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JAPON ÝSTÝLASINA KARÞI DÝRENME ÝÇÝN
SÝYASETLER, TEDBÝRLER VE ÝHTÝMALLER*
23 Temmuz 1937

I. ÝKÝ SÝYASET

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi, 8 Temmuzda Lukuçiao Olayýnýn1 ertesi günü direnme savaþý için bütün millete çaðr* Japon emperyalistleri 7 Temmuz 1937de Çinin tamamýný silah zoruyla ilhak
etme çabalarý içinde Lukuçiao Olayýný tezgâhladýlar. Çin halký, tam bir birlik içinde,
Japonyaya karþý savaþ istedi. Çan Kay-þek, Luþanda Japonyaya karþý silahlý direniþi
ilan eden beyanatý verene kadar on gün geçti. Bunu da, halkýn ülke çapýndaki
baskýsý altýnda ve Japon istilasýnýn Çan Kay-þekin doðrudan doðruya temsilciliðini
yaptýðý büyük burjuvazi ve toprak aðalarý ile Ýngiliz ve ABD emperyalistlerinin Çindeki
çýkarlarýna indirdiði ciddi darbenin sonucu olarak yaptý. Fakat ayný zamanda, Çan
Kay-þek hükümeti, Japon saldýrganlarý ile barýþ görüþmelerine devam etti ve hatta
mahallî yöneticilerle üzerinde anlaþtýklarý sözümona barýþçý çözümleri de kabul etti.
Çan Kay-þekin silahlý direniþe geçmek zorunda kalýþý, 13 Aðustos 1937de Japon
saldýrganlarýnýn Þanghaya büyük bir saldýrýya giriþip, Çan Kay-þekin Güneydoðu
Çinde hâkimiyetini imkânsýz kýlmasýndan sonradýr; fakat Çan Kay-þek, Japonlarla
barýþ yapma yolundaki gizli teþebbüslerine ta 1944e kadar hiç ara vermedi. Çan
Kay-þek Direnme Savaþý boyunca, bütün halkýn seferber edildiði topyekûn halk
savaþýna karþý çýkmýþ ve bir yandan Japonyaya pasif bir þekilde direnme, öbür
yandan Komünist Partisine ve halka aktif olarak karþý çýkma gerici siyasetini izlemiþtir;
böylece Çan Kay-þek fiiliyatta Luþanda kendi verdiði demeçteki savaþ bir kere
patlak verdikten sonra ister genç ister yaþlý, ister kuzeyde, ister güneyde olsun
herkes, Japonyaya karþý direnmek ve anavatanýmýzý savunmak sorumluluðunu
yüklenmelidir sözünü de tamamen çiðnemiþtir. Mao Zedung yoldaþýn bu makalede
ele aldýðý iki siyaset, iki dizi tedbir ve iki ihtimal, Direnme Savaþýnda Komünist
Partisinin çizgisi ile Çan Kay-þekin çizgisi arasýndaki mücadeleyi yansýtmaktadýr.
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ýda bulunan bir bildiri yayýnladý. Bildirinin bir kýsmý þöyle idi:
Yurttaþlar! Peyping* ve Tienzin tehlikededir! Kuzey Çin
tehlikededir! Çin milleti tehlikededir! Tek çýkar yol bütün
milletin vereceði bir direnme savaþýdýr. Ýstilacý Japon ordularýna karþý derhal ve kararlý bir direniþe geçilmesini ve
bütün acil durumlarý karþýlamak üzere derhal hazýrlýklara
giriþilmesini istiyoruz. Milletin her ferdi, Japon saldýrganlarýna boyun eðerek onlarla barýþ içinde yaþayabilme yolunda her türlü düþünceyi derhal terk etmelidir. Yurttaþlar!
Feng Çihanýn birliklerinin kahramanca direniþini alkýþlamalý ve desteklemeliyiz. Anayurdu ölünceye kadar savunacaklarýný bildiren Kuzey Çinin mahallî yöneticilerinin
açýklamalarýný alkýþlamalý ve desteklemeliyiz. General
Sung Çehyuanýn bütün 29. Orduyu2 derhal seferber
ederek [sayfa 9] savaþmak üzere cepheye göndermesini istiyoruz. Nankingdeki Merkezî Hükümetten þunlarý istiyoruz: 29. Orduya gereken yardým yapýlsýn. Kitleler arasýndaki yurtsever hareketlere konulan yasak derhal kaldýrýlsýn
ve halkýn bütün þevkiyle silahlý direniþe katýlmasý engellenmesin. Ülkenin bütün kara, deniz ve hava kuvvetleri
derhal harekete geçirilmek üzere seferber edilsin. Çindeki
bütün gizli hainlerin ve Japon ajanlarýnýn derhal kökü kazýnsýn ki, cephe gerimiz de saðlamlaþtýrýlsýn. Bütün ülke
halkýný, Japonyaya karþý bu kutsal meþru müdafaa
savaþýna vargücüyle katýlmaya çaðýrýyoruz. Þiarlarýmýz:
Peypingi, Tienzini ve Kuzey Çini silahla savunalým! Anayurdu kanýmýzýn son damlasýna kadar savunalým! Bütün
ülke halký, hükümet ve silahlý kuvvetler birleþsin ve millî
birleþik cepheyi, Japon saldýrýsýna karþý direniþimizin Çin
Þeddi olarak inþa edelim! [sayfa 10] Guomindang ve Komü1
7 Temmuz 1937de Japon istila kuvvetleri Pekinin 10 km. güneybatýsýnda
Lukuçiaodaki Çin garnizonuna saldýrdý. Çin birlikleri, ülke çapýndaki hararetli Japon
aleyhtarý hareketin etkisi ile direnmeye baþladý. Bu olay, Çin halkýnýn sekiz yýl
kahramanca sürdürdüðü Japonyaya Karþý Direnme Savaþýnýn baþlangýcý olmuþtur.
2
Eskiden Feng Yusiang komutasýndaki Guomindangýn Kuzeybatý Ordusunun
parçasý olan 29. Ordu o sýrada Çahar ve Hopey Eyaletlerinde mevzilenmiþti. Ordunun
komutaný Sung Çehyuandý ve Feng Çihan bu ordunun tümen komutanlarýndan
biriydi.
* Peyping Pekinin eski adýydý. - Yayýnlayan.
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nist Partisi sýký bir iþbirliði yapsýn ve Japon saldýrganlarýnýn yeni saldýrýlarýna karþý dirensin! Japon saldýrganlarýný
Çinden kovalým!
Bu bir siyasetin açýklanmasýdýr.
Çan Kay-þek 17 Temmuzda Luþanda bir demeç verdi. Bir
direnme savaþýna hazýrlanmak için siyaset ortaya koyan bu açýklama, Guomindangýn dýþ siyaset meseleleri hakkýnda yýllardan beri
yaptýðý ilk doðru açýklamadýr ve dolayýsýyla, bizce olduðu kadar bütün
yurttaþlarca da memnunlukla karþýlanmýþtýr. Açýklama, Lukuçiao
Olayýnýn halledilmesi için dört þart sýralýyordu:
(1) Hiç bir çözüm Çinin egemenliðine ve toprak bütünlüðüne halel getirmemelidir; (2) Hopey ve Çahar Eyaletlerinin idarî yapýsýnda kanunsuz hiç bir deðiþiklik yapýlmamalýdýr; (3) Merkezî hükümet tarafýndan tayin edilmiþ
memurlar, baþkalarýnýn isteði ile deðiþtirilmemeli ya da
azledilmemelidir; (4) 29. Ordu þimdi bulunduðu bölgeye
hapsedilmemelidir.
Demecin sonuç kýsmýnda þunlar yer almýþtýr:
Hükümet, Lukuçiao Olayý konusunda, daima baðlý kalacaðý bir siyaset ve bir tavýr tespit etmiþtir. Bütün millet
savaþa girdiðinde, sonuna kadar fedakârlýk gerekeceðinin
ve kolay bir kurtuluþ konusunda en küçük bir umut beslenmemesi gerektiðinin farkýndayýz. Savaþ bir kez baþladý
mý, ister genç ister yaþlý, ister kuzeyde ister güneyde olsun herkes, Japonyaya karþý direnmek ve anavatanýmýzý
savunmak sorumluluðunu yüklenmelidir.
Bu da bir siyasetin açýklanmasýdýr.
Þimdi elimizde, Lukuçiao Olayý üzerine biri Komünist Partisinin, diðeri Guomindangýn olmak üzere iki tarihî siyasî açýklama
var. Ortak noktalarý þudur: Her ikisi de kararlý bir direnme savaþýndan
yanalar ve uzlaþmaya ve tavizlere karþý çýkýyorlar.
Bu, Japon istilasý karþýsýnda izlenecek siyasetlerden biridir,
doðru olan siyasettir.
Ama bir baþka siyasetin benimsenmesi de mümkündür. Geçtiðimiz aylarda, Peyping ve Tienzindeki hainler ve Japon taraftarý
unsurlar çok faaldiler. Mahallî yöneticilerin, Japonya nýn taleplerini
kabul etmeleri için çalýþýyorlardý. Kararlý silahlý [sayfa 11] direnme siyasetini baltalamaya çalýþýyorlar ve uzlaþmayý ve tavizler vermeyi sa-
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vunuyorlardý. Bunlar son derece tehlikeli iþaretlerdir.
Taviz ve uzlaþma siyaseti, kararlý silahlý direnme siyasetine
taban tabana zýttýr. Durum hýzla tersine çevrilmediði takdirde, Peyping, Tienzin ve Kuzey Çinin bütünü düþmanýn eline geçecek ve
bütün ülke ciddi bir tehlikeyle karþýlaþacaktýr. Herkes tetikte olmalýdýr.
29. Ordunun yurtsever subay ve erleri, birleþin! Uzlaþmacýlýða
ve tavizciliðe karþý çýkýn ve kararlý bir silahlý direnme yürütün!
Peyping, Tjenzin ve Kuzey Çinin yurtseverleri, birleþin! Uzlaþmacýlýða ve tavizciliðe karþý çýkýn ve kararlý silahlý direniþe giriþin!
Ülkenin her yanýndaki yurtseverler, birleþin! Uzlaþmacýlýða
ve tavizciliðe karþý çýkýn ve kararlý silahlý direniþi destekleyin!
Çan Kay-þek ve Guomindangýn bütün yurtsever üyeleri! Siyasetinize sýký sýkýya baðlý kalacaðýnýzý, verdiðiniz sözleri tutacaðýnýzý, uzlaþmacýlýða ve tavizciliðe karþý çýkacaðýnýzý, kararlý bir silahlý direnme yürüteceðinizi ve böylelikle düþmanýn saldýrýlarýna bilfiil mukabele edeceðinizi ümit ederiz.
Kýzýl Ordu dâhil, ülkedeki bütün silahlý kuvvetler, Çan Kayþekin demecini destekleyip, uzlaþmacýlýða ve tavizciliðe karþý çýkýn
ve kararlý silahlý direniþi yürütün!
Biz Komünistler, kendi bildirimizi canla baþla ve inançla uyguluyoruz ve ayný zamanda Çan Kay-þekin demecini de kararlýlýkla
destekliyoruz; Guomindang üyeleri ve bütün vatandaþlarýmýzla birlikte anavataný kanýmýzýn son damlasýna kadar savunmaya hazýrýz;
kararsýzlýða, bocalamaya, uzlaþmaya ve tavizlere karþýyýz ve kararlý
silahlý direniþi yürüteceðiz.
II. ÝKÝ TEDBÝR DÝZÝSÝ

Kararlý silahlý direnme siyasetinin amacýna ulaþmasý için bütün
bir tedbirler dizisi gerekir.
Nedir bunlar? Bunlarýn baþlýcalarý þunlardýr:
1. Bütün ülkenin silahlý kuvvetlerini seferber edelim. Kara,
deniz ve hava kuvvetleri, Merkezî Ordu, mahallî birlikler ve
Kýzýl Ordu da dâhil olmak üzere iki milyonu aþkýn silahlý kuvvetlerimizi seferber edelim ve asayiþi korumak için bazý kuvvetleri
[sayfa 12] geride býrakýrken, ana kuvvetleri millî savunma hatlarýna derhal gönderelim. Çeþitli cephelerde komutayý millî menfaatlere sa-
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dýk generallere verelim. Stratejiyi kararlaþtýrmak ve askerî harekâtlarda amaç birliðine ulaþmak için bir millî savunma toplantýsý düzenleyelim. Subaylarla erler ve ordu ile halk arasýnda birliði saðlamak
için ordudaki siyasî çalýþmayý gözden geçirelim. Gerilla savaþýnýn,
stratejik görevin bir parçasý olmasý gerektiði ilkesini yerleþtirelim ve
gerilla savaþý ile düzenli savaþ arasýnda gerekli uyumu saðlayalým.
Hainleri ordudan temizleyelim. Yeterli sayýda ihtiyat askeri toplayalým ve bunlarý cephe hizmeti için eðitelim. Silahlý kuvvetlerin teçhizat ve levazýmýný yenileyelim. Bunlarla ilgili askerî planlar, kararlý
silahlý direnme genel siyasetine uygun bir þekilde yapýlmalýdýr. Çinin
çok askeri vardýr, fakat bu planlar uygulanmazsa düþmaný yenmek
mümkün olmayacaktýr. Bununla beraber, eðer siyasî ve maddî etkenler birleþtirilirse, silahlý kuvvetlerimiz Doðu Asyada eþsiz olacaktýr.
2. Bütün halký seferber edelim. Yurtsever hareketler üzerindeki yasak kaldýrýlsýn, siyasî mahkûmlar serbest býrakýlsýn. Cumhuriyeti Tehlikeye Sokan Eylemler Hakkýnda Olaðanüstü Durum
Kararnamesi3 ve Basýn Sansür Yönetmeliði4 iptal edilsin, mevcut
yurtsever örgütlerin meþruluðu tanýnsýn, bu örgütleri iþçiler, köylüler, iþadamlarý ve aydýnlar arasýnda geniþletelim, kendini savunmak
ve orduyu desteklemek için halký silahlandýralým. Tek kelimeyle
söylersek, halka yurtseverliðini ortaya koyma hürriyeti verilsin. Halkýn ve ordunun birleþik gücü Japon emperyalizmine öldürücü bir
darbe indirecektir. Þüphesiz, bir millî savaþta bütün halk kitlelerine
dayanmadan zafer kazanmak mümkün deðildir. Habeþistanýn
düþüþü, bizlere bir ihtar olsun.5 Kararlý bir direnme savaþý vermede
samimi olan hiç kimse bu noktayý ihmal edemez.
3. Yönetim cihazýný iyileþtirelim. Bütün siyasî partilerin ve
3
Guomindang Hükümeti, 31 Ocak 1931de, yurtseverleri ve devrimcileri baský
altýnda tutmak ve katletmek için Cumhuriyeti Tehlikeye Sokmak uydurma
suçlamasýný kullanarak Cumhuriyeti Tehlikeye Sokan Eylemler Hakkýnda
Olaðanüstü Durum Kararnamesini uygulamaya koydu. Bu kararname son derece
zalim baský tedbirleri getirdi.
4
Basýn Sansür Yönetmeliði, Guomindang Hükümeti tarafýndan, halkýn sesini
boðmak için 1934 Aðustosunda çýkarýlan Basýn Sansürü Ýçin Genel Tedbirlerdin
diðer adýdýr. Buna göre Bütün haberlerin birer kopyasýnýn sansür kuruluna verilmesi
gerekli idi.
5
Bkz. Japonyaya Karþý Direnme Döneminde Çin Komünist Partisinin Görevleri.
Mao Zedung, Seçme Eserler, Cilt I.
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gruplarýn temsilcileri ve halk önderleri, devlet iþlerini birlikte yönetmek üzere hükümette yer alsýn, hükümetteki gizli Japon taraftarý
unsurlar ve hainler temizlensin ve böylece hükümet halkla yekvücut olsun. Japonyaya karþý direnme, sadece birkaç kiþiyle gerçekleþtirilemeyecek muazzam bir görevdir. Bunu kendi tekellerinde
tutmakta ýsrar edenler sadece yüzlerine gözlerine bulaþtýracaklardýr.
Hükümet gerçek bir millî savunma hükümeti olacaksa, mutlaka
halka dayanmalý ve demokratik merkeziyetçiliði uygulamalýdýr. Ayný
zamanda hem demokratik [sayfa 13] hem de merkeziyetçi olmalýdýr;
en güçlü hükümet böyle bir hükümettir. Millî meclis, halkýn gerçek
temsilcisi olmalý, en yüksek yetki organý olmalý, devletin önemli
siyasetlerini tespit etmeli ve Japonyaya karþý direnmek ve milleti
kurtarmak için siyaset ve planlarý kararlaþtýrmalýdýr.
4. Japon aleyhtarý bir dýþ siyaset benimseyelim. Japon
emperyalistlerine hiç bir avantaj ya da imkân tanýmayalým, tersine
mallarýna el koyalým, borçlarýný reddedelim, uþaklarýný temizleyelim ve casuslarýný sürelim. Japonyaya karþý direnmede en güvenilir, en güçlü ve Çine en çok yardým edebilecek ülke olan Sovyetler
Birliði ile derhal askerî ve siyasî ittifak yapalým ve Sovyetler Birliði ile
sýký sýkýya birlik olalým. Ýngiltere, Amerika Birleþik Devletleri ve Fransanýn, Japonyaya karþý direniþimize dostluklarýný kazanalým ve toprak bütünlüðümüzde ya da egemenlik haklarýmýzda bir kayba yol
açmamak þartýyla, yardýmlarýný saðlayalým. Japon saldýrganlarýný yenmek için esas olarak kendi gücümüze dayanmalýyýz; fakat dýþ yardýmdan vazgeçilemez ve kendimizi tecrit eden bir siyaset sadece
düþmanýn iþine yarar.
5. Halkýn geçim þartlarýný düzeltmek için bir program
ilan edelim ve derhal uygulamaya baþlayalým. Aþaðýdaki asgarî
noktalardan baþlayalým: Aþýrý vergiler ve çeþitli harçlar kaldýrýlsýn,
toprak kirasý azaltýlsýn, tefecilik kýsýtlansýn, iþçilerin ücretleri artýrýlsýn, askerlerin ve küçük rütbeli subaylarýn geçim þartlan düzeltilsin,
büro memurlarýnýn geçim þartlan düzeltilsin ve tabiî afet kurbanlarýna yardým yapýlsýn. Bu tedbirler bazý kiþilerin iddia ettiði gibi, ülkenin maliyesinde karýþýklýk yaratmayacak, tam tersine halkýn satýn
alma gücünü artýracak ve. ticarî ve malî þartlarýn düzelmesine yol
açacaktýr. Bunlar Japonyaya karþý direnmek ve hükümetin temellerini pekiþtirmek için gücümüzü son derecede artýracaktýr.
6. Eðitimi, millî savunma için yapalým. Mevcut eðitim siya-
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setinde ve sisteminde köklü bir reform yapalým. Acil olmayan bütün
projeler ve rasyonel olmayan bütün tedbirler býrakýlmalýdýr. Gazeteler, kitaplar ve dergiler, filmler, temsiller, edebiyat ve sanat, tümüyle millî savunmaya hizmet etmelidir. Ýhanet propagandasý yasaklanmalýdýr.
7. Japonyaya karþý direnmeye hizmet eden malî ve iktisadî siyasetler benimseyelim. Malî siyaset, parasý olanlarýn paralarý
ile katkýda bulunmalarý, Japon emperyalistlerinin ve Çinli hainlerin
mülklerine el konulmasý ilkesine ve iktisadî siyaset [sayfa 14] de Japon
mallarýnýn boykot edilmesi, yerli ürünlerin teþvik edilmesi ilkesine
dayanmalýdýr - her þey Japonyaya karþý direniþe hizmet etmelidir.
Malî sýkýntý yanlýþ tedbirlerin ürünüdür ve halkýn çýkarlarýna hizmet
eden bu çeþit yeni siyasetlerin benimsenmesi ile kesinlikle giderilebilir. Bu kadar geniþ bir topraða ve bu kadar muazzam bir nüfusa
sahip olan bir ülkenin malî ve iktisadî bakýmdan aciz olduðunu
söylemek tamamen saçmadýr.
8. Millî Birleþik Cepheyi saðlam Çin Þeddimiz olarak inþa
etmek için bütün Çin halkýný, hükümeti ve silahlý kuvvetleri birleþtirelim. Silahlý direnme siyasetinin ve yukarýdaki tedbirlerin uygulanmasý bu birleþik cepheye baðlýdýr. Burada tayin edici nokta,
Guomindang ve Komünist Partisi arasýndaki yakýn iþbirliðidir. Hükümet, askerî birlikler, bütün siyasî partiler ve bütün halk, iki parti
arasýndaki böyle bir iþbirliði temeli üzerinde birleþsin. Millî buhraný
göðüslemek için samimi birlik sloganý güzel sözler olarak kalmamalý, iyi iþlerle ortaya konulmalýdýr. Birlik samimi olmalýdýr; riyakârlýk bir iþe yaramayacaktýr. Devlet iþleri daha geniþ görüþlülükle ve
daha itinalý bir þekilde yürütülmelidir. Küçük bezirgânlýklar, bayaðý
hileler, bürokrasi ve Ah Kuculuðun6 kesinlikle hiç bir yararý yoktur.
Bunlar düþman karþýsýnda bize hiç bir fayda saðlamaz ve kendi
yurttaþlarýmýza uygulanmasý sadece gülünçtür. Her þeyde temel ve
tali ilkeler vardýr ve tali ilkeler temel ilkelere tabidir. Yurttaþlarýmýz
meseleleri temel ilkeler ýþýðý altýnda dikkatle düþünmelidir, çünkü
ancak böylelikle kendi fikirlerini ve eylemlerini doðru bir þekilde
yönlendirebilirler. Bugün birlik için samimi arzu duymaya baþlama6
Ah Ku büyük Çinli yazar Lu Sunun Ah Kunun Gerçek Hikâyesi adlý ünlü
eserinin baþkiþisidir. Ah Ku gerçek hayattaki baþarýsýzlýklarýný ve karþýlaþtýðý terslikleri,
ahlakî ve manevî zaferler olarak görüp kendini teselli edenleri temsil etmektedir.
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mýþ olan kiþi, kendi baþýna kaldýðýnda vicdanýný dinlemeli ve kimse
onu suçlamýyorsa bile utanç duymalýdýr.
Kararlý silahlý direnme için yukarýda açýklanan tedbirler dizisine Sekiz Maddelik Program adý verilebilir.
Kararlý silahlý direnme siyaseti, bu tedbirler dizisi ile birlikte
yürütülmelidir, aksi takdirde zafer hiç bir zaman kazanýlamayacak,
Çine karþý Japon saldýrýsý durdurulamayacaktýr. Çin, Japonya ile
baþa çýkamayacak ve Habeþistanýn akýbetine uðramaktan kurtulamayacaktýr.
Kararlý silahlý direnme siyasetinde samimi olan herkes bu
tedbirler dizisini uygulamalýdýr. Ve bu tedbirler dizisini kabul edip
etmemek ve uygulayýp uygulamamak, kararlý silahlý direnme konusunda samimi olup olmamayý gösterir. [sayfa 15]
Bu tedbirler dizisine her konuda zýt olan bir baþka tedbirler
dizisi daha vardýr.
Silahlý kuvvetlerin topyekûn seferber edilmesi yerine hareketsizlik ve çekilme.
Halka hürriyet yerine baský.
Demokratik merkeziyetçiliðe dayanan bir millî savunma hükümeti yerine bürokratlarýn, kompradorlarýn ve büyük toprak aðalarýnýn zorba hükümeti.
Japonyaya karþý direnme yerine ona yaltaklanma þeklindeki
bir dýþ siyaset.
Halkýn geçim þartlarýnýn düzeltilmesi yerine acý altýnda inlemelerine ve Japonyaya karþý direnmede güçsüz kalmalarýna yol
açan sürekli gasplar.
Millî savunma için eðitim yerine millî esaret için eðitim.
Japonyaya karþý direnme için malî ve iktisadî siyasetler yerine kendi ülkemizden ziyade düþmana yarayan, ayný eski hatta daha
da kötü, malî ve iktisadî siyasetler.
Japonyaya Karþý Millî Birleþik Cepheyi Çin Þeddimiz olarak
inþa etmek yerine onu yýkmak; ya da habire birlikten söz edip birliði geliþtirmek için hiç bir þey yapmamak.
Tedbirler siyasetten çýkar. Eðer siyaset, direnmeme siyaseti
ise bütün tedbirler bu siyaseti yansýtacaktýr; son altý yýl bize bu dersi
öðretti. Eðer siyaset, kararlý silahlý direnme ise, uygun tedbirleri -Sekiz Maddelik Programý- uygulamak zorunludur.
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III. ÝKÝ ÝHTÝMAL

Ýhtimaller nelerdir? Herkesin merak ettiði þey budur.
Birinci siyaseti izleyelim ve birinci tedbirler dizisini benimseyelim, sonuç kesinlikle Japon emperyalizminin kovulmasý ve Çinin
kurtuluþunun saðlanmasý olacaktýr. Bu konuda hâlâ herhangi bir
þüphe olabilir mi? Kanýmca olamaz.
Ýkinci siyaseti izleyelim ve ikinci tedbirler dizisini benimseyelim, sonuç kesinlikle, Çinin Japon emperyalistleri tarafýndan iþgal
edilmesi ve Çin halkýnýn köle ve yük hayvanlarý haline gelmesi olacaktýr. Bu konuda hâlâ herhangi bir þüphe olabilir mi? Gene, kanýmca olamaz. [sayfa 16]
IV. SONUÇ

Birinci siyaseti uygulamak, birinci tedbirler dizisini benimsemek ve birinci sonuca ulaþmak için mücadele etmek þarttýr.
Ýkinci siyasete karþý çýkmak, ikinci tedbirler dizisini reddetmek ve ikinci sonucu önlemek þarttýr.
Guomindangýn tüm yurtsever üyeleri ve Komünist Partisinin
tüm üyeleri, birleþin ve birinci siyaseti sebatla uygulayýn, birinci tedbirler dizisini benimseyin ve birinci sonuç için mücadele edin; ikinci siyasete kararlýlýkla karþý çýkýn, ikinci tedbirler dizisini reddedin
ve ikinci sonucu önleyin.
Tüm yurtseverler, yurtsever askerler ve yurtsever partiler ve
gruplar yekvücut halinde birleþin ve birinci siyaseti sebatla uygulayýn, birinci tedbirler dizisini benimseyin ve birinci sonuç için mücadele edin; ikinci siyasete sebatla karþý çýkýn, ikinci tedbirler dizisini
reddedin ve ikinci sonucu önleyin.
Yaþasýn millî devrimci savaþ!
Yaþasýn Çin milletinin kurtuluþu!
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MÝLLETÝN BÜTÜN GÜÇLERÝNÝN
DÝRENME SAVAÞÝNDA
ZAFER YOLUNDA SEFERBER EDÝLMESÝ ÝÇÝN*
25 Aðustos 1937

