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 Huyanpiye 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. Onla-
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rýn geri çekilmesinden yararlanarak, Çiyang Kuyang-nay, Zay Tingkay, 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 komutasýndaki tümenlere gelince, çarpýþma bir durgunluða vardý ve
onlar, kaçýp kurtuldular.
Dördüncü kuþatma ve ezme seferindeki durum þöyleydi:
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.
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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 planladýk. 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 karþýseferimizde, 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
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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
düþünmeliyiz. 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 düþünülmüþ 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
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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, 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
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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 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 karþýsaldýrý 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 yüzyüze 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
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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 harekâtlarý, 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 inisiyatif 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
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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 1931 de Kiyangsi eyaletinin Ninfu ilçesinin Tunþayo bölgesinde Tan Tayý-yuana 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, ikin-
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ci, 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; bunun 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.
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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
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 1931
de, Çiyeningde, ikinci karþý-seferimizin son muharebesinde Liyu
Ho-ting in komutasýndaki 7.000 kiþiyle çarpýþmak için sadece 10.000
kadar Kýzýl Ordu 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
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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
güçlüklere dayanabilir.
Çoðu bununla Çinde egemen olanlarýn hepsini kastediyoruz yenmek için azý kullanýrýz. Azý bununla muharebe alanýndaki 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
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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
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
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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
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-
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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 herhangi 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 yeni-
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den 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
yüksek 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
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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, 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-emperyalist 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 ko38
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
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nunun sunulmasý [sayfa 177] ve ilk yorumu ve heyecanlý birçok parçasý henüz sonuçlanmaktadýr. Kuþkusuz, gelecekteki geliþmeler iç
ve uluslararasý koþullarýn etkisiyle büyük ölçüde hýzlanacaktýr. Uluslararasý 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 sabaha 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 durduruncaya 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
olarak kullanýyor. Ancak, yoldaþ Mao Çe-tung, sekiz-ayaklý deneme terimini, genellikle,
doðmacýlýkla alay etmek için kullanýr. -Ed.
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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 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
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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 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 Hü39
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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kümetine 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,
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]
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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 toplanýyorsa 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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JAPONLARA KARÞI GERÝLLA SAVAÞINDA
STRATEJÝ SORUNLARI40
Mayýs 1938

BÝRÝNCÝ BÖLÜM

GERÝLLA SAVAÞINDA STRATEJÝ SORUNU NÝÇÝN
ORTAYA ATILIYOR?
Japonlara Karþý Direnme Savaþýnda, düzenli savaþ önde gelir ve gerilla savaþý bunu tamamlar. Bu nokta, zaten doðru olarak
saptanmýþtýr. Böyle olunca, gerilla savaþýnda yalnýzca taktik sorunlar kalmýþ gibi görünmektedir. Öyleyse strateji sorunu niçin ortaya
atýlýyor?
Eðer Çin, gerilla savaþýnýn rolünün, düzenli ordunun harekâtýna yalnýzca kýsa mesafelerde dolaysýz bir destek saklayabileceði
küçük bir ülke olsaydý, hiç kuþkusuz, stratejik deðil ancak taktik
sorunlar sözkonusu olurdu. Öte yandan, [sayfa 184]
40
Japonyaya karþý Direnme Savaþýnda, Parti içinden, Parti dýþýndan birçok kiþi, gerilla
savaþýnýn stratejik önemini küçümsemiþler ve umutlarýný düzenli savaþa, özellikle
Kuomintang ordusunun hareketine baðlamýþlardýr. Mao Çe-tung, bu görüþü reddetti ve
bu yazýsýnda, Japonyaya , karþý gerilla savaþýnýn geliþtirilmesinin doðru yol olduðunu
gösterdi. Bu, 1937de Direnme Savaþý baþýnda yalnýzca 40.000 kiþilik olan Sekizinci Ordu
ve Yeni Dördüncü Orduya, 1945te, Japonyanýn teslili sýrasýnda, çok sayýda devrimci üs
yarattýktan ve Direnme Savaþýnda büyük bir rol oynadýktan sonra, bir milyonu aþan güçlü
bir ordu meydana getirme olanaðý saðladý. Bundan dolayý, bu savaþ süresinde, Çan Kayþek, Japonyaya teslim olmaya ve genel bir iç savaþ baþlatmaya cesaret edemedi; ve
1946da iç savaþý baþlattýðýnda, Sekizinci Ordu ve Yeni Dördüncü Ordudan meydana
gelmiþ olan Halk Kurtuluþ Ordusu, Çan Kay-þeke karþý koyacak kadar güçlüydü. -Ed.
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Çin, Sovyetler Birliði gibi kuvvetli bir ülke olsaydý, istilâcý
düþman ya çabucak defedilir, ya da, defedilmesi zaman alsa bile,
geniþ bir bölgeyi iþgal edemezdi; ve o zaman, gerilla savaþý harekâtta gene ancak destekleyici bir rol oynar ve strateji sorunlar
deðil, yalnýzca taktik sorunlar sözkonusu olurdu.
Hem küçük olmayan ve hem de Sovyetler Birliðine benzemeyen Çin gibi geniþ ve zayýf bir ülke için gerilla savaþýn da strateji
sorunu, ister istemez ortaya çýkacaktýr. Bu geniþ ve zayýf ülke, küçük
ve kuvvetli bir ülkenin saldýrýsýný uðramýþtýr; ama geniþ ve zayýf
ülke, bir ilerleme dönemindedir; bütün problemin kaynaðý da budur. Ýþte bu koþullarda, geniþ bölgeler düþman iþgali altýna girmiþ
ve savaþ, uzatmalý bir savaþ olmuþtur. Düþman, geniþ ülkemizin
büyük bir kesimini iþgal etmektedir, ama Japonya küçük ülkedir,
yeter sayýda askeri yoktur, iþgal altýndaki bölgeler de birçok boþluklar
býrakmak zorundadýr. Bu durumda, bizim Japonlara karþý gerilla
savaþýmýz düzenli birliklerin desteklenmesinde ülke içinde bir iç
cephe harekâtýný deðil, dýþ cephelerde baðýmsýz harekâtý da gerektirir. Üstelik, Çin geliþmekte olan bir ülke; yani, Komünist Partisinin önderliðinde olan güçlü bir ordusu ve yine onun önderliðinde
geniþ halk yýðýnlarý var. Bundan dolayý, bizim Japonlara karþý verdiðimiz gerilla savaþý, aslýnda küçük ölçüde deðil, büyük ölçüde
bir savaþtýr. Stratejik savunma, stratejik saldýrý vb. gibi bir dizi sorunun ortaya çýkmasýnýn nedeni de budur. [sayfa 185] Savaþýn uzatmalý
olmasý ve insafsýz bir hal almasý, gerilla savaþýnýn birçok olaðanüstü görevler yüklenmesini kaçýnýlmaz hale getirmiþtir. Üs bölgeleri,
gerilla savaþýnýn hareketli bir savaþ biçiminde geliþmesi vb. gibi
problemler ortaya çýkarmýþtýr. Bütün bu gerekçelerden ötürü Japonlara karþý Çin in giriþtiði gerilla savaþý, taktiðin sýnýrlarýný aþarak
stratejinin kapýsýný zorlamaya baþlamýþtýr; bu savaþ, artýk, strateji
açýsýndan bir incelemeyi gerektirmektedir. Asýl dikkat edeceðimiz
nokta da, böylesine geniþ ve uzatmalý bir gerilla savaþýnýn, bütün
savaþ tarihinde yepyeni bir þey olmasýdýr. Bu durum, bizim þimdi,
1930larda, 1940larda bulunmamýz ve Komünist Parti ile Kýzýl Orduya sahip olmamýz gerçeði ile sýký sýkýya baðlýdýr. Ýþin can alýcý
noktasý da burada yatýyor. Düþmanýmýz, belki de hâlâ, Sung Hanedanýnýn Mogol istilâsýnýn, Ming Hanedanýnýn Mançu istilâsýnýn, Ýngilizlerin Kuzey Amerika ile Hindistaný, Latinlerin Orta ve Güney
Amerikayý istilâsýnýn tatlý düþlerini görmektedir. Ne var ki, bu gibi
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düþlerin bugünkü Çin de hiç bir pratik deðeri yoktur; çünkü bugün, Çinde, o tarihsel dönemlerde olmayan bazý etkenler vardýr ve
bunlardan birisi tümüyle yepyeni bir görüngü (phenomenon) olan
gerilla savaþýdýr. Düþmanýmýz, bu gerçeði görmezlikten gelirse, pek
acý bir sonla yüzyüze gelecektir.
Japonlara karþý verdiðimiz gerilla savaþýmýz, Direnme
Savaþýnýn bütünü içinde yalnýzca tamamlayýcý bir yer tutmasýna
karþýn, gerilla savaþýmýzýn stratejik bir açýdan incelenmesini zorunlu kýlan gerekçeler bunlardýr.
Öyleyse, Direnme Savaþýnýn genel stratejik ilkeleri gerilla
savaþýna neden uygulanmasýn?
Japonlara karþý giriþtiðimiz gerilla savaþýndaki strateji sorunu, pek çok ortak yanlarý olmasý bakýmýndan, bir bütün olarak
Direnme Savaþýndaki strateji sorunu ile sýký sýkýya iliþkilidir. Öte
yandan, gerilla savaþý düzenli savaþtan farklýdýr ve kendi özellikleri
vardýr. Bunun sonucu olarak, gerilla [sayfa 186] savaþýndaki strateji
sorununa birçok özel unsurlar girer. Direnme Savaþýnýn stratejik
ilkelerini, gerekli deðiþiklikler yapýlmaksýzýn, kendi özellikleri olan
gerilla savaþýna uygulamak olanaksýzdýr.
ÝKÝNCÝ BÖLÜM