A. 7 Temmuz Lukuçiao Olayý, Çin Þeddinin güneyinde kalan
Çin topraklanýlýn Japon emperyalistleri tarafýndan tamamen istilasýnýn
baþlangýcýdýr. Çin birliklerinin Lukuçiaoda giriþtiði çarpýþma, Çinin
ülke çapýndaki Direnme Savaþýnýn baþlangýcýdýr. Aralýksýz Japon saldýrýlarý, halkýn kararlý mücadelesi, millî burjuvazinin direnme eðilimi. Komünist Partisinin bir millî birleþik cephe siyasetini hararetli
bir þekilde savunup sýký sýkýya uygulamasý ve bu siyasetin ülke çapýnda kazandýðý destek - bütün bunlar, Çin yöneticilerini, 18 Eylül
1931 Olayýndan beri izledikleri direnmeme siyasetini deðiþtirmeye,
Lukuçiao Olayýndan itibaren direnme siyasetini benimsemeye
zorlamýþ ve Çin devriminin 9 Aralýk Hareketinden7 sonra ulaþtýðý
aþamayý, yani iç savaþý sona erdirme ve direnme için hazýrlanma
7
1935 yýlý, bütün ülkedeki yurtsever halk hareketinde yeni bir yükseliþe tanýk
oluyordu. Pekindeki öðrenciler 9 Aralýkta Çin Komünist Partisi önderliðinde bir
yurtsever gösteri düzenleyerek Ýç savaþý durduralým ve yabancý saldýrýya karþý direnme için birleþelim ve Kahrolsun Japon emperyalizmi gibi sloganlar attýlar. Bu
hareket, Guomindang hükümetinin Japon istilacýlarýyla birlikte yürüttüðü uzun terör
dönemini yýrttý ve çok kýsa zamanda bütün ülkede halkýn desteðini kazandý. Bu
hareket 9 Aralýk Hareketi olarak bilinir. Sonuç, ülkedeki çeþitli sýnýflar arasýndaki
iliþkilerde görülen deðiþiklikler oldu ve Çin Komünist Partisi tarafýndan önerilen Japonyaya Karþý Millî Birleþik Cephe, bütün yurtseverlerin açýkça savunduðu siyaset
haline geldi. Çan Kay-þek hükümeti, ihanet siyaseti sonucunda önemli ölçüde tecrit
oldu.
* Bürosunun Kuzey Þenside, Loçuandaki geniþletilmiþ toplantýsýnda onaylandý.
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aþamasýndan geçerek fiilen direnme aþamasýna doðru geliþmesine
yol açmýþtýr. Sian Olayý ve Guomindang Merkez Yürütme Komitesi
Üçüncü Genel Oturumu ile, Guomindangýn siyasetinde görülen ilk
deðiþiklikler,- Çan Kay-þekin Japonyaya karþý direnme konusundaki
Luþan beyanatý ve millî savunma konusundaki tedbirlerinin birçoðu
övgüye layýktýr. Kara ve hava kuvvetleri olsun, mahallî silahlý birlikler olsun, cephedeki birliklerin hepsi cesaretle savaþtýlar ve Çin [sayfa
19] milletinin kahramanlýk ruhunu ortaya koydular. Çin Komünist
Partisi, yurtsever birliklerimizi ve Çinin her yanýndaki yurttaþlarýmýzý
millî devrim adýna hararetle selamlar.
B. Fakat öte yandan Guomindang yöneticileri 7 Temmuz
Lukuçiao Olayýndan sonra bile, uzlaþarak ve tavizler vererek,8 yurtsever birliklerin þevkini kýrarak ve yurtsever halkýn millî kurtuluþ hareketini yasaklayarak 18 Eylül Olayýndan beri izledikleri yanlýþ siyaseti
sürdürmektedirler. Peyping ve Tienzini ele geçiren Japon emperyalizmi, hiç þüphesiz, kendi vahþi askerî gücüne dayanýrken, ayný
zamanda Alman ve Ýtalyan emperyalizminden de destek alarak ve
Ýngiliz emperyalizminin bocalamalarý ile Guomindangýn geniþ emekçi halk kitlelerine yabancýlaþmasýndan yararlanarak geniþ çapta saldýrý siyaseti izleyerek ilerleyecek, önceden tasarlanmýþ savaþ planýnýn ikinci ve üçüncü adýmlarýný atacak ve bütün Kuzey Çine ve
diðer bölgelere karþý þiddetli saldýrýlara geçecektir. Savaþýn alevleri
Çahar ve Þanghayý þimdiden sarmýþ bulunmaktadýr. Guomindang
yöneticileri ve tüm halk anavataný kurtarmak, güçlü istilacýlarýn saldýrýlarýna karþý direnmek, Kuzey Çini ve kýyýlarý savunmak ve Peyping, Tienzin ve Kuzeydoðu Çini geri almak için. Kuzeydoðu Çinin,
Peyping ve Tienzinin kaybedilmesinden çýkan dersi tam anlamýyla
bellemeli, Habeþistanýn iþgalinden ders ve ibret almalý, Sovyetler
Birliðinin geçmiþte yabancý düþmanlara karþý kazandýðý zaferlerden ders almalý9 bugün Ýspanyada Madridin baþarýyla savunulmasý
deneyinden ders almalý10 ve anavatanýn savunulmasýnda sonuna
kadar dövüþmek için sýmsýký birleþmelidir. Bundan böyle görev:
8
Bu cildin Japon Ýstilasýna Karþý Direnme Ýçin Siyasetler, Tedbirler ve Ýhtimaller
adlý makalesinin giriþ notuna bakýnýz.
9
Bkz. Sovyetler Birliði Komünist Partisi Tarihi (Bolþevik) Kýsa Ders, Aydýnlýk
Yayýnlarý, Eylül 1975, s. 276-293.
10
Madridin savunulmasý, 1936 Ekiminden baþlayarak iki yýl beþ ay sürdü. 1936da
faþist Almanya ve Ýtalya Ýspanyaya karþý bir saldýrý savaþma girmek için faþist Ýspanyol
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Direnme Savaþýnda zafer için milletin bütün güçlerini seferber
etmektir ve Guomindangýn siyasetinde tam ve esaslý bir deðiþiklik
bunun gerçekleþmesine anahtar teþkil eder. Direnme meselesinde
Goumindangýn ileri adýmý övülmelidir: Bu, Çin Komünist Partisinin
ve bütün ülke halkýnýn yýllardan beri özlemini çektiði þeydir ve bunu
sevinçle karþýlýyoruz. Fakat Guomindang, kitlelerin seferber edilmesi ve siyasî reformlarýn baþlatýlmasý gibi meselelerde siyasetini
henüz deðiþtirmemiþtir. Japon aleyhtarý halk hareketi üzerindeki
ya- saðý kaldýrmaya ya da hükümet cihazýnda esaslý deðiþiklikler
yapmaya hâlâ esas olarak isteksizdir; halkýn geçim þartlarýný düzeltecek bir siyaseti yoktur ve Komünist Partisi ile iþbirliðinde yeteri
kadar samimi deðildir. Milletimizin bu kritik ölüm kalým dönemecinde, eðer Guomindang eski alýþkanlýðýna devam eder ve siyasetini [sayfa 20] hýzla deðiþtirmezse Direnme Savaþýna felaket getirecektir.
Bazý Guomindang üyeleri Siyasî reformlar zaferden sonra uygulansýn demektedirler. Bunlar, Japon saldýrganlarýnýn sadece hükümetin çabalarý ile yenilebileceðini düþünüyorlar, fakat yanýlýyorlar.
Bir direnme savaþýnda hükümet tek baþýna birkaç muharebe kazanabilir, fakat Japon saldýrganlarýný tamamen yenmek imkânsýzdýr. Bu, ancak bütün milletin vereceði topyekûn bir direnme savaþý
ile gerçekleþtirilebilir. Bununla beraber, böyle bir savaþ, Guomindangýn siyasetinde tam ve kesin bir deðiþikliði ve Japonyaya karþý
mükemmel bir direnme programýný, yani Guomindang-Komünist
iþbirliðinin ilk döneminde bizzat Dr. Sun Yat-sen tarafýndan ortaya
konulan Üç Halk Ýlkesinin ve Üç Büyük Siyasetin11 ruhuna uygun
savaþ aðasý Frankoyu kullandý. Halk Cephesi Hükümeti tarafýndan yönetilen Ýspanyol
halký, saldýrýya karþý demokrasiyi kahramanca savundu. Ýspanyanýn baþkenti olan
Madridte yapýlan muharebe, bütün savaþýn en þiddetli muharebesiydi. Madrid,
Ýngiltere, Fransa ve diðer emperyalist ülkelerin ikiyüzlü müdahale etmeme siyaseti
ile saldýrganlarý desteklemeleri ve Halk Cephesi içinde baþgösteren bölünmeler
nedeniyle 1939 Martýnda düþtü.
11
Üç-Halk Ýlkesi, Çinin burjuva demokratik devriminde Sun Yat-sen tarafýndan
ortaya konulan milliyetçilik, demokrasi ve halkýn refahý ilkeleri ve programýdýr. 1924te
Guomindangm Birinci Millî Kongresinde kabul edilen bildiriyle, Sun Yat-sen Üç
Halk Ýlkesini yeniden tespit etti. Milliyetçilik, emperyalizme karþý çýkma olarak
yorumlandý ve iþçilerin ve köylülerin hareketlerine aktif destek ifade edildi. Böylece,
eski Üç Halk Ýlkesi, Üç Büyük Siyaset, yani Rusya ile ittifak, Komünist Partisi ile
iþbirliði ve köylülere ve iþçilere yardým siyasetleriyle belirlenen yeni Üç Halk Ýlkesine
dönüþtürüldü. Yeni Üç Halk Ýlkesi, Birinci Devrimci Ýç Savaþ döneminde Çin Komünist
Partisi ile Guomindang arasýndaki iþbirliðinin siyasi temelini meydana getirdi.
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olarak formüle edilen bir millî kurtuluþ programýný yürütmek için,
en üst düzeyden en alta kadar bütün milletin ortak hareketini gerektirir.
C. Çin Komünist Partisi bütün samimiyeti ile, Guomindanga,
bütün ülke halkýna, bütün siyasî parti ve gruplara, bütün mesleklerden kiþilere ve bütün silahlý kuvvetlere, Japon istilacýlarýný tamamen yenmek için On Maddelik Millî Kurtuluþ Programýný önerir.
Anavataný savunmanýn ve Japon saldýrganlarýný yenmenin ancak
bu programý tamamen, samimiyetle ve kararlýlýkla uygulayarak
mümkün olacaðýna kesinlikle inanmaktadýr. Aksi takdirde sorumluluk, iþlerini ihmal edenlere ve durumun kötüleþmesine göz yumanlara ait olacaktýr; bir kez ülkenin ölüm fermaný imzalandý mý,
piþmanlýk duymak ve feryat etmek için vakit çok geç olacaktýr. On
Madde þunlardýr:
1. Japon emperyalizmini altedelim.
Japonya ile diplomatik iliþkileri keselim. Japon görevlilerini
kovalým, Japon ajanlarýný tutuklayalým, Çindeki Japon mülklerine
el koyalým, Japonyaya olan borçlarý reddedelim, Japonya ile imzalanan anlaþmalarý iptal edelim ve Japon imtiyazlarýnýn hepsini
geri alalým.
Kuzey Çinin ve kýyýlarýn savunulmasý için sonuna kadar
savaþalým.
Peyping, Tienzin ve Kuzeydoðu Çinin geri alýnmasý için sonuna kadar savaþalým.
Japon emperyalistlerini Çinden sürüp atalým. Her türlü yalpalamaya ve uzlaþmaya karþý çýkalým. [sayfa 21]
2. Bütün milletin askerî gücünü seferber edelim.
Bütün kara, deniz ve hava kuvvetlerini ülke çapýnda bir direnme savaþý için seferber edelim.
Pasif bir salt savunma stratejisine karþý çýkalým, aktif baðýmsýz bir strateji benimseyelim.
Millî savunma planlarýný ve stratejisini tartýþmak ve kararlaþtýrmak için bir daimî millî savunma konseyi kuralým.
Halký silahlandýralým ve esas kuvvetlerin harekâtýyla uyum
içinde Japonyaya karþý gerilla savaþýný geliþtirelim.
Subaylar ve erler arasýnda birlik saðlamak için silahlý kuvvetler içindeki siyasî çalýþmayý düzeltelim.
Halk ve ordu arasýnda birlik saðlayalým ve ordunun militan
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ruhunu harekete geçirelim.
Japonyaya Karþý Kuzeydoðu Birleþik Ordusunu destekleyelim ve düþmanýn gerisini keselim.
Direnme Savaþýnda çarpýþan bütün birliklere eþit davranalým.
Ülkenin her tarafýnda askerî bölgeler kuralým, bütün milleti
savaþa katýlmak üzere seferber edelim ve böylece ücretli askerlik
sisteminden, genel askerî hizmete doðru tedricî bir deðiþim saðlayalým.
3. Bütün ülke halký seferber edilmelidir.
Bütün ülke halký (hainler hariç) Japonyaya karþý direnme ve
milleti kurtarma yolunda, söz, basýn, toplanma ve dernek kurma
hürriyetine ve düþmana karþý silaha sarýlma hakkýna sahip olmalýdýr.
Halkýn yurtsever hareketlerini kýsýtlayan eski kanunlar ve
kararnameler feshedilmen ve yeni, devrimci kanunlar ve kararnameler çýkarýlmalýdýr.
Bütün devrimci ve yurtsever siyasî mahkûmlar serbest býrakýlmalý ve siyasî partiler üzerindeki yasak kaldýrýlmalýdýr.
Ülke halkýnýn tümü seferber olmalý, silaha sarýlmalý ve Direnme Savaþýna katýlmalýdýr. Gücü olan gücüyle, parasý olan parasýyla,
silahý olan silahýyla ve bilgisi olan bilgisiyle katkýda bulunmalýdýr.
Moðol, Huy ve bütün diðer azýnlýk milliyetleri, milletlerin kendi kaderlerini tayini ve özerklik ilkesine uygun olarak, Japonyaya
karþý ortak savaþta seferber edilmelidir.
4. Yönetim cihazýnda reform yapýlmalýdýr.
Gerçekten demokratik bir anayasa hazýrlamak, Japonyaya
karþý direnmek ve milleti kurtarmak için siyasetler tespit etmek
[sayfa 22] ve bir millî savunma hükümeti seçmek için halký gerçekten
temsil eden bir millî meclis toplanmalýdýr.
Millî savunma hükümeti, bütün parti ve kitle örgütlerindeki
devrimcileri toplamalý ve Japon taraftarý unsurlarý atmalýdýr.
Millî savunma hükümeti, demokratik merkeziyetçiliði uygulayacak ve hem demokratik hem de merkeziyetçi olacaktýr.
Millî savunma hükümeti, Japonyaya karþý direnmek ve milleti kurtarmak için devrimci siyasetler izleyecektir.
Mahallî idarelerin kendi kendini yönetmesi saðlanmalý, yozlaþmýþ memurlar atýlmalý ve temiz bir yönetim saðlanmalýdýr.
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5. Japon aleyhtarý bir dýþ siyaset benimsenmelidir.
Japon saldýrýsýna karþý çýkan bütün ülkelerle, toprak ve egemenlik haklarýmýzýn kaybýna yol açmamak þartýyla, karþýlýklý askerî
yardým için saldýrmazlýk ittifaklarý ve Japon aleyhtarý paktlar kurulmalýdýr.
Uluslararasý barýþ cephesi desteklenmeli ve Almanya, Japonya ve Ýtalyanýn saldýrý cephesine karþý çýkýlmalýdýr.
Japon emperyalizmine karþý Kore ve Japonyanýn iþçi ve köylü
kitleleriyle birleþilmelidir.
6. Savaþ halinin gerektirdiði malî ve iktisadî siyasetler
benimsenmelidir.
Malî siyaset, savaþ masraflarýný karþýlamak için parasý olanlarýn para ile katkýda bulunmasý ve hainlerin mülklerine el konulmasý
ilkesine dayanmalýdýr. Ýktisadî siyaset, savunma için üretimi yeniden ayarlamak ve geniþletmek, kýrsal ekonomiyi geliþtirmek ve savaþ
halinin gerektirdiði mallarda kendi kendine yeterliliði saðlamak olmalýdýr. Çin mallarýnýn kullanýlmasý teþvik edilmeli ve mahallî ürünler geliþtirilmelidir. Japon mallarý tamamen yasaklanmalýdýr. Vurguncu tüccarlara baský yapýlmalý, spekülasyon ve piyasa dalavereleri yasaklanmalýdýr.
7. Halkýn geçim þartlarý düzeltilmelidir.
Ýþçilerin, küçük memurlarýn ve öðretmenlerin ve Japonlara
karþý savaþan askerlerin durumlarý düzeltilmelidir.
Japonlara karþý savaþan askerlerin ailelerine tercihli muamele yapýlmalýdýr.
Aþýrý vergiler ve çeþitli harçlar kaldýrýlmalýdýr.
Kiralar ve faizler azaltýlmalýdýr.
Ýþsizlere yardým yapýlmalýdýr. [sayfa 23]
Tahýl ikmali düzenlenmelidir.
Tabiî afet kurbanlarýna yardým edilmelidir.
8. Japon aleyhtarý bir eðitim siyaseti benimsenmelidir.
Mevcut eðitim sistemi ve ders programý deðiþtirilmeli, Japonyaya karþý direnmeyi ve milleti kurtarmayý amaçlayan yeni bir
sistem ve ders programý uygulanmalýdýr.
9. Hainler ve Japon taraftarý unsurlar temizlenmeli ve
cephe gerisi pekiþtirilmelidir.
10. Japonyaya karþý millî birlik saðlanmalýdýr.
Direnme Savaþýný yönetmek, iyi niyetle birleþmek ve millî
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buhraný göðüslemek için, Guomindang-Komünist iþbirliði temelinde, bütün siyasî parti ve gruplarýn, her meslekten halkýn ve bütün
silahlý kuvvetlerin Japonyaya Karþý Millî Birleþik Cephesi inþa edilmelidir.
D. Sadece hükümetin direnmesi siyasetini reddetmek ve
bütün milletin topyekûn direnmesi siyasetini uygulamak mutlaka
gereklidir. Hükümet halkla birleþmeli. Dr. Sun Yat-senin devrimci
ruhunu yeniden tamamen canlandýrmalý, yukarýdaki On Maddelik
Program uygulanmalý ve kesin zafer için çaba harcanmalýdýr. Çin
Komünist Partisi, halk kitleleri ile ve önderliði altýndaki silahlý kuvvetlerle birlikte, bu programa kesinlikle baðlý kalacak ve Direnme
Savaþýnda en ön safta yer alarak anayurdu kanýnýn son damlasýna
kadar savunacaktýr. Çin Komünist Partisi, bu tutarlý siyaseti izleyerek aþaðýlýk Japon saldýrganlarýný yenmek ve baðýmsýz, mutlu ve
hür bir yeni Cin kurmak için millî birleþik cephenin yýkýlmaz Çin
Þeddini inþa etmede Guomindang ve diðer siyasî parti ve gruplarla
omuz omuza olmaya ve birleþmeye hazýrdýr. Bu amaca ulaþmak
için, hainlerin uzlaþma ve teslimiyet teorilerini kesinlikle reddetmeli ve Japon saldýrganlarýný yenmenin imkânsýz olduðunu öne süren
millî teslimiyet siyasetine karþý savaþmalýyýz. Çin Komünist Partisi
yukarýdaki On Maddelik Program uygulandýðý, takdirde, Japon saldýrganlarýnýn kesinlikle yenilgiye uðratýlabileceðine kuvvetle inanýr.
Eðer 450 milyon yurttaþýmýz elinden geleni yaparsa. Çin milleti mutlaka nihaî zafere ulaþacaktýr?
Kahrolsun Japon emperyalizmi!
Yaþasýn millî devrimci savaþ!
Yaþasýn baðýmsýz, mutlu ve hür Yeni Çin! [sayfa 24]
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LÝBERALÝZMLE MÜCADELE EDELÝM
7 Eylül 1937

Biz aktif ideolojik mücadeleden yanayýz; çünkü bu mücadele, Parti ve devrimci örgütler içinde savaþýmýzýn yararýna olan birliði
saðlayan silahtýr. Her komünist ve her devrimci bu silaha sarýlmalýdýr.
Buna karþýlýk liberalizm, ideolojik mücadeleyi reddeder ve
ilkesiz barýþtan yanadýr; bu yüzden yozlaþmýþ ve bayaðý bir tavra yol
açar, Parti ve devrimci örgütler içindeki bazý birimlerde ve bireylerde siyasi soysuzlaþmayý doðurur.
Liberalizm, kendisini çeþitli biçimlerde gösterir.
Bir kimse açýkça hata iþlediðinde, barýþ ve dostluk uðruna iþi
oluruna býrakmak; eski bir tanýdýk, bir hemþeri, okul arkadaþý, yakýn
bir dost, sevilen biri, eski bir meslektaþ ya da alt kademeden eski
bir arkadaþtýr diye ilkelere baðlý tartýþmadan kaçýnmak. Ya da arayý
bozmamak için, meseleye derinliðine girmeyip, þöyle bir dokunup
geçmek. Bunun sonucunda hem örgüt, hem de o kiþi zarar görür.
Bu, liberalizmin birinci biçimidir.
Düþüncelerini örgüte aktif olarak iletmek yerine, özel çevrelerde sorumsuz eleþtirilere giriþmek. Kiþilerin yüzlerine karþý hiç bir
þey söylemeyip arkalarýndan çekiþtirmek ya da toplantýda birþey
söylemeyip sonradan dedikodu yapak. Kollektif hayatýn ilkelerine
kulak asmayýp kendi bildiðini okumak. Bu, liberalizmin ikinci biçi-
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midir.

Kendini þahsen ilgilendirmeyen iþlere kayýtsýz kalmak; yanlýþ
olaný pek iyi bildiði halde, mümkün olduðu kadar az þey söylemek,
açýkgöz davranýp, kaçak güreþmek; sadece, suçlanmamaya bakmak. Bu, liberalizmin üçüncü biçimidir. [sayfa 26]
Emirlere uymayýp kendi görüþlerini herþeyin üstünde tutmak.
Örgütten özel bir ilgi beklemek, buna karþýlýk örgüt disiplinini tanýmamak. Bu, liberalizmin dördüncü biçimidir.
Birlik, ilerleme ya da çalýþmanýn gerektiði gibi yapýlmasý için
hatalý görüþlere karþý tartýþmak ve mücadeleye giriþmek yerine,
kiþisel saldýrýlarda bulunmak, hýr çýkarmak, kiþisel kin gütmek ya
da öç almaya bakmak. Bu, liberalizmin beþinci biçimidir.
Karþý çýkmaksýzýn yanlýþ görüþleri dinlemek ve hatta karþýdevrimci düþünceleri duyup da haber vermemek, bunlarý sanki
hiçbirþey olmamýþ gibi kayýtsýzlýkla karþýlamak. Bu, liberalizmin altýncý biçimidir.
Kitleler arasýnda olup da propaganda ve ajitasyon yapmamak
ya da kitle toplantýlarýnda konuþmamak, kitleler içinde araþtýrma
ve inceleme yapmamak; tersine, kitleler karþýsýnda kayýtsýz kalmak,
kitlelerin dertleri ile hiç ilgilenmemek, bir komünist olduðunu unutarak komünist olmayan sýradan biri gibi davranmak. Bu, liberalizmin yedinci biçimidir.
Birinin kitlelerin çýkarlarýna zarar verdiðini görüp de tepki
duymamak, onu vazgeçirmemek, engellememek, ya da ikna etmemek ve bunu sürdürmesine göz yummak. Bu, liberalizmin sekizinci biçimidir.
Belli bir plan ya da yön olmadan, gönülsüz, baþtan savma
çalýþmak, gün doldurmaya bakmak, "gözlerimi kaparým vazifemi
yaparým" tavrý takýnmak. Bu, liberalizmin dokuzuncu biçimidir.
Kendisini devrime büyük hizmetlerde bulunmuþ saymak, kýdemli olmakla böbürlenmek, büyük görevler için yetersiz olduðu
halde küçük görevlere dudak bükmek. Çalýþmada savruk, öðrenmede gevþek olmak. Bu, liberalizmin onuncu biçimidir.
Hatalarýnýn farkýnda olmak, ama onlarý düzeltme yolunda
hiç bir çaba göstermemek, kendine karþý liberal bir tavýr takýnmak.
Bu, liberalizmin onbirinci biçimidir.
Daha bir çoðunu sayabiliriz. Ama bu onbir tanesi baþlýca
biçimleridir.

28

Mao Zedung
Seçme Eserler-II

Bunlarýn hepsi de liberalizmin birer ifadesidir.
Liberalizm devrimci bir topluluða son derece zararlýdýr. Birliði kemiren, dayanýþmayý zayýflatan, kayýtsýzlýða yol açan ve ayrýlýk
yaratan yýkýcý bir þeydir. Devrimci saflarý saðlam bir örgütlenmeden
ve sýký bir disiplinden yoksun kýlar, politikalarýn uygulanmasýný engeller. Parti örgütlerini Partinin önderlik ettiði kitlelerden koparýr.
Bu, son derece kötü bir eðilimdir. [sayfa 27]
Liberalizm, küçük-burjuva bencilliðinden kaynaklanýr, kiþisel
çýkarlarý birinci plana alýr, devrimci çýkarlarý ikinci plana iter ve bu
da ideolojik, politik ve örgütsel liberalizme yol açar.
Liberal kimseler Marksizmin ilkelerini soyut birer dogma olarak görürler. Marksizmi kabul ederler, ama onu uygulamaya ya da
hakkýyla uygulamaya yanaþmazlar; liberalizmlerinin yerine Marksizmi koymaya yanaþmazlar. Bu kimselerde Marksizm vardýr, ama
ayný zamanda liberalizm de vardýr. Marksizmden söz eder, liberalizmi uygularlar. Marksizmi baþkalarýna, liberalizmi kendilerine uygularlar. Bunlar her iki malý da daðarcýklarýnda bulundururlar ve her
birini kullanacak yer bulurlar. Bazýlarýnýn kafasý iþte böyle iþler.
Liberalizm, oportünizmin bir ifadesidir ve Marksizme tamamen aykýrýdýr. Olumsuzdur ve nesnel olarak düþmana hizmet eder;
içimizde sürüp gitmesinden düþmanýn hoþnut olmasý bundandýr.
Bu niteliðinden dolayý liberalizmin devrim saflarýnda yeri olmamalýdýr.
Olumsuz bir özü olan liberalizmin üstesinden gelmek için
olumlu bir özü olan Marksizmi kullanmalýyýz. Bir komünist meselelere etraflý bir þekilde bakmalý ve saðlam ve faal olmalýdýr; devrimin
çýkarlarýný caný gibi korumalý ve kiþisel çýkarlarýný devrimin çýkarlarýna tabi kýlmalýdýr; Partinin kollektif hayatýný saðlamlaþtýrmak ve Parti ile kitleler arasýndaki baðlarý güçlendirmek için her zaman ve her
yerde ilkelere baðlý kalmalý ve bütün yanlýþ düþünceler ve eylemlerle býkmadan usanmadan mücadele etmelidir. Parti ve kitlelerle,
herhangi bir kimse ile ilgilendiðinden daha fazla ve gene baþkalarýyla,
kendisi ile ilgilendiðinden daha fazla ilgilenmelidir. Ancak böylelikle komünist adýna hak kazanabilir.
Bütün sadýk, dürüst, faal ve açýksözlü komünistler, aramýzdaki bazý kimselerin gösterdiði liberal eðilimlere karþý koymak için
birleþmeli ve onlarý doðru yola getirmelidir. Bu, ideolojik cephemizdeki görevlerden biridir. [sayfa 28]
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GUOMÝNDANG-KOMÜNÝST ÝÞBÝRLÝÐÝNÝN
KURULMASINI ÝZLEYEN ACÝL GÖREVLER
29 Eylül 1937

Çin Komünist Partisi, daha 1933 yýlýnda, Kýzýl Orduya yapýlan
saldýrýlarýn durdurulmasý, halka demokratik hürriyetler verilmesi ve
halkýn silahlandýrýlmasý þartýyla Japonyaya karþý direnme için Guomindang ordusunun herhangi bir kesimiyle anlaþma yapmaya hazýr olduðunu açýklayan bir bildiri yayýnlamýþtý. Bu bildiri, 1931deki
18 Eylül Olayýndan sonra emperyalist Japon istilasýna karþý direnme; Çin halkýnýn baþ görevi haline geldiði için yayýnlandý. Fakat
amacýmýza ulaþamadýk.
Çin Komünist Partisi ve Çin Kýzýl Ordusu 1935 Aðustosunda,
bütün siyasî parti ve gruplarý ve bütün ülke halkýný, Japon emperyalizmine karþý ortak bir savaþ için Japonyaya karþý bir birleþik ordu
ve bir millî savunma hükümeti kurmaya çaðýrdý.12 Çin Komünist
Partisi ayný yýlýn Aralýk ayýnda millî burjuvazi ile Japonyaya karþý
millî birleþik cephe kurulmasý hakkýnda bir karar aldý.13 Kýzýl Ordu
1936 Mayýsýnda Nanking hükümetinin iç savaþý durdurmasýný ve
Japonyaya karþý mücadeleyi millî bir dava haline getirmesini talep
eden bir açýk telgraf yayýnladý.14 O yýlýn Aðustos ayýnda Çin Komü12
Bkz. Japonyaya Karþý Direnme Döneminde Çin Komünist Partisinin Görevleri,
Not 2, Mao Zedung, Seçme Eserler, Cilt I.
13
Karar için bakýnýz, ayný makalede 3 numaralý dipnot.
14
Açýk telgraf için bakýnýz, ayný makalede 4 numaralý dipnot.
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nist Partisi Merkez Komitesi, Guomindang Merkez Yürütme Komitesine bir mektup15 göndererek Guomindangýn iç savaþý durdurmasýný ve Japon emperyalizmine karþý birlikte çarpýþmak için iki
partinin bir birleþik cephe kurmasýný talep etti. Komünist Partisi
ayný yýlýn Eylül ayýnda Çinde bir birleþmiþ demokratik cumhuriyet
kurulmasý hakkýnda bir karar aldý.16 Bildiri, açýk telgraf, mektup ve
kararlar yanýnda, birçok vesileyle Guomindangla tartýþmalar yapmak üzere temsilciler gönderdik, fakat bir sonuç alamadýk. Ancak
[sayfa 29]

1936 yýlýnýn sonlarýna doðru Sian Olayýndan sonra, Çin Komünist Partisinin tam yetkili temsilcisi ile Guomindangýn sorumlu
þefi arasýnda hayatî öneme sahip aktüel bir siyasî mesele üzerinde,
yani, iki parti arasýndaki iç savaþýn durdurulmasý üzerinde anlaþmaya
varýldý ve Sian Olayýna barýþçý bir çözüm getirildi. Bu, Çin tarihinde
büyük bir olaydý ve iki parti arasýndaki iþbirliðinin yenilenmesi için
önþartý saðladý.
Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi bu yýl 10 Þubatta Guomindang Merkez Yürütme Komitesinin Üçüncü Genel Oturumuna,
toplantý baþlamadan önce, iki parti arasýndaki somut iþbirliði için
kapsamlý öneriler getiren bir telgraf gönderdi.17 Bu telgrafta Guomindangdan Komünist Partisine þu beþ hususta teminat vermesini
talep ettik: Ýç savaþa son verilmesi, demokratik hürriyetlerin tanýnmasý, bir millî meclis toplanmasý, Japonyaya karþý direnme için
hýzla hazýrlýk yapýlmasý ve halkýn hayat þartlarýnýn düzeltilmesi. Ayný
zamanda Komünist Partisi de su dört hususta Guomindanga teminat vermeyi teklif ediyordu: Ýki rejim arasýndaki düþmanlýðýn bertaraf edilmesi, Kýzýl Ordunun isminin deðiþtirilmesi, devrimci üs
bölgelerinde yeni-demokratik düzenin uygulanmasý ve toprak aðalarýnýn topraklarýna el konulmasýnýn durdurulmasý. Bu da, ayný þekilde, önemli bir siyasî adýmdý, çünkü bu adým atýlmasaydý iki parti
arasýndaki iþbirliði geciktirilecekti; bu gecikme de Japonyaya karþý
direnme için hýzla hazýrlýk yapýlmasýna çok zararlý olacaktý.
O zamandan beri iki parti, görüþmelerinde birbirlerine bir
15
Mektubun muhtevasý için Çan Kay-þekin Bildirisi Üzerine Bir Bildiri
makalesinin 7 numaralý dipnotuna bakýnýz.
16
Karar için Japonyaya Karþý Direnme Döneminde Çin Komünist Partisinin
Görevleri makalesinin 6 numaralý dipnotuna bakýnýz.
17
Telgraf için ayný makalenin 7 numaralý dipnotuna bakýnýz.

Mao Zedung
Seçme Eserler-II

31

adým daha yaklaþmýþ oldular. Komünist Partisi, iki parti için ortak
bir siyasî program yapýlmasý, kitle hareketleri üzerindeki yasaðýn
kaldýrýlmasý, siyasî mahkûmlarýn serbest býrakýlmasý ve Kýzýl Ordunun
isminin deðiþtirilmesi meseleleri üzerinde daha birçok somut teklif
getirdi. Henüz ne ortak programýn uygulanmasýna, baþlandý, ne kitle hareketleri üzerindeki yasak kaldýrýldý, ne de devrimci üs bölgelerindeki yeni-demokratik düzen tanýndý; gene de, Peyping ve
Tienzinin düþmesinden aþaðý yukarý bir ay sonra, Kýzýl Orduya, Millî
Devrimci Ordunun Sekizinci Yol Ordusu (ya da Japonyaya karþý
savaþ düzeninde Onse-kizinci Grup Ordusu) ismini veren bir emirname yayýnlandý. Partimiz Merkez Komitesinin iki parti arasýnda
iþbirliði hakkýndaki bildirisi daha 15 Temmuzda Guomindanga
iletilmiþti. Anlaþmaya göre bu bildiri, Çan Kay-þekin Çin Komünist
Partisini resmen tanýdýðýný ifade eden bir demeci ile ayný anda yayýnlanacaktý. Ama bildiri ve demeç, Guomindang Merkezî Haber [sayfa
30] Ajansý tarafýndan (ne yazýk ki çok uzun bir gecikmeden sonra)
ancak 22 ve 23 Eylülde yayýnlandý. O sýrada cephedeki durum kritik
bir hal almýþtý. Komünist Partisinin bildirisi ve Çan Kay-þekin demeci ile iki parti arasýndaki iþbirliðinin kurulduðu ilan edildi ve böylelikle milleti kurtarmak uðruna iki parti arasýnda yüce bir ittifakýn
gerekli temeli atýlmýþ oldu. Komünist Partisinin bildirisi, sadece iki
parti arasýnda birlik ilkesini deðil, ayný zamanda bütün ülke halkýnýn
yüce birliði temel ilkesini de içermektedir. Çan Kay-þekin, demecinde, bütün Çinde Komünist Partisini resmen tanýmasý ve milleti
kurtarmak için birliðin gerekliliðinden bahsetmesi iyi bir þeydir. Ancak Çan Kay-þek, Guomindang kibirliliðinden vazgeçmemiþtir ve
gerekli özeleþtiriyi yapmamýþtýr; bizim ise bu kadarýyla yetinmemiz
imkânsýzdýr. Yine de iki parti arasýnda birleþik cephenin kurulduðu
ilan edilmiþtir. Bu, Çin devrimi tarihinde yeni bir çýðýr açmýþtýr. Bu,
Çin devrimi üzerinde geniþ ve derin bir etki yapacak ve Japon emperyalizminin yenilgiye uðratýlmasýnda tayin edici bir rol oynayacaktýr.
Guomindang ve Çin Komünist Partisi arasýndaki iliþki 1924ten
beri Çin devriminde tayin edici bir rol oynamýþtýr. 1924-1927 devrimi iki partinin belirli bir program temeli üzerinde iþbirliðinin bir
sonucu olarak meydana gelmiþtir. Sadece iki-üç yýlda Dr. Sun Yatsenin kýrk yýlýný hasrettiði ve tamamlanmamýþ olarak býraktýðý millî
devrimde muazzam basanlar elde edildi; bu baþarýlar Kvantungdaki
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devrimci üssün kurulmasý ve Kuzey Seferinin zaferi idi. Bunlar iki
parti arasýnda birleþik cephe kurulmasýnýn ürünleriydi. Fakat tam
devrimin zafere yaklaþtýðý sýrada devrim davasýný savunmaktan vazgeçen bazý kiþiler, iki parti arasýndaki birleþik cepheyi parçaladýlar
ve böylece yenilgiye uðrattýlar; kapýlar ardýna kadar yabancý saldýrýya açýldý. Bunlar, iki parti arasýndaki birleþik cephenin parçalanmasýnýn ürünleriydi. Simdi iki parti arasýnda yeni kurulan birleþik
cephe Çin devriminde yeni bir dönem açmýþtýr. Birleþik cephenin
tarihî rolünü ve büyük geleceðini kavramayan ve onu sadece olaylarýn baskýsý altýnda alýnan geçici bir tedbir sayanlar hâlâ var. Gene
de, bu birleþik cephe sayesinde tarihin tekerleði Çin devrimini yepyeni bir aþamaya doðru ilerletecektir. Çinin bugün çok vahim bir
durumda olan millî ve sosyal buhrandan kendisini kurtarýp kurtaramayacaðý bu birleþik cephenin nasýl geliþeceðine baðlýdýr. Þimdiden
geliþmelerin olumlu olacaðýný gösteren yeni belirtiler var. Birincisi,
Çin Komünist Partisi birleþik cephe [sayfa 31] siyasetini ortaya attýðýnda bu siyaset her yerde halkýn onayýný kazandý. Bu, halkýn iradesinin açýk bir ifadesidir. Ýkincisi, Sian Olayý barýþçý bir þekilde çözüldükten ve iki parti iç savaþý sona erdirdikten hemen sonra, ülkedeki
bütün siyasî parti ve gruplar, bütün mesleklerden insanlar ve bütün
silahlý kuvvetler, eþi görülmedik bir birliðe ulaþtýlar. Ancak bu birlik,
özellikle hükümet ve halk arasýndaki birlik meselesi esas olarak
çözülmedikçe, Japonyaya karþý direniþin ihtiyaçlarýna cevap vermekten gene de çok uzaktýr. Üçüncüsü ve en çarpýcýsý ise ülke
çapýnda Direnme Savaþýnýn baþlamýþ olmasýdýr. Direnme Savaþýnýn
mevcut durumu bizi tatmin etmiyor. Çünkü bu savaþ her ne kadar
millî bir karakter taþýyorsa da, hâlâ sadece hükümet ve silahlý kuvvetler tarafýndan yürütülmektedir. Daha önce belirttiðimiz gibi Japon
emperyalizmi bu tür bir direnme savaþýyla altedilemez. Bununla
beraber Cin yüz yýldýr ilk defa yabancý bir istilacýya karþý ülke çapýnda bir direniþi kesinlikle baþlatmýþ bulunuyor; iç barýþ ve iki parti
arasýnda iþbirliði olmasaydý bu mümkün olamazdý. Japon saldýrganlarý iki parti arasýndaki birleþik cephenin parçalanmýþ bulunduðu bir
sýrada dört Kuzeydoðu eyaletini tek kurþun atmadan ele geçirebildiler; oysa birleþik cephenin yeniden kurulduðu bugün kanlý muharebelere giriþmeden daha fazla Çin topraðý ele geçiremeyeceklerdir.
Dördüncü olarak, birleþik cephenin uluslararasý etkisini hesaba katmak gerekir. Çin Komünist Partisinin Japonyaya karþý birleþik ee-

Mao Zedung
Seçme Eserler-II

33

phe önerisi, bütün dünyadaki Komünist Partilerin ve iþçi ve köylülerin desteðini kazanmýþtýr. Guomindang ile Komünist Partisi arasýnda iþbirliðinin kurulmasý, çeþitli ülke halklarýnýn ve özellikle Sovyetler
Birliðinin Çine daha aktif bir þekilde yardým etmesini saðlayacaktýr. Çin ve Sovyetler Birliði bir saldýrmazlýk anlaþmasý18 imzalamýþ
bulunuyor ve iki ülke arasýndaki iliþkilerin daha da geliþmesi bekleniyor. Bütün bu belirtilere bakarak kesinlikle söyleyebiliriz ki, birleþik
cephenin geliþmesi, Çini parlak ve büyük bir geleceðe, yani Japon
emperyalizminin altedilmesi ve birleþmiþ bir demokratik cumhuriyetin kurulmasý hedefine ulaþtýracaktýr.
Bununla beraber birleþik cephe mevcut durumunu koruduðu
sürece bu þanlý görevi baþaramaz. Ýki parti arasýndaki birleþik cephe daha da geliþtirilmelidir; çünkü mevcut durumuyla henüz geniþ
bir temele oturtulmuþ ya da saðlamlaþtýrýlmýþ deðildir. [sayfa 32]
Japonyaya Karþý Millî Birleþik Cephe sadece Guomindang
ve Komünist Partisiyle mi sýnýrlý kalmalýdýr? Hayýr, iki partinin sadece bir parçasýný meydana getirdiði bütün milletin birleþik cephesi
olmalýdýr. Japonyaya Karþý Birleþik Cephe, bütün parti ve gruplarýn,
bütün mesleklerden kiþilerin ve bütün silahlý kuvvetlerin birleþik
cephesi, bütün yurtseverlerin -iþçilerin, köylülerin, askerlerin, aydýnlarýn ve iþadamlarýnýn- birleþik cephesi olmalýdýr. Þimdiye kadar birleþik cephe gerçekte iki partiyle sýnýrlý kalmýþtýr; öte yandan iþçi,
köylü, asker ve þehir küçük burjuvazisi kitleleri ve büyük sayýdaki
diðer yurtseverler henüz uyandýrýlmýþ, örgütlenmiþ, harekete geçirilmiþ ya da silahlandýrýlmýþ deðildir. Bugün en ciddi mesele budur. Ciddidir çünkü cephede zaferi imkânsýz kýlmaktadýr. Gerek
Kuzey Çinde ve gerekse Kiangsu ve Çekyang Eyaletlerinde cephedeki vahim durumu gizlemek artýk mümkün deðildir; buna gerek de
yoktur. Mesele, durumun nasýl düzeltileceðidir. Ve bunun da tek
yolu Dr. Sun Yat-senin Vasiyetini yerine getirmek, halk kitlelerini
harekete geçirmektir. Dr Sun ölürken yaptýðý Vasiyetinde, kýrk yýlda edinilen tecrübeye dayanarak, devrim hedefine ancak bu þekilde
ulaþýlabileceðine kesinlikle ikna olduðunu ilan etmiþtir. Bu vasiyeti
yerine getirmeyi inatla reddetmek için bir neden var mý? Milletin
kaderinin tehlikede olduðu bir anda bunu yerine getirmemek için
18
Çin Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliði Arasýndaki
Saldýrmazlýk Anlaþmasý, 21 Aðustos 1937de imzalanmýþtý.
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bir neden var mý? Baský ve zulmün halk kitlelerini harekete geçirme ilkesine ters düþtüðünü herkes bilir. Sadece hükümetin ve ordunun direnmesi, Japon emperyalizmini asla altedemez. Bu yýl Mayýs
baþlarýnda Guomindang yöneticilerini, halk kitleleri direnme için
harekete geçirilmedikçe Çinin Habeþistanýn akýbetine uðrayacaðý
konusunda ciddiyetle uyarmýþtýk. Sadece Çin Komünistleri deðil,
bütün ülkedeki ilericiler ve birçok aklý baþýnda Guomindang üyesi
de bu hususu belirtmiþlerdir. Gene de zorbalýkla yönetim siyaseti
deðiþmedi. Sonuç olarak hükümet kendisini halktan, orduyu kitlelerden ve askerî komutayý da ordu mensuplarýndan soðuttu. Birleþik
cephe, kitlelerin katýlmasýyla güçlendirilmedikçe, savaþ cephelerindeki buhran hafiflemeyecek, kaçýnýlmaz olarak vahimleþecektir.
Japonyaya karþý mevcut birleþik cephenin, Guomindangýn
zorbalýkla yönetim siyasetinin yerini alacak bir siyasî programý, iki
parti tarafýndan da kabul edilmiþ ve resmen ilan edilmiþ bir programý hâlâ yoktur. Guomindang, kitlelere karþý son on yýldýr izlediði
uygulamayý devam ettirmektedir; hiç bir deðiþiklik [sayfa 33] olmamýþtýr
ve hükümet cihazý, ordu sistemi ve sivillere karþý siyasetten maliye,
iktisat ve eðitim siyasetlerine kadar her þey son on yýlda neyse öyle
kalmýþtýr. Deðiþiklikler, hem de büyük deðiþiklikler olmuþtur: Ýç
savaþýn sona erdirilmesi ve Japonya ya karþý birlik. Ýki parti iç savaþý
sona erdirmiþ ve ülke çapýnda Japonyaya Karþý Direnme Savaþýný
baþlatmýþlardýr; bu, Sian Olayýndan sonra Çin siyasî sahnesinde
muazzam bir deðiþiklik anlamýna gelmektedir. Fakat yukarýda sýralanan uygulamalarda bugüne kadar deðiþiklik olmamýþtýr ve bu
nedenle deðiþen þeylerle deðiþmeyenler arasýnda bir uyumsuzluk
mevcuttur. Eski uygulamalar sadece dýþta uzlaþmaya ve içte devrimin bastýrýlmasýna hizmet eder; ve emperyalist Japon istilasýyla baþa
çýkmaya gelince bu uygulamalarýn her bakýmdan elveriþsiz ve yetersiz olduðu ortaya çýkar. Japonyaya karþý direnmek istemeseydik
durum daha baþka olacaktý, fakat mademki bunu istiyoruz ve direnme gerçekten baþlamýþtýr ve mademki ciddi bir buhran kendini
göstermiþtir, yeni yollarý reddetmek akla gelebilecek en vahim tehlikelere yol açacaktýr. Japonyaya karþý direnme geniþ bir temele
dayanan bir birleþik cepheyi gerektirir ve bu nedenle bütün halk
buna katýlmak üzere seferber edilmelidir. Japonyaya karþý direnme saðlamlaþtýrýlmýþ bir birleþik cepheyi gerektirir ve bu yüzden de
ortak bir programa ihtiyaç vardýr. Ortak program birleþik cephenin
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eylem kýlavuzu olacak ve ayný zamanda bir kordon gibi, birleþik
cephede yer alan bütün örgütleri ve kiþileri, bütün siyasî parti ve
gruplarý, her meslekten kiþileri ve bütün silahlý kuvvetleri birbirine
sýkýca baðlayan bir bað görevi görecektir. Ancak bu þekilde saðlam
bir birlikten söz edebiliriz. Biz, eski baðlayýcý kurallara karþýyýz, çünkü bunlar millî devrimci savaþa uygun deðildir. Biz eskilerinin yerini
alacak yeni baðlayýcý kurallarý, yani ortak bir programýn ilanýný ve
devrimci düzenin kurulmasýný beklemekteyiz. Baþka hiç bir þey Direnme Savaþýna uygun düþmeyecektir.
Ortak program ne olmalýdýr? Ortak program Dr. Sun Yatsenin Üç Halk Ýlkesi ve bu yýl 25 Aðustosta Komünist Partisi tarafýndan önerilen Japonyaya Karþý Direnmek ve Milleti Kurtarmak Ýçin
On Maddelik Program19 olmalýdýr.
Çin Komünist Partisi, Guomindang-Komünist iþbirliðini ilan
eden bildirisinde þunu belirtmiþti: Çinin bu gün ihtiyacý olan þey
Dr. Sun Yat-senin Üç Halk Ýlkesidir ve Partimiz bunlarýn tamamen
gerçekleþmesi için mücadele etmeye hazýrdýr. Bazý kiþiler Komünist Partisinin Guomindangýn Üç Halk Ýlkesini [sayfa 34] uygulamaya
hazýr olmasýný garip buluyorlar; mesela Þanghay dan Çu Çing-lay20
mahallî bir gazetede þüphelerini belirtmiþtir, Bu kiþiler, komünizmin ve Üç Halk Ýlkesinin birbirine zýt þeyler olduðunu düþünüyor.
Bu, tamamen biçimsel bir yaklaþýmdýr. Komünizm, devrimin geliþmesinin ileri bir aþamasýnda uygulamaya konulacaktýr; komünistler
bugünkü aþamada bunu gerçekleþtirebilme konusunda hiç bir hayale kapýlmayacak, tarihin gerektirdiði millî ve demokratik devrimi
sürdüreceklerdir. Komünist Partisinin Japonyaya karþý bir millî
birleþik cephe ve birleþmiþ bir demokratik cumhuriyet önermiþ olmasýnýn temel nedeni budur. On yýl önce iki partinin ilk birleþik
cephesi döneminde Guomindangýn Birinci Millî Kongresinde, Komünist Partisi ve Guomindang, Üç Halk Ýlkesini uygulamaya birlikte
karar verdiler ve bu ilkeler 1924ten 1927ye kadar bütün sadýk Komünistlerin ve Guomindangýn bütün sadýk üyelerinin gayretleri ile
ülkenin geniþ alanlarýnda uygulandý. Birleþik cephe maalesef 1927de
19
On Maddelik Program için bu kitapta, Milletin Bütün Güçlerinin Direnme
Savaþýnda Zafer Yolunda Seferber Edilmesi Ýçin isimli makaleye bakýnýz.
20
Çu Çinglay, Millî Sosyalist Partisinin (gerici toprak aðalarýnýn, bürokratlarýn ve
büyük burjuvazinin örgütlediði küçük bir klik) liderlerinden biriydi, daha sonra hain
Vang Çingvey hükümetinin üyesi oldu.
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parçalandý ve sonraki on yýlda Guomindang, Üç Halk Ýlkesinin uygulanmasýna karþý çýktý. Fakat Komünist Partisinin bu on yýl içinde
bütün siyasetleri Dr. Sun Yat-senin Üç Halk Ýlkesinin ve Üç Büyük
Siyasetinin devrimci ruhu ile esas olarak ayný çizgideydi. Komünist
Partisinin emperyalizme karþý mücadele vermediði gün olmamýþtýr.
Bu, Milliyetçilik Ýlkesinin mükemmel uygulanmasý anlamýna gelir;
demokratik iþçi-köylü diktatörlüðü, Demokrasi Ýlkesinin mükemmel bir uygulamasýndan baþka bir þey deðildir; Toprak Devrimi de
Halkýn Refahý Ýlkesinin mükemmel bir uygulamasýdýr. O halde Komünist Partisi neden demokratik iþçi-köylü diktatörlüðünün kaldýrýldýðýný ve toprak aðalarýnýn topraklarýna el konulmasýnýn durdurulduðunu ilan etti? Sebep, bir süre önce de açýkladýðýmýz gibi, bunlarýn yanlýþ olmasý deðildir; silahlý Japon emperyalist saldýrýsý ülke
içindeki sýnýf iliþkilerinde bir deðiþikliðe yol açmýþ ve böylece ülkedeki bütün sýnýflarýn Japon emperyalizmine karþý birleþmesini sadece
gerekli kýlmakla kalmamýþ, ayný zamanda bunu mümkün hale
getirmiþtir. Faþizme karþý ortak mücadele uðrunda faþizme karþý bir
birleþik cephe, sadece Çinde deðil bütün dünyada hem gerekli
hem de mümkündür. Bu nedenle Çinde bir millî ye demokratik
birleþik cephe kurulmasýndan yanayýz. Demokratik iþçi-köylü diktatörlüðü yerine bütün sýnýflarýn ittifakýna dayanan bir demokratik
cumhuriyeti bu esaslara dayanarak önermiþ bulunuyoruz. Toprak
devrimi Dr. Sun Yat-senin önerisi olan toprak iþleyenindir ilkesini
uygulamýþtýr. [sayfa 35] Japon emperyalizmine karþý daha çok sayýda
Ýnsaný birleþtirme uðruna bunu þimdi durdurmuþ bulunuyoruz; fakat bu, Çinin toprak meselesinin çözülmesi gerekmediði anlamýna
gelmez. Siyasetteki bu deðiþikliklerin nedenleri ve zamaný konusundaki tutumumuzu samimiyetle açýkladýk. Ülkemizin güçlü bir
saldýrgan tarafýndan istila edildiði bu millî buhran anýnda Parti, milleti kurtarabilecek tek siyaset olan bir millî ve demokratik birleþik
cephe önerisini zamanýnda ortaya atabildiyse ve bu siyaseti sürekli
bir gayretle uygulayabildiyse bunun nedeni Marksist ilkelere dayanan Çin Komünist Partisinin sürekli olarak devrimci Üç Halk Ýlkesine ilk Guomindang-Komünist birleþik cephesinin ortak programýna baðlý kalmasý ve bu ilkeleri geliþtirmesidir. Þimdi mesele
devrimci Üç Halk ilkesine inananýn ya da uygulayanýn Komünist
Partisi olup olmadýðý deðil, Guomindangýn bunu yapýp yapmadýðýdýr. Bugünkü görev, Dr. Sunun Üç Halk Ýlkesinin devrimci ruhunu
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bütün ülkede yeniden canlandýrmak ve bu temel üzerinde belirli
bir program ve siyaset tespit etmek ve bunlarý, isteksizce deðil samimiyetle, baþtan savma deðil doðrulukla, aðýr aðýr deðil derhal
uygulamaya koymaktýr, Çin Komünist Partisi bunun gerçekleþmesini
samimiyetle arzulamaktadýr. Ýþte bu nedenledir ki, Çin Komünist
Partisi Lukuçiao Olayýndan sonra Japonyaya Karþý Direnmek ve
Milleti Kurtarmak Ýçin On Maddelik Programý ortaya atmýþtýr. On
Maddelik Program hem Marksizmle ve hem de gerçekten devrimci Üç Halk Ýlkesi ile ayný çizgidedir. Bir baþlangýç programýdýr. Cin
devriminin Japonyaya karþý millî devrimci savaþ aþamasý olan bugünkü aþamasýnýn programýdýr; Çin, ancak bu program uygulanýrsa
kurtarýlabilir. Tarih bu programa herhangi bir þekilde karþý çýkmakta ýsrar edenleri cezalandýracaktýr.
Guomindangýn rýzasý olmaksýzýn bu programý bütün ülkede
uygulamak imkânsýzdýr, çünkü Guomindang bugün hâlâ Çin deki
en büyük partidir ve iktidar partisidir. Guomindangýn aklý baþýnda
üyelerinin bu programý kabul edeceði günlerin geleceðine inanýyoruz. Zira bunu kabul etmeyecek olurlarsa, Üç Halk Ýlkesi ebediyete
kadar boþ, laf olarak kalacak ve Dr. Sun Yat-senin devrimci ruhunu
canlandýrmak, Japon emperyalizmini yenmek ve Çin halký için yabancý bir devletin köleleri olmaktan kurtulmak imkânsýz olacaktýr.
Gerçekten aklý baþýnda hiç bir Guomindang üyesi böyle bir þey
olmasýný kesinlikle isteyemez ve halkýmýz da kendisinin köle haline
getirilmesine [sayfa 36] izin vermeyecektir. Üstelik Çan Kay-þek 23 Eylül
tarihli demecinde þöyle diyordu:
Devrimden yana olan bizlerin, kiþisel kinleri ve önyargýlarý bir
yana býrakmamýz ve kendimizi Üç Halk Ýlkesinin gerçekleþmesine
adamamýz gerektiðine inanýyorum. Bu kritik ölüm kalým dönemecinde geçmiþi mümkün olduðu kadar unutalým ve bütün milletle
birlikte her þeye yeniden baþlayalým. Ülkemizin hayatiyetini ve mevcudiyetini korumak umuduyla, birlik için azimle çalýþalým.
Bu çok doðrudur. Bugünkü acil görev, Üç Halk Ýlkesinin gerçekleþmesi için çaba harcamak, kiþisel ve hizipçi ön yargýlarý bir
yana atmak, eski uygulamalarý deðiþtirmek, Üç Halk Ýlkesine uygun
bir devrimci programý derhal uygulamak ve bütün milletle birlikte
her þeye yeniden baþlamaktýr. Bugün tek yol budur. Daha fazla
gecikilirse son piþmanlýk para etmeyecektir.
Fakat Üç Halk Ýlkesini ve On Maddelik Programý uygulamak
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için araçlar gerekir;, bu ise hükümette ve orduda reform yapma
meselesini ortaya çýkarmaktadýr. Mevcut hükümet hâlâ
Guomindangýn tek parti diktatörlüðünün hükümetidir ve bir millî
demokratik birleþik cephe hükümeti deðildir. Bir millî demokratik
birleþik cephe hükümeti olmadan Üç Halk Ýlkesini ve On Maddelik
Programý uygulamak imkânsýzdýr. Guomindangýn meveut ordu sistemi hâlâ eski sistemdir ve bu sistemle örgütlenmiþ birliklerle Japon emperyalizmini yenmek imkânsýzdýr. Þimdi birlikler direnmeye
baþlamýþlardýr ve hepsine, özellikle cephede çarpýþan birliklere karþý
büyük hayranlýk ve saygý duymaktayýz. Ama. Direnme Savaþýnýn
son üç ayýndan çýkardýðýmýz dersler, Guomindangýn ordu sisteminin deðiþtirilmesi gerektiðini göstermiþtir. Çünkü bu sistem Japon
saldýrganlarýný tamamen yenilgiye uðratma ve Üç Halk Ýlkesi ile
devrimci programý baþarýyla uygulama görevine ters düþmektedir.
Deðiþiklik, subaylarla erler ve orduyla halk arasýnda birlik ilkelerine
dayanmalýdýr. Guomindangýn mevcut ordu sistemi bu ilkelerin her
ikisine de esastan aykýrýdýr. Mevcut sistem, subay ve er kitlesinin
sadakatlerine ve cesaretlerine raðmen ellerinden geleni yapmalarýna engel olmaktadýr ve bu nedenle de sistemde reform yapmaya
derhal baþlanmalýdýr. Bu, sistemde reform yapýlana [sayfa 37] kadar
savaþýn durdurulmasý anlamýna gelmez; savaþ devam ederken de
reform yapýlabilir. Burada merkezî görev, ordunun siyasî ruhunda
ve siyasî çalýþmasýnda deðiþiklik yapmaktýr. Kuzey Seferi sýrasýndaki Millî Devrimci Ordu hayranlýk uyandýrýcý bir örnek teþkil etmektedir, çünkü Millî Devrimci Ordu, genel olarak, subaylarla erler ve
orduyla halk arasýnda birlik kurmuþtu; o günlerin ruhunun canlandýrýlmasý mutlaka gereklidir. Çin, Cumhuriyetçi ordunun son derece zor þartlar altýnda kurulduðu Ýspanyadaki savaþtan ders almalýdýr.
Çin, Ýspanyadan daha iyi bir durumdadýr; fakat Çinde geniþ bir
temele dayanan ve pekiþtirilmiþ bir birleþik cephe, devrimci programýn tamamýný uygulamaya muktedir bir birleþik cephe hükümeti ve yeni sisteme göre örgütlenmiþ büyük sayýda birlik yoktur.
Bu eksiklikler giderilmelidir. Savaþ bir bütün olarak alýndýðýnda, Çin
Komünist Partisinin yönetimindeki Kýzýl Ordu bugün ancak bir öncü
rolü oynayabilir, ülke çapýnda tayin edici rolü henüz oynayamaz.
Yine de siyasî, askerî ve örgütsel meziyetleri bütün ülkedeki dost
ordular tarafýndan benimsenmeye deðer. Kýzýl Ordu, baþlangýçta
bugünkü Kýzýl Ordu deðildi; o da birçok reformlardan geçti. Bunla-
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rýn baþlýcalarý, ordu Ýçindeki feodal uygulamalarýn terkedilmesi, subaylarla askerler orasýnda ve orduyla halk arasýnda birlik ilkesinin
uygulanmasýydý. Bütün ülkedeki dost ordular bu tecrübeden yararlanabilirler.
Ýktidardaki Guomindang Partisinde bulunan Japon aleyhtarý
yoldaþlar! Bugün milleti mahvolmaktan kurtarma ve varlýðýný sürdürmesini saðlama sorumluluðunu sizlerle paylaþýyoruz. Daha
þimdiden bizimle Japonyaya karþý bir birleþik cephe kurmuþ bulunuyorsunuz. Bu çok iyidir. Japonyaya karþý direnmeye baþladýnýz.
Bu da çok iyidir. Fakat diðer siyasetlerde eski yolda devam etmenizi tasvip etmiyoruz. Birleþik cepheyi geliþtirmeli ve geniþletmeliyiz,
halk kitlelerini cephe etrafýnda toplamalýyýz. Birleþik cepheyi
pekiþtirmek ve ortak bir program izlemek gereklidir. Siyasî sistemde ve ordu sisteminde mutlaka reform yapýlmalýdýr. Mutlaka yeni
bir hükümet kurmak gereklidir, çünkü sadece böyle bir hükümet
devrimci programý uygulayabilir ve ordularda ülke çapýnda reform
yapabilir. Bu önerilerimiz günün ihtiyaçlarýna cevap vermektedir.
Partinizdeki birçok kiþi de bunu uygulamanýn zamaný geldiðine inanmaktadýr. Dr. Sun Yat-sen baþta iken, kararýný verdi ve siyasî sistemde ve ordu sisteminde reform yaparak 1924-1927 devriminin
temelini atmýþ oldu. Ayný çeþit reformu yapma sorumluluðu þimdi
[sayfa 38] size düþmektedir. Guomindangýn sadýk ve yurtsever hiç bir
üyesinin, önerimizin durumun ihtiyaçlarýna cevap vermediðini
düþünmeyeceðine inanýyoruz. Önerimizin objektif ihtiyaçlarý
karþýladýðýna kesinlikle inanýyoruz.
Milletimizin geleceði tehlikededir. Guomindang ve Komünist Partisi sýký sýkýya birleþin! Köle olmayý reddeden bütün
yurttaþlarýmýz, Guomindang-Komünist birliði temeli üzerinde sýký
sýkýya birleþin! Bugün Çin devriminin acil görevi, bütün güçlükleri
yenmek için gerekli olan bütün reformlarý yapmaktýr. Bu görev yerine getirildiði zaman Japon emperyalizmini mutlaka altedeceðiz. Sýký
çalýþýrsak geleceðimiz parlak olacaktýr. [sayfa 39]
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ÝNGÝLÝZ GAZETECÝSÝ JAMES BERTRAMLA MÜLAKAT
25 Ekim 1937

ÇÝN KOMÜNÝST PARTÝSÝ VE DÝRENME SAVAÞI

James Bertram: Çin Komünist Partisi, Çin-Japon savaþýnýn
patlak vermesinden önce ve sonra savaþa dair ne gibi somut açýklamalarda bulundu?
Mao Zedung: Çin Komünist Partisi, savaþ patlak vermeden
önce, Japonya ile savaþýn kaçýnýlmaz olduðunu, Japon emperyalistlerinin bütün barýþçý çözüm laflarýnýn ve Japon diplomatlarýnýn
süslü laflarýnýn sadece savaþ hazýrlýklarýný gizlemek için söylendiðini
bildirerek, bütün milleti defalarca uyardý. Birleþik cephe güçlendirilmedikçe ve devrimci bir siyaset benimsenmedikçe millî kurtuluþ
savaþýnýn zafere ulaþmayacaðýný defalarca belirttik. Bu devrimci siyasette en önemli nokta, Çin hükümetinin, Japonyaya karþý cep-heye
katýlmasý için bütün halký seferber etmek amacýyla demokratik reformlar yapmak zorunda oluþudur. Japonyanýn barýþ sözüne inananlarýn ve savaþtan kaçýnmanýn mümkün olduðunu düþünenlerin,
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ya da kitleleri seferber etmeden Japon saldýrýlarýna karþý direnmenin mümkün olduðuna inananlarýn hatalarýný defalarca belirttik.
Savaþýn hem patlak vermesi hem de seyri, görüþlerimizin doðruluðunu ispat etti. Komünist Partisi, Lukuçiao Olayýnýn ertesi günü
bütün ülkeye hitaben, bütün siyasî partileri ve gruplarý ve bütün
sosyal tabakalarý Japon saldýrýsýna karþý iþbirliði yapmaya ve millî
birleþik cepheyi güçlendirmeye çaðýran bir bildiri yayýnladý. Çok
kýsa bir süre sonra da, Çin hükümetinin Direnme Savaþýnda benimsemesi gereken siyasetleri ortaya koyduðumuz, Japonyaya Karþý
Direnmek ve Milleti Kurtarmak Ýçin On Maddelik Programý ilan ettik. Guomindang-Komünist [sayfa 40] iþbirliðinin kurulmasýyla bir baþka
önemli bildiri yayýnladýk. Bütün bunlar, Direnme Savaþýný, birleþik
cepheyi güçlendirerek ve devrimci bir siyaset uygulayarak yürütme
ilkesine olan sýký baðlýlýðýmýzý ispat eder. Bugünkü dönemde temel
þiarýmýz, milletçe topyekûn direniþtir.
SAVAÞ DURUMU VE ÇIKARDIÐIMIZ DERSLER

erdir?