SAVAÞIN TEMEL ÝLKESI, KENDÝNÝ KORUMAK
DÜÞMANI ÝMHA ETMEKTÝR
Gerilla savaþýnda strateji sorununu somut terimlerle tartýþmaya baþlamadan önce, savaþýn temel problemi üzerinde birkaç
söz söylemek gerekir.
Askeri harekâtýn bütün kýlavuz ilkeleri, bir tek temel ilkeden
çýkar; kendi kuvvetini korumak ve düþmanýn kuvvetini yoketmek
için her türlü çabayý göstermek. Devrimci bir savaþta, bu ilke, temel
politik ilkeyle doðrudan doðruya baðlýdýr. Örneðin, Çinin Japonyaya
karþý Direnme Savaþýnýn temel politik ilkesi, yani politik amacý,
Japon emperyalizmini ülkede sürüp çýkartmak ve baðýmsýz, özgür
ve mutlu yeni bir Çin kurmaktýr. Askeri harekât bakýmýndan, bu
ilke, anayurdumuzu savunmak ve Japon istilâcýlarý ülkemizden sürüp çýkartmak için silahlý kuvvetleri kullanmak demektir. Bu amaca ulaþmak için, silahlý birliklerin harekâtý, bir yandan kendi kuvvetini korumak ve öte yandan da düþmanýnkini imha etmek için her
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türlü çabayý harcamak þeklini alýr. Öyleyse, savaþta kahramanca
fedakârlýk yapýlmasýný teþvik etmeyi nasýl haklý gösterebiliriz? Her
savaþýn bir bedeli vardýr ve bu bedel bazan pek yüksek olur. Bu
kendini korumak ile çeliþmez mi? Doðrusu, burada hiç bir çeliþki
yoktur; daha açýkçasý, fedakârlýk ile kendini koruma, hem birbirine karþýttýr ve hem de birbirini tamamlar. Çünkü bu fedakârlýk
yalnýz düþmaný yoketmek için gerekli deðildir, kendini korumak
için de gereklidir. Kýsmi ve geçici korumama (fedakârlýk ya da
bedel) genel ve sürekli [sayfa 187] koruma için gereklidir. Bu temel
ilkeden, askeri harekâta kýlavuzluk eden bir dizi ilkeler çýkar. Bunlarýn hepsi ateþ etme prensiplerinden (kendini korumak için siper almak, düþmaný yoketmek için bütün ateþ gücünden yararlanmak) strateji ilkelerine kadar bu temel ilkenin ruhuna uygundur.
Bütün teknik, taktik ve stratejik ilkeler, bu temel ilkenin uygulanmasýný temsil eder. Kendini koruma ve düþmaný yoketme ilkesi,
bütün askeri ilkelerin temelidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
JAPONLARA KARÞI GERÝLLA SAVAÞINDA
ALTI ÖZGÜL PROBLEM
Þimdi de kendimizi koruma ve düþmaný yoketme hedefine
ulaþmayý saðlamadan önce, Japonlara karþý gerilla harekâtýnda hangi politikalarýn ya da ilkelerin benimsenmesi gerektiðine bir göz
atalým. Direnme Savaþýnda (ve bütün öteki devrimci savaþlarda),
gerilla birlikleri genellikle sýfýrdan baþlayýp büyüdüklerine, küçük
bir kuvvet halindeyken büyük bir kuvvet haline geldiklerine göre,
hem kendilerini korumak ve hem de geniþlemek zorundadýrlar.
Bu durum karþýsýnda, asýl sorun kendimizi koruma, geniþleme ve
düþmaný yoketme hedefine ulaþmadan önce hangi politika ya da
ilkelerin benimsenmesi gerektiðidir.
Genel anlamda, ana ilkeler þunlardýr: 1) savunma içinde
saldýrýyý yönetirken, inisiyatifin, esnekliðin ve planlamanýn; uzatmalý savaþta çabuk sonuçlu muharebelerin, ve iç cephe harekâtýnda dýþ cephe harekâtýnýn kullanýlmasý; 2) düzenli savaþla koordinasyon; 3) üs bölgelerinin kurulmasý; 4) stratejik savunma ve stratejik saldýrý; 5) gerilla savaþýnýn hareketli savaþ haline geliþmesi; ve
6) doðru bir komuta iliþkisi. Bu altý madde, Japonlara karþý gerilla
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savaþýna özgü stratejik programýn bütününü oluþturur ve kendi
kuvvetlerimizin korunmasý ve geniþlemesi, düþmanýn yokedilmesi
ve [sayfa 188] püskürtülmesi, düzenli savaþla koordinasyon ve kesin
zaferi kazanmak için gerekli yollardýr.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SAVUNMA ÝÇÝNDE SALDIRININ YÖNETÝLMESÝNDE
ÝNÝSÝYATÝF, ESNEKLÝK VE PLANLAMA,
UZATMALI SAVAÞTA ÇABUK SONUÇLU MUHAREBELER,
VE ÝÇ CEPHE HAREKÂTINDA DIÞ CEPHE HAREKÂTI
Burada konu dört baþlýk altýnda ele alýnabilir: 1) savunma
ile saldýrý, uzatýlmýþlýk ile çabuk sonuç, iç ve dýþ cepheler arasýndaki iliþki; 2) her türlü harekâtta inisiyatif; 3) kuvvetlerin esnek
kullanýlýþý; ve 4) her türlü harekâtta planlama.
Önce bunlardan ilkini ele alalým.
Direnme savaþýný bir bütün olarak ele alýrsak Japonyanýn
kuvvetli bir ülke olmasý ve Çine saldýrmasý, buna karþýlýk Çinin
zayýf bir ülke olmasý ve kendisini savunma durumunda bulunmasý
gerçeði, bizim savaþýmýzýn stratejik bakýmdan bir savunma ve uzatmalý savaþ olmasýný gerektirir. Harekât cepheleri yönünden, Japonlar dýþ, biz ise iç cepheler üzerinde harekâtta bulunmaktayýz.
Bu, durumun bir yaný. Ama bunun tam tersi olan baþka bir yaný
daha var. Düþman kuvvetleri (silah, insanlarýnýn bazý nitelikleri ve
baþka bazý etkenler bakýmýndan) güçlü olmakla birlikte, sayýca
küçük, buna karþýlýk, bizim kuvvetlerimiz (ayný þekilde, silah, insanlarýmýzýn bazý nitelikleri ve baþka bazý etkenler bakýmýndan) zayýf
olmakla birlikte, sayýca çok büyüktür. Ayrýca, düþman, ülkemizi
istilâ eden yabancý bir ulus; biz ise, onun istilâsýna kendi topraklarýmýzda karþý koymaktayýz. Bu hal, aþaðýdaki stratejiyi zorunlu kýlýyor. Stratejik bir savunma içinde taktik saldýrýlarý kullanmak,
stratejik bakýmdan uzatmalý bir savaþta çabuk sonuçlu muharebeler ve seferler [sayfa 189] vermek, stratejik iç hatlardaki dýþ hatlarda
seferlere ve muharebelere giriþmek hem olanaklý ve hem de gereklidir. Direnme Savaþýnda, bütün olarak benimsenecek strateji budur. Bu strateji hem düzenli savaþ ve hem de gerilla savaþý için
geçerlidir. Gerilla savaþý yalnýzca derece ve biçim bakýmýndan farklýdýr. Gerilla savaþýndaki saldýrýlar, genellikle beklenmedik saldýrýlar
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biçimini alýr. Gerçi beklenmedik saldýrýlar düzenli savaþta da kullanýlabilir ve kullanýlmasý gerekli ise de, þaþýrtma derecesi daha azdýr. Gerilla savaþýnda, harekâtý çabuk sonuçlandýrmanýn gereði çok
büyüktür, ve seferlerde ve muharebelerde düþmaný kuþatan dýþ
hatlarýmýzýn meydana getirdiði çember, çok küçüktür. Bütün bunlar, gerilla savaþýný düzenli savaþtan ayýrt eder.
Bunlardan anlaþýlan þudur: gerilla birlikleri, harekâtta bulunurken, en büyük kuvvetlerini yoðunlaþtýrmalý; gizli ve hýzlý hareket etmeli; düþmana birdenbire saldýrmalý ve muharebeyi çabuk
sonuçlandýrmalýdýr; edilgin savunmadan, gecikme ve ertelemelerden, muharebeye tutuþmadan önce kuvvetlerini daðýtmaktan kesinlikle kaçýnmalýdýr. Gerilla savaþý, kuþkusuz, sadece stratejik savunmayý deðil, taktik savunmayý da içerir. Bu sonuncusu, baþka
þeyler yanýnda, muharebeler sýrasýnda durdurma ve ileri karakol
harekâtýný; düþmaný yoketmek amacýyla dar geçitlerde, stratejik
noktalarda, nehirlerde ya da köylerde direnmek için kuvvetlerin
mevzilendirilmelerini; çekilmeleri örtme harekâtýný içine alýr. Ama
gerilla savaþýnýn temel ilkesi, saldýrý olmalýdýr; gerilla savaþý, karakteri bakýmýndan, saldýrýya düzenli savaþtan daha yatkýndýr. Ayrýca,
saldýrýnýn þaþýrtma baskýnlar þeklinde olmasý gerekir; ve kuvvetlerimizin gösteri yaparcasýna sergilenmesi, gerilla savaþýnda düzenli
savaþta olduðundan daha sakýncalýdýr. Düþmanýn kuvvetli olduðu,
bizim zayýf olduðumuz gerçeði, bazý hallerde, takviye alacaðý yollar
kesilmiþ olan küçük ve tecrit edilmiþ bir düþman kuvvetine saldýrýda olduðu gibi, gerilla savaþýnýn birkaç gün sürebilmesi [sayfa 190]
sözkonusu olmasýna karþýn, genellikle gerilla harekâtýnda çarpýþmanýn sonucunun, düzenli savaþtakine oranla daha çabuk alýnmasýný
zorunlu kýlar. Daðýnýk karakteri yüzünden gerilla savaþý her yere
yayýlabilir ve düþmaný taciz etme, oyalama, yandan çevirme ve
kitle çalýþmalarýnda olduðu gibi çeþitli görevlerinde, ilkesi, kuvvetlerin daðýlmasýdýr: ama bir gerilla birliði ya da kolu, düþmaný imha
ederken, ve özellikle bir düþman saldýrýsýný ezmeye çalýþýrken, kuvvetlerini biraraya toplamalýdýr. Gerilla savaþýnda, düþmanýn küçük
bir kesimine darbe vurmak için büyük bir kuvveti biraraya topla
ilkesi, arazideki harekâtta, temel bir ilke olarak kalmaktadýr.
Böylece, Direnme Savaþýný bir bütün olarak alýrsak, hem
düzenli ve hem de gerilla savaþýndaki birçok saldýrý muharebelerinin birbiri üzerine eklenen etkisiyle, yani saldýrý harekâtýyla kaza-
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nýlan birçok zaferlerin birikimiyle, stratejik savunma amacýmýza
ulaþabilir, sonunda Japon emperyalizmini yenebiliriz. Ancak sonucu çabuk alýnan birçok sefer ve muharebenin biriken etkileriyle,
yani çabuk kararlaþtýrýlarak giriþilen seferlerde ve muharebelerde
kazanýlan birçok zaferin birikimiyle, stratejik uzatýlmýþlýk olarak saptadýðýmýz hedefe ulaþabiliriz. Bu, stratejik bir karþý-saldýrýya giriþmek
ve istilâcý Japonlarý Çinden sürüp çýkartmak için, bir yandan uluslararasý durumdaki deðiþmeleri ve düþmanýn içten çöküþünü hýzlandýrýrken ya da beklerken, bir yandan da, direnme gücümüzü
artýrmak için zaman kazanmak demektir. Düþman kuvvetlerini kuþatmak ve imha etmek için, stratejik savunma evresinde olsun,
stratejik karþý-saldýrý evresinde olsun, her harekât ya da muharebede, kuvvetlerimizi bir. arada bulundurmalý ve iç cephe harekâtýna giriþmeliyiz. Sardýðýmýz düþmanýn hepsini olmasa bile bir
kesimini imha edemez, kitle halinde tutsak alamazsak, düþmana
elden geldiðince aðýr kayýp verdirmemiz gerekir. Düþmanla aramýzdaki nispi durumu, ancak bu tür birçok imha savaþýnýn [sayfa 191]
birbirine eklenmesiyle deðiþtirebilir; stratejik kuþatmasýný yani
onun cephe için harekât planýný tümüyle parçalayabilir ve sonunda uluslararasý kuvvetlerle ve Japon halkýnýn devrimci mücadelesiyle elbirliði yapýlarak, Japon emperyalistleri kýskaca alýp öldürücü
darbeyi vurabiliriz. Bu sonuçlara, ancak gerilla savaþýnýn ikinci derecede kalan katkýsýyla, ve düzenli savaþla ulaþmak gerekir. Bununla birlikte, her ikisinde de ortak olan taraf, biriken birçok küçük
zaferin bir büyük zafer meydana getirmesidir. Gerilla savaþýnýn direnme savaþýndaki büyük stratejik rolü iþte buradadýr.
Þimdi de, gerilla savaþýnda inisiyatif, esneklik ve planlama
sorunlarýný tartýþalým.
Gerilla savaþýnda inisiyatif nedir?
Her savaþta, hasým taraflar, bir muharebe alanýnda olsun,
bir savaþ bölgesinde olsun, bir savaþ bölgesinde ya da savaþýn bütününde olsun, insiyatifi ele geçirmeye uðraþýr; çünkü insiyatif, bir
ordu için hareket özgürlüðü demektir. Ýnsiyatifi yitiren ordu, edilgin bir duruma düþer ve hareket özgürlüðünü yitirerek yenilme ya
da yokolma tehlikesiyle yüzyüze gelir. Stratejik savunma ve iç hat
harekâtýnda inisiyatifi ele geçirmek haliyle daha güç, saldýrýda, dýþ
hat harekâtýnda ise daha kolaydýr. Bununla birlikte, Japon emperyalizminin iki zaafý var: askeri birliklerinin azlýðý ve yabancý toprak-
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larda savaþmasý. Üstelik, Çinin gücünü küçümsemesi ve Japon
militaristleri arasýndaki iç çeliþkiler, komutada, takviyelerin aðýr yapýlmasý, stratejik koordinasyon eksikliði, bazan ana saldýrý yönünün kesinlikle saptanmamasý, bazý harekâtlarda fýrsatlarýn deðerlendirilmemesi, ve bazan da, kuþatýlan kuvvetlerin imha edilmemesi gibi birçok yanýlgýlarýn doðmasýna yolaçmýþtýr. Bütün bunlar,
Japon emperyalizminin üçüncü zaafý olarak kabul edilebilir. Böylece, saldýrýda olduðu ve dýþ hatlarda harekâtta bulunduklarý halde, Japon militaristleri, askeri kuvvet eksiklikleri (arazilerinin küçüklüðü, nüfuslarýnýn azlýðý kaynaklarýnýn sýnýrlýlýðý, [sayfa 192] feodal emperyalizm, vb.) yabancý toprakta savaþmalarý (onlarýn savaþý emperyalist ve barbar bir savaþtýr), komuta mevkindekilerin budalalýklarý yüzünden inisiyatifi yavaþ yavaþ yitiriyorlar. Japonya, þimdi,
savaþý ne sona erdirmek niyetindedir ne de buna gücü yeter, üstelik, stratejik saldýrýsý da henüz sona ermedi, ama genel gidiþin
gösterdiðine göre, sayýlan üç zaafýnýn kaçýnýlmaz sonucu olarak,
saldýrýlarý belirli sýnýrlar içinde kalmaktadýr. Bunu, süresiz olarak,
bütün Çini yutana kadar sürdüremez. Japonyanýn, günün birinde
kendisini tümüyle edilgin bir durumda bulacaðýný gösteren belirtiler görülmeye baþlandý bile. Öte yandan, Çin, savaþýn baþlangýcýnda
nispeten edilgin bir durumda idi ama deneyimi arttýkça yeni bir
hareketli savaþ politikasýna dönmeye baþladý. Saldýrýya geçme, çabuk sonuç alma ve muharebelerde ve seferlerde dýþ hatlarda harekâtta bulunma politikasý, yaygýn bir gerilla savaþý geliþtirme politikasý
ile birlikte, Çinin inisiyatifi günden güne ele almasýna yardým etmektedir.
Ýnisiyatif sorunu, gerilla savaþýnda daha da yaþamsaldýr. Çünkü gerilla birliklerinin pek çoðu, çok güç koþullarda harekâtta bulunmakta, artçýlarý olmaksýzýn dövüþmekte, (birlikler yeni örgütlenmiþ ise) deneyimsiz ve zayýf kuvvetleriyle düþmanýn güçlü kuvvetlerine karþý çýkmaktadýrlar. Bütün bunlara karþýn gerilla savaþýnda
da inisiyatifin ele alýnmasý olanaklýdýr ve bunun ilk koþulu, düþmanýn
sayýlan üç zaafýndan yararlanmaktýr. Savaþýn tümü açýsýndan, düþmanýn asker eksikliðinden yararlanan gerilla birlikleri, harekât alanlarýndaki geniþ bir kesimi rahatça kullanabilirler. Düþmanýn yabancý bir istilâcý olmasý ve barbarca bir politika izlemesi, gerilla birliklerine milyonlarca insanýn desteðini kazandýrýr. Ve son olarak, düþman komutanlýðýnýn budalalýklarýndan yararlanan gerilla birlikleri,
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askeri buluþlarýný, yeni görüþlerini rahatça uygulamaya koyabilirler. Gerçi düzenli ordu da düþmanýn bütün bu zaaflarýndan [sayfa 193]
yararlanýr ve onu yenmede bunlarý gereði gibi deðerlendirir, ama
gerilla birliðinin ayný yollara baþvurmasý daha da önemlidir. Gerilla
birliklerinin kendi zaaflarýna gelince, mücadele süresince yavaþ
yavaþ bunlarýn üstesinden gelinir. Kaldý ki, bu zaaflar bazan inisiyatifi ele geçirmenin ilk koþulunu oluþturur. Örneðin, gerilla birliklerinin küçük ve zayýf olmasý, düþman hatlarý ardýndaki harekâtlarýnda esrarengiz bir þekilde ortaya çýkmalarýný ve ayný þekilde gözden
yitmelerini saðlar. Buna karþý düþmanýn eli kolu baðlý gibidir ve
gerilla birliklerinin bu hareket özgürlüðü, büyük düzenli ordular
için asla düþünülemez.
Düþman birkaç yönden birden bir tek noktaya doðru saldýrýya geçtiði zaman, gerilla birliði inisiyatifini güçlükle sürdürür ve
kolayca yitirebilir. Böyle bir durumda, birliðin deðerlendirmeleri ve
düzenlenme þekli yanlýþ ise, birlik edilgin bir duruma düþer ve
düþman saldýrýsý karþýsýnda baþarýsýzlýða uðrar. Bu, düþman savunma halindeyken ve biz saldýrýdayken bile olabilir. Yani inisiyatif,
hem kendimizin ve hem düþmanýn durumunun doðru bir þekilde
deðerlendirilmesinden ve doðru bir askeri ve politik düzenlemeden doðar. Nesnel koþullarý yansýtmayan kötümser bir deðerlendirme ve bunun sonucu olarak edilgin bir düzene geçilmesi, haliyle
inisiyatifin yitirilmesine ve edilgin bir duruma düþülmesine yolaçar.
Öte yandan, gene nesnel koþullarý yansýtmayan aþýrý iyimser bir
deðerlendirme ve bunun sonucu olarak tehlikeli (anlamsýzca tehlikeli) bir düzenlenme, inisiyatifin yitirilmesine ve kötümserlerin düþtüðüne benzer bir duruma düþülmesine yolaçar. Ýnisiyatif, dâhilere
vergi bir nitelik deðildir, akýllý bir önderin nesnel koþullarý salim
kafayla incelemesi ve doðru bir þekilde deðerlendirmesi, askeri ve
politik bakýmdan doðru bir düzeni uygulamasýyla elde edilen bir
þeydir. Sonuç olarak þunu söyleyebiliriz ki, inisiyatif, hazýr bir giysi
deðildir, bilinçli bir çabayý gerektiren bir þeydir.
Yanlýþ bir deðerlendirme veya düzen, ya da büyük bir [sayfa
194] baský sonucu, bir gerilla birliði edilgin bir duruma düþerse, kendisini bundan kurtarmaya çalýþmalýdýr. Bunun nasýl yapýlabileceði
koþullara baðlýdýr. Birçok hallerde oradan uzaklaþmak gerekir.
Hareket yeteneði, bir gerilla birliðinin belirgin özelliðidir. Bulunduðu yerden uzaklaþmak, edilgin durumdan kurtulmanýn, ve inisi-
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yatifi ele almanýn ana yoludur, ama tek yolu deðildir. Düþmanýn en
enerjik olduðu ve bizim en büyük güçlükler içinde olduðumuz an,
çoðu zaman iþlerin onun aleyhine bizim lehimize dönmeye
baþladýðý andýr. Çoðu zaman uygun bir durum ortaya çýkar ve biraz daha dayanma sonucu inisiyatif ele geçirilir.
Þimdi de esnekliði görelim.
Esneklik inisiyatifin somut bir ifadesidir. Kuvvetlerin esnek
kullanýlýþý, gerilla savaþýnda, düzenli savaþta olduðundan daha
önemlidir.
Bir gerilla komutaný, kuvvetlerini esnek kullanmasýnýn, düþman ile bizim aramýzdaki durumu deðiþtirmenin ve inisiyatifi ele
geçirmenin en önemli aracý olduðunu bilmelidir. Gerilla savaþýnýn
doðasý öyledir ki, gerilla kuvvetlerinin, yüklenilen göreve ve düþmanýn durumuna, araziye ve ora ahalisi gibi koþullara uygun olarak,
esnek bir þekilde kullanýlmasý gerekir; ve kuvvetleri kullanmanýn
baþka yollarý daðýlma, toplanma ve mevzi deðiþtirmedir. Kuvvetlerini kullanan bir gerilla komutaný, denize að atan bir balýkçýya benzer; aðý hem elden geldiði kadar geniþ yaymalý ve hem de istediði
anda biraraya toplayabilmelidir. Balýkçý, aðýný atarken, suyun derinliðini, akýntýnýn hýzýný, bir engel olup olmadýðýný hesaplamak zorundadýr. Ayný þekilde, bir gerilla komutaný kuvvetlerini yayarken,
durumu önemsememek ya da yanlýþ hesabedilmiþ harekât yüzünden kayýp vermemeye dikkat etmelidir. Balýkçýnýn, aðýný toplayabilmek için ipi sýkýca tutmasý gibi, gerilla komutaný da, bütün kuvvetleriyle baðlantýyý, muhabereyi sürdürmeli ve ana kuvvetlerinden
yeteri kadarýný elde bulundurmalýdýr. Av yerinin nasýl sýk sýk [sayfa
195] deðiþtirilmesi gerekirse, gerilla birliðinin sýk sýk mevzi deðiþtirmesi zorunludur. Daðýlma, toplanma ve mevzi deðiþtirme, gerilla
savaþýnda kuvvetleri esneklikle kullanmanýn üç yoludur.
Kabaca söylemek gerekirse, gerilla birliklerinin daðýlmasý
ya da bütünün parçalara bölünmesi baþlýca þu durumlarda yapýlýr: 1) düþman savunma durumunda olduðu için onu geniþ bir cepheden saldýrarak tehdit etmek istediðimiz ve harekât için kuvvetlerimizi kitle halinde harekete getirmemiz þansý geçici olarak bulunmadýðý zaman; 2) düþmanýn geniþ bir bölgedeki zayýf kuvvetlerini
taciz etmek ve etkinliðini aksatmak istediðimiz zaman; 3) düþman
kuþatmasýný yarmaya gücümüz yetmediði ve göze görünmeden o
bölgeden uzaklaþmak istediðimiz zaman; 4) arazi sýnýrlý ise ve ik-
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malimizi yapamýyorsak; 5) geniþ bir bölgede bir kitle hareketini
yürüttüðümüz zamanlar. Ama koþullar ne olursa olsun, harekete
geçmek için daðýldýðýmýz zaman þunlara dikkat etmeliyiz: 1) kuvvetleri asla eþit olarak daðýtmamalýyýz, manevraya uygun bir bölgede
bulundukça, kuvvetlerin oldukça büyük bir bölümünü elde bulundurmalýyýz; bu, olasý bir zorunluk halinde ve daðýlma sýrasýnda
yerine getirilecek görev için bir aðýrlýk merkezi saðlar; ve 2) yayýlmýþ
birliklere belirli görevler vermeli, harekât alanlarýný açýkça belirtmeli, harekâtýn zamanýný ve süresini, yeniden toplanma yerlerini,
baðlantý yollarýný ve araçlarýný saptamalýyýz.
Kuvvetlerin toplanmasý ya da parçalarýn bir bütün haline
getirilmesi, çoðu zaman, saldýrý halindeki düþmaný, ve bazan da,
savunma halindeki düþmanýn sabit kuvvetlerinden bir kesimini
imha etmek için kullanýlan bir yöntemdir. Kuvvetlerin toplanmasý,
kesin bir toplanma anlamýna gelmez, yalnýzca ana kuvvetin, önemli
bir yönde kullanýlmasý için, bir araya getirilmesi ve kuvvetlerin bir
bölümünün, düþmaný oyalamak, taciz etmek ve harekâtýný sekteye uðratmak ya da yýðýn çalýþmalarýný yürütmek amacýyla, baþka
yönlerde [sayfa 196] kullanýlmak üzere alýkonulmasý ya da kullanýlacaðý yerlere gönderilmesidir.
Kuvvetlerin koþullara göre, esnek þekilde yayýlmasý ya da
toplanmasý, gerilla savaþýnda baþlýca yöntem o birlikte, kuvvetlerimizi esnek bir þekilde kaydýrmayý da (ya da yerlerini deðiþtirmeyi
de) bilmeliyiz. Düþman, gerillalar tarafýndan ciddi þekilde tehdit
edildiðini anlayýnca, onlara saldýrmak ya da onlarý ezmek için birlikler gönderecektir. Gerilla birliklerinin durumuna göre hareket
etmek zorunluðu vardýr. Ýþlerine geldiði anda bulunduklarý yerde
muharebeye tutuþurlar; bu iþlerine gelmiyorsa, baþka yere gitmekte hiç duraksamayabilirler. Bazan, düþman kuvvetlerini birer birer
ezmek için, bir yerdeki düþman kuvvetini yok eden gerilla birliði,
ikinci bir birliði ezmek için hemen baþka bir yere hareket etmelidir. Bazan da, bir yerde dövüþmeyi uygun görmezse, muharebeyi
hemen býrakýp baþka bir yerde muharebeye tutuþmalýdýr. Düþman
kuvvetleri herhangi bir yerde ciddi bir tehdit oluþturmuyorsa, gerilla birliði oradan, hiç duraksamaksýzýn yýldýrým hýzýyla uzaklaþmalýdýr.
Yer deðiþtirme, genellikle gizli ve hýzlý yapýlmalýdýr. Düþmaný yanýltmak ve þaþýrtmak için, birlikler, doðuya doðru çýkýþ yapar gibi davranýp batýdan saldýrýya geçmek, bazan güneyde ve bazan kuzeyde
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ortaya çýkmak, vur-kaç saldýrýlarý ve gece harekâtlarý gibi savaþ
hilelerine baþvurmalýdýrlar.
Yayýlma, toplanma ve yer deðiþtirme sýrasýnda esneklik, gerilla savaþýnda inisiyatifin somut ifadesidir. Oysa katýlýk ve uyuþukluk,
eninde sonunda edilginliðe yolaçar ve gereksiz kayýplara neden
olur. Ne var ki, bir komutan yalnýzca kuvvetlerini esnek bir þekilde
kullanmanýn önemini kavramýþ olmakla yetinemez, onun, ayný zamanda belirli koþullara uygun olarak, kuvvetlerini tam zamanýnda
yaymada, toplamada ve kaydýrmada da usta olmasý gerekir.
Deðiþmeleri sezmek ve tam zamanýnda harekete geçmek kolay
kazanýlýr bir ustalýk deðildir. Bunu, ancak salim bir kafayla düþünenler, [sayfa 197] durup dinlenmeden araþtýrýp inceleyenler kazanabilir. Koþullarýn saðgörüyle incelenmesi, esnekliðin tedbirsizce bir
harekete dönüþmesini önlemek için esastýr.
Sonunda planlamaya geldik.
Planlama olmadan, gerilla savaþýnda zafer kazanmak olanaksýzdýr. Gerilla savaþýnýn geliþigüzel yönetilebileceði düþüncesi, ya
kaytarýcý bir tutumun ya da gerilla savaþý konusunda tam bir bilgisizliðin ifadesidir. Bir gerilla bölgesindeki harekât, ya da bir gerilla
birliðinin ya da kolunun harekâtý, bir bütün olarak, elden geldiði
kadar ayrýntýlý bir planlamadan ve her hareketin önceden hazýrlanmasýndan sonra yapýlýr. Durumun kavranmasý, görevlerin saptanmasý, birliklerin mevzilendirilmeleri, askeri ve politik eðitim, ikmal,
donatýmýn bakýmý, halktan yardým saðlama... bütün bunlar, gerilla
komutanýnýn dikkatle gözden geçirmesi, titizlikle yürütmesi ve denetlemesi gereken iþlerdir. Bunlar yapýlmaksýzýn ne inisiyatif, ne
esneklik ve ne de saldýrý olur. Gerilla koþullarýnýn düzenli savaþ gibi
yüksek derecede bir planlamaya izin vermeyeceði doðrudur ve
gerilla savaþýnda aþýrý ayrýntýlý bir planlamaya giriþmek yanlýþtýr,
ama yine de, nesnel koþullarýn elverdiði ölçüde, ayrýntýlý bir plan
yapýlmasý gerekir; çünkü düþmanla savaþmanýn þakaya gelir yaný
yoktur.
Yukarda sayýlan noktalar, gerilla savaþýnýn baþta gelen stratejik ilkelerini açýklar. Bunlar: inisiyatifi kullanma ilkesi, savunma
halindeyken saldýrýlarda bulunmak için esneklik ve planlama, uzatmalý savaþta çabuk sonuçlu muharebeler, iç hat harekâtýnda dýþ
hat harekâtýdýr. Bunlar, gerilla savaþý stratejisinde temel problemlerdir. Bu problemlerin çözümü, askeri komuta bakýmýndan, geril-
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la savaþýnda zafere ulaþmanýn en büyük güvencesini saðlar.
Burada deðinilen konular çeþitli olmakla birlikte, bunlarýn
hepsi de sefer ve muharebelerde saldýrý konusunda toplanýr. Ýnisiyatif, ancak bir saldýrýda zafer kazanýldýktan sonra [sayfa 198] kesin
olarak ele geçirilmiþ olur. Her saldýrý harekâtý, zorunluklar karþýsýnda
deðil, kendi inisiyatifimizle düzenlenmelidir. Kuvvetlerin esneklikle kullanýlmasý, saldýrýya geçme çabasýyla iliþkilidir ve planlama da,
ayný þekilde, saldýrý harekâtýnda baþarý saðlamak için gereklidir.
Taktik savunma tedbirleri, bir saldýrýya doðrudan doðruya ya da
dolaylý olarak destek saðlamýyorsa anlamsýzdýr. Çabuk sonuçlu
muharebe bir saldýrýnýn temposunu, dýþ hatlar ise saldýrýnýn hedefini gösterir. Saldýrý, düþmaný imhanýn biricik ve sað kalmanýn baþlýca
yoludur; oysa sýrf savunma ve çekilme, kendimizi korumada yalnýzca geçici ve kýsmi bir rol oynayabilir ve düþmanýn imhasýnda tümüyle yararsýzdýr.
Yukarda söylenen ilke düzenli savaþ için de, gerilla savaþý
için de temelde aynýdýr; yalnýz ifade biçiminde biraz fark vardýr.
Ama gerilla savaþýnda bu farka dikkat etmek hem önemli ve hem
de gereklidir. Gerilla savaþýnýn harekât yöntemlerini düzenli savaþýnkilerden ayýran, kesinlikle, biçimdeki bu farktýr. Ýlkenin ifade edildiði iki farklý biçimi karýþtýrýrsak, gerilla savaþýnda zafer olanaksýzlaþacaktýr.
BEÞÝNCÝ BÖLÜM