Soru: Sizce, savaþta bugüne kadar elde edilen sonuçlar nel-

Cevap: Meselenin baþlýca iki yönü vardýr. Bir yandan Japon
emperyalistleri þehirlerimizi zaptederek, topraklarýmýzý ele geçirerek,
ýrza geçerek, yaðmalayarak, yakarak ve katlederek Çin halkýný millî
esaret tehlikesiyle geri dönülmez bir biçimde yüz-yüze getirmiþ bulunmaktadýr. Diðer yandan bunun sonucu olarak Çin halkýnýn çoðunluðu, buhranýn daha büyük birlik ve bütün milletçe direniþ olmaksýzýn
giderilemeyeceðini çok iyi anlamýþtýr. Ayný zamanda, dünyadaki barýþsever ülkeler Japon tehdidine karþý direniþin gerekli olduðunu
farketmektedirler. Savaþýn bugüne kadar yarattýðý sonuçlar bunlardýr.
Soru: Sizce Japonlarýn amaçlan nelerdir ve bu amaçlara ne
dereceye kadar ulaþmýþlardýr?
Cevap: Japonyanýn planý, ilk adýmda kuzey Çin ve Þanghayý
ve daha sonra da Çinin diðer kesimlerini iþgal etmektir. Japon saldýrganlarýnýn planlarýný ne dereceye kadar gerçekleþtirdiklerine gelince, üç eyaleti, Hopey, Çahar ve Suiyuaný kýsa bir sürede ele geçirdiler ve þimdi Þansiyi tehdit ediyorlar; bunun nedeni de, Çinin
Direnme Savaþýnýn þimdiye kadar sadece hükümet ve ordunun di-
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renmesinden ibaret oluþudur. Bu buhran, ancak direniþ, halk ve
hükümet tarafýndan ortaklaþa yürütülürse giderilebilir.
Soru: Sizce Çin, Direnme Savaþýnda herhangi bir baþarý elde
etmiþ midir? Çýkarýlmasý gereken dersler varsa bunlar nelerdir?
Cevap: Bu soruyu sizinle ayrýntýlý bir þekilde tartýþmak isterim. Herþeyden önce, baþarýlar elde edilmiþtir, hem de büyük
baþarýlar. Bunlarý söyle sýralayabilirim: (1) Çine karþý emperyalist
saldýrý baþladýðýndan beri bugünkü Japonyaya Karþý Direnme
Savaþýyla karþýlaþtýrýlabilecek bir þey olmamýþtýr. Bu savaþ coðrafî
bakýmdan gerçekten bütün ülkeyi kapsayan bir savaþtýr; devrimci
karakterdedir. (2) Savaþ parçalanmýþ bir ülkeyi [sayfa 41] nispeten
birleþmiþ bir ülke haline getirmiþtir. Bu birliðin temeli GuomindangKomünist iþbirliðidir. (3) Savaþ, dünya kamuoyunun sempatisini
kazanmýþtýr. Eskiden, direnmediði için Çini hor görenler, þimdi Çinin
direniþine saygý duyuyorlar. (4) Savaþ, Japon saldýrganlarýna aðýr
kayýplar verdirdi. Japon saldýrganlarýnýn günlük savaþ giderinin yirmi milyon yen olduðu bildirilmektedir ve henüz elde rakam mevcut deðilse de þüphesiz kayýplarý da çok aðýrdýr. Japon saldýrganlarý
dört kuzeydoðu eyaletini kolaylýkla ve hemen hiç çaba harcamadan ele geçirdiler, ama, þimdi kanlý muharebeler vermeden Çin
topraklarýný ele geçiremezler. Saldýrganlar Çinde karýnlarýný týka basa
duyurabileceklerini sanýyorlardý ama Çinin uzun süreli direniþi Japon emperyalizminin çöküþünü saðlayacaktýr. Bu nedenle Çin, sadece kendini korumak için deðil, ayný zamanda faþizme karþý dünya
cephesindeki büyük görevini yerine getirmek için de savaþmaktadýr.
Direnme Savaþýnýn devrimci karakteri burada da ortaya çýkmaktadýr. (5) Savaþtan bazý dersler çýkardýk. Bunlarýn bedelini topraðýmýz
ve kanýmýzla ödedik.
Derslere gelince, bunlar da büyük derslerdir. Birkaç aylýk
savaþ, Çinin zaaflarýnýn birçoðunu ortaya çýkarmýþtýr. Bunlar,
herþeyden önce siyasî alanda görülmektedir. Savaþ, coðrafî bakýmdan bütün ülkeyi kapsadýðý halde, savaþý henüz bütün millet vermemektedir. Geniþ kitlelerin katýlmalarý, eskiden olduðu gibi, hükümet tarafýndan kýsýtlanmýþtýr ve bu nedenle savaþ henüz bir kitle
karakteri taþýmamaktadýr. Kitle karakteri taþýmadýkça da, Japon
emperyalist saldýrýsýna karþý savaþýn baþarýya ulaþmasý mümkün
deðildir. Bazýlarý, Savaþ þimdiden her yaný sarmýþtýr diyorlar. Fakat bu sadece, ülkenin geniþ kesimlerini kapsamasý bakýmýndan
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doðrudur. Katýlmaya gelince, savaþ hâlâ kýsmî bir savaþtýr, çünkü
sadece hükümet ve ordu tarafýndan yürütülmektedir, halk tarafýndan deðil. Son birkaç aydaki büyük toprak kaybýnýn ve askerî
güçlüklerin baþ nedeni kesinlikle budur. Bu nedenle, mevcut silahlý
direniþ devrimci bir direniþtir, ama devrimci karakteri henüz tam
deðildir, çünkü o henüz kitle savaþý deðildir. Burada da birlik meselesi söz konusudur. Siyasî partiler ve gruplar eskiye göre nispeten
birleþmiþtir, fakat birlik hâlâ gerekenden çok uzaktadýr. Siyasî mahkûmlarýn çoðu henüz serbest býrakýlmamýþtýr ve siyasî partiler üzerindeki yasak tam olarak kaldýrýlmamýþtýr. Halk ile hükümet, halk
ile ordu ve subaylar ile erler arasýndaki iliþkiler hâlâ kötüdür ve
burada birlik yerine ayrýlýk görülmektedir. Bu [sayfa 42] temel bir meseledir. Bu çözülmedikçe zafer söz konusu deðildir. Ayrýca askerî hatalar, insan ve toprak kaybýmýzýn bir diðer önemli nedenidir.
Yapýlan muharebeler çoðunlukla pasif muharebeler, ya da askeri
terimle sýrf savunma muharebeleri olmuþtur. Bu þekilde savaþarak
asla kazanamayýz. Zafere ulaþmak için, hem siyasî hem de askerî
alanlardaki mevcut siyasetlerden esaslý þekilde farklý siyasetler gereklidir. Öðrendiðimiz dersler bunlardýr.
Soru: O halde siyasî ve askerî önþartlar nelerdir?
Cevap: Siyasî alanda, önce, mevcut hükümet halkýn temsilcilerinin yer aldýðý bir birleþik cephe hükümetine dönüþtürülmelidir.
Hükümet ayný zamanda hem demokratik hem de merkeziyetçi
olmak zorundadýr. Gerekti devrimci siyasetleri uygulamalýdýr. Ýkinci
olarak, halka söz hürriyeti, basýn hürriyeti, toplanma ve dernek kurma hürriyeti ve düþmana karþý silaha sarýlma hakký mutlaka verilmelidir ki savaþ kitle karakteri kazansýn. Üçüncü olarak, aþýrý vergilerin
ve çeþitli harçlarýn iptali, kira ve faizlerin düþürülmesi, iþçilere, küçük
rütbeli subaylara ve erlere daha iyi þartlar saðlanmasý, Japonlarla
savaþan askerlerin ailelerine tercihli muamele yapýlmasý ve tabiî
afet kurbanlarýna ve savaþ mültecilerine yardým yapýlmasý yoluyla,
halkýn geçim þartlan düzeltilmelidir. Hükümetin malî siyaseti, parasý olanlar para yardýmý yapsýnlar anlamýna gelen, iktisadî yükün
eþit daðýlýmý ilkesine dayandýrýlmalýdýr. Dördüncü olarak, olumlu bir
dýþ siyaset izlenmelidir. Beþinci olarak, kültür ve eðitim siyaseti deðiþtirilmelidir. Altýncýsý, hainler amansýzca ezilmelidir. Bu mesele son
derece ciddi bir hal almýþtýr. Hainler baþýboþ kalmýþtýr. Cephede
düþmana yardým etmektedirler; cephe gerisinde karýþýklýklar çýkar-
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maktadýrlar ve hatta bazýlarý Japonyaya karþý bir poz takýnmakta,
yurtsever kiþileri hain olarak ilan etmekte ve tutuklatmaktadýrlar.
Ancak halk, hükümetle serbestçe iþbirliði yapabildiði takdirde hainler etkili bir þekilde bastýrýlabilecektir. Askerî alanda kapsamlý reformlar gerekmektedir ve bunlarýn en önemlileri þunlardýr: Strateji
ve taktiklerde sýrf savunmadan aktif saldýrý ilkesine dönmek; eski
tip ordularý yeni tip ordulara dönüþtürmek; zorla asker toplama
yöntemini, halký cepheye gitmek üzere ayaklandýrma yöntemine
dönüþtürmek; bölünmüþ komutayý birleþik bir komutaya dönüþtürmek; orduyu halka yabancýlaþtýran disiplinsizliði, halkýn en ufak çýkarýnýn, bile çiðnenmesini yasaklayan bilinçli disipline dönüþtürmek;
düzenli ordunun tek baþýna savaþtýðý [sayfa 43] mevcut durumu, halk
tarafýndan verilen yaygýn gerilla savaþýnýn düzenli ordunun harekâtýyla uyum içinde geliþtirildiði bir duruma dönüþtürmek vb. Bütün bu
siyasî ve askerî ön þartlar yayýnlanmýþ bulunan On Maddelik Programýmýzda sýralanmýþtýr. Hepsi de Dr. Sun Yat-senin Üç Halk Ýlkesinin, Üç Büyük Siyasetinin ve Vasiyetinin ruhuna uygundur. Savaþ,
ancak bunlar uygulandýðý zaman kazanýlabilir.
Soru: Komünist Partisi bu programý uygulamak için ne yapýyor?
Cevap: Japonyaya Karþý Millî Birleþik Cepheyi geniþletme
ve pekiþtirme, bütün güçleri seferber etme ve Direnme Savaþýnda
zafere ulaþma gayreti içinde, yorulmak bilmeden durumu açýklamayý ve Guomindang ve bütün diðer yurtsever parti ve gruplarla
birleþmeyi görevimiz olarak kabul etmekteyiz. Japonyaya Karþý Millî
Birleþik Cephenin kapsamý hâlâ çok sýnýrlýdýr ve bunu geniþletmek
gerekmektedir, yani halký tabandan baþlayarak, birleþik cepheye
katýlmak üzere seferber ederek. Dr. Sun Yat-senin Vasiyetinde istediði gibi Halk kitlelerini harekete geçirmek gerekmektedir. Birleþik
cephenin pekiþtirilmesi, bütün siyasî parti ve gruplarý faaliyetlerinde
baðlayýcý olacak ortak bir program uygulamak demektir. Dr. Sunun
devrimci Üç Halk Ýlkesini, Üç Büyük Siyasetini ve Vasiyetini bütün
siyasî partilerin ve bütün sosyal sýnýflarýn ortak programý olarak kabul etmeye hazýrýz. Fakat bu program, bugüne kadar bütün partiler
tarafýndan kabul edilmiþ deðildir ve her þeyden önce, Guomindang
böyle bir kapsamlý programýn ilan edilmesini kabul etmiþ deðildir.
Dr. Sun Yat-senin Milliyetçilik Ýlkesi Guomindang tarafýndan, Japonyaya karþý direniþinde de görüldüðü gibi, kýsmen uygulanmýþtýr.
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Fakat Dr. Sun Yat-senin ne Demokrasi Ýlkesi, ne de Halkýn Refahý
Ýlkesi uygulanmamýþtýr ve Direnme Savaþýndaki bugünkü ciddi
buhran bunun sonucudur. Savaþ durumu öylesine kritik bir hale
gelmiþtir ki, Guomindangýn Üç Halk Ýlkesini tam olarak uygulamasýnýn vakti çoktan gelmiþtir, aksi takdirde piþmanlýk fayda etmeyecektir. Komünist Partisinin görevi, sesini yükseltmek ve bütün bunlarý
yorulmak bilmeden ve ikna edici bir þekilde Guomindanga ve bütün
millete anlatmaktýr; böylece gerçekten devrimci Üç Halk Ýlkesi, Üç
Büyük Siyaset ve Dr. Sun Yat-senin Vasiyeti bütün ülkede tastamam
ve bütünüyle uygulanacak ve Japonyaya Karþý Millî Birleþik Cephe
geniþletilecek ve pekiþtirilecektir. [sayfa 44]
DÝRENME SAVAÞINDA SEKÝZÝNCÝ YOL ORDUSU

Soru: Birçok kiþinin ilgilendiði Sekizinci Yo! Ordusundan,
mesela stratejisinden ve taktiklerinden, siyasî çalýþmasýndan, vb.
bahseder misiniz?
Cevap: Kýzýl Ordu, Sekizinci Yol Ordusu olarak isimlendirilip
cepheye gönderildiðinden beri, gerçekten birçok kimse bu ordunun
faaliyetleriyle ilgilenmeye baþladý. Bu konuda size genel bir bilgi
vereceðim.
Önce askerî harekâtýndan sözedelim. Sekizinci Yol Ordusu,
stratejik olarak hareketini Þansi üzerinde toplamaktadýr. Bildiðiniz
gibi birçok zafer kazanmýþtýr. Mesela Pingsingkuan muharebesi, Pinglu, Ningvu ve Cingpingin geri alýnmasý, Layuan ve Kuanglingin geri
alýnmasý, Zeçingkuanýn ele geçirilmesi, Japon birliklerinin üç ana
ikmal yolunun (Tatung ile Yenmenkuan, Veysien ile Pingsingkuan
arasý ve Þuosien ile Ningvu arasý) kesilmesi, Yenmenkuanýn güneyindeki Japon kuvvetlerinin gerisine yapýlan saldýrý, Pingsingkuan
ve Yenmenkuanýn iki defa tekrar ele geçirilmesi ve Cuyang ve
Tangsienin son günlerde yeniden alýnmasý. Þansideki Japon birlikleri. Sekizinci Yol Ordusu ve diðer Cin birlikleri tarafýndan stratejik olarak kuþatýlmýþtýr. Japon birliklerinin Kuzey Çinde çok çetin
bir direniþle karþýlaþacaklarýný kesinlikle söyleyebiliriz. Eðer Japon
birlikleri Þansiyi çiðneyip geçmeye çalýþacak olurlarsa, mutlaka eskisinden daha büyük güçlüklerle karþýlaþacaklardýr.
Þimdi de strateji ve taktiklerden söz edelim. Biz, diðer Çin
birliklerinin yapmadýðýný yapýyoruz, yani esas olarak düþmanýn ka-
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natlarýnda ve gerisinde harekât yapýyoruz. Bu þekilde savaþ, sýrf
cephe savunmasýndan çok farklýdýr. Kuvvetlerin bir kýsmýnýn cephe
harekâtýnda kullanýlmasýna karþý deðiliz, çünkü bu gereklidir. Fakat
esas kuvvetler düþmanýn kanatlarýna karþý kullanýlmalýdýr ve
düþmana baðýmsýz olarak ve inisiyatifi elimizde tutarak saldýrabilmek için kuþatma ve kanatlarýnýn ardýna sarkma taktikleri esastýr;
çünkü düþmanýn kuvvetlerini imha etmenin ve kendi kuvvetlerimizi korumanýn tek yolu budur. Üstelik silahlý kuvvetlerimizden bazýlarýnýn düþmanýn gerisine karþý kullanýlmasý özellikle etkilidir. Çünkü bunlar düþmanýn ikmal yollarýný ve üslerini parçalayabilir. Cephe
kuvvetleri bile sýrf savunma taktiklerine deðil, esas olarak karþý saldýrýya dayanmalýdýr. Son bir kaç aydaki askerî gerilemelerin önemli
bir nedeni, elveriþsiz savaþ yöntemlerinin kullanýlmasý olmuþtur. [sayfa
45]

Sekizinci Yol Ordusunun kullandýðý çarpýþma yöntemleri, baðýmýz olarak ve inisiyatifi elimizde tutarak uygulanan gerilla savaþý ve
hareketli savaþ dediðimiz yöntemdir. Ýlke olarak, bu yöntemler iç
savaþ sýrasýnda kullandýðýmýz yöntemlerle esasta aynýdýr, fakat belli
farklar vardýr. Mesela bugünkü aþamada geniþ bir alanda düþmanýn
kanatlarýna ve gerisine yaptýðýmýz baskýnlarý kolaylaþtýrmak için
kuvvetlerimizi bir araya toplamaktan ziyade böleriz. Bir bütün olarak ülkenin silahlý kuvvetleri sayýca güçlü olduðundan bunlarýn bazýlarý cephe savunmasý için kullanýlmalý ve bazýlarý da gerilla harekâtý
yürütmek üzere yayýlmalýdýr, fakat esas kuvvetler her zaman
düþmanýn kanatlarýna karþý yýðýlmalýdýr. Savaþta birinci esas, kendini korumak ve düþmaný yok etmektir ve bu amaç için de baðýmsýz
olarak ve inisiyatifi elimizde tutarak gerilla savaþý ve hareketli savaþ
vermek ve bütün pasif, katý taktiklerden kaçýnmak gerekir. Sekizinci Yol Ordusunun gerilla savaþýyla desteklediði büyük sayýda birlikler hareketli savaþ verecek olursa zafer mutlaka bizim olacaktýr.
Þimdi de siyasî çalýþmadan söz edelim. Sekizinci Yol Ordusunun çok önemli ve ayýrdedici bir baþka yaný da üç temel ilkenin
yol gösterdiði siyasî çalýþmadýr. Birincisi, orduda feodal uygulamalarýn ortadan kaldýrýlmasý, dayaðýn ve küfrün yasaklanmasý, bilinçli
bir disiplin kurulmasý ve kederin ve neþenin paylaþýlmasý demek
olan, subaylarla erler arasýndaki birlik ilkesidir; bu ilke sonucu bütün
ordu sýký sýkýya birleþmiþtir. Ýkincisi, halkýn en küçük çýkarýnýn bile
çiðnenmesini yasaklayan bir disiplin saðlanmasý, kitleler arasýnda
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propaganda yapýlmasý, kitlelerin örgütlenmesi ve silahlandýrýlmasý,
malî yüklerinin hafifletilmesi, orduya ve halka zarar veren hainlerin
ve iþbirlikçilerin ezilmesi demek olan, ordu ile halk arasýnda birlik
ilkesidir. Bunun sonucu olarak ordu halkla sýký sýkýya birleþmiþtir ve
her yerde iyi karþýlanmaktadýr. Üçüncüsü, düþman birliklerini parçalama ve savaþ esirlerine iyi muamele etme ilkesi. Zaferimiz sadece
askerî harekâtýmýza deðil, düþman birliklerinin daðýlmasýna da dayanmaktadýr. Düþman birliklerini parçalamak ve savaþ esirlerine iyi
muamele etmek için aldýðýmýz tedbirler henüz elle tutulur sonuçlar
vermiþ deðildir, fakat gelecekte mutlaka verecektir. Üstelik Sekizinci Yol Ordusu üç ilkeden ikincisine uygun olarak, kuvvetlerini, zorlama yoluyla deðil, çok daha etkili olan, halký cepheye gönüllü olarak
gitmek üzere ayaklandýrmak yöntemiyle yenilemektedir. [sayfa 46]
Her ne kadar Hopey, Çahar ve Suivuan ile Þansinin bir kýsmý
kaybedilmiþse de cesaretimizi kaybetmiþ deðiliz. Bütün orduyu dost
ordularla uyum içinde hareket etmeye ve Þansiyi savunmak ve
kaybedilen topraklarý geri almak için sarsýlmaz bir kararlýlýkla
savaþmaya çaðýrýyoruz. Sekizinci Yol Ordusu Þanside direniþi sürdürmek için eylemlerini diðer Çin birliklerinin eylemleriyle uyum
içinde yürütecektir; bu, savaþýn bütünü için ve özellikle Kuzey Çindeki savaþ için çok önemli olacaktýr.
Soru: Sizce Sekizinci Yol Ordusunun bu iyi nitelikleri diðer
Çin ordularýnca da kazanýlabilir mi?
Cevap: Elbette kazanýlabilir. 1924-1927de Guomindang birliklerinin ruhu Sekizinci Yol Ordusunun bugünkü ruhuna büyük ölçüde benzemekteydi. Komünist Partisi ve Guomindang o zamanlar
yeni tip bir silahlý kuvvet örgütlemekte iþbirliði yapýyorlardý; iki alayla iþe baþlayarak etraflarýna birçok asker topladýlar, ve Çen Çiungmingi yenerek ilk zaferlerini kazandýlar. Bu kuvvetler, daha sonra
büyüyerek kolordu haline geldi ve daha fazla askeri etkisi altýna
aldý; Kuzey Seferi ancak bundan sonra baþladý. Bu kuvvetlerde yeni
bir ruh hâkimdi; genel olarak subaylar ile erler arasýnda ve ordu ile
halk arasýnda birlik vardý ve ordu militan bir devrimci ruha sahipti.
Çinde ilk defa uygulanan Parti temsilcileri ve siyasî þubeler sistemi,
bu silahlý kuvvetlerin çehresini tamamen deðiþtirmiþti. 1927de kurulan Kýzýl Ordu ve bugünün Sekizinci Yol Ordusu, bu sistemi
devralmýþ ve geliþtirmiþtir. Bu yeni ruhla dolup taþan silahlý kuvvetler, 1924-1927 devrimi döneminde, doðal olarak siyasî görüþleriyle
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tutarlý savaþ yöntemleri kullandý, pasif ve katý bir þekilde deðil, inisiyatif kullanarak ve taarruza geçme arzusuyla hareket etti ve sonuç
olarak da Kuzey Seferinde muzaffer oldu. Bugün muharebe meydanlarýnda iþte böyle askerlere ihtiyacýmýz var. Bunlardan mutlaka
milyonlarca olmasýný istemiyoruz; böyle birkaç yüz bin kiþinin meydana getirdiði bir çekirdekle Japon emperyalizmini altedebiliriz. Ülkenin her yanýndaki ordulara Direnme Savaþýndaki kahramanca
fedakârlýklarýndan dolayý derin saygý duymaktayýz, fakat verilen kanlý
muharebelerden alýnmasý gereken dersler de vardýr.
Soru: Japon ordu disiplini çok güçlü olduðuna göre, savaþ
esirlerine iyi muamele etme siyasetiniz etkisiz kalmayacak mýdýr?
Mesela, siz esirleri býraktýðýnýz zaman Japon komutanlýðý [sayfa 47] onlarý öldürebilir ve Japon ordusunun bütünü siyasetinizin anlamýný
kavramayabilir.
Cevap: Bu imkânsýzdýr. Onlar ne kadar çok öldürürse, Japon askerleri arasýnda Çin kuvvetlerine karþý o kadar çok sempati
uyanacaktýr. Böyle gerçekler alt kademeden saklanamaz. Bu siyasetimizde ýsrar edeceðiz. Mesela, Japon Ordusu Sekizinci Yol Ordusuna karþý zehirli gaz kullanma niyetini gerçekleþtirse bile siyasetimizi
deðiþtirmeyeceðiz. Zorlandýklarý için bize karþý savaþan ve yakalanan Japon askerlerine ve küçük rütbeli subaylara iyi muamele
etmeye devam edeceðiz. Onlara hakaret etmeyeceðiz, iki ülkenin
halklarýnýn çýkarlarýnýn ayný olduðunu izah ettikten sonra onlarý serbest býrakacaðýz. Geri dönmek istemeyenler, Sekizinci Yol Ordusunda hizmet görebilirler. Eðer bir uluslararasý tugay, Japonyaya
karþý muharebe cephesinde yer alacak olursa, onlar bu tugaya katýlýp Japon emperyalizmine karþý silaha sarýlabilirler.
DÝRENME SAVAÞINDA TESLÝMÝYETÇÝLÝK

Soru: Anladýðýma göre, Japonya savaþý sürdürürken Þanghayda barýþ söylentileri de yaymaktadýr. Japonyanýn gerçek amaçlarý nelerdir?
Cevap: Bazý planlarýnda baþarý elde eden Japon emperyalistleri, üç amaca ulaþmak için bir kere daha barýþçý bir kisveye bürünecektir. Bu amaçlar þunlardýr: (1) Ele geçirilmiþ olan mevzileri
ilerdeki taarruzlar için stratejik sýçrama tahtasý olarak kullanmak
üzere pekiþtirmek; (2) Çinin Japonyaya karþý cephesini parçala-
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mak ve (3) Çin için uluslararasý destek cephesini parçalamak. Bugünkü barýþ söylentileri sadece ilk sis bombasýdýr. Tehlikeli olan þey,
Çinde düþmanýn oyununa gelmeye hazýr bazý bocalayan unsurlarýn
olmasý, hainlerin ve iþbirlikçilerin bunlar arasýnda dolaplar çevirmesi ve Çini Japon saldýrganlarýna teslim etme çabasýyla her çeþit
söylentiyi yaymalarýdýr.
Soru: Sizce bu tehlike nereye varabilir?
Cevap: Sadece iki geliþme yolu olabilir: Ya Çin halký teslimiyetçiliði yenecektir, ya da teslimiyetçilik hâkim olacak ve Japonyaya
karþý cephenin parçalanmasýyla ve kargaþalýða düþmesiyle sonuçlanacaktýr. [sayfa 48]
Soru: Bunlardan hangisi muhtemeldir?
Cevap: Bütün Çin halký savaþýn sonuna kadar sürdürülmesini istiyor. Eðer hâkim grubun bir kesimi teslimiyetçilik yolunu tutarsa, teslim olmayan diðer kesim tabii ki buna karþý çýkacak ve halkla
birlikte direniþi sürdürecektir. Þüphesiz böyle bir þey (yani teslimiyetçi bir grubun çýkmasý -ç.n.) Çinin Japonyaya karþý cephesi için
bir talihsizlik olacaktýr. Fakat teslimiyetçilerin kitle desteðini kazanamayacaklarýna ve kitlelerin teslimiyetçiliði yeneceklerine, savaþta
sebat edeceklerine ve zafere ulaþacaklarýna eminim.
Soru; Teslimiyetçiliðin nasýl yenilebileceðini sorabilir miyim?
Cevap: Hem sözle, yani teslimiyetçilik tehlikesini teþhir etmekle, hem de fiilen, yani teslimiyetçi faaliyetleri durdurmak için
kitleleri örgütleyerek. Teslimiyetçiliðin kökleri millî bozgunculuk ya
da millî kötümserliktir, yani bazý muharebeleri kaybettiði için, Çinin
Japonya ile savaþmaya gücü kalmadýðý düþüncesindedir. Kötümserler baþarýnýn anasýnýn baþarýsýzlýk olduðunu, yani baþarýsýzlýklardan
alýnan derslerin gelecekteki baþarýlarýn temeli olduðunu kavramýyorlar. Onlar, Direnme Savaþýndaki yenilgileri görüyor fakat baþarýlarý
görmüyorlar ve özellikle, bizim yenilgilerimizin içinde zafer unsurlarý taþýdýðýný, buna karþýlýk düþmanýn zaferlerinin içinde yenilgi unsurlarý taþýdýðýný göremiyorlar. Halk kitlelerine, savaþýn muzaffer geleceðini göstermek, yenilgi ve güçlüklerin geçici olduðunu ve bütün
tersliklere raðmen savaþmaya devam edersek, zaferin bizim olacaðýný anlamalarýna yardým etmek zorundayýz. Kitle temelinden yoksun
olan teslimiyetçilerin oyunlarý sökmeyecek ve Japonyaya karþý cephe pekiþecektir.
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DEMOKRASÝ VE DÝRENME SAVAÞI

Soru: Komünist Partisinin programýna aldýðý demokrasinin
anlamý nedir? Bu, savaþ hükümeti ile çatýþmaz mý?
Cevap: Asla. Komünist Partisi, demokratik cumhuriyet
þiarýný ta 1936 Aðustosunda ortaya atmýþtýr. Siyasi ve örgütsel bakýmdan bu þiar þunlarý ifade etmektedir: (1) Devlet ve hükümet bir
tek sýnýfa ait olmamalý, hainlerin ve iþbirlikçilerin dýþýnda bütün Japon aleyhtarý sýnýflarýn ittifakýna dayanmalý ve iþçileri, köylüleri ve
küçük burjuvazinin diðer kesimlerini içine almalýdýr; (2) Böyle bir
hükümetin örgütsel biçimi, görünüþte [sayfa 49] birbirine zýt olan demokrasinin ye merkeziyetçiliðin belirli bir þekilde birleþmesiyle
meydana gelen demokratik merkeziyetçilik olmalýdýr, yani hükümet ayný zamanda hem demokratik hem de merkeziyetçi olmalýdýr; (3) Bu hükümet halka bütün gerekli siyasî hürriyetleri, özellikle
savunma için örgütlenme, eðitim ve silahlanma hürriyetlerini verecektir. Bu üç nokta açýsýndan bir demokratik cumhuriyetin savaþ
hükümeti ile hiç bir þekilde çatýþmadýða Direnme Savaþý için yararlý
devlet ve hükümet biçiminin ta kendisi olduðu görülebilir.
Soru: Demokratik merkeziyetçilik kendi kendisiyle çeliþen
bir terim deðil midir?
Cevap: Sadece terime deðil, gerçeðe de bakmak zorundayýz.
Çin için her ikisi de gerekli olan demokrasi ile merkeziyetçilik arasýnda aþýlmaz bir uçurum yoktur. Bir yandan, istediðimiz hükümet
gerçekten halk iradesinin temsilcisi olmak zorundadýr; bütün ülkede geniþ kitlelerin desteðine sahip olmalý, halk bu hükümeti desteklemekte serbest ve siyasetini etkileme konusunda bütün imkânlara
sahip olmalýdýr. Demokrasinin anlamý budur. Öte yandan, yürütme
gücünün merkezileþmesi de gereklidir ve halkýn talep ettiði siyasî
tedbirler, seçimle iþ baþýna gelen hükümete temsilciler heyeti aracýlýðýyla bir kere iletildi mi, hükümet bunlarý uygulayacak ve tabii ki
halkýn arzusuna uygun olarak benimsenen siyasete ters düþmediði
sürece, bunu rahatlýkla yapacaktýr. Merkeziyetçiliðin anlamý da budur. Bir hükümet ancak demokratik merkeziyetçiliði benimseyerek
gerçekten güçlü olabilir ve bu sistem Japonyaya karþý savaþta Çinin
millî savunma hükümetince mutlaka benimsenmelidir.
Soru: Bu, bir savaþ kabinesiyle ayný þey deðildir, deðil mi?
Cevap: Geçmiþin savaþ kabinelerinin bazýlarýyla ayný þey deðil-
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dir.
mu?

Soru: Þimdiye kadar hiç bu çeþit savaþ kabinesi kuruldu

Cevap: Evet. Savaþ sýrasýndaki hükümet sistemleri, genel
olarak savaþýn tabiatýyla belirlenen iki çeþide ayrýlabilir: Biri demokratik merkeziyetçilik, diðeri mutlak merkeziyetçiliktir. Tarihteki
bütün savaþlar, tabiatlarýna göre ikiye ayrýlýr: Haklý ve haksýz savaþlar.
Mesela, yirmi yýl önce Avrupadaki Büyük Savaþ haksýz, emperyalist
bir savaþ idi. Emperyalist ülkelerin hükümetleri, halký emperyalizmin çýkarlarý için savaþmaya zorladý ve böylece halkýn çýkarlarýna
ters düþtü; bu þartlar, Ýngilteredeki Loyd Corc hükümeti tipinde bir
hükümet gerektiriyordu. [sayfa 50] Loyd Corc, emperyalist savaþa karþý
çýkmayý yasaklayarak ve savaþa karþý olan kamuoyunu dile getiren
örgüt ya da meclisleri yasaklayarak Ýngiliz halkýna baský yaptý. Parlamento ayakta kaldý, ama bir grup emperyalistin organý olmaktan
ve savaþ bütçesini onaylamaktan baþka bir iþe yaramadý. Bir savaþta
hükümet ile halk arasýnda birlik yokluðu, sýrf merkeziyetçiliðin olduðu ve demokrasinin hiç bulunmadýðý mutlak merkeziyetçi bir
hükümeti doðurur. Fakat tarihte devrimci savaþlar da vardýr. Mesela Fransada, Rusyada ve günümüzün Ýspanyasýnda. Böyle
savaþlarda hükümet halkýn hoþnutsuzluðundan korkmaz, çünkü böyle bir savaþ vermeyi en çok halk ister; halktan korkmak bir yana,
hükümet, halký ayaklandýrmaya ve savaþta aktif olarak yer almalarý
için fikirlerini açýklamada onlarý cesaretlendirmeye çalýþýr, çünkü
hükümet halkýn gönüllü desteðine dayanýr. Çinin millî kurtuluþ savaþý, halkýn tam onayýna sahiptir ve halk katýlmadan kazanýlamaz; bu
nedenle, demokratik merkeziyetçilik zorunludur. 1926-1927 Kuzey
Seferinde de zaferler, demokratik merkeziyetçilik yoluyla kazanýldý.
Böylece görülmektedir ki, bir savaþýn amaçlarý doðrudan doðruya
halkýn çýkarlarýný yansýtýyorsa, hükümet ne kadar demokratikse savaþ
da o kadar etkili bir þekilde yürütülür. Böyle bir hükümetin halkýn
savaþa karþý çýkmasýndan korkmasýna gerek yoktur; aksine hükümet, halkýn pasif kalmasýndan, ya da savaþa ilgisiz kalmasýndan
korkmalýdýr. Hükümet ile halk arasýndaki iliþkiyi bir savaþýn tabiatý
belirler - bu bir tarih kanunudur.
Soru: O halde bu hükümet sisteminin kurulmasý için ne gibi
hazýrlýklar yaptýnýz?
Cevap: Önde gelen mesele, Guomindang ile Komünist Par-
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tisi arasýndaki iþbirliðidir.
Soru: Niçin?
Cevap: Çünkü son onbeþ yýlda, Çinde tayin edici siyasî etken Guomindang ile Komünist Partisi arasýndaki iliþki olmuþtur. Ýki
partinin 1924-1927deki iþbirliði, ilk devrimin zaferi ile sonuçlanmýþtýr.
1927de iki parti arasýndaki ayrýlýk, son on yýlýn üzücü durumunu
yaratmýþtýr. Ancak, ayrýlýðýn sorumluluðu bize ait deðildi;
Guomindangýn baskýsýna karþý direnmek zorunda býrakýldýk ve Çinin
kurtuluþunun þanlý bayraðýný yüceltmekte ýsrar ettik. Þimdi üçüncü
aþamaya gelinmiþtir ve iki parti Japonyaya karþý direnmek ve milleti kurtarmak için belirli bir program üzerinde tam bir iþbirliði yapmak zorundadýr. Aralýksýz çabalarýmýz sayesinde, iþbirliði nihayet
ilan edilmiþ bulunuyor, [sayfa 51] fakat mesele iki tarafýn da ortak bir
program kabul etmesi ve buna göre hareket etmesidir. Böyle bir
programýn önemli kýsýmlarýndan biri yeni bir hükümet sistemi kurmaktýr.
Soru: Ýki partinin iþbirliði ile yeni sistem nasýl kurulabilir?
Cevap: Hükümet cihazýnýn ve ordu sisteminin yeniden
inþasýný öneriyoruz. Bugünkü acil durumu göðüslemek için bir geçici millî meclis toplanmasýný öneriyoruz. Bu meclisin delegeleri, Dr.
Sun Yat-senin 1924te tavsiye ettiði gibi, Japonyaya karþý olan çeþitli
siyasî partilerden, Japonyaya karþý olan ordulardan ve Japonyaya
karþý olan halk örgütleriyle ticarî örgütlerden uygun oranlarda seçilmelidir. Bu meclis, devlet iktidarýnýn en yüksek organý olarak
çalýþarak milleti kurtaracak siyasetleri tespit etmeli, bir anayasal
program benimsemeli ve hükümeti seçmelidir. Direnme Savaþýnýn
kritik bir dönüm noktasýna ulaþtýðý fikrindeyiz ve ancak halk iradesini temsil eden, bu türden bir yetkili milli meclisin derhal toplanmasýnýn Çinin siyasî hayatýný canlandýrabileceðine ve mevcut buhraný yenebileceðine Ýnanýyoruz. Bu öneri hakkýnda Guomindang ile
fikir teatisinde bulunmaktayýz ve onayýný alacaðýmýzý ümit ediyoruz.
Soru: Millî Hükümet, millî meclisin kapatýldýðýný ilan etmedi
mi?
Cevap: Kapatmakta haklýydý. Kapatýlan, Guomindangýn toplamaya hazýrlandýðý millî meclistir; Guomindangýn þartlarýna göre
kurulan bu meclis en ufak bir güce dahi sahip olmayacaktý ve seçimi için izlenen usul, halk iradesi ile tamamen çatýþma halindeydi.
Toplumun bütün kesimleriyle birlikte biz de böyle bir millî meclisi
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tasvip etmiyorduk. Önerdiðimiz geçici millî meclis, kapatýlandan
esasta farklýdýr. Bu geçici millî meclisin toplanmasý, þüphesiz bütün
ülkeye yeni bir ruh kazandýracak, hükümeti ve orduyu yeniden inþa
etmek ve bütün halký seferber etmek için temel ön þartý yerine getirecektir. Direnme Savaþýnýn lehimize dönmesi buna baðlýdýr. [sayfa
52]
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ÞANGHAY VE TAYYUANIN DÜÞMESÝNDEN SONRA
JAPONYAYA KARÞI SAVAÞTA
DURUM VE GÖREVLER*
12 Kasým 1937

I. BUGÜNKÜ DURUM KISMÝ DÝRENME SAVAÞINDAN
TOPYEKÛN DÝRENME SAVAÞINA GEÇÝÞ DURUMUDUR

1. Biz Japon emperyalizminin istilasýna karþý, herhangi bir
direnme savaþýný, kýsmî de olsa destekleriz. Çünkü kýsmî direnme,
direnmeme durumundan ileriye doðru atýlan bir adýmdýr; bir dereceye kadar devrimci bir karakter taþýr ve anayurdun savunulmasý
için verilen bir savaþtýr!
2. Bununla beraber, evvelce iþaret etmiþ olduðumuz gibi (Parti
kadrolarýnýn bu yýlýn Nisan ayýnda Yenanda yapýlan toplantýsýnda,
Partinin Mayýs ayýndaki Millî Konferansýnda ve Merkez Komitesi Siyasî Bürosunun Aðustos kararýnda)21, halkýn kitle halinde katýlmasý
* Bu makale, Mao Zedung yoldaþýn 1937 Kamýnda Yenanda yapýlan bir Parti
kadrolarý toplantýsý için hasýrladýðý rapor taslaðýdýr. Parti içindeki sað oportünistler
bu taslaða derhal karþý çýktýlar. Sað sapma esas olarak Ekim 1938de yapýlan Altýncý
Merkez Komitesinin Altýncý Genel Oturumuna kadar bertaraf edilemedi.
21
Burada Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasî Bürosunun Kuzey Þanside,
Loçuanda, 35 Aðustos 1937deki toplantýsýnda kabul edilen Bugünkü Durum ve
Partinin Görevleri Üzerine Karar kastedilmektedir. Tam metni aþaðýda verilmiþtir:
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olmaksýzýn sadece hükümetin verdiði bir kýsmî direnme savaþý, mutlaka baþarýsýzlýða uðrayacaktýr. Çünkü bu tam anlamýyla bir millî
devrimci savaþ, bir halk savaþý olmayacaktýr. [sayfa 53]
3. Biz tam anlamýyla millî devrimci bir savaþtan, bütün halkýn harekete geçirildiði bir savaþtan, baþka bir deyiþle topyekûn
direnmeden yanayýz. Çünkü sadece böyle bir direnme, halk savaþýný
(1) Japon saldýrganlarýnýn Lukuçiaodaki askeri provokasyonu ve Peyping ve
Tienzini iþgal etmeleri Çin Þeddinin güneyinde kalan Çin topraklarým geniþ çapta
istila etmelerinin sadece baþlangýcýdýr. Onlar, þimdiden savaþ için millî seferberliðe
baþlamýþlardýr. Durumu vahimleþtirmeyi hiç istemedikleri yolundaki propaganda
sadece ilerideki saldýrýlarýný gizleyen bir sis perdesidir.
(2) Japon saldýrganlarýnýn hücumlarýnýn ve Çin halkýnýn öfkesinin baskýsý altýnda,
Nanking hükümeti savaþmaya karar vermeye baþlýyor. Genel savunma hazýrlýklarý
ve bazý yerlerde fiilî direniþ þimdiden baþlamýþtýr. Çin ve Japonya arasýnda topyekûn
savaþ kaçýnýlmazdýr. 7 Temmuzda Lukuçiaodaki direniþ, Çinin millî direnme savaþýnýn baþlangýcý olmuþtur.
(3) Böylece Çinin siyasi durumunda yeni bir aþama, fiilî direnme aþamasý
baþlamýþtýr. Direnme için hazýrlýk aþamasý sona ermiþtir. Þimdiki aþamada merkezî
görev, Direnme Savaþýnda zafer için milletin bütün güçlerini seferber etmektir.
Demokrasinin kurulmasý, önceki aþamada, Guomindangýn isteksizliði ve halkýn
yeterli bir þekilde seferber edilmemesi nedeniyle baþarýya ulaþamadý. Demokrasinin
kurulmasý, Direnme Savaþýnda zafer mücadelesi sýrasýnda tamamlanmasý gereken
bir görevdir.
(4) Bu yeni aþamada Guomindang ve diðer Japon aleyhtarý gruplarla aramýzdaki
farklar ve fikir ayrýlýklarý, artýk bir direnme savaþý baþlatýp baþlatmamak konusunda
deðil, zaferin nasýl kazanýlacaðý konusundadýr.
(5) Þimdi, savaþta zaferin anahtarý, baþlamýþ bulunan direniþin bütün milletin
katýldýðý bir topyekûn direnme savaþý haline getirilmesidir. Nihaî zafer ancak böyle
bir topyekûn direnme savaþýyla kazanýlabilir. Þimdi Partimiz tarafýndan teklif edilen
Japonyaya Karþý Direnmek ve Milleti Kurtarmak için On Maddelik Program, Direnme
Savaþýnda nihaî zaferi kazanma yolunu somut bir biçimde ifade etmektedir.
(6) Direniþin þimdiki durumunda büyük bir tehlike yatmaktadýr. Guomindangýn
hâlâ bütün halký savaþa katýlmak üzere ayaklandýrmaya isteksiz oluþu, bu tehlikenin
esas nedenidir. Bunun yerine savaþý sadece hükümetin iþi olarak görmekte, her
dönemeçte halkýn savaþa katýlmasýndan korkmakta ve bunu kýsýtlamakta, hükümet
ve ordunun halkla sýký baðlar kurmasýný önlemekte, halkýn milleti kurtarma ve
Japonyaya karþý direnme demokratik hakkýný inkâr etmekte ve hükümet cihazýnda
tam bir reform yaparak onu bütün milletin millî savunma hükümetine dönüþtürmeyi
reddetmektedir. Bu tür bir direnme savaþý kýsmî zaferler elde edebilir, fakat nihaî
zaferi asla elde edemez. Tam aksine, feci bir baþarýsýzlýkla bitebilir.
(7) Direnme Savaþýnda ciddî zaaflarýn var olmasý birçok yenilgilere, geri çekilmelere, iç bölünmelere, ihanetlere, geçici ve kýsmî uzlaþmalara ve bu gibi daha
baþka tersliklere yol açabilir. Bu nedenle savaþýn uzun süreli ve çetin olacaðý kavranmalýdýr. Fakat Partimizin ve bütün halkýn çabalarýyla, baþlamýþ bulunan direniþin
bütün engelleri ortadan kaldýracaðýna, ilerlemeye ve geliþmeye devam edeceðine
inanýyoruz. Bütün güçlüklerin üstesinden gelmeli ve Partimizin zafer için önerdiði
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meydana getirir ve anayurdun savunulmasý amacýný gerçekleþtirebilir.
4. Guomindang tarafýndan savunulan kýsmî direnme savaþý
da millî bir savaþ ve belli bir dereceye kadar devrimci karakterde
bir savaþ olmakla birlikte, devrimci karakteri tam olmaktan çok
uzaktýr. Kýsmî direnme, savaþta kaçýnýlmaz olarak yenilgiye götürür;
hiç bir zaman anayurdu baþarýyla savunamaz.
5. Direnme konusunda, Guomindangýn þimdiki tutumu ile
Komünist Partisinin tutumu arasýndaki ilke farký burada yatar. Eðer
Komünistler, bu ilke farkýný unuturlarsa, Direnme Savaþýný doðru
olarak yönetemeyecekler, Guomindangýn tek yanlýlýðýný ortadan
kaldýrmada güçsüz kalacaklar, kendi ilkelerini terk etme noktasýna
kadar alçalacaklar ve kendi Partilerini Guomindangýn düzeyine indireceklerdir. Bu da millî devrimci savaþa ve anayurdun savunulmasý kutsal davasýna karþý iþlere miþ bir cinayet olacaktýr.
6. Tam onlamýyla millî devrimci savaþta, topyekûn direnme
savaþýnda, Komünist Partisi tarafýndan önerilen Japonyaya karþý
Direnmek ve Milleti Kurtarmak Ýçin On Maddelik Programý uygulamak ve bu programý bütünüyle uygulayacak hükümete ve orduya
sahip olmak gereklidir.
7. Þanghay ve Tayyuanýn düþmesinden sonra durum þöyledir:
(1) Kuzey Çinde, Guomindangýn baþrolü oynadýðý
düzenli savaþ sona ermiþ ve Komünist Partisinin baþrolü
oynamakta olduðu gerilla savaþý ön plana çýkmýþtýr. Japon saldýrganlarý, Kiangsu ve Çekyang Eyaletlerinde,
Guomindangm muharebe hatlarýný yarmýþtýr, Nankinge
ve Yangze Vadisine doðru ilerlemektedir. Guomindangýn
kýsmî direniþinin uzun sürmeyeceði þimdiden açýkça
görülmektedir.
On Maddelik Programýn gerçekleþmesi için azimle mücadele etmeliyiz. Buna ters
düþen bütün yanlýþ siyasetlere kesinlikle karþý çýkmalý, millî teslimiyet ve bunun
sonucu olan karamsarlýk ve umutsuzlukla mücadele etmeliyiz.
(8) Komünist Partisi üyeleri, Partinin önderliðindeki halk ve silâhlý kuvvetlerle
birlikte, mücadelenin en ön safýnda faal olarak yer almalý, millî direniþin çekirdeði
olmalý ve Japonyaya karþý kitle hareketlerini geliþtirmek için ellerinden geleni yapmalýdýrlar. Bir an bile gevþememeli ve kitleler arasýnda propaganda yapmak, onlarý
örgütlemek ve silahlandýrmak için tek bir fýrsatý bile kaçýrmamalýdýrlar. Sayýlarý milyonlarý bulan kitleler millî birleþik cephede gerçekten örgütlendiði takdirde Japonyaya Karþý Direnme Savaþýnda mutlaka zafer kazanýlacaktýr.
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(2) Ýngiltere, ABD ve Fransa hükümetleri, kendi emperyalist çýkarlarý açýsýndan, Çine yardým edeceklerini
belirtmiþlerdir; fakat þimdiye kadar hiç bir pratik yardým
yapýlmamýþ ve bu sadece lafta kalmýþtýr. [sayfa 54]
(3) Alman ve Ýtalyan faþistleri, Japon emperyalizmine
yardým etmek için ellerinden geleni yapmaktadýrlar.
(4) Guomindang, kýsmî direniþi yürütürken dayandýðý
tek parti diktatörlüðünde ve halk üzerindeki zorbaca yönetiminde hâlâ esaslý bir deðiþiklik yapmak istememektedir.
Bu madalyonun bir yüzüdür.
Diðer yüzü ise þöyledir:
(1) Komünist Partisinin ve Sekizinci Yol Ordusunun
siyasî etkisi her yana hýzla yayýlmakta ve bunlar milletin
kurtarýcýlarý olarak ülkenin her yerinde alkýþlanmaktadýr.
Komünist Partisi ve Sekizinci Yol Ordusu, Japon saldýrganlarýný durdurmak, Merkezî Ovalara ve kuzeybatýya hücumlarýný önlemek ve bütün ülkeyi savunmak için Kuzey
Çinde gerilla savaþýný sürdürmeye kararlýdýr.
(2) Kitle hareketi bir adým daha ilerlemiþtir.
(3) Millî burjuvazi sola meyletmektedir.
(4) Guomindang içinde reformlarý destekleyen güçler
geliþmektedir.
(5) Japonyaya karþý muhalefet ve Çine yardým hareketi dünya halklarý arasýnda yayýlmaktadýr.
(6) Sovyetler Birliði, Çine pratik yardým yapmaya hazýrlanmaktadýr.
Bu da madalyonun diðer yüzüdür.
8. Bundan dolayý, þimdiki durum, kýsmî direniþten topyekûn
direniþe geçiþ durumudur. Kýsmî direniþ uzun süremez, topyekûn
direniþ ise henüz baþlamamýþtýr. Birinden diðerine geçiþte aradaki
süre, tehlikelerle doludur.
9. Bu dönemde Çinin kýsmî direniþi þu üç yönden birinde
geliþebilir:
Birincisi, kýsmî direniþin bitmesi ve yerini topyekûn direniþin
almasý, Milletin çoðunluðunun arzusu budur, fakat Guomindang hâlâ
kararsýzdýr.
Ýkincisi, silahlý direniþin bitmesi ve yerini teslimiyetin almasý,
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Japon saldýrganlarýnýn, iþbirlikçilerin ve Japon taraftarý unsurlarýn
arzusu budur, fakat Çin halkýnýn çoðunluðu buna karþýdýr. [sayfa 55]
Üçüncüsü, Çinde silahlý direniþin ve teslimiyetin bir arada
var olmasý. Bu, Japon saldýrganlarýnýn, iþbirlikçilerin ve Japon taraftan unsurlarýn, ikinci yönde ilerlemeyi imkânsýz bulduklarý zaman, Çinin Japonyaya karþý cephesini parçalamak için giriþtikleri
entrikalarýn sonucu olarak ortaya çýkabilir. Þimdi onlar, buna benzer bir þey tezgâhlamaktadýrlar. Bu tehlike gerçekten çok ciddidir.
10. Þimdiki duruma bakarak hüküm verecek olursak, teslimiyetçiliðin kazanmasýný önleyen yurtiçi ve uluslararasý etkenler üstün durumdadýr. Bu etkenler þunlardýr: Japonyanýn Çine savaþmaktan baþka alternatif býrakmayan, Çini boyunduruðu altýna alma siyasetinde ýsrarý; Komünist Partisinin ve Sekizinci Yol Ordusunun
varlýðý; Çin halkýnýn istekleri; Guomindang üyelerinin çoðunluðunun
istekleri; Ýngiltere, ABD ve Fransanýn, çýkarlarýnýn Guomindangýn
teslimiyeti yüzünden bozulacaðý endiþesi; Sovyetler Birliðinin varlýðý ve Çine yardým siyaseti; Çin halkýnýn Sovyetler Birliðine baðladýðý (temelsiz olmayan) büyük umutlar. Bu etkenlerin doðru ve
uyumlu bir þekilde kullanýlýþý teslimiyetçiliði ve parçalanmayý önlemekle kalmayacak, ayný zamanda, kýsmî direniþin ötesindeki her
ilerlemenin önüne çýkacak engelleri de bertaraf edecektir.
11. Bundan dolayý, kýsmî direniþden topyekûn direniþe geçme ihtimali mevcuttur. Bu amaç için mücadele etmek, bütün Çin
Komünistlerinin, Guomindangýn bütün ilerici üyelerinin ye bütün
Çin halkýnýn acil ortak görevidir.
12. Çinin Japonyaya karþý millî devrimci savaþý, þimdi ciddi
bir buhran ile karþý karþýyadýr. Bu buhran uzayabilir ya da oldukça
çabuk giderilebilir. Ýçte, Guomindang-Komünist iþbirliði ve Guomindangýn siyasetinin bu iþbirliðine dayanarak deðiþmesi ile iþçi ve
köylü kitlelerinin gücü, tayin edici etkenlerdir. Dýþta ise tayin edici
etken Sovyetler Birliðinin yardýmýdýr.
13. Guomindangda siyasî ve örgütsel reform, hem gerekli
hem de mümkündür.22 Bunun temel nedenleri, Japon baskýsý, Çin
22
Guomindang ve Çan Kay-þek, Direnme Savaþýnýn baþlangýç döneminde, halkýn
baskýsý nedeniyle çeþitli reformlar uygulayacaklarýna dair defalarca söz verdiler,
fakat bütün bu sözlerden pek çabuk döndüler. Guomindangýn bütün halkýn istediði
reformlarý yapmasý ihtimali gerçekleþmedi. Mao Zedung yoldaþýn daha sonra
Koalisyon Hükümeti Üzerine de söylediði gibi:
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Komünist Partisinin birleþik cephe siyaseti, Çin halkýnýn istekleri ve
Guomindang içinde yeni güçlerin geliþmesidir. Görevimiz, hükümet ve ordudaki reformun temeli olacak olan Guomindangdaki
bu reform için çalýþmaktýr. Þüphesiz bu reform Guomindang Merkez Yürütme Komitesinin rýzasýný gerektirmektedir ve bizler sadece
tavsiyelerde bulunmak durumundayýz.
14. Hükümette reform yapýlmalýdýr. Geçici millî meclisin toplanmasýný önermiþtik, bu da gerekli ve mümkündür. Þüphesiz bu
reform da Guomindangýn rýzasýný gerektirmektedir.
15. Orduda reform görevi, yeni ordularýn kurulmasýndan ve
eski ordularda reform yapýlmasýndan ibarettir. Eðer, altý ilâ on iki ay
içinde yeni bir siyasî ruhla dolu 250 bin-300 bin kiþilik yeni bir ordu
kurulabilirse, Japonyaya karþý savaþ alanýndaki durum düzelmeye
baþlayacaktýr. Böyle bir ordu, bütün eski ordularý etkileyecek ve onlarý kendi çevresinde toplayacaktýr. Bu, Direnme Savaþýnda stratejik
karþý-taarruza geçiþin askerî temelini hazýrlayacaktýr. Ayný þekilde
bu reform da Goumindangýn rýzasýný gerektirmektedir. Sekizinci
Yol Ordusu bu reform süresinde örnek bir rol oynamalýdýr. Ve Sekizinci Yol Ordusu da geniþletilmelidir.[sayfa 56]
II. HEM PARTÝ ÝÇÝNDE HEM DE BÜTÜN ÜLKEDE
TESLÝMÝYETÇÝLÝKLE MÜCADELE EDÝLMELÝDÝR

Parti içinde, sýnýf teslimiyetçiliðine karþý çýkalým
16. 1927de Gen Du-siyunun teslimiyetçiliði, devrimin yenilgisine yol açtý. Kanla yazýlan bu tarihî dersi Partimizin hiç bir üyesi
unutmamalýdýr.
17. Guomindangýn Japonyaya karþý henüz direniþe baþlamamýþ olmasý nedeniyle, Lukuçiao Olayýndan önce Partinin Japonyaya karþý millî birleþik cephe çizgisi için Parti içinden gelen esas
tehlike sol oportünizm, yani kapalý-kapýcýlýk idi.
18. Guomindangýn Japonyaya karþý direniþe baþlamýþ olKomünistler ve diðer demokratlar dahil bütün halk, milletin tehlikede ve halkýn
þevk dolu olduðu bir zamanda, Guomindang Hükümetinin demokratik reformlar
yapmak ve Dr. Sun Yat-senin devrimci Üç Halk Ýlkesini uygulamak fýrsatýný
kaçýrmayacaðýný içtenlikle umut ettiler. Fakat umutlarý boþa çýktý. Mao Zedung,
Seçme Eserler, Cilt III.
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masý nedeniyle, Lukuçiao Olayýndan beri Parti içindeki esas tehlike
artýk sol kapalý-kapýcýlýk deðil, sað oportünizm, yani teslimiyetçilik
olmuþtur,
19. Daha Nisan ayýnda Parti kadrolarýnýn Yenan toplantýsýnda
ve gene Mayýs ayýnda Parti Millî Konferansýnda ve özellikle Aðustos
ayýnda Merkez Komitesi Siyasî Büro toplantýsýnda (Loçuan toplantýsý) aþaðýdaki soruyu ortaya atmýþtýk: Birleþik cephede, proletarya
mý burjuvaziye öncülük edecek, yoksa burjuvazi mi proletaryaya?
Guomindang mý Komünist Partisini kendi safýna çekecek, yoksa
Komünist Partisi mi Guomindangý? Bugünkü somut siyasî görev
açýsýndan bu sorunun [sayfa 57] anlamý þudur: Guomindang, Japonyaya
Karþý Direnmek ve Milleti Kurtarmak Ýçin On Maddelik Program
düzeyine. Komünist Partisinin savunduðu topyekûn direnme düzeyine mi çýkarýlacaktýr? Yoksa Komünist Partisi Guomindangýn
toprak aðalarý ve burjuva diktatörlüðü düzeyine, kýsmî direnme düzeyine mi düþürülecektir?
20. Soruyu neden böylesine kesin koymamýz gerekiyor? Bunun cevabý þudur:
Bir yanda, Çin burjuvazinin uzlaþma eðilimi; Guomindangýn
maddî gücünün üstünlüðü; Guomindang Merkez Yürütme Komitesi Üçüncü Genel Oturumunun Komünist Partisine iftira ve hakaret
dolu ve sýnýf mücadelesine son diye haykýran bildirisi ve kararlan;
Guomindangýn Komünist Partisinin teslim olmasý için duyduðu
özlem ve bu amaçla yaptýðý geniþ propaganda; Çan Kay-þekin Komünist Partisini kontrol altýna alma çabalarý; Guomindangýn Kýzýl
Orduyu ve Japon aleyhtarý demokratik üs bölgelerini sýnýrlama ve
zayýflatma siyaseti; Guomindangýn Temmuz ayýndaki Luþan Eðitim
Kursunda23 Direnme Savaþý süresince Komünist Partisinin gücünü
beþte iki oranýnda azaltmak için hazýrlanan plan; Guomindangýn
Komünist kadrolarý þöhret, servet, þarap ve kadýn vaatleriyle baþtan
çýkarma çabalan; (Çang Nay-çi tarafýndan temsil edilen24) bazý küçük
23
Luþan Eðitim Kursu, Kiangsi Eyaletinde, Luþanda gerici rejimin çekirdeðini
oluþturmak üzere Guomindang Partisinin ve hükümetinin yüksek ve orta dereceli
memurlarýný eðitmek için Çan Kay-þek tarafýndan kurulmuþtu.
24
Çang Nay-çi, o sýralar daha az çaðrý ve daha çok tavsiye yapmayý savunuyordu. Fakat Guomindang bir baský siyaseti izlediðinden, Guomindanga sadece
tavsiyede bulunmanýn faydasý olmayacaktý. Guomindanga karþý mücadele yolunda
kitleleri ayaklandýrmak için onlara dolaysýz çaðrýlar yapýlmalýydý. Aksi takdirde,