DÜZENLÝ SAVAÞLA KOORDÝNASYON
Gerilla savaþýnda ikinci strateji problemi, gerilla savaþýnýn
düzenli savaþla koordinasyonudur. Bu, gerilla harekâtýnýn gerçek
doðasýnýn ýþýðý altýnda, gerilla savaþý ile düzenli savaþ arasýndaki
iliþkileri, harekât düzeyinde aydýnlatma sorunudur. Düþmaný yenilgiye uðratmak için, bu iliþkinin iyice anlaþýlmasý gerekir.
Gerilla savaþý ile düzenli savaþ arasýnda üç çeþit koordinasyon vardýr: stratejide koordinasyon, seferlerde koordinasyon, muharebelerde koordinasyon.
Bir bütün olarak alýndýðýnda, düþmaný kötürüm eden, elini
kolunu baðlayan, ikmal hatlarýný bozan, bütün ülkede [sayfa 199] hem
düzenli orduya ve hem halka ilham veren düþman hatlarý gerisindeki gerilla savaþý, stratejide, düzenli ordu ile koordinasyon halin-
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dedir. Gerilla savaþýnýn üç kuzey-doðu eyaletindeki durumunu alýrýz. Koordinasyon sorunu elbette ulus çapýndaki Direnme Savaþýndan önce ortaya çýkmadý, ama savaþ baþladýðýndan beri böyle bir
koordinasyonun önemi belli oldu.
Gerillalarýn öldürdüðü her düþman askeri, düþmaný daðýlmaya zorlayan her mermi, Büyük Seddin güneyine doðru ilerlemekten alýkonulan her düþman askeri, direnmenin toplam gücüne
bir katkýda bulunmaktadýr. Üstelik, bunlarýn, bütün düþman ordusu ve Japonya üzerinde maneviyat bozucu, bizim ordumuz ve halkýmýz üzerinde ise yüreklendirici bir etkisi olmaktadýr. Bir de, Payping-Suyiyuan, Payping-Hankov, Tiyentsin-Pukov, Tatung-Puçov,
Çenting-Tayuvan ve Þanghay-Hançov demiryollarý boyunca, gerilla
savaþýnýn stratejik koordinasyonda oynadýðý rol apaçýk ortadadýr.
Düþman stratejik saldýrý halindeyken, bizim bugünkü stratejik savunmamýz içinde gerilla birlikleri yalnýzca bir koordinasyon görevini yapmakla kalmayýp, düþman stratejik saldýrýsýný tamamlayýp da
iþgal ettiði topraklarý elde tutma durumuna geçtikten sonra, iþgal
edilen topraklarda düþmanýn gücünü kýrmak için düzenli kuvvetlerle koordinasyona gidecek, düzenli kuvvetler stratejik karþý-saldýrýya geçince, düþmanýn sürülüp çýkartýlmasýna ve yitirilmiþ topraklarýn geri alýnmasýna da katýlacaktýr. Bir gerilla savaþýnda, stratejik
koordinasyonun oynayacaðý büyük rol hiç bir zaman küçümsenmemelidir. Hem gerilla birliklerinin ve hem de düzenli kuvvetlerin
komutanlarý, bu rolün önemini iyice kavramalýdýrlar.
Ayrýca, gerilla savaþý, seferlerde düzenli savaþla koordinasyon görevini yerine getirir. Örneðin Tayuvanýn kuzeyindeki Sinku
seferinde, gerillalar, Tatung-Puçov demiryolunu ve Pitsinkuyandan
ve Yanfankudan geçen karayolunu tahribederek, hem Kuzey ve
hem Güney Yemnenkuvanda [sayfa 200] koordinasyonda yetkin bir
rol oynamýþlardýr. Ya da baþka bir örnek alalým. Düþman Fenlintuyu
iþgal ettikten sonra, zaten bütün Þansi eyaletinde yaygýn halde
olan ve çokçasý düzenli kuvvetlerce yürütülen gerilla savaþý, Þensi
eyaletinde Sarý Nehrin batýsýnda ve Honan eyaletinde gene Sarý
Nehrin güneyinde savunma seferleri ile koordinasyona giderek,
daha da önemli bir rol oynamýþtýr. Gene, düþman kuvvetleri Güney Þantunga saldýrdýklarý zaman, Kuzey Çinin beþ eyaletindeki
gerilla savaþý, bizim ordumuzun giriþtiði seferlerle koordinasyona
giderek büyük katkýlarda bulunmuþtur. Bu çeþit bir görevi yerine
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getirirken, düþman hatlarý gerisindeki her gerilla üssünün önderi
ya da geçici olarak oraya gönderilen bir gerilla kolunun komutaný,
kuvvetlerini hesaplý bir þekilde yaymalý, zamana ve yere uyan çeþitli
taktikler kullanmak, düþmaný felce uðratmak ve bulunduðu yerden kýmýldayamaz hale getirmek, ikmal hatlarýný bozmak, iç hatlarda savaþan ordularýmýzýn maneviyatýný yükseltmek için düþmanýn
en yaþamsal ve duyarlý noktalarýna karþý þiddetle harekete geçerek,
seferdeki koordinasyon görevini yerine getirmelidir. Eðer her gerilla bölgesi ya da birliði, düzenli kuvvetlerin harekâtýyla koordinasyona önem vermeden, kendi bildiði gibi hareket etmeye
kalkýþýrsa, gerilla harekâtý genel strateji içinde gene de bir rol oynayabilir, ama stratejik koordinasyondaki rolünden epey þey yitirmiþ
olur. Bütün gerilla komutanlarý bu noktayý gözden ýrak bulundurmamak durumundadýr. Harekâtta koordinasyonun saðlanmasý
için bütün büyük gerilla birliklerinin ve kollarýnýn birer telsize sahip
olmalarý her halde gereklidir.
Son olarak, muharebelerde, muharebe alanýndaki fiili çarpýþmada düzenli kuvvetlerle koordinasyon, bir iç hat muharebe alanýnýn çevresindeki gerilla birliklerinin ödevidir. Bu, elbette sadece
düzenli kuvvetlere yakýn bulunan gerilla birliklerinin ve geçici olarak gerilla görevlerine gönderilen düzenli kuvvetlerin ödevidir. Böyle
durumlarda, bir gerilla [sayfa 201] birliði, genellikle düþman kuvvetlerinden bazýlarýný hareketsiz býrakmak, ikmal hatlarýný bozmak, keþif
yapmak ya da düzenli kuvvetlere öncülük etmek gibi görevleri
yapmak durumundadýr. Böyle bir görev verilmemiþ olsa bile, gerilla birliði, bu iþleri kendi inisiyatifi ile yürütecektir. Hiç hareket etmeden, savaþmadan, tembel tembel oturmak ya da hiç dövüþmeden ortalýkta dolaþmak, bir gerilla birliði için göz yumulamayacak
bir tutumdur.
ALTINCI BÖLÜM

ÜS BÖLGELERÝ KURULMASI
Japonlara karþý gerilla savaþýnda üçüncü strateji sorunu,
savaþýn uzatmalý ve çetin olmasý yüzünden büyük önem taþýyan üs
bölgelerinin kurulmasýdýr. Yitirdiðimiz topraklarýn geri alýnmasý, ulus
çapýnda giþilecek stratejik karþý-saldýrýyý beklemek zorundadýr. O
zamana kadar, düþman cephesi orta Çine kadar yayýlacak ve ül-
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keyi kuzeyden güneye ikiye bölecek, topraklarýmýzýn bir kesimi,
hatta epeyce büyük bir kesimi düþmanýn eline geçecek ve onun
gerisini oluþturacaktýr. Biz de, gerilla savaþýný düþman iþgali altýndaki bütün bu geniþ bölgeye yaymak durumunda kalacak düþmanýn gerisini bir cephe haline getirecek ve onu, iþgal ettiði bütün bu
topraklarda, durmadan savaþmak zorunda býrakacaðýz. Bizim stratejik karþý-saldýrýmýz baþlayana kadar ve yitirdiðimiz topraklar geri
alýnmadýkça, düþmanýn gerisinde oldukça uzun bir süre ama bu,
sürenin ne kadar olacaðýný kestirmek olanaksýzdýr gerilla savaþýný
sürdürmek gerekecektir. Savaþýn uzatmalý olmasýnýn nedeni budur. Düþman iþgal ettiði bölgeleri elinde tutmak ve gerillalarýn kökünü kazýmak için, özellikle stratejik saldýrýsýna son verdikten sonra,
gerillalara karþý aldýðý tedbirleri hýzlandýracaktýr. Savaþýn uzatmalýlýðýna çetinliði de katýlýnca, üs bölgeleri olmadan düþman hatlarý
gerisinde gerilla savaþýný sürdürmenin [sayfa 202] olanaksýzlýðý ortaya
çýkar.
Öyleyse, bu üs bölgeleri nedir? Bunlar, gerilla kuvvetlerinin
stratejik görevlerini yerine getirmede, kendilerini koruma ve
geniþletme, düþmaný imha ve ülkeden sürüp çýkartma amaçlarýna
ulaþmada dayandýklarý stratejik üslerdir. Bu stratejik üsler olmaksýzýn, stratejik görevlerimizi yerine getirmede ya da savaþýn amacýna
ulaþmada güvenebileceðimiz hiç bir þey yok demektir. Düþman
hatlarýnýn gerisindeki gerilla savaþýnýn bir özelliði, gerisi olmaksýzýn
savaþmasýdýr; çünkü gerilla kuvvetleri, genellikle, ülkenin gerisinden kopmuþ durumdadýr. Ama gerilla savaþý, üs bölgeleri olmaksýzýn ne uzun zaman sürebilir, ne de geliþebilir. Aslýnda, gerilla savaþýnýn gerisi üs bölgeleridir.
Tarih avare dolaþan asi41 tipinde birçok köylü savaþý kaydeder, ama bunlarýn hiç biri baþarýya ulaþamamýþtýr. Bugünkü
geliþmiþ haberleþme ve teknoloji çaðýnda, bu avare dolaþan asiler
gibi dövüþülerek zafere ulaþýlabileceðini düþünmek daha da temelsiz olur. Bununla birlikte, bu avare dolaþan asi düþüncesi, yoksul
düþmüþ köylüler arasýnda hâlâ vardýr ve bu düþünce, gerilla komutanlarýnýn kafasýnda üs bölgelerinin hem gereksiz ve hem de önemsiz olduðu görüþü þeklini almaktadýr. Bundan dolayý, bu düþünceyi
gerilla komutanlarýnýn kafalarýndan sümek, üs bölgelerini kurma
41

Zulme baþkaldýran ve halktan yana olan asiler. -Ed.
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politikasý üzerinde karara varmak için bir önkoþuludur. Üs bölgeleri kurup kurmama, bunlarý önemli sayýp saymama sorunu, yani
baþka bir deyiþle, üs bölgeleri kurma düþüncesi ile avare dolaþan
asiler gibi mücadele etmek düþüncesi arasýndaki çatýþma, bütün
gerilla savaþlarýnda ortaya çýkar ve bizim Japonlara karþý verdiðimiz gerilla savaþý da, bir dereceye kadar, bu tartýþmadan kendisini
kurtaramamýþtýr. Bundan dolayý, avare asi ideolojisine karþý mücadele, kaçýnýlmaz bir þeydir. Ancak bu ideolojinin üstesinden geldikten ve üs [sayfa 203] bölgeleri kurulmasý politikasý uygulandýktan
sonra gerilla savaþýný uzun bir zaman sürdürmek için gerekli koþullar
hazýrlanmýþ olur.
Üs bölgelerinin gereði ve önemi böylece belirtildikten sonra, þimdi, üs bölgelerinin kurulmasý zamaný gelince anlaþýlmasý ve
çözülmesi gereken aþaðýdaki problemlere geçelim. Bu problemler, üs bölgesi tipleri, gerilla bölgesi ve üs bölgesi, üs bölgelerinin
kurulma koþullarý ve bunlarýn takviyesi ve geniþletilmesi ile bizim
ve düþmanýn birbirimizi kuþatma biçimlerimizdir.
1. ÜS BÖLGESÝ TÝPLERÝ