Mao Zedung
Seçme Eserler-II

61

burjuva radikallerinin siyasî teslimiyetçiliði; vb. vardýr.
Öte yanda. Komünistler arasýndaki teorik düzey farklýlýklarý;
Parti üyelerimizin çoðunun Kuzey Seferi sýrasýnda kazanýlan, iki parti
arasýndaki iþbirliði tecrübesinden yoksun olmasý; Parti üyelerinin
büyük bir kýsmýnýn küçük burjuva kökenli oluþu; bazý Parti üyelerinin zorlu mücadele hayatýna devam etmedeki isteksizliði; birleþik
cephede Guomindang ile ilkesiz uyuþma eðilimi; Sekizinci Yol Ordusunda yeni tip bir savaþ aðalýðý eðiliminin ortaya çýkmasý; Guomindang hükümetine Komünistlerin katýlma sorununun ortaya
çýkmasý; Japon aleyhtarý demokratik üs bölgelerinde aþýrý uyuþma
eðiliminin ortaya çýkmasý; vb. vardýr.
Yukarýda açýklanan ciddî durumun ýþýðýnda, kimin önder olacaðý sorusunu kesin bir þekilde ortaya koymalý ve teslimiyetçiliðe
karþý kararlý bir þekilde savaþmalýyýz.
21. Birkaç aydan beri ve bilhassa Direnme Savaþýnýn patlak
vermesinden bu yana, Merkez Komitesi ve her kademedeki [sayfa 58]
Parti örgütleri, mevcut ya da muhtemel bütün teslimiyetçi eðilimlere karsý kesin ve sert bir mücadeleye giriþmiþ, bunlara karþý gereken çeþitli tedbirleri almýþ ve olumlu sonuçlar elde etmiþtir.
Merkez Komitesi, Komünistlerin hükümete katýlmasý meselesi hakkýnda bir karar tasarýsý25 yayýnlamýþtýr.
Japonyaya karþý savaþý devam ettirmek ya da Guomindang gericiliðine karþý direnmek imkânsýz olurdu. Çang Nay-çi bu noktada yanýlýyordu ve zamanla hatasýný anladý.
25
Burada 25 Eylül 1937de hazýrlanan Komünist Partisinin Hükümete Katýlmasý
Konusunda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesinin Karar Taslaðý kastedilmektedir.
Metin aþaðýda verilmiþtir:
(1) Japonyaya karþý savaþta þimdiki durum bütün milleti temsil eden bir birleþik
cephe hükümetinin derhal kurulmasýný gerektirmektedir, çünkü ancak böyle bir
hükümet Japonyaya karþý millî devrimci savaþý etkili bir þekilde yönetebilir ve Japon
emperyalizmini altedebilir. Komünist Partisi böyle bir hükümete katýlmaya, yani
hükümette doðrudan ve resmî olarak idarî sorumluluklar almaya ve faal rol oynamaya hazýrdýr. Fakat böyle bir hükümet henüz mevcut deðildir. Bugün mevcut olan
Guomindangýn tek parti diktatörlüðü hükümetidir.
(2) Çin Komünist Partisi hükümete, ancak bü hükümet, Guomindangm tek
parti diktatörlüðünden bütün(sayfa 65) milletin birleþik cephe hükümetine dönüþtüðü
zaman, yani þimdiki Guomindang hükümeti (a) Partimizce önerilen Japonyaya
Karþý Direnmek ve Milleti Kurtarmak Ýçin On Maddelik Programýn esaslarýný kabul
eder ve ona uygun bir idarî programý yürürlüðe koyarsa, (b) bu programý yürütme
çabalarýnýn içtenliðini, yaptýklarýyla göstermeye baþlar ve kesin sonuçlar alýrsa ve
(c) Komünist Partisi örgütlerinin meþru olarak var olmalarýna izin verir ve Komünist
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Sekizinci Yol Ordusundaki yeni savaþ aðalýðý eðilimine karþý
bir mücadele baþlatýlmýþtýr. Bu eðilim, Kýzýl Ordunun isminin deðiþtirilmesinden bu yana, Komünist Partisi önderliðine tam olarak uymada isteksiz davranan, bireysel kahramanlýk eðilimini geliþtiren,
Guomindang tarafýndan verilen görevlerden (yani memur olmaktan) gurur duyan kiþilerde görülmektedir. Bu çeþit yeni savaþ aðalýðý
eðilimi, týpký dayak ve hakaret, disipline uymama, vb. þeklinde kendini gösteren eski savaþ aðalýðý eðilimiyle ayný köke (Komünist Partisinin, Guomindang derekesine düþürülmesi) sahiptir ve ayný sonuPartisinin kitleleri seferber etme, örgütleme ve eðitme hürriyetini teminat altýna
alýrsa katýlabilir.
(3) Parti Merkez Komitesi, Merkezî Hükümete katýlmaya karar vermeden önce,
Komünist Partisi üyeleri, kural olarak, merkezî ya da mahallî hükümetin idarî organlarýna baðlý idarî komitelere, konseylere ya da hiçbir mahallî hükümete katýlmamalýdýr. Çünkü böyle bir katýlma sadece Komünist Partisinin kendisine has özelliklerine
halel getirir, Guomindangýn diktatörlüðünü uzatýr ve bir birleþmiþ demokratik hükümeti gerçekleþtirme çabasýna yardým etmek yerine, engel olur.
(4) Bununla birlikte Komünist Partisi üyeleri, eski yöneticilerin eskisi gibi hüküm
sürmelerinin imkânsýz olduðunu anladýklarý ve genellikle Komünist Partisinin siyasetlerini uygulamayý istedikleri, Komünist Partisinin açýkça faaliyet göstermesinin
serbest olduðu ve hem halka hem de hükümete göre mevcut acil durumun Komünistlerin katýlmasýný bir gereklilik haline getirdiði muharebe alanlarý gibi bazý bölgelerde
mahallî hükümetlere katýlabilirler. Bu, Japon iþgalindeki bölgeler için daha çok
geçerlidir. Böyle yerlerde Komünist Partisi Japonyaya karþý birleþik cephe hükümetlerinin örgütleyicisi olarak açýkça öne çýkmalýdýr.
(5) Komünist Partisi resmen hükümete katýlmadan önce, Parti üyeleri, bütün
Çin millî meclisi gibi temsili kurullara, demokratik bir anayasa ve milleti kurtarmak
için gerekli siyasetleri tartýþmak amacýyla ilke olarak katýlabilir. Bu bakýmdan Komünist Partisi kendi üyelerini bu gibi meclislere seçtirmek ve bu meclisleri halký seferber
etmek, Parti etrafýnda toplamak ve birleþmiþ bir demokratik hükümetin kurulmasýný
teþvik etmek için Partinin görüþlerini yayan birer forum olarak kullanma yolunda
çaba sarf etmelidir.
(6) Kesin bir ortak program ve mutlak eþitlik olduðu takdirde, Komünist Partisi
Merkez Komitesi ya da mahallî kollarý, Guomindang Merkez Yürütme Komitesi ya
da mahallî kumandanlýklarý ile birleþik komiteler (yani, millî devrimci birlikler, kitle
hareketleri komiteleri ve savaþ bölgelerinde seferberlik komiteleri) gibi birleþik cephe
örgütleri kurabilir, Komünist Partisi bu çeþit ortak faaliyetler yoluyla Guomindang ile
iþbirliði saðlamalýdýr.
(7) Kýzýl Ordunun Milli Devrimci Ordunun bir parçasý olarak isminin deðiþtirilmesi,
Kýzýl siyasî iktidar organýnýn Özel Bölge Hükümetine dönüþmesi ile bunlarýn temsilcileri, kazandýklarý kanunî statüden dolayý, Japonyaya karþý direniþe ve milletin kurtuluþuna yardým eden bütün askerî örgütlere ve kitle örgütlerine katýlabilirler.
(8) Eski adý ile Kýzýl Orduda ve bütün gerilla birimlerinde Komünist Partisinin
mutlak baðýmsýz önderliðini muhafaza etmek mutlaka gereklidir ve Komünistler bu
ilke meselesinde hiç bir tereddüt göstermemelidirler.
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ca (kitlelerin soðumasýna) varýr; bu, özellikle tehlikelidir, çünkü Guomindang-Komünist birleþik cephesi döneminde olmaktadýr ve bu
nedenle de özel bir dikkati ve kararlý bir muhalefeti gerektirmektedir. Guomindang müdahalesi sonucunda kaldýrýlan siyasî komiserler sistemi ve sonradan ayný nedenle siyasî eðitim daireleri diye
adlandýrýlan siyasî þubeler sistemi yeniden kuruldu. Daðlýk bölgelerde, inisiyatifin elimizde olduðu baðýmsýz gerilla savaþý yeni stratejik ilkesini baþlattýk ve sebatla yürüttük. Böylece Sekizinci Yol Ordusunun savaþ görevlerinin ve diðer görevlerinin baþarýsýný esas olarak teminat altýna aldýk. Guomindangýn, üyelerini Sekizinci Yol Ordusuna kadro olarak gönderme talebini reddettik ve Komünist
Partisinin Sekizinci Yol Ordusuna mutlak önderliði ilkesini savunduk. Ayný þekilde, Japon aleyhtarý devrimci üs bölgelerine birleþik
cephede baðýmsýzlýk ve inisiyatif ilkesini getirdik. Parlamentarizm26 (tabii ki Çin Partisinde mevcut olmayan II. Enternasyonal
parlamentarizmi deðil) eðilimlerini düzelttik; ayrýca haydutlara, düþman casuslarýna ve sabotajcýlara karþý mücadelemizde sebat ettik.
Sianda Guomindangla aramýzdaki iliþkilerde ilkesiz uyuþma
eðilimlerini düzelttik ve kitle mücadelesini yeniden geliþtirdik.
Doðu Kansuda genel olarak Sianda yaptýklarýmýzý yaptýk.
Þanghayda Çang Nay-çinin daha az çaðrý, daha çok tavsiye çizgisini eleþtirdik ve millî kurtuluþ hareketi çalýþmasýnda aþýn uyuþma
eðilimini de düzeltmeye baþladýk. [sayfa 59]
Güneydeki gerilla bölgelerinde -bunlar, Guomindang ile on
yýllýk kanlý savaþýmýzýn kazançlarýnýn bir kýsmýný, Japonyaya karþý
millî devrimci savaþýmýzýn güney eyaletlerindeki stratejik kalelerini
ve Guomindangýn Sian Olayýndan sonra bile kuþatma ve bastýrma ile yok etmeye ve hatta Lukuçiao Olayýndan sonra, da daha
yeni olan kaplaný daðlardan tuzaða çekme yöntemi ile zayýflatmaya çalýþtýðý kuvvetlerimizi temsil etmektedir- (1) þartlar ne olursa
olsun kuvvetlerimizi bir araya toplamama konusunda (ki bu Guomindangýn bu kaleleri yok etme arzusuna uyar) uyanýk olmak, (2)
Guomindangýn görevlendirdiði kiþileri reddetmek ve (3) bir baþka
Ho Ming Olayýna27 (yani Guomindang tarafýndan çevrilip silahsýzlan26
Burada parlamentarizm ile bazý Partili yoldaþlarýn devrimci üs bölgelerindeki
siyasî iktidar sisteminin, yani halk temsilcileri meclisleri sisteminin burjuva
parlamenter sistemi haline getirilmesi konusundaki, önerileri kastedilmektedir.
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dýrýlma tehlikesine) karþý tetikte bulunmak için özel bir dikkat gösterdik.
Haftalýk Kurtuluþ28 dergisinde benimsediðimiz tavýr, ciddi
ve ölçülü eleþtiri tavrý olmaya devam etmiþtir.
22. Kýsmî direniþi topyekûn direniþe dönüþtürmek için olduðu kadar, silahlý direniþte sebat edebilmek ve nihaî zaferi kazanmak için de, Japonyaya Karþý Millî Birleþik Cepheye sarýlmak, onu
geniþletmek ve güçlendirmek gereklidir. Guomindang-Komünist
birleþik cephesini sekteye uðratýcý görüþlere kesinlikle müsamaha
edilmeyecektir. Sol kapalý-kapýcýlýða karþý hâlâ tetikte olmalýyýz.
Fakat bunun yanýnda bütün birleþik cephe çalýþmalarýmýzda baðýmsýzlýk ve inisiyatif ilkemize sýký sýkýya sarýlmalýyýz. Guomindang ve
diðer partilerle birleþik cephemiz, kesin bir programýn yürütülmesi
temeline dayanýr. Bu temel olmaksýzýn birleþik cephe de olamaz,
böyle bir durumda iþbirliði ilkesiz olur ve teslimiyetçiliðin bir ifadesi
haline gelir. Bu nedenle, Japonyaya karþý millî devrimci savaþý zafere götürmenin yolu birleþik cephede baðýmsýzlýk ve insiyatif ilkesini açýklamak, uygulamak ve savunmaktýr.
23. Bütün bunlardan amacýmýz nedir? Bir bakýma, amacýmýz
kazanmýþ olduðumuz yeri elde tutmaktýr, çünkü bu yer bizim stratejik hareket noktamýzdýr ve bunun kaybedilmesi herþe-yin sonu
demektir. Fakat baþlýca amacýmýz elde edilmiþ bulunan yeri daha
da geniþletmek ve Japon emperyalizmini yýkmak Ýçin milyonlarla
27
Ho Ming Olayý, Japonyaya karþý savaþýn patlak vermesinden sonra olmuþtur.
Ekim 1934de Merkezî Kýzýl Ordu kuzeye doðru hareket ettiðinde, Kýzýl Ordunun
gerilla birimleri geride kaldý ve sekiz güney eyaletinin, yani Kiangsi, Fukien, Kvangtung, Hunan, Hupeh, Honan, Çekyang ve Anveyin 14 bölgesinde, çok zor þartlar altýnda gerilla savaþý sürdürdüler. Japonyaya karþý savaþ baþladýðý zaman, bu birimler,
Çin Komünist Partisi Merkez Komitesinin talimatlarýna göre hareket ederek, iç savaþýn
durdurulmasý için Guomindang ile görüþmelere baþladýlar ve kendilerini tek bir
ordu (yani, daha sonra Yanze nehrinin güney ve kuzey kýyýlarýnda Japonlarla inatla
çarpýþan Yeni Dördüncü Ordu) halinde örgütleyerek Japonyaya karþý direniþ için
cepheye hareket ettiler. Fakat Çan Kay-þek bu görüþmelerden gerilla birimlerini
ortadan kaldýrmak amacýyla yararlanma komplosuna giriþti. Ho Ming, 14 gerilla
alanýndan biri olan Fukien-Kvangtung sýnýr bölgesindeki gerilla liderlerinden biriydi.
Çan Kay-þekin komplosuna karþý uyanýk davranmadý; bunun sonucunda Ho Ming
komutasýndaki binden fazla gerilla, Guomindang kuvvetleri tarafýndan kuþatýldý ve
silahsýzlandýrýldý.
28
1937de Yenanda yayýnlanmaya baþlanan haftalýk Kurtuluþ dergisi Çin
Komünist Partisi Merkez Komitesinin organýydý. 1941de yerini günlük Kurtuluþ
gazetesi aldý.
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kitleleri Japonyaya Karþý Millî Birleþik Cepheye kazanmak olumlu
hedefini gerçekleþtirmektir. Kazandýðýmýz yeri elde tutmak ile
geniþletmek, birbirine ayrýlmaz bir biçimde baðlýdýr. Son birkaç ay
içinde küçük burjuvazinin sol kanadýnýn birçok mensubu etkimiz
altýnda birleþmiþ, Guomindang kampýnda yeni güçler ortaya çýkmýþ,
Sanside kitle mücadelesi geliþmiþ ve Parti örgütlerimiz birçok yerde geniþlemiþtir [sayfa 60]
24. Fakat genel olarak, Partimizin örgütsel gücünün ülkenin
bütünü, içinde henüz oldukça küçük olduðunu iyice kavramalýyýz.
Kitlelerin gücü de ülkenin bütünü içinde çok küçüktür, çünkü kitlelerin esas kesimleri o!an iþçiler ve köylüler henüz örgütlenmemiþtir.
Bu tamamen, bir taraftan Guomindangýn denetim ve baský siyaseti
ve diðer taraftan da kendi çalýþmamýzýn yetersizliði ya da hatta hiç
olmayýþý yüzündendir. Bugünkü Japonyaya karþý millî devrimci
savaþta Partimizin temel zaafý budur. Bu zaafý ortadan kaldýrmadýkça Japon emperyalizmini altedemeyiz. Bu sonuca ulaþmak için
birleþik cephede baðýmsýzlýk ve inisiyatif ilkesini mutlaka uygulamalý ve bütün teslimiyetçilik ya da aþýrý uyuþma eðilimlerini bertaraf
etmeliyiz.
Bütün Ülkede, Millî Teslimiyetçiliðe Karþý Çýkalým
25. Yukarýdaki noktalar sýnýf teslimiyetçiliði ile ilgilidir. Bu
eðilim, proletaryanýn kendisini burjuva reformizmine ve burjuva
baþtan savmacýlýðýna tabi kýlmasýna yol açar. Bu bertaraf edilmedikçe, Japonyaya karþý millî devrimci savaþý ilerletmede, kýsmî direniþi tepyekûn direniþe dönüþtürmede ve anayurdu kurtarmada baþarýlý olamayýz.
Fakat bir baþka tür teslimiyetçilik daha vardýr. Bu, millî teslimiyetçiliktir ve Çinin Japon emperyalizminin çýkarlarýna boyun eðmesine, bir Japon sömürgesi haline gelmesine ve Çin halkýnýn da
sömürge köleleri olmasýna yol açabilir. Bu eðilim þimdi Japonyaya
Karþý Millî Birleþik Cephenin sað kanadýnda ortaya çýkmýþ bulunuyor.
26. Japonyaya Karþý Millî Birleþik Cephenin sol kanadý, proletarya, köylüler ve þehir küçük burjuvazisini kapsayan, Komünist
önderlik altýndaki kitlelerden meydana gelir. Görevimiz, bu kanadý
geliþtirmek ve pekiþtirmek için elimizden geleni yapmaktýr. Bu gö-
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revin yerine getirilmesi, Guomindangda, orduda ve hükümette reform yapmanýn, birleþmiþ demokratik bir cumhuriyet kurmanýn,
kýsmî direniþi topyekûn direniþe dönüþtürmenin ve Japon emperyalizmini yýkmanýn temel ön Þartýdýr.
27. Japonyaya Karþý Millî Birleþik Cephenin orta kesimi, millî
burjuvazi ve küçük burjuvazinin üst tabakasýndan meydana gelir.
Önde gelen Þanghay gazetelerinin sözcülüðünü yaptýðý kiþiler29 þimdi
sola doðru, yönelirken, Fu Sing Derneðinin [sayfa 61] bazý üyeleri kararsýzlýk göstermeye baþlamýþtýr ve C.C. Kliðinin30 bazý üyeleri de bocalamaktadýr. Japonyaya karþý direnen ordular çok acý dersler aldýlar
ve bazýlarý reformlar uygulamaya baþladýlar, ya da buna hazýrlanmaktadýrlar. Görevimiz, orta kesimin ilerlemesine ve tavrýný deðiþtirmesine yardým etmektir.
28. Japonyaya Karþý Millî Birleþik Cephenin sað kanadý büyük
toprak aðalarýndan ve büyük burjuvaziden meydana gelir ve millî
teslimiyetçiliðin beynidir. Bu insanlarýn teslimiyetçiliðe yönelmeleri
kaçýnýlmazdýr. Çünkü hem savaþta malýnýn, mülkünün harap olmasýndan, hem de kitlelerin ayaklanmasýndan korkarlar. Birçoðu
zaten iþbirlikçidir, birçoðu Japon taraftarý olmuþtur ya da olmaya
hazýrdýr, birçoðu kararsýzlýk içindedir ve yalnýz pek azý özel þartlar
nedeni ile kesinlikle Japonyaya karþýdýr. Bazýlarý millî birleþik cepheye þimdilik, zorla ve isteksizce katýlmýþtýr. Genellikle de kopmalarý çok uzun sürmeyecektir. Gerçekten de büyük toprak aðalarý ve
büyük burjuvazi içindeki en berbat unsurlarýn birçoðu þu anda
Japonyaya Karþý Millî Birleþik Cephede bir parçalanma tezgahlamaktadýrlar, dedikodular uydurmaktadýrlar; ve Komünistler ayaklanmaya giriþmiþler, Sekizinci Yol Ordusu ricat ediyor gibi masallarýn çoðalacaðý muhakkaktýr. Görevimiz millî teslimiyetçiliðe karþý
azimle savaþmak ve bu mücadele içinde sol kanadý geniþletmek
ve pekiþtirmek, orta kesimin ise ilerlemesine ve tavrýný deðiþtirme29
Bunlar, millî burjuvazinin, Þanghaydaki Þen Pao gibi gazetelerin hizmet ettiði
kesimiydi.
30
Çan Kay-þek tarafýndan yönetilen Fu Sing Derneði ve Çen Li-fu tarafýndan
yönetilen C.C. Kliði, Guomindang içindeki iki faþist örgüttü. Bunlar toprak aðalarýnýn
ve büyük burjuvazinin oligarþik çýkarlarýna hizmet ediyordu. Fakat birçok küçük
burjuva unsur zorla ya da aldatýlarak onlara katýlmýþtý. Metin, esas olarak Fu Sing
Derneðinin alt ve orta kademedeki Guomindang subaylarýndan meydana gelen kesimine ve C.C. Kliðinin esas olarak iktidarda olmayan üyelerinden meydana gelen
kesimine deðinmektedir.
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sine yardým etmektir.
Sýnýf Teslimiyetçiliði ve Millî Teslimiyetçilik Arasýndaki Ýliþki
29. Sýnýf teslimiyetçiliði aslýnda, Japonyaya karþý millî devrimci savaþta millî teslimiyetçiliðin yedek gücüdür; bu, sað kanat
kampýna destek saðlayan ve savaþta yenilgiye götüren aþaðýlýk bir
eðilimdir. Millî teslimiyetçiliðe karþý mücadeleyi kuvvetlendirmek
ve Çin milleti ile emekçi kitlelerin kurtuluþunu gerçekleþtirmek için
Komünist Partisi ve proletarya içinde bu eðilimle savaþmalý ve bu
savaþý çalýþmamýzýn bütün alanlarýna yaymalýyýz. [sayfa 62]
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ÞENSÝ-KANSU-NÝNGSÝA SINIR BÖLGESÝ HÜKÜMETÝNÝN
VE SEKÝZÝNCÝ YOL ORDUSU
CEPHE GERÝSÝ KARARGAHININ BÝLDÝRÝSÝ*
15 Mayýs 1938

Açýkça duyurulur: Lukuçiao Olayýndan beri bütün yurtsever
vatandaþlarýmýz Direnme Savaþýný kararlýlýkla yürütmektedir. Cephedeki subay ve erler kanlarýný dökmekte ve canlarýný feda etmektedirler. Bütün siyasî partiler ve gruplar iyi niyetle birleþtiler.
Halkýn bütün kesimleri ülkeyi kurtarmak için kuvvetlerini birleþtirdiler. Bu, Çin milletinin geleceðinin parlak olduðunu gösterir ve Japonyaya karþý zafer için saðlam bir teminattýr. Bütün yurttaþlarýmýz
bu ilerleme çizgisini izlemelidir. Þensi-Kansu-Ningsia Sýnýr Bölgemizin31 halký ve ordusu Hükümetin önderliðini izlemiþ ve kendini var
gücüyle millî kurtuluþ davasýna adamýþtýr. Yaptýklarý her þey haklý ve
* Bu bildiri Mao Zedung yoldaþ tarafýndan, Çan Kay-þek kliðinin yýkýcý faaliyetlerine karþý çýkmak amacýyla, Þensi-Kansu-Ningsia Sýnýr Bölgesi Hükümeti ve
Sekizinci Yol Ordusu Cephe Gerisi Karargâhý için yazýlmýþtýr. Guomindang-Komünist
iþbirliðinin kurulmasýndan çok kýsa bir süre sonra Çan Kay-þek kliði, Komünistlerin
önderliðindeki devrimci kuvvetlere karþý yýkýcý komplolara giriþti. Þensi-Kansu-Ningsia
Sýnýr Bölgesinin Parçalanmasý, onlarýn komplolarýnýn bir parçasýydý. Mao Zedung
yoldaþ, devrimin çýkarlarýný savunmak için kararlý bir tavrýn gerekli olduðu görüþündeydi. Bildiri, Japonyaya karþý birleþik cephedeki bazý Parti üyelerinin Çan Kayþek kliðinin komplolarýna karþý takýndýklarý oportünist tavra bir darbe indirdi.
31
Þensi-Kansu-Ningsia Sýnýr Bölgesi, 1931den sonra Kuzey Þenside devrimci
gerilla savaþý sayesinde tedricen kurulan devrimci üs bölgesidir. Merkezî Kýzýl Ordu
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þereflidir. Büyük güçlükler karþýsýnda býkmadan, usanmadan, þikayet
etmeden [sayfa 69] mücadele etmiþlerdir. Bütün ülke halký onlarý övmekte birleþmektedir. Sýnýr Bölgesi Hükümeti ve Cephe Gerisi Karargâhý, bütün bölge halkýný sonuna kadar çaba sarfetmeye teþvik
edecektir. Kimsenin görevini ihmal etmesine ve hiç bir þeyin millî
kurtuluþ davasýný baltalamasýna izin verilmeyecektir. Öte yandan,
Sýnýr Bölgesinde son araþtýrmalar, bazý kiþilerin, kamu çýkarýný hiçe
sayarak, köylüleri kendilerine daðýtýlan toprak ve evleri iade etmeye,
borçlularý iptal edilen borçlarý32 ödemeye, halký geliþtirilmiþ bulunan demokratik sistemi deðiþtirmeye zorlamak ve kurulmuþ bulunan askerî, iktisadî, kültürel örgütleri ve kitle örgütlerini parçalamak
için çeþitli yollara baþvurmakta olduklarýný göstermiþtir. Bunlardan
bazýlarý, casus olarak faaliyet göstermekte, eþkýyalarla birlikte tertiplere giriþmekte, askerlerimizi isyana teþvik etmekte, bölgemizin
haritasýný çýkarmakta ve incelemeler yapmakta, gizlice bilgi toplamakta ya da Sýnýr Bölgesi Hükümeti aleyhine açýkça propaganda
yapmaktadýrlar. Bütün bu faaliyetler, temel ilke olan, Japonyaya
karþý direnme için birlik ilkesinin açýkça ihlal edilmesidir. Bunlar,
Sýnýr Bölgesi halkýnýn isteklerine ters düþmektedir ve iç kavgalarý
teþvik etmeye, birleþik cepheyi parçalamaya, halkýn çýkarlarýný çiðnemeye. Sýnýr Bölgesi Hükümetinin itibarýný baltalamaya ve Japonyaya karsý seferberliðin güçlüklerini arttýrmaya yönelmiþtir. Sebep, birkaç iflah olmazýn vicdansýzca millî çýkarlar aleyhinde hareket etmesidir. Hatta bazýlarý gizli faaliyetlerini saklamak için çeþitli
maskeler kullanarak, Japon saldýrganlarýnýn aleti olmaktadýr. Aylardýr ilçelerdeki halktan, bu tür faaliyetleri durdurmamýzý isteyen ve
sürekli dikkatimizi gerektiren raporlar gelmektedir. Hükümet ve Cephe Gerisi Karargâhý, Japon aleyhtarý güçleri kuvvetlendirme,
Uzun Yürüyüþten sonra Kuzey Þensiye geldiðinde burasý devrimin merkezî üs bölgesi
ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesinin karargâhý oldu. Burasý 1937de Japonyaya Karþý Milli Birleþik Cephenin kurulmasýndan sonra Þensi-Kansu-Ningsia Sýnýr
Bölgesi olarak adlandýrýldý ve üç eyaletin ortak sýnýrlarý boyunca yirmi üç ili içine
aldý.
32
1936da Sýnýr Bölgesinde birçok yerde toprak aðalarýnýn topraklarýna el koyma,
bu topraklarý köylüler arasýnda daðýtma ve köylülerin eski borçlarýný iptal etme siyaseti uygulanmýþ bulunuyordu. 1936dan sonra, Çin Komünist Partisi Japonyaya karþý
geniþ bir millî birleþik cephenin kurulmasýný kolaylaþtýrmak için bir bütün olarak
ülkedeki siyasetim kira ve faizlerin azaltýlmasý olarak deðiþtirdi, bununla beraber,
köylülerin toprak reformunda elde etmiþ olduklarý kazançlarý da kararlýlýkla korudu.