Japonlara karþý verilen gerilla savaþýnda, üs bölgeleri baþlýca
üç çeþittir: daðlardakiler, ovalardakiler ve nehir aðýzlarýndakiler.
Daðlýk yerlerde üs bölgeleri kurmanýn yararlarý apaçýktýr ve
Çan-pay42, Vutay43, Tayhang44, Tayþan45, Yenþan46 ve Maoþan47 dað42
Çanpay dar sýrasý, Çinin kuzey-doðu sýnýrý üzerindedir. Japonlarýn, burayý, 18 Eylül
1931de iþgal etmeleri üzerine, bu kesim, Çin Komünist Partisinin önderliðinde Japonlara
karþý yürütülen gerilla harekâtý için üs bölgesi halini almýþtýr. -Ed.
43
Vutay dað sýrasý, Þansi-Hopey arasýndaki sýnýrlar üzerindedir. 1937 Ekiminde, Çin
Komünist Partisinin önderliðindeki Sekizinci Hareket Ordusu, Vutay daðýk kesimi merkez
olmak üzere, Þansi-Çahar-Hopey üs bölgesini kurmaya baþlamýþtýr. -Ed.
44
Tayhang dað sýrasý, Þansi, Hopey ve Honan eyaletleri arasýndaki sýnýrlar üzerindedir.
Kasým 1937de Sekizinci Hareket Ordusu, bu daðlýk kesim merkez olmak üzere, GüneyDoðu Þansi üs bölgesini kurmaya baþlamýþtýr. -Ed.
45
Tayþan Daðý, orta Þantungda Tay-Yi dað sýrasýnýn bellibaþlý doruklarýndan biridir.
1937 baharýnda, Komünist Partisinin yönettiði gerilla kuvvetleri, bu daðlýk kesim merkez
olmak üzere, Þantung üs bölgesini kurmaya baþlamýþtýr. -Ed.
46
Yenþan dað sýrasý, Hopey sýnýrý üzerindedir. 1938 yazýnda, Sekizinci Hareket Ordusu,
Yenþan daðlýk kesimi merkez olmak üzere, Doðu Hopey üs bölgesini kurmaya baþlamýþtýr.
-Ed.
47
Maoþan daðlarý, güney Kiyangsudadýr. Haziran 1938de, Komünist Partisinin yönetimindeki Yeni Dördüncü Ordu, Maoþan daðlarý merkez olmak üzere, Güney Kiyangsu üs
bölgesini kurmaya baþlamýþtýr. -Ed.
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larýnda kurulan ya da kurulacak olan üslerin hepsi [sayfa 204] de bu
tipe girer. Bunlarýn hepsi de, Japonlara karþý gerilla savaþýnýn uzun
zaman sürdürülebileceði yerler ve Direnme Savaþý için tahkim
edilmiþ önemli yerlerdir. Düþman hatlarý arkasýndaki bütün daðlýk
yerlerde gerilla savaþýný geliþtirmeli ve üs bölgeleri kurmalýyýz. Ovalar
daðlara göre elbette daha az uygun olmakla birlikte, oralarda da
gerilla savaþlarý vermek ya da üs bölgeleri kurmak asla olanaksýz
deðildir. Gerçekten, Hopey ile Kuzey ve Batý Þantung ovalarýndaki
yaygýn gerilla harekâtý, ovalarda da gerilla savaþýnýn geliþtirilebileceðini kanýtlamaktadýr. Þimdilik buralarda üs bölgelerinin kurulmasý ve uzun zaman sürdürülmesi konusunda bir kanýt bulunmamakla birlikte, geçici üs bölgelerinin olabileceði kanýtlanmýþtýr;
buralarda küçük birlikler için ya da bir mevsim kullanýlmak üzere
üs bölgeleri kurmak olanaklýdýr. Bir yandan, düþmanýn elinde yeteri kadar asker bulunmamakta ve görülmemiþ bir vahþet politikasý
izlemektedir; ve öte yandan da, Çinin arazisi çok geniþtir ve elinde
Japonlara karþý direnen pek çok insan bulunmaktadýr. Bundan
ötürü, gerilla savaþýný ovalara yaymak ve geçici üs bölgeleri kurmak için, nesnel koþullar tamamlanmýþtýr. Ýþinin eri bir askeri komuta altýnda, buralarda, küçük gerilla birlikleri için uzun süreli, ama
sabit olmayan üsler kurmak elbette olanaklý olmak gerekir.48 Kýsacasý, düþmanýn stratejik saldýrýsý duraklayýp iþgal ettiði yerleri koruma aþamasýna gelince, gerilla üs bölgelerine hiç kuþkusuz þiddetli
saldýrýlara giriþeceði ve en çok zararý ovalardaki üslerin göreceði
doðaldýr. Ovalarda harekâtta bulunan büyük gerilla kollarý, buralarda uzun süre mücadeleyi sürdüremeyecekler ve koþullarýn bir gereði olarak [sayfa 205] yavaþ yavaþ daðlara doðru, örneðin Hopey ovasýndan Vutay ve Tayhang daðlarýna, doðuda Þantung ovasýndan Tayþan
daðýna ve Þantung yarýmadasýna doðru çekileceklerdir. Ama ulusal savaþýmýzýn koþullarý içinde, bazý küçük gerilla birliklerinin geniþ
ovalardaki çeþitli kasabalarda etkinliklerini sürdürmeleri, oynak bir
mücadele þeklini benimseyerek, örneðin üslerini sýk sýk deðiþtirme48
Direnme Savaþýnda kazanýlan deneyimler göstermiþtir ki, ovalarda uzun süreli,
birçok yerlerde de kalýmlý üs bölgeleri kurulmasý olanaklýdýr. Bu, buralarýn geniþliði,
nüfuslarýnýn çokluðu, Komünist Partisinin güttüðü politikanýn doðruluðu, halkýn geniþ
ölçüde seferber edilmesi ve düþmanýn asker eksikliði sayesinde olmuþtur. Mao Çe-tung
arkadaþ, daha sonraki direktiflerinde, bu olanaðý, daha kesin bir þekilde ortaya koymuþtur.
-Ed.
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leri, olmayacak þey deðildir. Yazýn, boylu bitkilerin yeþil perdesinden, kýþýn donan nehirlerden yararlanarak, mevsimlik gerilla savaþlarý vermek kesinlikle olanaklýdýr. Düþmanýn þu anda ayýracak gücü
olmamasý, her yere ayýracak gücü olsa bile, her yere birden yetiþmesine olanak bulunmayacaðýna göre, bugün için gerilla savaþýný enine boyuna yaymak, ovalarda üs bölgeleri kurmak, gelecekte de,
mevsimlik bile olsa, gerilla savaþýný küçük birliklerle yürütmeye
hazýrlanmak, sabit olmayan üs bölgeleri kurmak gibi politikalarý
saptamamýz kesinlikle gereklidir.
Nesnel olarak söylemek gerekirse, gerilla savaþýnýn geliþme
ve üs bölgelerinin kurulma olanaklarý, nehir aðýzlarýnda ve göl kýyýlarýndaki bölgelerde ovalara göre daha fazla, daðlýk yerlerde ise hepsinden fazladýr. Tarihimizde pek çok görülen korsan ve su eþkýyalarýnýn verdikleri dramatik savaþlar ve Kýzýl Ordu döneminde Hanhu gölü çevresinde birkaç yýl sürdürülen gerilla savaþý, her ikisi de,
nehirlerin geniþ aðýzlarýnda ve göl bölgelerinde gerilla savaþýnýn
geliþtirilmesi ve üs bölgelerinin kurulmasý olanaðýnýn daha fazla olduðunu göstermektedir. Ne var ki, bugüne kadar, Japonlara karþý
direnen politik partiler ve halk yýðýnlarý bu olanaðý pek dikkate almamýþlardýr. Öznel koþullar henüz yeterli olmamakla birlikte, dikkatlerimizi bu olanaklar üzerinde toplamamýz ve bu konuda çalýþmaya baþlamamýz gereklidir. Gerilla savaþýnýn ülke çapýnda yayýlmasýnýn bir aþamasý olarak, Yangçe nehrinin kuzeyinde Hungçe,
güneyinde Tayhu gölü bölgesinde, düþman iþgali altýndaki nehir
boylarýnda ve [sayfa 206] sahillerde, bütün nehir aðýzlarýnda ve göl bölgelerinde, etkili gerilla savaþlarý örgütlemeli; bu gibi yerlerde ya da
dolaylarýnda sürekli üs bölgeleri kurmalýyýz. Bunu görmezlikten
gelmekle düþmana su yollarýnda dilediði gibi ulaþtýrma yapma kolaylýklarý saðlamýþ oluruz; bu, Direnme Savaþýna ait stratejik planýmýzda büyük bir boþluktur ve bu boþluk, zamanýnda doldurulmalýdýr.
2. GERÝLLA BÖLGELERÝ VE ÜS BÖLGELERÝ

Düþman hatlarý gerisindeki gerilla savaþýnda, gerilla bölgeleri ile üs bölgeleri arasýnda fark vardýr. Vutay daðlýk kesimindeki
(yani Þansi-Çahar-Hopey sýnýr bölgesindeki) bazý kasabalar ile Tayhang ve Tayþan daðlýk kesimlerindeki bazý yerlerde olduðu gibi,
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çevresi düþman tarafýndan kuþatýlmýþ olup da orta kesimleri iþgal
altýnda olmayan ya da düþmandan geri alýnmýþ olan bölgeler, gerilla birliklerinin, gerilla savaþýný geliþtirmede kolayca kullanabilecekleri hazýr üslerdir. Ama bu bölgelerdeki baþka yerlerde, örneðin
Batý Hopey ve Güney Çaharýn bazý kesimlerini içine alan Vutay
daðlýk bölgesinin doðu ve kuzey kesimleri ile Payotingin
doðusundaki ve Zançovun batýsýndaki birçok yerlerde, durum farklýdýr. Gerilla savaþý baþladýðý sýrada, gerillalar bu yerleri bütünüyle iþgal edemediler, yalnýzca sýk sýk baskýnlar yapabildiler. Buralar, gerillalar oradayken onlarýn, gerillalar gidince de kukla yönetimin söz
geçirdiði bölgelerdi; bundan dolayý, buralara gerilla üsleri deðil, gerilla bölgeleri demek daha doðrudur. Bu gibi gerilla bölgeleri, gerilla savaþýna özgü bazý dönemlerden geçtikten sonra üs bölgeleri
halini alacaklardýr. Yani, çok sayýda düþman birlikleri burada imha
edildiði ya da yenildiði, kukla yönetim yok edildiði, halk yýðýnlarý
harekete geçirildiði, Japonlara karþý kitle örgütleri kurulduðu, yerel
silahlý halk kuvvetleri geliþtirildiði ve Japonlara karþý olan bir politik
iktidar kurulduðu zaman, buralar [sayfa 207] üs bölgeleri olacaktýr. Üs
bölgelerimizin büyümesi ile, kuruluþ olan üslere bu gibi bölgelerin
katýlmasýný kastediyoruz.
Doðu Hopey gibi bazý yerlerde, gerilla harekâtýnýn geçtiði
bölgenin tamamý daha baþlangýçtan beri gerilla bölgesiydi. Kukla
yönetimin burada epey bir geçmiþi vardýr ve harekât alanýnýn tamamý, baþlangýçtan beri, hem yerel ayaklanmalarla oluþan silahlý halk
kuvvetleri için ve hem de Vutay daðlarýndan gelen gerilla müfrezeleri için bir gerilla bölgesi olmuþtur. Bunlarýn etkinliðe geçerken
yapabildikleri tek þeyi geçici üs bölgesi ya da geri bölge olarak nispeten uygun yerleri seçmek oldu. Düþman kuvvetleri imha edilip
halký ayaklandýrma iþi iyice hýzlandýrýlmadan, bu gibi yerler gerilla
bölgelerinden çýkartýlarak nispeten kararlý üs bölgeleri haline getirilmeyecektir.
Yani, bir gerilla bölgesinin bir üs bölgesi haline getirilmesi,
güçlükler yaratan bir süreçtir ve bunun baþarýlmasý, düþmanýn imha
edilmesinde ve halk yýðýnlarýnýn uyandýrýlmasýnda ulaþýlacak baþarýlara baðlýdýr.
Birçok kesimler, daha uzun süre, gerilla bölgeleri olarak kalacaktýr. Düþman, buralarda, denetimi sürdürmeye ne kadar çalýþýrsa çalýþsýn, istikrarlý kukla rejimler kuramayacaktýr; ama biz de,
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kendi payýmýza, gerilla savaþýný ne kadar geliþtirirsek geliþtirelim,
Japonlara karþý politik bir iktidar kurma hedefine ulaþamayacaðýz.
Bunun örneði, demiryollarý boyunda, büyük kentlerin çevrelerinde
ve ovalardaki belirli alanlarda düþmanýn iþgalinde bulunan kesimlerdir.
Düþmanýn ovalarda kuvvetli bir þekilde koruduðu büyük
kentlerde ve demiryolu duraklarýnda, gerilla savaþý buralarýn ancak kenarlarýna kadar uzanabilir, nispeten istikrarlý kukla yönetimlerin bulunduðu bu yerlerin içerlerine sokulamaz. Bu, baþka türlü
bir durumdur.
Önderlik kademelerimizde verilen yanlýþ kararlar ya da þiddetli düþman baskýsý, bu anlatýlan durumu tersine çevirebilir; yani
bir gerilla üssü bir gerilla bölgesi haline [sayfa 208] gelebileceði gibi,
bir gerilla bölgesi de nispeten kararlý bir düþman iþgal bölgesi halini alabilir. Bu gibi deðiþiklikler olanaklýdýr ve gerilla komutanlarýnýn
bu konularda özellikle uyanýk bulunmalarý gerekir.
Bundan dolayý, gerilla savaþýnýn ve düþmanla aramýzdaki
mücadelenin bir sonucu olarak, düþman iþgali altýndaki bütün topraklar þu üç bölüme ayrýlmýþtýr: birincisi, bizim gerilla birliklerimizin ve politik iktidar organlarýmýzýn elinde bulunan Japonlara karþý
üsler; ikincisi, Japon emperyalizminin ve kukla rejimlerin elindeki
bölgeler; üçüncüsü, her iki tarafýn da egemen olmak istediði ara
bölgeler, yani gerilla bölgeleri. Birinci ve üçüncü kategorileri sonuna kadar geniþletmek, ikincisini ise sonuna kadar daraltmak gerilla komutanlarýnýn ödevidir. Gerilla savaþýnýn stratejik görevi budur.
3. ÜS BÖLGELERÝ KURMANIN KOÞULLARI

Bir üs bölgesinin kurulmasý için temel koþullar, Japonlara
karþý silahlý kuvvetlerin bulunmasý, bu silahlý kuvvetlerin düþmaný
yenilgiye uðratmak ve halký eyleme geçmek üzere ayaklandýrmak
için kullanýlmasýdýr. Bu durumda, bir üs bölgesinin kurulmasý, her
þeyden önce bir silahlý kuvvetin kurulmasý sorunudur. Gerilla savaþýnda, önderler, bütün enerjilerini bir ya da daha fazla birliði kurmaya harcamalý ve mücadele sýrasýnda, bunlarý, yavaþ yavaþ gerilla kollarý, hatta düzenli birlikler ve onlarýn kollarý halinde geliþtirmelidirler. Bir silahlý kuvvet meydana getirmek, bir üs bölgesi
kurmanýn anahtarýdýr: silahlý kuvvet yoksa ya da zayýfsa, hiç bir iþ
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görülemez. Bu, ilk koþulu oluþturmaktadýr.
Bir üs bölgesi kurmak için ikinci vazgeçilmez koþul, düþmaný
yenmek için silahlý kuvvetlerin halkla koordinasyon halinde kullanýlmasýdýr. Düþman iþgali altýndaki bütün yerler, gerillalarýn deðil,
düþmanýn üs bölgeleridir ve buralar, [sayfa 209] düþman yenilmeden
gerilla üs bölgeleri haline getirilemez. Düþman saldýrýlarýný püskürtmedikçe ve düþmaný yermedikçe, gerillalarýn ellerindeki yerler bile düþmanýn denetimi altýna girer ve o zaman, üs bölgelerinin
kurulmasý olanaksýzlaþýr.
Üs bölgesi kurulmasý için gerekli üçüncü koþul, Japonlara
karþý mücadele etmek için halk yýðýnlarýný ayaklandýrmak amacýyla, silahlý kuvvetlerimiz de dahil, bütün güçlerimizin mücadele sýrasýnda silahlandýrmalý, yani silahlý müfrezeleri ve gerilla birlikleri
kurmalýyýz. Bu mücadele sýrasýnda kitle örgütleri kurmalý; iþçileri,
köylüleri, gençliði, kadýnlarý, çocuklarý, esnafý ve meslek sahiplerini, Japon saldýrýsýna karþý mücadele etmek üzere politik bilinçlenme derecelerine ve mücadele arzularýna göre çeþitli kitle örgütleri içinde düzenlemeli ve bu örgütleri adým adým geniþletmeliyiz.
Halk, örgüt olmaksýzýn Japonlara karþý direnme gücünü ortaya koyamaz. Bu mücadele sýrasýnda açýk ve gizli hainleri aramýzdan temizlemeliyiz ve bu iþ ancak halkýn gücüne dayanýlarak baþarýlabilir. Bu
mücadelede, Japon düþmaný yerel politik iktidar örgütlerini kurmalarý ya da pekiþtirmeleri için halkýn harekete getirilmesi de özellikle önemlidir. Çinlilerin öteden beri süregelen politik iktidar organlarýnýn düþman tarafýndan yýkýlmadýðý yerlerde, bu organlarý geniþ
halk yýðýnlarýnýn desteðiyle yeniden örgütlemeli ve güçlendirmeli,
bunlarýn yýkýldýðý yerlerde ise, gene yýðýnlarýn çabasýyla bu organlarý yeniden kurmalýyýz. Bunlar Japonlara karþý Ulusal Birleþik Cephenin politikasýný yürütmek için politik iktidar organlarýnýdýr ve bu
örgütler, tek düþmanýmýz olan Japon emperyalizmine ve onun çakallarýna, vatan hainlerine ve gericilere karþý mücadele etmek için
halkýn bütün kuvvetlerini biraraya getirmelidir.
Gerilla savaþý için bir üs bölgesi, ancak bu üç temel koþulun
adým adým yerine getirilmesiyle, yani Japonlara karþý silahlý kuvvetlerin toplanmasýndan, düþmanýn yenilgilere [sayfa 210] uðratýlmasýndan ve halkýn harekete getirilmesinden sonra, gerçekten kurulabilir.
Burada, coðrafi ve ekonomik koþullarýn da sözü edilmek
gerekir. Coðrafi koþullarla iliþkili olarak, üs bölgelerinin tipleri ko-
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nusunda, bundan önceki bölümde, üç farklý kategoriyi incelemiþ
bulunuyoruz. Burada yalnýzca bir temel koþulu, yani bölgenin geniþ
olmasý gereðini ele alacaðýz. Her yaný ya da üç yaný birden düþmanla
sarýlmýþ yerlerde uzun süre direnebilecek üs bölgelerinin kurulmasý için, daðlýk kesimler elbette en iyi koþullarý taþýr; asýl aranacak
koþul, gerillalarýn manevra yapabilmesi için yeteri kadar yer olmasý, yani bölgelerin geniþ olmasýdýr. Bir bölgenin geniþ olmasý
koþuluyla, gerilla savaþý, nehir aðýzlarýnýn oluþturduðu kesimler þöyle
dursun, ovalarda bile geliþtirilebilir ve sürdürülebilir. Kýsacasý, Çin
topraðýnýn geniþliði ve düþmanýn asker eksikliði, Çinde verilen gerilla savaþýna bu koþulu saðlamýþtýr. Bu, gerilla savaþý verilebilmesi
olanaklarý bakýmýndan, önemli ve hatta ana koþuldur ve Belçika
gibi bu koþuldan yoksun ülkelerin bu olanaklarý ya çok sýnýrlýdýr ya
da hiç yoktur.49 Bu koþul, Çinde, hiç bir zorluk çýkarmayacak þekilde, zaten vardýr ve yararlanýlmak üzere hazýr beklemektedir.
Ekonomik koþullar, fiziksel durumla iliþkileri bakýmýndan,
coðrafi koþullara benzemektedir. Bizim burada [sayfa 211] tartýþmasýný
yaptýðýmýz üs bölgeleri, düþmanýn bulunmadýðý bir çölde deðil, düþman hatlarý gerisinde kurulacaktýr; düþmanýn nüfuz edebileceði
her yeri zaten Çinliler yurtlanmýþtýr ve yaþamýn sürmesi için ekonomik bir taban vardýr, öyle ki üs bölgelerin kurulmasýnda ekonomik
koþullarýn seçilmesi diye bir sorun yoktur. Ekonomik koþullar ne
olursa olsun, Çinli nüfusun yaþadýðý ve düþmanýn bulunabildiði her
yerde gerilla savaþýnýn geliþtiði, sürekli ya da geçici üs bölgeleri
kurmak için elimizden gelen çabayý göstermeliyiz. Bununla birlikte ekonomik koþullar politik bir yönden problem olmakta ve bu
ekonomik politika problemi, üs bölgelerinin kuruluþunda büyük
önem taþýmaktadýr. Gerilla üs bölgelerinin ekonomik politikasý, mali
49
Ýkinci Dünya Savaþýnýn sona ermesinden beri, Asyada, Afrikada, Güney Amerikada
ulusal ve demokratik devrimci hareket büyük bir hýzla geliþmektedir. Birçok ülkelerde
halklar, kendi devrimci ve ilerici kuvvetlerinin önderliðinde, emperyalizm ile gericiliðin
karanlýk yönetimini devirmek için sürekli bir silahlý mücadele vermektedir. Bu durum
göstermektedir ki, yeni tarihsel koþullar altýnda -sosyalist kampýn, sömürge ülkelerdeki
devrimci halk kuvvetlerinin, bütün ülkelerde demokrasý ve ilerleme yolunda çaba gösteren
halk kuvvetlerinin dev adýmlarýyla ilerlediði ve buna karþýlýk kapitalist sistemin daha da
zayýf düþtüðü, emperyalist sömürge yönetiminin daðýlmaya yüz tuttuðu þu günlerde- gerilla
savaþý veren çeþitli ülkelerin halklarýnýn içinde bulunduðu koþullar, Çin halkýnýn Japonlara
karþý giriþtiði gerilla savaþýnýn verildiði günlerdekilerin ayný olmayabilir. Yani, gerilla savaþý,
örneðin Küba, Cezayir, Laos ve Güney Vietnam gibi arazisi geniþ olmayan ülkelerde de
baþarýyla verilebilir. -Ed.
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yükü eþit olarak daðýtmak ve ticareti korumak yoluyla Japonlara
karþý Ulusal Birleþik Cephenin ilkelerini izlemelidir. Yerel politik iktidar organlarý olsun, gerilla birlikleri olsun, bu ilkelerin dýþýna çýkmamalýdýr; yoksa, üs bölgelerinin kurulmasýnda ve gerilla savaþýnýn
sürdürülmesinde ters etkileri olur. Mali yükün eþit þekilde daðýtýlmasý demek, parasý olanlarýn para yardýmýnda bulunmasý, buna
karþýlýk köylülerin gerilla birliklerine belli sýnýrlar içinde pirinç vermesi demektir. Ticaretin korunmasý ise, gerilla birliklerinin tam bir
disiplin altýnda bulunmalarý, ihanetleri saptanmýþ olanlarýnkiler dýþýnda dükkânlara elkonulmamasý demektir. Bu, kolay bir iþ olmamakla birlikte, saptanan politika yürütülmelidir.
4. ÜS BÖLGELERÝNÝN TAKVÝYESÝ VE GENÝÞLETÝLMESÝ

Ýstilâcý düþmaný birkaç müstahkem yere, yani büyük kentlere ve ana muhabere hatlarý boyuna hapsetmek için, gerillalar,
gerilla savaþýný üs bölgelerinden çevreye doðru olabildiði kadar
yaymalý ve müstahkem yerlerini çember içine alarak düþmanýn
varlýðýný tehdit etmeli, maneviyatýný bozmalýdýr. Bu, kesinlikle gereklidir. Bu konuda, gerilla [sayfa 212] savaþýnda tutuculuða kaþý çýkmalýyýz. Ýster rahat bir yaþam sürme arzusu þeklinde, ister düþmanýn
kuvvetini gözde büyütmek þeklinde doðsun, tutuculuk, Direnme
Savaþýnda ancak kayýplara yolaçar ve hem gerilla savaþý için ve
hem de üs bölgelerinin kendileri için zararlýdýr. Ayný zamanda, biz,
üs bölgelerinin takviyesini de savsamamalýyýz; yýðýnlar ayaklandýrýlmalý ve örgütlenmeli, gerilla birlikleri ve yerel silahlý kuvvetler eðitilmelidir. Bu gibi takviyeler, uzatmalý savaþý sürdürmek ve ayný zamanda yayýlmak için gereklidir; ve bunlar yapýlmadan enerjik bir
geliþme olanaksýzdýr. Gerilla savaþýnda yalnýz yayýlmaya önem verir ve takviyeyi savsarsak, düþmanýn saldýrýlarýna karþý koyamayýz;
ve yalnýz geniþleme olanaklarýný kaçýrmakla kalmaz, üs bölgelerinin varlýðýný da tehlikeye atmýþ oluruz. En doðru ilke, yayýlmanýn ve
takviyenin yanyana yürütülmesidir: bu, saldýrýya ya da savunmaya
geçme inisiyatifini elimizde bulundurmamýzý saðlayan iyi bir yöntemdir. Uzatmalý bir savaþta üs bölgelerinin takviyesi ve geniþletilmesi sorunu, her gerilla birliði için her zaman sözkonusudur. Somut
çözüm þekli elbette koþullara baðlýdýr. Gerilla bölgelerinin geniþletilmesi ve gerilla sayýsýnýn çoðaltýlmasý sýrasýnda, bir süre, geniþlemeye
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aðýrlýk verilebilir, oysa yýðýnlarýn örgütlendirildiði ve birliklerin eðitildiði sýralarda, takviyeye önem verilebilir. Takviye ve geniþleme,
doðalarý bakýmýndan birbirinden farklý olduðu, askeri bakýmdan
birliklerin yayýlmasý ve öteki görevler de bundan dolayý farklý olacaðý için, bu sorunun doðru bir þekilde çözümü, ancak zamana ve
koþullara göre, ancak bazan biri, bazan da öbürü üzerinde durarak
olabilir.
5. BÝZÝM VE DÜÞMANIN BÝRBÝRÝMÝZÝ
KUÞATMA ÞEKÝLLERÝMÝZ

Direnme Savaþýný bir bütün olarak alýrsak, biz düþman [sayfa
tarafýndan stratejik olarak kuþatýlmýþ durumdayýz; çünkü
düþman stratejik saldýrý halinde dýþ hatlar üzerinde harekâtta bulunmakta, oysa biz, stratejik savunmadayýz ve iç hatlar üzerinde
harekâtta bulunmaktayýz. Bu, düþman kuþatmasýnýn ilk þeklidir.
Biz ise, ayrý yollardan bize doðru ilerleyen düþmanýn her kolunu
kuþatýyoruz, çünkü dýþ hatlardan üzerimize doðru ilerleyen bu
düþman kuvvetlerine karþý sayý bakýmýndan üstün kuvvetler kullanarak, sefer ve muharebelerde saldýrý ve dýþ hat harekâtý politikasý uyguluyoruz. Bu, bizim düþmaný kuþatmamýzýn ilk þeklidir.
Bundan sonra, düþmanýn gerisindeki gerilla üs bölgelerini ele alýrsak, her bölge ya Vutay daðlýk kesiminde olduðu gibi düþman tarafýndan çepeçevre ya da Kuzey-Batý Þansi bölgesinde olduðu gibi
üç yandan kuþatýlmýþtýr. Bu, düþman kuþatmasýnýn ikinci þeklidir.
Bununla birlikte, bütün gerilla üs bölgeleri birarada ve düzenli kuvvetlerin muharebe cephesiyle iliþkileri yönünden ele alýnýrsa, bizim de birçok düþman kuvvetini kuþattýðýmýz görülür. Þansi eyaletinde, örneðin Tatung-Puçov demiryolunu üç yandan (doðu, batý
kanatlarýndan ve güney ucundan), Tayuvan demiryolunu üç yandan (doðu, batý kanatlarýndan ve güney ucundan), Tayuvan kentini her yandan sardýk; Hopey ve Þantung eyaletlerinde de buna
benzer birçok örnek vardýr. Bu, bizim düþmaný kuþatmamýzýn ikinci þeklidir. Böylece, düþman kuvvetlerinin de, bizim de, ikiþer kuþatma þeklimiz var. Týpký veiçi50 oyununda olduðu gibi. Her iki tarafýn

213]

50
Veiçi, eski bir Çin oyunudur ve iki oyuncu, oyun tahtasý üzerinde birbirlerine ait
taþlarý kuþatmaya çalýþýrlar. Bir oyuncunun taþlarý kuþatýldý mý, o taþlar ölü (tutsak edilmiþ)
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da giriþtiði sefer ve muharebeler, birbirinin taþlarýný almaya; düþmanýn müstahkem yerler, bizim de gerilla üs bölgeleri kurmamýz,
oyun tahtasýndaki yerlere egemen olmak için yapýlan hareketlere
benziyor. Ýþte bu yerlere egemen olmak [sayfa 214] noktasýnda,
düþman gerisindeki gerilla üs bölgelerinin büyük stratejik rolü ortaya
çýkar. Direnme Savaþýnda, bu sorunu ortaya atmamýzýn amacý, ulusun askeri otoritelerinin ve gerilla komutanlarýnýn, her yerde, düþman hatlarý gerisinde gerilla savaþýný geliþtirmeyi ve olanaklý her
yerde üs bölgeleri kurmayý gündeme koymalarýný ve bu iþi stratejik
bir görev olarak yerine getirmelerini saðlamaktýr. Çin, stratejik bir
birim, Sovyetler Birliði ile birlikte öteki ülkeler de stratejik birimler
olarak, Pasifik bölgesinde, uluslararasý planda, Japonlara karþý bir
cephe kurabilirsek, düþmana karþý, onun bize karþý sahip olduðundan bir fazla kuþatma þeklimiz olur ve Pasifik kesiminde de dýþ hat
harekâtýna giriþerek, faþist Japonyayý kuþatýr ve dize getirebiliriz.
Bunun bugün için, pratik önemi az olmakla birlikte, böyle bir umuntu (prospect) olanaksýz da deðildir.
YEDÝNCÝ BÖLÜM

GERÝLLA SAVAÞINDA STRATEJÝK SAVUNMA VE
STRATEJÝK SALDIRI
Gerilla savaþýnda dördüncü strateji problemi, stratejik savunma ve stratejik saldýrý ile ilgilidir. Bu, ilk problemi tartýþýrken sözünü ettiðimiz saldýrý politikasýnýn, Japonlara karþý gerilla savaþýnda
savunma ve saldýrý halinde bulunduðumuz zaman, pratikte nasýl
yürütüleceði sorunudur.
Ulus çapýnda stratejik savunma ya da stratejik saldýrý (daha
doðrusu stratejik karþý-saldýrý) içinde her gerilla üs bölgesinde ya
da bu bölgenin çevresinde, küçük çapta stratejik savunma ve saldýrýlar yer alýr. Stratejik savunma sözüyle, düþman saldýrý biz de savunma halindeyken benimsediðimiz stratejik durum ve politika;
stratejik saldýrý sözüyle, düþman savunma ve biz saldýrý halindeyken benimsediðimiz stratejik durum ve politika kastedilmektedir.
[sayfa 215]

sayýlýr. Ama kuþatýlan taþlar arasýnda yeter sayýda boþ yerler varsa, bu taþlar hâlâ canlý
(tutsak düþmemiþ) demektir.
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1. GERÝLLA SAVAÞINDA STRATEJÝK SAVUNMA