70

Mao Zedung
Seçme Eserler-II

Japonyaya karþý cephe gerisini pekiþtirme ve halkýn çýkarlarýný koruma görüþünden hareketle yukarýda sözü edilen faaliyetlerin yasaklanmasýný zorunlu görmektedir. Buna uygun olarak burada açýkça
bildiririz ki:
(1) Hükümet ve Cephe Gerisi Karargâhý, halkýn elde etmiþ
olduðu haklan korumak için Sýnýr Bölgesi Hükümetinin hâkimiyeti
altýndaki alanlarda iç barýþýn kurulmasýndan önce alman toprak ve
evlerin daðýtýmý ve borçlarýn iptali iþlemlerinde izinsiz deðiþiklik yapýlmasýný yasaklamýþtýr.
(2) Hükümet ve Cephe Gerisi Karargâhý, iç barýþ kurulduðu
zaman mevcut olan ve o günden beri birleþik cephe ilkesine uygun
olarak ilerleyen ve geniþleyen bütün askerî, siyasî, [sayfa 70] iktisadî,
kültürel örgütlerin ve kitle örgütlerinin faaliyetlerini koruyacak, ilerlemelerini teþvik edecek ve bunlara karþý hazýrlanan entrikalarý ve
bölücü faaliyetleri durduracaktýr.
(3) Hükümet ve Cephe Gerisi Karargâhý, Silahlý Direnme ve
Ülke Çapýnda Yeniden Ýnþâ Programýný kararlýlýkla uygulayarak,
Japonyaya karþý direniþe ve millî kurtuluþ davasýna hizmet eden
her teþebbüsü baþlatmak ve teþvik etmekten sevinç duyacaktýr.
Her yerde halktan gelen içten desteði sevinçle karþýlamaktayýz. Fakat sahtekârlara karþý uyanýk olmak ve hainlerden sakýnmak için,
Hükümetten ve Cephe Gerisi Karargâhýndan izin ve yazýlý yetki almayan kiþilerin, faaliyetleri ne olursa olsun Sýnýr Bölgesine girmeleri ve burada kalmalarý yasaktýr.
(4) Silahlý direniþin bu gergin döneminde, halkýn, Sýnýr Bölgesi sýnýrlarý içinde sabotaj yapmaya çalýþan, bozgunculuða giriþen,
kargaþalýk çýkaran ya da askerî sýrlarýmýzý araþtýran kiþileri rapor
etmesi doðru ve uygundur. Bu þekilde itham edilen kiþiler, saðlam
delillere dayanýlarak derhal yerinde tutuklanabilir. Suçluluklarý ispat
edildiði takdirde gereken þiddetle cezalandýrýlmalýdýrlar.
Bu dört kurala, Sýnýr Bölgesindeki bütün siviller ve silahlý
kuvvetlerin bütün mensuplarý uymalý ve bunlarýn ihlaline hiç bir
þekilde izin verilmemelidir. Bundan böyle Sýnýr Bölgesi Hükümeti
ve Cephe Gerisi Karargâhý bozgunculuk yapmaya cüret eden kanunsuz kiþilere bu kurallarý harfi harfine uygulayacak ve bilmemeyi
mazeret olarak kabul etmeyecektir.
Bu bildiri, kanun gücünde olmak üzere yayýmlanmýþtýr. [sayfa
71]
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JAPONYAYA KARÞI GERÝLLA SAVAÞINDA
STRATEJÝ MESELELERÝ40*
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 atý* Bu metin, Mao Zedungun Selected Military Writings Foreign Languages
Press,Peking 1966 yapýtýndan, N. Solukça tarafýndan Türkçeye çevrilmiþtir. Askeri
Yazýlar, Sol Yayýnlarý, Kasým 1976, Ýkinci Baský, s. 184-227.
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 Kay-þek, 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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lýyor?

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]
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 ger-
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çeði 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 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
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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 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
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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 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
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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 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
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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 kazanýlan
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
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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 topraklarda
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 alan-
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larýndaki 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, 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 koþul-
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lara baðlýdýr. Birçok hallerde oradan uzaklaþmak gerekir. Hareket
yeteneði, bir gerilla birliðinin belirgin özelliðidir. Bulunduðu yerden
uzaklaþmak, edilgin durumdan kurtulmanýn, ve inisiyatifi 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
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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 ikmalimizi 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.
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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
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
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savaþta çabuk sonuçlu muharebeler, iç hat harekâtýnda dýþ hat harekâtýdýr. Bunlar, gerilla savaþý stratejisinde temel problemlerdir. Bu
problemlerin çözümü, askeri komuta bakýmýndan, gerilla 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
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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 halindedir. 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, PaypingSuyiyuan, 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
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saldýrdýklarý zaman, Kuzey Çinin beþ eyaletindeki gerilla savaþý, bizim ordumuzun giriþtiði seferlerle koordinasyona giderek büyük
katkýlarda bulunmuþtur. Bu çeþit bir görevi yerine 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
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bölgelerinin kurulmasýdýr. Yitirdiðimiz topraklarýn geri alýnmasý, ulus
çapýnda giþilecek stratejik karþý-saldýrýyý beklemek zorundadýr. O
zamana kadar, düþman cephesi orta Çine kadar yayýlacak ve ülkeyi 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
41

Zulme baþkaldýran ve halktan yana olan asiler. -Ed.
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olduðu görüþü þeklini almaktadýr. Bundan dolayý, bu düþünceyi gerilla komutanlarýnýn kafalarýndan sümek, üs bölgelerini kurma 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, Güney-Doðu 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 kur-
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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
maya baþlamýþtýr. -Ed.
47
Maoþan daðlarý, güney Kiyangsudadýr. Haziran 1938de, Komünist Partisinin
yöne-timindeki Yeni Dördüncü Ordu, Maoþan daðlarý merkez olmak üzere, Güney
Kiyangsu üs bölgesini kurmaya baþlamýþtýr. -Ed.
48
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 Çetung arkadaþ, daha sonraki direktiflerinde, bu olanaðý, daha kesin bir þekilde ortaya
koymuþtur. -Ed.
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koþullarý içinde, bazý küçük gerilla birliklerinin geniþ ovalardaki çeþitli
kasabalarda etkinliklerini sürdürmeleri, oynak bir mücadele þeklini
benimseyerek, örneðin üslerini sýk sýk deðiþtirmeleri, 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
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Þansi-Çahar-Hopey sýnýr bölgesindeki) bazý kasabalar ile Tayhang
ve Tayþan daðlýk kesimlerindeki bazý yerlerde olduðu gibi, 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 ka-
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lacaktýr. Düþman, buralarda, denetimi sürdürmeye ne kadar çalýþýrsa
çalýþsýn, istikrarlý kukla rejimler kuramayacaktýr; ama biz de, 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
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anahtarýdýr: silahlý kuvvet yoksa ya da zayýfsa, hiç bir iþ 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
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gerekir. Coðrafi koþullarla iliþkili olarak, üs bölgelerinin tipleri konusunda, 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
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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problemi, üs bölgelerinin kuruluþunda büyük önem taþýmaktadýr.
Gerilla üs bölgelerinin ekonomik politikasý, mali 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 el-
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bette koþullara baðlýdýr. Gerilla bölgelerinin geniþletilmesi ve gerilla
sayýsýnýn çoðaltýlmasý sýrasýnda, bir süre, geniþlemeye 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 TatungPuçov 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

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
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oyununda olduðu gibi. Her iki tarafýn 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]
(tutsak edilmiþ) 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 saldýrýsýný dur-
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durmadan 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 toprak-larýný 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
nispeten yüksek olduðu yerlerde, düþman üs bölgelerimize karþý
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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] kuvvetlere dolaysýz destek saðlanýr.
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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 savaþý, büyümesini düzenli kuvvetlerin gönderdiði kuvvetli müfrezelere borçludur. Buradaki harekât, genellikle gerilla karakterinde ol-

102

Mao Zedung
Seçme Eserler-II

makla 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 ortasýnda hareketli bir savaþý yürütmeye gücü yeter bir gerilla savaþýný yürütecek
çok sayýda gerilla birliklerinin, bulunmasý gerektiðini bilmiyorlar. Bu
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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.
DOKUZUNCU BÖLÜM
KOMUTA ÝLÝÞKÝLERÝ

Japonlara karþý gerilla savaþýnda son strateji problemi komuta iliþkileridir. Bu, gerilla savaþýnýn hiç bir engele uðramadan
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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 bölgesinde, 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 uy-
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malýdýr. 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, 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 kade-
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melerin 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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UZATMALI SAVAÞ ÜZERÝNE1*
Mayýs 1938

PROBLEMÝN KONULUÞU

1. Yakýnda 7 Temmuz; Japonlara karþý büyük Direnme
Savaþýnýn birinci yýl dönümü. Birlik içinde güç kazanarak, direnme
ve birleþik cephede ýsrar ederek, bütün ulus düþmanla hemen hemen bir yýldýr kahramanca mücadele ediyor. Bütün dünya halký,
Doðunun tarihinde bir eþi daha olmayan ve dünya tarihine büyük
bir savaþ olarak geçecek olan, bu savaþý dikkatle izliyor. Savaþýn
1
Mao Çe-tung, bu konuþma dizisini, Japonlara Karþý Direnme Savaþýnýn
incelenmesi için kurulan Yenan Derneðinde, 26 Mayýs ile 3 Haziran tarihleri arasýnda
yapmýþtýr. -Ed.
* Bu metin, Mao Zedung'un Selected Military Writings, Foreign Languages
Press,Peking 1966 yapýtýndan, N. Solukça tarafýndan Türkçeye çevrilmiþtir. Askeri
Yazýlar, Sol Yayýnlarý, Kasým 1976, Ýkinci Baský, s: 228-328 .

108

Mao Zedung
Seçme Eserler-II

yarattýðý felaketlerden acý çeken ve ulusunun yaþamasý için savaþan
her Çinli. zafer gününü özlemle bekliyor. Ama savaþýn gidiþi, acaba
[sayfa 228] nasýl olacak? Kazanabilecek miyiz? Zafere hýzla ulaþabilecek
miyiz? Birçok kimse, uzatmalý savaþtan söz ediyor, ama bu savaþ,
niçin uzatmalý bir savaþ? Uzatmalý bir savaþ nasýl olur? Birçok kimse, son zaferden söz ediyor, ama son zafer niçin bizim olacak? Son
zafere nasýl ulaþacaðýz? Bu sorulara herkesin bir yanýt bulmasý þöyle
dursun; bugüne kadar, pek çok kimse bunlarý sormadý bile. Bu
yüzden, ulusça boyun eðeceðimizi söyleyen teorinin bozguncu taraftarlarý, meydaný boþ bularak, halka Çinin son zafere ulaþamayacaðýný ve tutsaklýðý kabulleneceðini söyleyip duruyorlar. Öte yandan,
bazý tez canlý dostlar ortaya çýkýyor ve halka, büyük bir çaba göstermek gerekmeksizin zaferin kazanýlývereceðini söylüyor .Peki ama,
bu görüþler doðru mu? Biz, öteden beri, bunlarýn doðru olmadýðýný
söyledik. Ne var ki, pek çok kimse, bizim dediklerimizi hâlâ kavrayamadý. Bu, kýsmen yeteri kadar propaganda ve açýklayýcý çalýþmalar
yapmamamýz, kýsmen de nesnel olaylardaki geliþimin bütün özellikleriyle ve halkýn anlayacaðý þekilde ortaya dökülmemesi ve böylece halkýn ana eðilimleri ve olaylarýn sonuçlarýný önceden görebilecek durumda bulunmamasý, izlenecek politika ve taktikler üzerinde bir karara varamamasý yüzündendir. Þimdi iþler daha iyi; on
aylýk savaþ deneyimi, hiç bir temele dayanmayan ulusça boyun eðme teorisinin yýkýlmasýna, tez canlý dostlarýmýzý çabuk zafer teorisinden vazgeçirmeye yetip artmýþtýr. Bu koþullar altýnda, pek çok
kimse, ayrýntýlý bir açýklama yapýlmasýný istemektedir. Uzatmalý savaþ
için bu açýklama isteði daha da fazla. Bunun nedeni uzatmalý savaþýn
yalnýzca ulusça boyun eðme ve çabuk zafer teorilerine ters düþmesi
deðildir, ama ayný zamanda, doðasýnýn pek üstünkörü anlaþýlmasýdýr.
Bizim dört yüz milyonluk halkýmýz Lukuçiyao Olayýndan2 beri büyük
bir çaba göstermektedir; son zafer Çinin [sayfa 229] olacaktýr. Bu formül, oldukça yaygýn. Doðru olmasýna doðru bir formül, ama açýklanmak gerekir. Direnme Savaþýnda olsun, birleþik cephede olsun,
sebat etmemiz birçok etken dolayýsýyla olabilmiþtir .Bu etkenler,
içte Komünist Partisinden Kuomintanga kadar bütün politik parti2
Ýstilacý Japon kuvvetleri, 7 Temmuz 1937de, Pekinin 10 kilometre kadar güneybatýsýndaki Lukoçiyao garnizonuna saldýrdýlar. Japonlara karþý ulus ölçüsünde
meydana gelen hareketin etkisi altýnda kalan Çin birlikleri direndiler. Bu olay, Çin
halkýnýn sekiz yýl kahramanca sürdürdüðü Direnme Savaþýnýn baþlangýcý oldu. -Ed.
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leri, iþçi ve köylülerden burjuvaziye kadar bütün halký, düzenli kuvvetlerden gerillalara kadar bütün silahlý kuvvetleri; uluslararasý planda,
sosyalizmin, yurdundan bütün ülkelerin adaletsever halklarýný;
düþman kampta, savaþa karþý olan Japon halkýný ve savaþa karþý
olan ve cephede bulunan Japon askerlerini kapsamaktadýr. Kýsacasý, bütün bu kuvvetlerin, Direnme Savaþýmýza deðiþik ölçülerde
katkýlarý vardýr. Ýnsaf sahibi herkesin bunlara bir merhaba demesi
gerekir. Biz komünistler için, Japonlara karþý olan bütün politik partilerle ve halkla birlikte, þeytani Japon saldýrganlarýný yenmek için,
bütün kuvvetleri birleþtirmeye çalýþmaktan baþka çýkar yol yoktur.
Bu yýlýn 1 Temmuzu, Çýn Komünist Partisinin kuruluþunun 17. yýldönümü. Uzatmalý savaþýn ciddi olarak incelenmesi, her komünistin,
Direnme Savaþýnda daha iyi ve daha büyük bir rol oynayabilmesi
için, gereklidir. Bundan dolayý, konuþmalarým böyle bir incelemeye
ayrýlacaktýr. Uzatmalý savaþýn bütün problemlerini ele almaya çalýþacaðým, ama bir dizi konuþmada belki de her þeye deðinemem.
2. On aylýk savaþýn bütün deneyimleri, hem Çinin boyun
eðmesinin kaçýnýlmaz olduðu hem de Çinin çabuk bir zafere ulaþacaðý teorilerinin yanlýþlýðýný kanýtlamýþtýr. Bunlardan ilki, düþmanla
uzlaþma eðilimine; ikincisi ise düþmaný küçümseme eðilimine yolaçar. Probleme yaklaþmanýn bu iki þekli de, öznel ve tek yanlýdýr
ya da tek sözcükle. bilimsel deðildir. [sayfa 230]
3. Direnme Savaþýndan önce, ulusça boyunduruk altýna girme üzerine epeyce þey söylendi. Bazýlarý, Çin, silah bakýmdan yetersiz ve savaþý kaybetmeye mahkum, dediler .Bazýlarý da, Çin,
silahlý direnmeye kalkýþýrsa, kesinlikle Habeþistanýn akibetine uðrar
dediler. Savaþ baþladýðýndan beri, ulusça dize geleceðinden artýk
açýkça sözedilmiyor ama, fýsýltýlar, hem de hayli yaygýn olmak üzere, hâlâ sürüp gidiyor. Örneðin, zaman zaman bir uzlaþma havasý
doðuyor ve uzlaþmayý savunanlar, savaþý sürdürmek, boyun eðmek demektir3 diyorlar. Hunanlý bir öðrenci, mektubunda þöyle
diyor:
3
Bu ulusça boyun eðme teorisi, Kuomintangýn görüþüydü. Kuomintang,
Japonlara karþý direnmeye istekli deðildi, ancak zorunluluk karþýsýnda Japonlarla
mücadele ediyordu. Lukoçiyao Olayýndan (7 Temmuz 1937) sonra, Çan Kay-þek
kliði, ister istemez Direnme Savaþýna katýldý; Vang Çing-veyi kliði ise, ulusça dize
gelme teorisinin temsilciliðini yapýyordu, Japonlara teslim olmaya hazýrdý ve sonradan
öyle yaptý. Þurasýný da söylemek gerekir ki, ulusça boyun eðme düþüncesi, yalnýz
Kuomintangda yoktu, toplumun orta tabakalarýný etkilediði gibi, çalýþan halkýn bazý
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Köylüklerde her þey daha güç görünüyor. Propaganda yaparken, kendi hesabýma ben, halký nerede ve ne zaman bulursam,
konuþmak durumundayým. Konuþtuðum kimseler hiç de kalýnkafalý deðil; olup bitenler üzerine hepsinin de bir görüþü var ve benim
söylediklerimi ilgiyle dinliyorlar. Ama ne zaman akrabalarýmla karþýlaþsam, hep Çin, savaþý kazanamaz, mahvolmaya mahkum. diyorlar. Ýnsanýn midesi bulanýyor. Neyse ki, bunlar, görüþlerini
çevrelerine yayamýyorlar, yoksa iþler iyice kötü olurdu. Köylüler,
onlarýn dediklerine daha çok inanýrdý.
Çinin boyun eðmesinin kaçýnýlmazlýðý teorisinin bu türlü örnekleri, uzlaþma eðiliminin toplumsal temelini þekillendiriyor. Böylelerine Çinin her yanýnda raslanabildiði için, Japonlara karþý kurulan
cephede de uzlaþma problemi ile yüzyüze gelmek her zaman olasýdýr ve öyle anlaþýlýyor ki, [sayfa 231] savaþýn sonuna kadar onlarla birarada bulunacaðýz. Þu anda Suçov düþtüðüne ve Vuhan da tehlike
içinde olduðuna göre, ulusça boyun eðme teorisinin tellerini çürütmek, yararsýz olmayacaktýr sanýrým.
4. Bu on aylýk savaþ sýrasýnda, sabýrsýzlýðýn belirtileri olan
görüþlerin de her çeþidi ortaya çýktý. Örneðin, savaþýn baþlangýcýnda,
birçok kimse, hiç yeri yokken iyimserdi ve Japonlarý küçümsüyordu; bunlar Japonlarýn Þansiye kadar ilerleyebileceklerine bile inanmýyorlardý. Bazýlarý, gerilla savaþýnýn, Direnme Savaþýndaki stratejik
rolünü küçümsüyor, Bütüne göre, hareketli savaþ asýl, gerilla savaþý
tamamlayýcýdýr; parçalara göre, gerilla savaþý asýl, hareketli savaþ
tamamlayýcýdýr önermesinden kuþkulanýyorlardý. Sekizinci Hareket Ordusunun stratejisine inanmýyor, Gerilla savaþý esastýr, ama
uygun koþullar altýnda hareketli savaþ fýrsatý da kaçýrýlmamalýdýr
görüþünü, sorunun mekanik olarak ele alýnmasý sayýyorlardý.4
Þanghay savaþý sýrasýnda, bazýlarý þöyle diyordu: Üç ay dayanabilirgerici unsurlarýnda bile görülüyordu. Güçsüz ve kokuþmuþ Kuomintang hükümeti,
birbiri ardýna muharebeler yitirdikçe ve Direnme Savaþýnýn ilk yýlýnda Japon kuvvetleri
rahatça Vuhana doðru ilerleyince, bazý gerici kimseler iyice kötümserliðe
düþmüþlerdi. -Ed.
4
Bu görüþlere Komünist Partisi içerisinde raslanýyordu. Direnme Savaþýnýn ilk
altý ayýnda bazý Parti üyelerinde düþmaný hafife alma eðilimi görülüyordu. Bunlar,
düþmanýn tek bir darbeyle yenilebileceði görüþündeydiler. Kuvvetlerimizi bu kadar
güçlü bulduklarý için böyle düþünmüyorlardý; bunlar, Komünist Partisinin
yönetimindeki askeri birliklerin ve örgütlü halk kuvvetlerinin henüz çok küçük
olduðunu biliyorlardý, ama Kuomintangýn Japonlara karþý direnmeye geçmesine
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sek, uluslararasý durum deðiþir, Sovyetler Birliði asker gönderir ve
savaþ biter. Bunlar, Direnme Savaþýnýn geleceðini özellikle ya bancý yardýma baðlýyorlardý.5 Tayerçuyang zaferinden6 [sayfa 232] sonra,
bazý kimseler, Suçov seferinde sanki kesin sonuçlu bir sefermiþ
gibi savaþýlmasýný, uzatmalý savaþ politikasýnýn deðiþtirilmesini savunuyorlardý. Bu sefer, düþmanýn son umutsuz mücadelesini belirtiyor, ya da Kazanýrsak, Japon savaþ aðalarýnýn maneviyatlarý
bozulur ve kýyamet gününü beklemekten baþka yapacak iþleri kalmaz.7 gibi sözler söylüyorlardý. Pinsinkuyan zaferi, bazýlarýnýn baþýný
döndürdüðü gibi, Tayerçuyang zaferi de, bazýlarýnýn baþýný döndürdü. Düþmanýn Vuhana saldýrýp saldýrmayacaðý konusunda kuþkular
baþladý. Bazýlarý belki saldýrmaz, bazýlarý da mutlaka saldýrýr diyordu. Bu gibi kuþkular, bütün büyük tartýþma konularýný etkileyebilir. Örneðin, Japonlara karþý koyacak gücümüz þu anda yeterli mi?
Bazý kimseler buna olumlu yanýt verebilir; bugünkü kuvvetimiz düþmanýn ilerlemesini denetim altýna almaya yeterli ise, kuvvetimizi
neden artýralým? Ya da örneðin, Japonlara karþý kurulan Ulusal
Birleþik. Cepheyi saðlamlaþtýrma ve geniþletme politikasý hâlâ doðru
mu? Bazýlarý, buna olumlu yanýt verebilir; birleþik cephe bugünkü
haliyle düþmaný püskürtecek kadar kuvvetliyse, cepheyi neden takviye edelim ve geniþletelim? Ya da, örneðin, diplomasideki ve uluslararasý propagandadaki çabalarýmýzý yoðunlaþtýrmamýz gerekli mi?
Burada da, verilecek yanýt olumsuz olabilir. Ya da, örneðin, ordu
düzenini, hükümet sistemini iyileþtirmeyi, yýðýn hareketini geliþtirgüveniyorlardý. Onlara göre, Kuomintang çok güçlüydü ve Komünist Partisiyle iþbirliði
yaparak Japonlara aðýr darbeler indirebilirdi. Onlarý bu yanlýþ deðerlendirmeye
sürükleyen, Kuomintangýn tek bir yüzünü, Japonlara karþý direnen yüzünü görmeleri,
gerici ve kokuþmuþ yüzünü görmezlikten gelmeleriydi. -Ed.
5
Çan Kay-þek ve çevresinin görüþü buydu. Onlar, Japonlara karþý direnmek
zorunda kalmakla birlikte, Çan Kay-þek olsun Kuomintang olsun, umutlarýný yalnýzca
dýþ yardýma baðlamýþlardý ve kendi güçlerine güvenmedikleri gibi, halkýn gücüne de
hiç güvenmiyorlardý. -Ed.
6
Tayerçuyang, Þantungun güneyinde, Çin ordularýnýn Japon istilacýlara karþý
Mart 1938' de savaþa tutuþtuklarý bir kenttir. Japonlarýn 70-80 bin kiþilik kuvvetlerine
karþý, Çin ordusu, 400 bin kiþi çýkartarak Japonlarý yenmiþtir .-Ed.
7
Bu görüþ, Kuomintangýn Politik Bilim Grubunun organý Tu Kung Paonun
baþyazýsýnda ortaya atýlmýþtýr. Boþ hayallere kapýlan bu klik, Tayerçuyang tipi birkaç
zaferin Japon ilerlemesini durduracaðý umudundaydý. Onlara göre. kendi sýnýflarýnýn
güvenliðini tehlikeye atabilecek olan uzatmalý bir savaþ için halk seferberliði gerekli
deðildi. O sýralarda, bütün Kuomintang, bu hayale kapýlmýþtý. -Ed.
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meyi, ulusal savunma eðitimini uygulamayý, hainleri ve trotskistleri
bastýrmayý, savaþ sanayiini geliþtirmeyi ve halkýn geçim durumunu
düzeltmeyi ciddi olarak sürdürelim mi, sürdürmeyelim mi? Ya da,
örneðin, Vuhanýn, Kantonun ve Kuzey-Batýnýn savunmasý, düþman
[sayfa 233] gerilerinde gerilla savaþýnýn kuvvetle geliþtirilmesi sloganlarý, hâlâ doðru mu? Bunlara verilecek yanýtlarýn hepsi de olumsuz
olabilir. Savaþ durumunda bizden yana en küçük, bir deðiþiklik olur
olmaz, Kuomintang ile Komünist Partisi arasýndaki sürtüþmeyi
þiddetlendirmeye ve böylelikle dikkatleri dýþ konulardan iç konulara kaydýrmaya hazýr bazý kimseler bile var. Ne zaman oldukça önemli
bir muharebe kazanýlsa, ne zaman düþmanýn ilerlemesi geçici olarak duraklasa, bu, böyle oluyor. Bütün bunlara, politik ve askeri kýsa
görüþlülük denebilir. Bu gibi konuþmalar, akla uygun gibi görünse
de, aslýnda aldatýcý ve temelsizdir. Bu gibi lafebeliklerini bir yana
itmek, Direnme Savaþýnýn baþarýya ulaþmasýna yardým edecektir.
5. Þimdi, sorun þu: Çin boyun eðecek mi? Hayýr, boyun eðmeyecek ve kesin zaferi kazanacaktýr. Çin, zaferi çabuk kazanabilecek mi? Hayýr, zaferi çabuk kazanamayacak. Direnme Savaþý,
uzatmalý bir savaþ olacaktýr.
6. Daha iki yýl önce, bu sorunlardaki baþlýca kanýtlarýmýzý
geniþ çapta ortaya koyduk. Siyan Olayýndan8 beþ, Lukoçiyao Olayýndan on iki ay önce, 16 Temmuz 1936da, Amerikalý gazeteci Bay
Edgar Snow ile görüþmemizde, Çin ile Japonya arasýndaki savaþ
durumunun genel bir tahminini yapmýþ ve savaþý kazanmak için
ilkeler öne sürmüþtüm. Þu seçilmiþ parçalar, belleðimizi tazelemeye
yardýmcý [sayfa 234] olabilir:
Soru: Çinin, Japon kuvvetlerini hangi koþullarda yenebile8
Çin Kýzýl Ordusunun ve Japonlara karþý uyanan Çin halk hareketinin etkisi
altýnda, Çang Suyeh-liyang komutasýndaki Kuomintanga baðlý Kuzey-Doðu Ordusuyla, Yang Hu-çeng komutasýndaki 17. Hareket Ordusu, Partinin önerdiði, .Japonlara
karþý ulusal birleþik cephe politikasýný kabul etti ve Japonlara karþý konulmasý için
Çan Kay-þekin Komünist Partisi ile birleþmesini istedi. Çan Kay-þek, yalnýz bu öneriyi
reddetmekle kalmadý, daha da ters bir tutum takýnarak komünistlerin ezilmesi
için askeri hazýrlýklarýný hýzlandýrdý ve Siyanda öðrencilerin Japonlara karþý giriþtikleri
hareketi bastýrdý. 12 Aralýk 1936da, Çan Suyeh-liyang ve Yang Hu-çeng, Siyan Olayýný
düzenlediler, Çan Kay-þeki tutukladýlar. Bu olay üzerine, Çin Komünist Partisi, bu
iki komutanýn yurtseverce davranýþýný desteklediðini bildirdi ve olayýn Japonlara
karþý birlik ve direnme temeline göre bir sonuca baðlanmasýný istedi. 25 Aralýkta,
Çan Kay-þek, Japonlara karþý Komünist Partisi ile birleþmek zorunda kaldý ve serbest
býrakýlarak Nankinge döndü. -Ed.
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ceðini ve imha edebileceðini düþünüyorsunuz?
Yanýt: Üç koþul gerekli: önce, Çinde Japonlara karþý bir birleþik cephe kurulmasý; ikincisi, Japonlara karþý uluslararasý bir birleþik
cephe kurulmasý; üçüncüsü, Japonya ile Japon sömürgelerinde devrimci halk hareketinin ortaya çýkmasý. Çin halký bakýmýndan, Çin
halkýnýn birliði üç koþulun en önemlisidir.
Soru: Böyle bir savaþ ne kadar sürer dersiniz?
Yanýt: Bu, Çinin Japonlara karþý kurduðu birleþik cephe ile
Çin ve Japonyayý ilgilendiren belirleyici birçok baþka etkene baðlýdýr. Yani, asýl olan Çinin kendi kuvvetinden baþka Çine yapýlacak
uluslararasý yardým ve Japonyada meydana gelecek bir devrimin
saðlayacaðý destek önemlidir. Çinin Japonlara karþý kurduðu birleþik
cephe, geniþliðine ve derinliðine büyür ve yeterli þekilde örgütlenirse, Japon emperyalizminin kendi çýkarlarýný tehdit ettiðini farkeden
hükümetler ve halklar, Çine gerektiði gibi yardým ederlerse ve devrim Japonyaya hýzla ulaþýrsa, savaþ çabucak sona erer ve Çin hemen zafere ulaþýr. Ama bu koþullar çabuk gerçekleþmezse, savaþ
uzar. Ama sonunda, Japonya kesinlikle yenilecek; Çin, ne olursa olsun zafere ulaþacaktýr. Ne var ki, yapýlacak fedakarlýklar büyük olacak ve araya çok ýstýraplý bir dönem girecektir.
Soru: Sizce, politik ve askeri bakýmdan, bu savaþýn olasý geliþme seyri nedir?
Yanýt: Japonyanýn kýta politikasý saptanmýþtýr. Japonlarla uzlaþarak ve onlara toprak vererek Japon ilerlemesini durduracaklarýný sananlar, boþ bir hayal peþindeler. Aþaðý Yangçe vadisi ile güney
limanlarýmýzýn Japon emperyalizminin kýta programý içinde bulunduðunu kesinlikle biliyoruz. Çinin baþka ülkeler ile baðlantýsýný kesmek ve güney-batý Pasifiki tekeli altýna almak. için, Japonya Filipinleri, [sayfa 235] Siyamý, Çin-Hindini, Malaya yarýmadasýný ve Hollandanýn Doðu Hint adalarýný da iþgal etmek istiyor. Japonyanýn deniz
politikasý bu. Böyle bir dönemde, Çin, kuþkusuz çok güç bir durumda olacaktýr. Ama Çin halkýnýn çoðunluðu, bu güçlüklerin üstesinden gelinebileceðine inanýyor; yalnýz büyük liman kentlerindeki
zenginler, mallarýný yitirmekten korktuklarý için, umutsuz. Birçok
kimse, Japonlar Çin sahillerini bir defa kuþatýnca, Çinin savaþý sürdürmesinin olanaksýz olduðunu sanýyor. Bu, saçmadýr. Kýzýl Ordunun savaþ tarihini anmak, bunlarý çürütmeye yeter. Japonlara
karþý bugünkü Direnme Savaþýnda, Çinin durumu, Kýzýl Ordunun iç
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savaþtaki durumundan çok daha iyi. Çin, çok geniþ bir ülkedir;
Japonya, Çinin 100-200 milyon nüfuslu ,bir bölümünü iþgal etmeyi
baþarsa bile, biz, gene de yenilmiþ olmayýz. Elimizde, gene de, Japonyaya karþý mücadeleye yetecek kadar kuvvet kalýr, oysa Japonlar, bütün savaþ boyunca, gerilerinde savunma muharebeleri vermek
zorundadýr. Çin ekonomisinin bir türdeþlik göstermemesi ve geliþigüzel geliþmesi, direnme savaþýnda, üstünlüktür. Örneðin, Þanghayýn
Çinden ayrýlmasý, Çin için New Yorkun Amerikanýn geri kalan
kýsmýndan ayrýlmasý gibi bir felaket yaratmaz. Japonya, Çinin kýyýlarýný kuþatsa bile, Çinin kuzey-batýsýný, güney-batýsýný ve batýsýný
kuþatamaz. Yani, bir defa daha belirtmek gerekirse, sorunun canalýcý noktasý, bütün Çin halkýnýn elele vermesi ve Japonlara karþý ulus
çapýnda bir cephe kurmasýdýr. Bizim, uzun süredir savunduðumuz
budur.
Soru: Savaþ uzun zaman sürer de, Japonya tümüyle yenilmezse, Komünist Partisi Japonya ile barýþ görüþmelerini kabul eder
ve Çinin :kuzey-doðusunda Japon egemenliðini tanýr mý?
Yanýt : Hayýr. Ülkenin bütün halký gibi, Çin Komünist Partisi
de, Japonyanýn bir karýþ Çin topraðýný bile iþgal etmesine göz yumamaz.
Soru: Sizce, bu kurtuluþ savaþýnda izlenmesi gerekli [sayfa 236]
baþlýca strateji ve taktikler ne olmalýdýr?
Yanýt: Stratejimiz, ana kuvvetlerimizi yayýlmýþ ve akýcý bir cephe boyunca harekatta bulunacak þekilde kullanmak. olmalýdýr.
Baþarýya ulaþmak için, Çin kýtalarý, hýzlý ilerlemeler ve çekilmeler,
hýzlý toplanmalar ve daðýlmalar yaparak, geniþ bir muharebe alaný
üzerinde çok hareketli bir savaþ yürütmelidir. Bu, derin siperleriyle,
yüksek tahkimatlarýyla ve sýra sýra savunma mevzileriyle savunmaya dayanan mevzii bir savaþ deðil, büyük ölçüde hareketli bir savaþtýr.
Bu, yararlý olduðu sürece, mevzii bir savaþla savunulmasý gerekli
bütün yaþamsal stratejik noktalarýn terkedilmesi anlamýna gelmez.
Ama ana strateji, hareketli bir savaþ olmalýdýr. Mevzii savaþ da gereklidir, ama stratejik bakýmdan yardýmcýdýr ve ikinci derecededir.
Savaþ alaný, coðrafi bakýmdan öylesine geniþ ki, bizim etkili bir hareketli savaþ yürütmemiz olanaklýdýr. Kuvvetlerimizin bu canlý harekatý karþýsýnda, Japon ordusu, hep diken üzerinde olacaktýr. Onlarýn
savaþ makinesi aðýr-aksaktýr, etkililiði sýnýrlýdýr. Kuvvetlerimizi, yýpratýcý
bir savunma savaþý için, dar bir cephe üzerinde toplarsak, coðrafya-
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mýzýn ve ekonomik örgütümüzün saðladýðý üstünlükten yararlanma-mýþ, Habeþistanýn yanýlgýsýný yinelemiþ oluruz. Savaþýn baþlangýç
döneminde, kesin ve büyük. herhangi bir muharebeden kaçýnmalý
ve düþman kýtalarýnýn maneviyatýný yavaþ yavaþ bozmak ve savaþ
gücünü kýrmak için, önce, hareketli savaþtan yararlanmalýyýz.
Hareketli bir savaþ yürütmek için, eðitilmiþ ordular yanýnda,
köylüler arasýndan çok sayýda gerilla birlikleri de örgütlemeliyiz. Üç
kuzey-doðu eyaletindeki gönüllü birliklerinin, bütün ülkenin köylülerinden seferber edilebilecek gizil direnme gücünün küçük bir kanýtý olduðu bilinmelidir. Çin köylüsünün çok büyük. bir gizil (latent)
gücü vardýr; gereði gibi örgütlenir ve yönetilirse, Japon ordusunu
günün yirmi dört saatinde oyalayabilir ve rahatsýz edebilir. [sayfa 237]
Þurasýný unutmamak gerekir ki, savaþ Çinde veriliyor, yani, Japon
ordusu, bütünüyle, düþmaný Çin halký ile çevrilidir, bütün ikmalini
dýþardan yapmak ve elinde tutmak, muhabere hatlarýný korumak
için çok sayýda asker kullanmak, saldýrýlara karþý sürekli korunmak
zorundadýr ve hem Mançuryada ve hem de Japonyada, büyük
kuvvetler gereksinmektedir.
Savaþ sýrasýnda, Çin, birçok Japon askerini tutsak alacak,
birçok silah ve savaþ gereçleri ele geçirerek bunlarla donanacaktýr;
ayný zamanda, Çýn, kýtalarýnýn donatýmýný yavaþ yavaþ takviye etmek için, yabancý yardýmlar da saðlayacaktýr. Bundan ötürü, Çin,
savaþýn sonraki döneminde mevzii savaþý da yürütebilecek duruma
gelecek, Japonlarýn iþgal ettiði bölgelere de mevzii saldýrýlarda bulunacaktýr. Japonlar, Çinin uzun süren direniþinin yaratacaðý bunalým karþýsýnda ekonomik bakýmdan sarsýlacak; sayýsýz muharebelerin
çetin sýnavýnda, Japon kuvvetlerinin maneviyatý bozulacaktýr. Oysa
Çin tarafýnda, geliþmekte olan direnme azmi, gizil güçleri harekete
katacak ve devrimci halk, özgürlükleri uðruna mücadele etmek
için, büyük ölçüde, cephe hatlarýna akýn edecektir. Bütün bu etkenlerin ve baþkalarýnýn biraraya gelmesi, Japonlarýn iþgal ettiði bölgelerdeki müstahkem mevkilere ve üslere son ve: kesin saldýrýlar yapabilmemizi ve saldýrgan Japon kuvvetlerini Çinden sürüp çýkartabilmemizi saðlayacaktýr.
Yukardaki görüþler on aylýk savaþ deneyimiyle doðrulanmýþtýr
ve gelecek günler de, onlarýn doðruluðuna tanýklýk edecektir.
7. Daha 25 Aðustos 1937de, Lukoçiyao Olayýnýn üzerinden
iki ay geçmeden, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Bugünkü
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Durum ve Partinin Görevi baþlýklý kararýnda þöyle diyordu:
Japon saldýrganlarýnýn Lukoçiyaoda giriþtikleri askeri
kýþkýrtmalar ve Peyping ile Tienzinin iþgali, [sayfa 238] Büyük Seddin
güneyindeki Çin topraklarýna karþý giriþilen geniþ bir iþgal hareketinin baþlangýcýdýr. Japonlar, ulusal savaþ seferberliðine önceden baþladýlar. Durumu daha da kötüleþtirmek istemedikleri konusundaki
propagandalarý, ileriki saldýrýlarý için yalnýzca bir sis perdesidir.
Lukoçiyaodaki 1 Temmuz Direnmesi, Çin Ulusal Direnme
Savaþýnýn baþlangýcýna iþaret eder. Böylece Çinin politik durumunda yeni bir aþama baþladý: eylemli direnme aþamasý. Direnmeye
hazýrlýk aþamasý sona erdi. Þimdiki aþamada, ana görev, Direnme
Savaþýnda zafere ulaþmak için bütün ulusal güçlerin seferber edilmesidir.
Savaþta zafere ulaþmanýn anahtarý, þimdi baþlamýþ olan direnmenin, bütün ulusun katýldýðý topyekün bir direnme savaþý haline getirilmesidir. Kesin zafer, ancak böyle bir topyekün direnme
savaþýyla kazanýlabilir.
Ciddi zaaflarýn varlýðý, direnme savaþýnda, birçok tersliklere,
gerilemelere, iç bölünmelere, ihanetlere, geçici ve kýsmi uzlaþmalara
ve benzer tersliklere yolaçabilir. Bu yüzden, savaþýn çetin ve uzatmalý bir savaþ olacaðý iyice anlaþýlmalýdýr. Ama biz, Partimizin ve
bütün halkýmýzýn çabalarýyla baþlamýþ olan direnme hareketinin,
bütün engelleri aþacaðýna, ilerlemeyi ve geliþmeyi sürdüreceðine
güveniyoruz.
On aylýk savaþ deneyimi, bu tezimizi de doðrulamýþtýr ve
gelecek günler de buna tanýklýk edecektir.
8. Bilgi teorisi bakýmýndan, savaþ konusundaki bütün yanlýþ
görüþlerin kaynaðý, sorun üzerine olan idealist ve mekanik eðilimlerdedir. Bu eðilimdeki kimseler, sorunlara öznel ve tek yanlý olarak
yaklaþmaktadýrlar. Onlar, ya hiç dayanaksýz ve öznel konuþmalara
düþkündürler ya da tek bir evreye ve geçici bir belirtiye saplanarak,
bunlarý, ayný öznellikle, problemin tümü gibi büyütmektedirler. Ama
iki çeþit yanlýþ görüþ vardýr: birisi temelde yatan ve bu [sayfa 239] yüzden sürekli olan yanlýþ görüþtür ki, düzeltilmesi güçtür; öteki dýþtan
gelen, ve bundan ötürü geçici ve düzeltilmesi kolay olandýr. Ne var
ki, her ikisi de yanlýþ olduðu için, düzeltilmek gerekir. Bundan dolayý, ancak idealist ve mekanik eðilimlere karþý koyarak ve savaþý
incelerken nesnel ve çok yanlý bir tutum takýnarak, savaþ sorunu
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üstüne doðru sonuçlar çýkarabiliriz.
PROBLEMÝN TEMELÝ