Gerilla savaþý baþlayýp bir hayli yayýlýnca, düþman özellikle
ülkenin bütününe karþý stratejik saldýrýsýnýn sona erdiði ve iþgal ettiði yerleri koruma politikasýný benimsediði dönemde, gerilla üs
bölgelerine zorunlu olarak saldýracaktýr. Bu gibi saldýrýlarýn kaçýnýlmazlýðýný gözden ýrak tutmamak gerekir, yoksa gerilla komutanlarý
gafil avlanýrlar ve aðýr düþman saldýrýlarý karþýsýnda telaþa kapýlýrlar
ve kuvvetleri yokedilir.
Gerillalarý ve onlarýn üs bölgelerini ortadan kaldýrmak için,
düþman, sýk sýk ayrý ayrý kollardan bir noktaya hücuma geçer.
Örneðin, Vutay daðlýk bölgesine karþý yönetilen dört-beþ sindirme
seferinde, düþman ayný anda ve planlý bir þekilde, üç, dört ve hatta altý-yedi koldan ilerlemiþtir. Gerilla mücadelesi büyüdükçe, üs
bölgelerinin durumlarý da o kadar önem kazanýr ve düþmanýn stratejik merkezleri ile yaþamsal muharebe hatlarý üzerindeki tehdit
çoðaldýkça, düþmanýn saldýrýlarý daha þiddetli olur. Bundan dolayý,
düþmanýn bir gerilla bölgesindeki saldýrýsýnýn þiddeti, buradaki gerilla savaþýnýn baþarýsýna ve düzenli savaþ ile etkili bir þekilde koordine edildiðine iþarettir.
Düþman birkaç koldan tek bir noktaya doðru hücuma geçerse, gerillalarýn izleyeceði politika, karþý-saldýrý ile bunu kýrmak olmalýdýr. Ýlerleyen her düþman kolu, ister küçük ister büyük olsun, tek
bir birlikten oluþmuþ ise, gerisinde artçý birlikleri yok ise, yolu boyunca kýtalar yerleþtirecek, blokhavzlar ya da motorlu araçlar için yollar yapabilecek durumda deðilse, kolaylýkla ezilebilir. Düþman ayrý
ayrý kollardan tek bir noktaya doðru hücum halinde olduðu zaman, saldýrý durumundadýr ve dýþ hatlar üzerinde harekâtta bulunmaktadýr; bizse savunma halinde oluruz ve iç hatlar üzerinde harekâtta bulunuruz. Bizim düzenleniþimize gelince: birkaç düþman
kolunu olduðu yerde tutmak [sayfa 216] için yardýmcý kuvvetlerimizi
kullanmalý, ana kuvvetimiz ise tek bir düþman koluna karþý sefer
ya da muharebede (özellikle pusu tarzýnda) beklenmedik hücumlarda bulunmalý, hareket halindeki kola darbeler indirmelidir. Düþman kuvvetli de olsa, yinelenen bu beklenmedik hücumlar ile zayýf düþecek ve çoðu zaman yarý yoldan geri dönecektir. Bu durumda, gerilla birlikleri, izleme sýrasýnda da beklenmedik hücumlarýný
sürdürecekler ve düþmaný daha da zayýf düþüreceklerdir. Düþman
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saldýrýsýný durdurmadan ya da çekilmeye baðlamdan önce, genellikle ilçe merkezleri ile üs bölgelerimizdeki öteki ilçeleri iþgal eder.
Biz, bu ilçeleri kuþatmalý, yiyecek ikmal yollarýný tutmalý, haberleþmeyi kesmeli ve böyle tutunamayacak hale gelip de geri çekilmeye baþlayýnca, onu izlemek ve hücumda bulunmak fýrsatýný kaçýrmamalýyýz. Bir kolu ezdikten sonra, kuvvetlerimizin yerini deðiþtirerek baþka bir kolu ezmeli ve bu kollarý birer birer ezerek tek
noktaya doðru ilerleyen kollarý kýrmalýyýz.
Vutay daðlýk kesimi gibi büyük bir üs bölgesi, dört, beþ, hatta daha fazla ikincil askeri bölgelere ayrýlan bir askeri bölge oluþturur. Her ikincil bölgenin baðýmsýz olarak harekâtta bulunan silahlý
kuvvetleri vardýr. Bu kuvvetler, yukarda anlatýlan taktikleri kullanarak düþman hücumlarýný çoðu zaman ya ayný anda, ya da birbiri
ardýna ezmiþlerdir.
Düþmanýn tek noktaya doðru kollar halinde giriþtiði bir hücuma karþý, harekât planýmýzda, ana kuvvetimizi genellikle iç hatlar üzerine yerleþtiririz. Ama elimizde ayýrabileceðimiz kuvvet olduðu
zaman, düþmanýn muhabere hatlarýný bozmak ve takviye kuvvetlerini durdurmak için (ilçe ya da köy gerilla birlikleri, hatta ana
kuvvetin müfrezeleri gibi) ikincil kuvvetleri kullanmalýyýz. Düþmanýn
üs bölgemizde yerleþmesi halinde ise, bu taktiði tersine uygulamamýz gerekir. Yani, düþmaný kuþatmak için üs bölgesinde ana [sayfa
217] kuvvetlerimizden bazýlarýný býrakarak, ana kuvvetimizle düþmanýn geldiði kesime hücuma geçer, buradaki faaliyetimizi hýzlandýrýr, düþmaný geri çekilmeye ve bizim ana kuvvetimize saldýrmaya
zorlarýz. Buna Vey devletini kuþatarak Çayo devletini kurtarma
taktiði denir.51
Düþmanýn ayrý ayrý kollardan tek bir noktaya karþý giriþtiði
bir hücuma karþý yapýlan harekâtlar sýrasýnda, düþmanla çarpýþan
kýtalarýmýza her türlü yardýmý yapmalarý için yerel sivil savunma
örgütleri ve bütün halk örgütleri seferber edilmelidir. Düþmanla
51
Milâttan Önce 353te, Vey devleti, Çayo devletinin baþkenti Hantani kuþattý. Çayonun
müttefiki olan Çi devletinin kralý, generalleri Tiyen Çi ile Sun Pine, askerleriyle Çayoya
yardým etmelerini emretti. Çayo topraklarýna giren Vey kuvvetlerinin kendi topraklarýnýn
savunulmasýný savsadýðýný bilen General Sun Pin, Vey devletine saldýrdý ve kendi topraklarýný savunma kaygýsýna düþen Veyliler, Hantaný kuþatmaktan vazgeçerek ülkelerine
dünmek zorunda kaldýlar. O zamandan beri Çinli stratejistler buna benzer taktiklere Vey
devletini kuþatarak Çayo devletini kurtarmak derler. -Ed.
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çarpýþýrken, bir yandan bölgede sýkýyönetim ilân etmek, bir yandan da savunma çalýþmalarýný yoðunlaþtýrmak ve tarlalarý temizlemek önemlidir. ilk tedbirin amacý vatan hainlerini baský altýnýnda
tutmak ve düþmanýn haber almasýna engel olmak, ikincisininki ise
kendi harekâtýmýzý desteklemek ve (tarlalarý temizleyerek) düþmanýn yiyecek bulmasýna engel olmaktýr. Tarlalarý temizlemek, ekinleri, olgunlaþýr olgunlaþmaz, hasat etmektir.
Düþman gerilla üs bölgelerini imha etmek amacýyla geri
çekilirken, çoðu zaman, iþgal ettiði kent ve kasabalardaki evleri yakýp yýkar ve yolu üzerindeki köyleri yerlebir eder; ama böylece,
kendisini, bir dahaki saldýrýsý sýrasýnda kullanabileceði barýnak ve
yiyeceklerden de yoksun býrakmýþ olur. Yani, kendi kazdýðý kuyuya
kendi düþer. Bir ve ayný þeyde iki çeliþik yanýn bulunduðunu söylerken, bunu anlatmak isteriz.
Düþmanýn ayrý ayrý kollardan bir noktaya doðru [sayfa 218] yaptýðý hücumlarý kýrmak için giriþilen birçok harekât, hiç bir sonuç
vermezse, gerilla komutaný, ancak o zaman, üs bölgesini býrakarak baþka bir bölgeye geçmeyi düþünebilir. Bu koþullar altýnda
kötümserliðe düþmemeye dikkat etmelidir. Önderler, ilkelerde yanýlmadýkça düþmanýn ayrý ayrý kollardan bir tek noktaya yaptýðý
hücumlarýný kýrmalarý ve daðlýk kesimlerdeki üs bölgelerinde tutunmalarý genellikle olanaklýdýr. Yalnýz ovalýk yerlerde, düþmanýn
böyle bir saldýrýsý ile karþýlaþan gerilla komutaný, belirli koþullarýn
ýþýðý altýnda baþka tedbirlere baþvurabilir, yani daðýnýk harekât için
birçok küçük birliði geride býrakarak, geniþ gerilla kollarýný daðlýk
bazý kesimlere geçici olarak çeker ve düþmanýn ana kuvvetlerinin
uzaklaþmasý üzerine, bu birlikler ovalara dönerek etkinliklerini sürdürürler.
Genel olarak söylemek gerekirse, Japonlar iç savaþ sýrasýnda Koumintangýn kullandýðý blokhavz savaþý ilkesini benimseyemezler, çünkü ellerindeki kuvvet, Çinin geniþ arazisine oranla çok
yetersiz kalýr. Bununla birlikte, bu ilkeyi yaþamsal mevzileri için
özel bir tehlike oluþturan gerilla üs bölgelerine karþý belirli bir ölçüde kullanabilecekleri olanaðý hesaba katýlmalýdýr, ama böyle olsa
bile, biz, bu gibi bölgelerde gerilla savaþýný sürdürmeye hazýr olmalýyýz. Ýç savaþ sýrasýnda, gerilla savaþýný sürdürebilecek kadar deneyim kazandýðýmýza göre, ulusal bir savaþta, bu konuda daha büyük
bir varlýk göstereceðimize en küçük bir kuþku yoktur. Askeri gücün
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nispeten yüksek olduðu yerlerde, düþman üs bölgelerimize karþý
nicelik ve nitelik yönünden çok üstün kuvvetlerle saldýrabilir, ama
bu durumda bile, bizimle düþman arasýndaki çözülmesi olanaksýz
ulusal çeliþki ve düþmanýn komuta bakýmýndan kaçýnýlmaz zayýflýðý, var olagider. Bizim zaferlerimiz, halk kitleleri arasýndaki köklü
çalýþmalara ve harekâtlarýmýzdaki esnek taktiklere dayanmaktadýr.
[sayfa 219]

2. GERÝLLA SAVAÞINDA STRATEJÝK SALDIRI

Bir düþman saldýrýsýný ezmemizden sonra ve düþman yeni
bir saldýrýya baþlamadan önce, düþman stratejik savunma ve biz
stratejik saldýrý halindeyizdir.
Bu gibi zamanlarda, bizim harekât politikamýz savunma mevzilerinde bulunan ve yenmemiz ihtimali az olan düþman kuvvetlerine hücum etmemek, ama gerilla birliklerimizin kuvvetli olduklarý
belirli yerlerdeki küçük düþman birliklerini ve kukla kuvvetleri sistematik olarak ezmek ya da söküp atmak, bölgelerimizi geniþletmek, kitleleri Japonlara karþý ayaklandýrmak, birliklerimizin
saflarýndaki boþluklarý doldurmak, eðitmek ve yeni gerilla birlikleri
örgütlemektir. Bu görevler yerine getirilirken, düþman hâlâ savunma halinde ise, yeni bölgelerimizi daha da geniþletebilir, zayýf olarak korunan kentlere ve muhabere hatlarýna saldýrabilir ve buralarý,
koþullar elverdikçe, elimizde tutabiliriz. Bütün bunlar, stratejik saldýrýnýn içine giren görevlerdir ve amaç, düþmanýn savunma halinde bulunmasýndan yararlanarak, kendi askeri ve kitle gücümüzü
yeterli bir þekilde kurmak, düþmaný yýpratmak ve yeniden saldýrýya
geçtiði anda, düþmaný sistemli bir þekilde ezmeye hazýrlanmaktýr.
Birliklerimizi dinlendirmek ve eðitmek de gerekir ve bunu
yapmanýn en iyi zamaný, düþmanýn savunma halinde olduðu zamandýr. Bu, tabii, dinlenme ve eðitim için her þeyden elimizi eteðimizi çekmek anlamýna gelmez; bir yandan bölgemizi geniþletir,
küçük düþman birliklerini temizler ve halký ayaklandýrýrken, öte
yandan da, dinlenme ve eðitim için de zaman bulmak anlamýna
gelir. Bu, yiyecek, yatacak ve giyecek ikmali gibi güç problemlerin
çözümü için de en uygun zamandýr.
Bu arada düþmanýn muhabere hatlarý da geniþ ölçüde tahrip edilir, ulaþýmý engellenir ve sefer halindeki düzenli [sayfa 220] kuvvet-
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lere dolaysýz destek saðlanýr.
Böyle zamanlarda, gerilla üs bölgeleri, gerilla bölgeleri ve
gerilla birlikleri neþe içindedir ve düþmanýn harabettiði yerler yavaþ
yavaþ onarýlýr ve canlandýrýlýr. Düþman iþgali altýnda yaþayan insanlar da durumdan memnundur, gerillalarýn ünü her yere yayýlýr.
Öte yandan, düþman kampý, yardakçýlar ve hainler arasýnda
panik ve çözülme artar, gerillalara ve üs bölgelerine karþý duyulan
nefret büyür, onlarýn baþlarýnýn ezilmesi için hazýrlýklar yoðunlaþýr.
Bu yüzden, stratejik saldýrý sýrasýnda gerilla komutanlarýnýn kendilerini yüksek hayallere kaptýrarak düþmaný küçümsemeleri, saflarýný sýklaþtýrma, üs bölgelerini takviye çabalarýný savsamalarý, asla
doðru deðildir. Böyle zamanlarda, düþmanýn bize karþý giriþeceði
her yeni bir saldýrý belirtisi, düþmanýn her hareketi dikkatle gözlenmeli ve böylece, stratejik saldýrýdan stratejik savunmaya tam zamanýnda ve düzenli bir þekilde geçerek düþmanýn saldýrýsýný bozguna
uðratmalýdýr.
SEKÝZÝNCÝ BÖLÜM

GERÝLLA SAVAÞININ HAREKETLÝ SAVAÞ
HALÝNE GELMESÝ
Japonlara karþý verilen gerilla savaþýnýn beþinci stratejik problemi, savaþýn uzatmalý ve çetin bir savaþ olmasý dolayýsýyla, gerekli
ve olanaklý bir geliþme olan hareketli bir savaþ haline gelmesidir.
Çin, Japon istilâcýlarý çabucak yenebilseydi ve yitirdiði topraklarý
geri alabilseydi ve bu savaþ uzatmalý ve böylesine çetin olmasaydý,
bu, gerekli olmayabilirdi. Ama bunlarýn tersine, savaþ uzatmalý ve
çetin olduðuna göre, gerilla savaþý, hareketli bir savaþ haline gelecek þekilde geliþme göstermedikçe, böyle bir savaþa uyarlanamaz.
Savaþýn uzatýlmýþlýðý ve çetinliði yüzünden, gerilla birliklerinin gerekli þekilde piþerek yavaþ yavaþ [sayfa 221] düzenli kuvvetler haline
gelmesi olanaklýdýr; böylece harekât þekli giderek düzgün bir hal
alýr ve gerilla savaþý hareketli bir savaþa dönüþmüþ olur. Bu geliþmenin gerekliliði ve olanaklýlýðý gerilla savaþýný hareketli savaþ haline
getirme politikasýnda direnen ve bu politikayý sistemli bir þekilde
yürütme çabasýnda olan gerilla komutanlarýnca iyice bellenmelidir.
Vutay daðlýk kesimi gibi birçok yerlerde, bugünkü gerilla
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savaþý, büyümesini düzenli kuvvetlerin gönderdiði kuvvetli müfrezelere borçludur. Buradaki harekât, genellikle gerilla karakterinde
olmakla birlikte, baþlangýçtan beri, hep hareketli bir savaþýn unsurlarýný da taþýmýþtýr. Bu unsurlar, savaþ sürerken giderek artacaktýr.
Japonlara karþý verilen bugünkü gerilla savaþýnýn hýzla büyümesini,
yüksek bir düzeye çabucak ulaþmasýný olanaklý kýlan elveriþli durum da iþte buradadýr; böylelikle gerilla savaþý için koþullar üç
kuzey eyaletinde olduðundan daha elveriþli hale gelmiþtir.
Gerilla savaþý veren gerilla birliklerinin hareketli savaþ veren
düzenli kuvvetler haline dönüþmesi için iki koþul gereklidir: sayýca
artma ve nitelik olarak geliþme. Sayýca artmaya, halký kuvvetlere
katýlma konusunda seferber etmenin yanýsýra küçük birliklerin biraraya getirilmesiyle ulaþýlabilir; daha iyi bir niteliðin elde edilebilmesi ise, savaþ sýrasýnda savaþçýlarýn çelikleþtirilmesine ve silahlarýnýn geliþtirilmesine baðlýdýr.
Küçük birlikleri biraraya getirirken, bir yandan, yalnýz yerel
çýkarlarýn düþünülmesine yolaçabilecek ve merkezileþmeyi engelleyebilecek yerel geliþmeye karþý uyanýk bulunurken, bir yandan
da, yalnýz askeri görüþ açýsýndan hareket ederek yerel çýkarlarý da
bir yana itmemeliyiz.
Bölgeciliðe, yerel gerilla birlikleri ile yerel hükümetler arasýnda raslanmaktadýr. Bunlar, genel çýkarlarý savsayarak, bölgesel düþüncelerle hareket ediyorlar ya da geniþ gruplarla birlikte hareket
etme alýþkanlýðýný kazanmadýklarý [sayfa 222] için, kendi baþlarýna hareket etmeyi yeðliyorlar. Ama gerilla birliklerinin ya da gerilla kollarýnýn komutanlarý, bunu hesaba katarak, bölgesel birliklerin çoðunu
birleþtirme yoluna gitmeli ve bölgelere, kendi kuvvetlerinden bazýlarýný alýkoyarak gerilla savaþlarýný geniþletme olanaðýný vermelidir. Komutanlar, bu birlikleri ortak harekâtlara katmalý ve bunlarý,
asýl örgütlenmelerini bozmadan ya da kadrolarýný karmakarýþýk etmeden, birleþtirmeye giderek küçük gruplarýn büyük gruplar haline gelmesini saðlamalýdýr.
Bölgeciliðin tersine, bazý ana kuvvetlerce benimsenen ve
yalnýz kendi kuvvetlerini geniþletme çabasýna düþen ya da yerel silahlý birliklere yardým etmeyi savsayan ve sorunu yalnýz askeri görüþ
açýsý içinde ele alan tutum da yanlýþ bir tutumdur. Bunlar, gerilla
savaþýnýn hareketli savaþ haline gelmesinin gerilla savaþýnýn býrakýlmasý anlamýna gelmediðini, ama yaygýn bir gerilla savaþý orta-
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sýnda hareketli bir savaþý yürütmeye gücü yeter bir gerilla savaþýný
yürütecek çok sayýda gerilla birliklerinin, bulunmasý gerektiðini bilmiyorlar. Bu gerilla birlikleri, ana kuvvetlerin güçlü yardýmcýlarýdýr
ve onun durmadan büyümesi için bitip tükenmez ihtiyat kaynaklarýdýr. Bundan dolayý, eðer bir ana kuvvetin komutaný konuyu yalnýz
askeri açýdan alýr da, yerel halkýn ve hükümetin çýkarlarýný savsamak yanýlgýsýna düþerse, ana kuvvetlerin geniþlemesi ve bölgesel
silahlý birliklerin artmasýný saðlamak için bu yanýlgýsýný düzeltmelidir.
Gerilla birliklerinin niteliðini yükseltmek için, onlarýn politik
ve örgütsel düzeylerini yükseltmek, donatýmlarýný, askeri tekniklerini, taktiklerini, disiplinlerini iyileþtirmek gereklidir, böylece kendilerini düzenli kuvvetlerin örneðine uydurmuþ ve gerilla olarak benimsedikleri tutumlarýný yavaþ yavaþ deðiþtirmiþ olurlar. Politik bakýmdan, hem komutanlarýn ve hem de savaþçýlarýn, gerilla birliklerini düzenli kuvvetler düzeyine yükseltme, onlarý bu amaca [sayfa
223] ulaþmak için özendirme gereðini duymalarý ve buna da ancak
politik çalýþma yoluyla ulaþabileceklerini kabul etmeleri gerekir.
Örgütlenme bakýmýndan ise, düzenli bir kuruluþun aþaðýdaki konularýn bütün gereklerini yavaþ yavaþ yerine getirmeleri zorunludur:
askeri ve politik organlar, personel ve çalýþma yöntemleri, düzenli
bir ikmal sistemi, týbbi hizmet vb.. Donatým bakýmýndan daha iyi
ve çeþitli silahlarýn elde edilmesi, gerekli muhabere aygýtlarýnýn
ikmalinin artýrýlmasý koþulu vardýr. Askeri teknik ve taktik konusunda
gerilla birimlerini düzenli bir birliðin düzeyine çýkartmak gerekir.
Disiplin bakýmýndan ise, ayný standartlara uyularak verilen emirleri
yerine getirecek, her türlü gevþekliðe son verecek düzeye yükseltmek gerekir. Bütün bu görevlerin baþarýlmasý uzun süreli bir çabayý gerektirir ve tek bir günde yapýlacak þeyler deðildir, ama tutulacak
yol budur. Ancak böylece, her gerilla üs bölgesinde bir ana kuvvet
kurulabilir ve düþmana daha etkili hücumlarda bulunabilecek hareketli savaþa geçilebilir. Düzenli kuvvetlere birlik ya da personel
gönderilen yerlerde, bu amaca daha kolay ulaþýlabilir. Yani, bütün
düzenli kuvvetlerin, gerilla birliklerinin düzenli kuvvetler haline gelmesine yardýmcý olma sorumluluðu vardýr.
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DOKUZUNCU BÖLÜM

KOMUTA ÝLÝÞKÝLERÝ

Japonlara karþý gerilla savaþýnda son strateji problemi komuta
iliþkileridir. Bu, gerilla savaþýnýn hiç bir engele uðramadan geliþebilmesi için, doðru bir þekilde çözülmesi gerekli problemlerden biridir.
Gerilla birlikleri, karakterleri daðýnýk harekât tarafýndan belirlenen daha aþaðý düzeyde silahlý bir örgüt olduðu için, gerilla savaþýndaki komuta yöntemleri, düzenli savaþta olduðu gibi, yüksek
derecede bir merkezciliðe elveriþli [sayfa 224] deðildir. Düzenli savaþýn
komuta yöntemleri gerilla savaþýna uygulanmaya kalkýlýrsa gerilla
savaþýnýn büyük esnekliði sýnýrlandýrýlmýþ ve canlýlýðý baltalanmýþ
olur. Yüksek derecede bir merkezci komuta, gerilla savaþýna özgü
büyük esneklik ile doðrudan doðruya bir çeliþmedir ve bu, gerilla
savaþýna uygulanmamalýdýr ve uygulanamaz.
Bununla birlikte, gerilla savaþý belirli bir ölçüde merkezi komuta olmaksýzýn baþarýyla geliþemez. Yoðun bir düzenli savaþ ile
yoðun bir gerilla savaþý ayný zamanda sürerken bunlarýn harekâtýnýn doðru dürüst koordine edilmesi gerekir; yani ulusal genel kurmay ile savaþ bölgesi komutanlarýnca oluþturulacak birleþik bir
stratejik komutaya gereksinme vardýr. Birçok gerilla birliklerini barýndýran bir gerilla bölgesinde ya da üs bölgesinde, ana kuvveti
oluþturan (ve bazan düzenli kollarla beraber bulunan) bir ya da
daha fazla gerilla kollarý, yardýmcý kuvveti temsil eden irili ufaklý
baþka gerilla birlikleri ve üretimden alýnmayan kimselerden kurulan birçok silahlý birlik vardýr. Buradaki düþman kuvvetleri, çoðu
zaman, gerillalara karþý giriþtikleri harekâtta birlikte hareket ederler. Bundan dolayý, böyle gerilla bölgelerinde ve üs bölgelerinde,
birleþik ya da merkezi bir komuta kurulmasý problemi ortaya çýkar.
Kesin merkezileþtirme ya da kesin merkezileþtirmeme yerine, komuta ilkesi, gerilla savaþýnda merkezi stratejik komuta, seferlerde ve muharebelerde ise merkezileþtirilmemiþ bir komuta
olmalýdýr.
Merkezi stratejik komuta, gerilla savaþýnýn bir bütün olarak
devletçe planlanmasýný, yönetimini, her bölgede gerilla savaþýnýn
düzenli savaþla koordinasyonunu, her gerilla bölgesinde ve üs böl-
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gesinde, Japonlarla savaþan bütün silahlý kuvvetlerin birleþik bir
þekilde yönetimini içerir. Burada ahengin, beraberliðin ve merkezileþtirmenin bulunmamasý, zararlýdýr ve bunlarýn saðlanmasý için
her türlü çaba gösterilmelidir. Genel konularda, yani stratejik problemlerde [sayfa 225] alt kademeler üst kademelere sürekli rapor vermeli ve uyumlu harekette bulunmasýný saðlamak için verilen emirlere uymalýdýr. Bununla birlikte, merkezileþtirme bu noktada durmalýdýr. Bunun ötesine geçerek, örneðin bir muharebede alýnacak
belirli düzenler gibi konularda iþe karýþmak, ayný þekilde zararlýdýr.
Bu gibi ayrýntýlar, zamana ve yere göre deðiþiklik gösteren ve uzaktaki yüksek komuta kademelerinin bilmeleri olanaksýz belirli koþullarýn ýþýðý altýnda çözümlenmelidir. Ufak çaptaki sefer ve muharebelerde merkeziyetçi olmayan komuta ilkesi bu demektir. Ayný
ilke, özellikle muhaberatýn yetersiz olduðu düzenli harekâtta da
uygulanabilir. Kýsacasý, gerilla savaþý, birleþik bir stratejinin çerçevesi içinde, inisiyatif bizim elimizde olmak üzere, baðýmsýz olarak
verilir.
Bir gerilla üs bölgesi, askeri bir bölgedir ve herbiri bölgelere
ayrýlan birkaç eyaletten oluþmuþ ikincil bölgelere ayrýlmýþtýr; askeri
bölgenin ve ikincil bölgelerin karargâhlarýndan ilçe ve bucak yönetimlerine kadar çeþitli seviyeler arasýndaki iliþki, üsten asta doðru
bir sýra izler ve her silahlý kuvvet, yapýsýna göre, bunlardan birinin
doðrudan doðruya komutasý altýnda olmalýdýr. Anlatýlan ilkelere
göre, bu düzeylerdeki genel politika konularýnda, komuta iliþkisi
üst kademelerde merkezileþtirilmeli, buna karþýlýk günlük harekât,
baðýmsýz hareket etme hakkýna sahip olmasý gereken alt kademelerce ve belirli koþullarýn ýþýðý altýnda yürütülmelidir. Yüksek kademenin, alt kademenin giriþtiði günlük harekât hakkýnda bir diyeceði
olduðu takdirde, görüþlerini talimatlar halinde ortaya koymalý,
ama sert ve kesin komutlar vermekten kaçýnmalýdýr. Bölgenin
büyüklüðü, durumun karmaþýklýðý, üst ve alt kademeler arasýndaki
uzaklýðýn fazlalýðý oranýnda, alt kademelere günlük harekâtlarýnda
daha çok baðýmsýzlýk tanýnmalý ve böylece bu gibi harekâtýn yerel
gereksinmelerine uyan karakterinin bozulmamasý saðlanmalýdýr.
Böylece, aþaðý kademeler ile [sayfa 226] yerel personelin baðýmsýz iþ
görme, karýþýk durumlarýn üstesinden gelme ve gerilla savaþýný baþarýyla yayma yetenekleri artýrýlmýþ olur. Yoðun bir harekâtta bulunan silahlý bir birlik ya da daha büyük bir kol için uygulanacak ilke,
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durumun yüksek komuta kademelerince bilinmesinden ötürü kendi iç komuta iliþkilerinde merkeziyetçi olmaktýr; ama bu birlik ya
da kol, daðýnýk bir harekât için bölünür bölünmez, genel sorunlarda merkezileþtirmenin, ayrýntýlarda ise merkezileþtirmemenin uygulanmasý gerekir. Çünkü, bu ikinci halde, yüksek komuta kademesi belirli durumlarý bilemez.
Gereken yerlerde merkezileþtirmeye gidilmemesi, üst kademelerin savsanmasý, alt kademelerin ise yetkilerini aþmasý demektir
ki, her iki halde de, özellikle askeri alanda üst ve alt kademeler
arasýndaki iliþki bakýmýndan yanlýþtýr. Gereken yerlerde ise merkezileþtirmeme, üst kademelerce yetkilerin tekel altýna alýnmasý, alt
kademelerce ise inisiyatif eksikliði demektir ki, özellikle gerilla savaþý
komutasý yönünden, üst ve alt kademeler arasýndaki iliþki yönünden yanlýþtýr. Yukardaki ilkeler, komuta iliþkileri problemini çözümlemede tutulacak en doðru yoldur. [sayfa 227]
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