9. Japonlara Karþý Direnme Savaþý, neden uzatmalý bir
savaþtýr? Kesin zafer, niçin Çinin olacaktýr? Bu sözlerin dayandýðý
temel nedir?
Çin ile Japonya arasýndaki savaþ, herhangi bir savaþ deðildir;
bu savaþ, bindokuzyüz otuzlarda, yarý-feodal Çin ile emperyalist Japonya arasýnda giriþilen bir ölüm-kalým savaþýdýr. Bütün problemin
canalýcý noktasý buradadýr. Savaþan iki tarafýn, aþaðýda gözden geçireceðimiz birçok karþýt özelliði vardýr.
10. Japon Tarafý. Japonya güçlü bir emperyalist ülkedir ve
doðuda, askeri, politik ve ekonomik örgüt bakýmýndan ilk sýrada
geldiði gibi, dünyada, baþta gelen beþ-altý emperyalist ülkeden biridir. Bunlar, Japonlarýn giriþtiði saldýrý savaþýnda temel etkenlerdir.
Savaþýn kaçýnýlmazlýðýnýn ve Çinin hemen zafere ulaþamamasýnýn
nedeni, Japonyanýn emperyalist sistemi ve büyük askeri, ekonomik ve politik örgüt gücüdür. Ýkincisi, Japonyanýn toplumsal ekonomisinin emperyalist karakteri, gerici ve barbarca bir savaþ olan
bu savaþýn emperyalist karakterini belirlemektedir. Bindokuzyüz
otuzlarda, Japon emperyalizminin iç ve dýþ çeliþkileri, onu yalnýz eþi
görülmemiþ serüvenci bir savaþa sürüklemekle kalmamýþ, ayný zamanda onu kesin yýkýmýna da yaklaþtýrmýþtýr. Toplumsal geliþme
bakýmýndan, Japonya, artýk ilerlemekte olan bir ülke deðildir; savaþ,
[sayfa 240] egemen sýnýflarýn umduklarý refahý getirmek þöyle dursun,
tam tersine. Japon emperyalizminin çökmesine yolaçacaktýr. Japon savaþýnýn geriletici doðasý ile kastettiðimiz budur. Bu gerici nitelik, Japon emperyalizminin askeri-feodal karakteriyle birlikte,
Japon savaþýna özgü vahþeti doðuruyor. Bütün bunlar, Japonyadaki
uzlaþmaz sýnýf karþýtlýðýný, Japon ve Çin uluslarý arasýndaki uzlaþmaz
karþýtlýðý ve Japonya ile dünyanýn geri kalan ülkelerinin çoðu arasýndaki uzlaþmaz karþýtlýðý harekete getirecektir. Japon savaþýnýn gerici ve barbar karakteri, Japonyanýn kaçýnýlmaz yenilgisinin ana nedeni
olacaktýr. Üçüncüsü, Japon savaþý, Japonyanýn büyük askeri, ekonomik, politik ve örgütlenme gücüne dayanýlarak yönetilmekle birlikte, elveriþsiz bir doðal duruma da dayalýdýr. Japonyanýn askeri,
ekonomik, politik örgütlenme gücü büyüktür, ama nicelik bakýmýn-
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dan yetersizdir. Japonya, nispeten küçük bir ülkedir, insan gücü,
askeri, mali ve hammadde kaynaklarý sýnýrlýdýr ye uzun bir savaþa
dayanamaz. Japonyayý yönetenler, bu güçlüðü savaþla yenmeye
kalkýþtýlar, ama istediklerinin tam tersi olacaktýr; yani, bu güçlüðü
yenmek için giriþtikleri savaþ, sonunda, bu güçlüðü daha da artýracak ve hatta, Japonya, faþist ülkelerin uluslararasý desteðini kazanmakla birlikte, karþýlaþacaðý uluslararasý muhalefet, bu destekten
daha büyük olacaktýr. Bu karþý koyma, yavaþ yavaþ büyüyecek,
Japonyanýn kazandýðý desteði bozmakla kalmayýp, Japonya üzerinde büyük bir aðýr1ýk da oluþturacaktýr. Haksýz bir davanýn ancak zayýf bir destek görmesi, bir yasa olduðu gibi, Japonyanýn giriþtiði savaþýn gerçek doðasýnýn doðuracaðý sonuç da budur. Özetlersek, Japonyanýn üstünlüðü, büyük savaþma kapasitesidir. Ve zayýf yaný,
yürüttüðü savaþýn gerici ve barbar doðasý, insan gücünün ve doðal
kaynaklarýnýn yetersizliði ve elde ettiði zayýf uluslararasý destektir.
Japon tarafýndaki ayýrýcý özellikler bunlardýr.
11. Çin Tarafý. Birincisi, biz, yarý-sömürge ve [sayfa 241] yarý-feodal bir ülkeyiz. Afyon Savaþý,9 Tayping Devrimi,10 1891 Reform Ha9
Ýngiltere, 18. yüzyýlýn sonundan baþlayarak Çine, yýllarca ve durmadan artan
oranda afyon ihracýna baþladý. Bu durum, hem Çinlileri afyon tiryakisi haline getirdi
ve hem de Çinin elindeki gümüþlerin yaðmasýna yolaçtý. Buna karþý Çinde þiddetli
bir muhalefet doðdu. 1840 yýlýnda, Ýngiltere, Çin ile olan ticaretini korumak
bahanesiyle silahlý saldýrýya geçti. Lin Çe-þu komutasýndaki Çin birlikleri, direnmeye
geçtikleri gibi, Kanton halký kendi kendine, Ýngiliz Birliklerini Ezelim örgütünü
kurdu ve saldýrgan Ýngiliz kuvvetlerine aðýr darbeler indirdi. 1842de, kokuþmuþ
Çing rejimi, Ýngilizler ile Nanking Antlaþmasýný imzaladý. Bu antlaþmaya göre,
Ýngilizlere tazminat ödeniyor, Honkong kenti Ýngilizlere býrakýlýyor, Þanghay, Fuçov,
Amoy, Ninpo ve Kanton, Ýngiliz ticaretine açýk pazar haline getiriyor; Çine yapýlacak
ihracattan alýnacak gümrük resminin Çin ile Ýngilizler arasýnda ortaklaþa saptanmasý
koþulu getiriliyordu. -Ed.
10
Tayping Devrimi ya da Tayping Kutsal Saltanatý Hareketi, 19. yüzyýlda, Çing
hanedanýnýn zulmüne ve feodaliteye karþý giriþilmiþ devrimci bir köylü hareketidir.
1851 Ocaðýnda Hung Siyu-çuyan, Yang Siyu-çing ve baþka önderler, Kuvangsi eyaletine baðlý Çintiyen köyünde bir ayaklanma düzenlediler, ve Tayping Kutsal Saltanatýnýn kurulduðunu ilan ettiler. Kuvangsiden kuzeye doðru ilerleyen köylü ordusu,
1852de, Hunan ve Hopehi iþgal etti. 1853te Kiyangsiden ve Anvaydan geçerek
Nanklngi ele geçirdi. Daha sonra bir kýsým kuvvetler, kuzeye doðru ilerleyerek Tiyentsin dolaylarýna kadar geldiler. Ne var ki, Tayping ordusu iþgal ettiði yerlerde sürekli
üs bölgeleri kuramadýðý gibi, Nankingi baþkent seçen önderler, birçok politik ve
askeri yanlýþlar yaptýlar. Bundan dolayý, Tayping Ordusu Çin hükümetinin ve Ýngiliz,
Amerikan ve Fransýz saldýrganlarýnýn karþý-devrimci ortak saldýrýsýna dayanamadý
ve bu hareket, 1864te yenilgiye uðradý. -Ed.
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reketi,11 1911 Devrimi12 ve Kuzey Seferi,13 -Çini yarý-sömürge ve yarý-feodal durumdan kurtarmaya yönelmiþ devrim ya da reform hareketlerinin- hepsi, ciddi baþarýsýzlýklarla karþýlaþmýþtýr ve Çin yarý-sömürge ve yarý- feodal bir ülke olarak kalmýþtýr. Biz, hâlâ, zayýf bir
ülkeyiz ve askeri, ekonomik ve politik örgütlenme gücü [sayfa 242] bakýmýndan, düþmandan açýkça gerideyiz. Savaþýn kaçýnýlmazlýðýnýn
ve Çinin çabuk bir zafere ulaþmasýnýn olanaksýzlýðýnýn temelini gene
burada bulabiliriz. Ýkincisi, ardýnda yüz yýllýk bir birikimi olan Çin
kurtuluþ hareketi, bugün, eski dönemlerde olduðundan farklýdýr.
Bu harekete karþý çýkan iç ve dýþ kuvvetler, ciddi gerilemelere yolaçmakla birlikte, Çin halkýný piþirmiþtir de. Çin, bugün, askeri, ekonomik, politik ve kültür bakýmýndan Japonya kadar güçlü olmamakla
birlikte, Çinde, bugün, tarihinin hiç bir döneminde görülmemiþ,
ilerici etkenler vardýr. Çin Komünist Partisi ve onun önderliðindeki
ordu, bu ilerici etkenleri temsil etmektedir. Bu ilerici temele dayanan Çinin bugünkü kurtuluþ savaþý, uzatmalý olabilir ve kesin
zafere ulaþabilir. Gerilemekte olan Japon emperyalizminin tersine,
Çin, sabah güneþi gibi yükselen bir ülkedir. Çinin savaþý ilerici bir
savaþtýr, haklý bir savaþtýr. Haklý bir savaþ olduðu için, ulusu birlik
için harekete getirebiliyor. Japon halkýnýn sevgisini ve yeryüzündeki
11
Kang Yu-veyi, Liyang Çi-çayo ve Tan Su-tungun önderlik ettiði 1898 Reform
Hareketi, liberal burjuvazinin ve okur-yazar toprak aðalarýnýn çýkarlarýný temsil
ediyordu. Ýmparator Kuyang Su, hareketi destekliyordu, ama hareket kitleye
dayanmýyordu. Orduyu elinde tutan Yuan Þih-kay, iktidarý ele geçiren ve gericilerin
önderi olan imparatoriçe Dovager Zu-siye, reform taraftarlarýný teslim etti. Ýmparator
Kuyang Su hapsedildi, öteki beþ önderin kafalarý kesildi. Böylece, hareket acý bir
yenilgiyle sona erdi. -Ed.
12
1911 Devrimi, Çing Hanedanýnýn otokratik rejimini deviren bir burjuva
devrimiydi. 10 Ekim 1911de devrimci düþüncelerin etkisinde kalan ordunun bir
kesimi, Hupeh eyaletine baðlý Vuçangda ayaklandý. Burjuvazinin ve küçükburjuvazinin kurduklarý devrimci dernekler, iþçi, köylü ve asker kitleleri ayaklanmaya
katýldý ve çok geçmeden Çing Hanedaný devrildi. 1912 Ocaðýnda, Nankingde, Çin
Cumhuriyeti Geçici Hükümeti kuruldu ve Sun Yat-sen geçici baþkanlýða getirildi.
Böylece, iki bin yýldan fazla süren feodal monarþi yýkýlmýþ oldu. Demokratik
cumhuriyet düþüncesi halk tarafýndan benimsenmiþti, ama devrime önderlik eden
burjuvazi, uzlaþýcý bir doðadaydý. Köylü kitlelerini toprak aðalarý sýnýfýnýn feodal
egemenliðini ezecek þekilde harekete geçirecek yerde, devlet iktidarýný, emperyalist
ve feodal baskýlar altýnda, kuzeyli toprak aðasý Yuan Þih-kaya teslim etti. Bunun
sonucu olarak, devrim yenilgiyle sonuçlandý. -Ed.
13
Çin Devrimci Savaþýnda Strateji Sorunlarý baþlýklý yazýnýn 2 nolu dipnotuna
bakýnýz, s. 93. -Ed.
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ülkelerin pek çoðunun desteðini kazanabiliyor. Üçüncüsü, gene
Japonyanýn tersine, Çin, arazisi geniþ, kaynaklarý zengin, nüfusu
kalabalýk, askeri bol, büyük bir ülkedir ve uzun bir savaþý sürdürecek gücü vardýr. Dördüncüsü ve sonuncusu, Japonyanýn haksýz
davasýna gösterilen pek zayýf desteðin tersine, giriþtiði savaþýn ilerici
ve haklý niteliði, Çine geniþ bir uluslararasý destek kazandýrmýþtýr.
Toparlarsak, Çin in zayýf yaný askeri güçsüzlüðü, üstünlüðü ise giriþtiði
savaþýn ilerici ve haklý niteliði, ülkesinin büyüklüðü ve kazandýðý
uluslararasý büyük destektir. Ýþte [sayfa 243] Çinin ayýrýcý özellikleri bunlardýr.
12. Böylece görülebiliyor ki, Japonyanýn büyük bir askeri,
ekonomik ve politik örgütlenme gücü vardýr, ama giriþtiði savaþ
gerici ve barbarca olduðu gibi, insan gücü ve maddi kaynaklarý da
yetersizdir ve uluslararasý planda elveriþsiz ,bir durumdadýr. Tersine
Çinin askeri, ekonomik, politik örgütlenme gücü daha azdýr , ama
Çin geliþme dönemindedir, giriþtiði savaþ ilerici ve haklýdýr, üstelik
Çin, büyük bir ülkedir ve bu etken, onu, uzatýlmýþ bir savaþý sürdürmeye güç yetirir hale getirmekte ve ona, çoðu ülkelerin desteðini
kazandýrmaktadýr. Bunlar, Çin-Japon savaþýnýn karþýlýklý çeliþik temel
özellikleridir. Bunlar, her iki tarafýn güttüðü politikayý, askeri stratejiyi ve taktikleri saptayan etkenlerdir; bunlar , savaþýn uzatmalý bir
savaþ olmasýný ve sonuçlarýný, yani son zaferin, Japonyanýn deðil,
Çinin olmasýný belirleyen etkenlerdir. Bu savaþ, bu özellikler arasýnda bir yarýþmadýr. Savaþ sýrasýnda bunlar, kendi doðalarýna uygun
olarak, deðiþeceklerdir ve bunu baþka þeyler izleyecektir. Bu özellikler, nesnel olarak vardýr ve halký kandýrmak için uydurulmamýþlardýr. Bunlar, bölük-pörçük parçalar deðildir, savaþýn bütün temel
unsurlarýný oluþturmaktadýr. Bunlar, her iki tarafýn da büyüklü küçüklü bütün problemlerine, savaþýn bütün aþamalarýna nüfuz etmektedir ve önemsiz þeyler deðildir. Çin-Japon savaþýný incelerken,
bu özellikleri kulak ardýna atanlar yanýlýrlar; bu gibilerin düþünceleri,
bir zaman için geçerli gibi görünse bile, savaþýn gidiþi onlarý haksýz
çýkartacaktýr. Biz, bu ayýrýcý özelliklere dayanarak, þimdi ele alýnmasý gerekli problemleri açýklamayý ilerleteceðiz.
ULUSÇA BOYUN EÐME TEORÝSÝNÝN ÇÜRÜTÜLMESÝ

13. Gözleri düþmanýn kuvveti ile bizim zayýflýðýmýz arasýndaki
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karþýtlýktan baþka bir þey görmeyen ve Direnme, [sayfa 244] boyun
eðme demektir, sözünü dillerinden düþürmeyen ulusça boyun
eðme teorisyenleri, þimdi de, savaþý sürdürmek boyun eðme demektir diyorlar. Biz, bunlarý, Japonya ne kadar güçlü olsa da, küçüktür, oysa Çin zayýf olsa da, büyük bir ülkedir demekle inandýramayýz.
Bunlar, küçük ama güçlü bir ülkenin, büyük ama zayýf bir ülkeyi,
geliþmiþ bir ülkenin geri kalmýþ bir ülkeyi yenebileceðini kanýtlamak için, Sung Hanedanýnýn Yuan, Ming Hanedanýnýn Çing tarafýndan yýkýlmasý gibi tarihsel örnekleri kanýt gösterebilirler. Biz, bunlarýn
uzun süre önce olduðunu ve bugünkü özel durumda geçersiz olduðunu söylesek bile, küçük ama güçlü bir kapitalist ülkenin, büyük
ama zayýf ve geri bir ülkeyi yenebileceðini kanýtlamak için, Ýngilterenin Hindistaný boyunduruðu altýna aldýðýný söyleyeceklerdir. Bu
yüzden, bütün bu boyun eðme taraftarlarýný susturmak ve inandýrmak için ortaya baþka kanýtlar koymalý ve hâlâ kararsýz ve þaþýrmýþ
durumda olanlarý inandýrmak için propaganda iþlerinde çalýþanlarý
yeterli kanýtlarla donatmalý ve böylece onlarýn Direnme Savaþýna
olan inançlarýný kuvvetlendirmeliyiz.
14. Bu durumda bizim dayandýðýmýz temeller nelerdir? Çaðýmýzýn ayýrýcý özellikleri. Bu ayýrýcý özellikler, Japonyanýn gerilemekte olmasý ve onu destekleyenlerin azlýðý ile Çinin ilerlemesinde ve
gördüðü yardýmýn çokluðunda, somut olarak yansýmaktadýr.
15. Bizim savaþýmýz herhangi bir savaþ deðildir, Çin ile Japonya arasýnda bindokuzyüz otuzlarda verilen belirli bir savaþtýr.
Düþmanýmýz Japonya, her þeyden önce cançekiþen emperyalist bir
güçtür; Japonya, gerileme dönemine girmiþ olmasý bir yana,
Ýngilterenin henüz yükselme çaðýnda bulunduðu ve Hindistaný dize
getirdiði zamanki Ýngiliz kapitalizminden çok farklý durumda olduðu
gibi, yirmi yýl önce, Birinci Dünya Savaþýndaki Japonyadan da farklýdýr. Bugünkü savaþ, dünya emperyalizminin, ve her þeyden [sayfa 245]
önce, faþist ülkelerin genel çöküþünün arifesinde açýlmýþtýr. Aslýnda, emperyalizmin son umutsuz mücadelesinin doðasýndan olan
bu serüvenci savaþýn düþmanlarýmýz tarafýndan çýkartýlmasýnýn gerekçesi budur. Bu yüzden, savaþýn sonucu olarak Çinin deðil, Japon emperyalizminin egemen çevrelerinin mahvolmasý kaçýnýlmaz
bir zorunluluktur. Üstelik, Japonya, bu savaþa, birçok ülkenin savaþa
tutuþtuðu ya da tutuþmak üzere olduðu bir zamanda ve bizim barbarca saldýrýlara karþý mücadeleye hazýrlandýðýmýz ve Çinin kaderi-
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nin dünyanýn pek çok ülkesinin ve dünya halklarýnýn kaderiyle baðlandýðý bir zamanda giriþmiþtir. Japonyanýn bu ülkelerde ve bu halklar arasýnda uyandýrdýðý muhalefetin asýl nedeni budur.
16. Peki, Çin ne durumda? Bugünkü Çin, öbür tarihsel dönemlerdeki Çin ile karþýlaþtýrýlamaz. Çin, yarý-sömürge ve yarý-feodal bir toplumdur ve bu yüzden, zayýf bir ülke sayýlmaktadýr. Ama
ayný zamanda Çin, tarihsel bakýmdan, ilerleme dönemindedir ve
bu, Japonyayý yenebilecek güçte olmasýnýn ana gerekçesidir. Biz,
Japonyaya karþý Direnme Savaþýnýn ilerici bir savaþ olduðunu söylerken, bu ilericiliði alýþýlagelen ya da genel anlamda kullanmadýðýmýz gibi, Habeþistanýn Ýtalyaya karþý giriþtiði savaþtaki anlamda, ya
da Tayping Devriminde, 1911 Devriminde kullanýldýðý anlamda kullanmýyoruz; biz, bunu, Çinin bugün ilerici olduðu anlamýnda kullanýyoruz. Çin bugün ne bakýmdan ilericidir? Çin, artýk, tümüyle feodal
bir ülke olmadýðý; Çinde, az da olsa kapitalizm bulunduðu için
ilericidir; bir burjuvazimiz ve bir proletaryamýz var; uyanan ya da
uyanmakta olan geniþ halk yýðýnlarýmýz var; Komünist Partimiz ve
politik bakýmdan ileri bir ordumuz var; Komünist Partisinin önderliðindeki Çin Kýzýl Ordusu; uzun yýllarýn verdiði devrimci bir geleneðimiz ve deneyimimiz, özellikle Çin Komünist Partisinin kurulmasýndan beri geçen on yedi yýllýk bir deneyimimiz var. Bu deneyim,
Çinde halký ve politik [sayfa 246] partileri eðittiði gibi, Japonlara karþý
kurulan bugünkü birliðin temellerini de attý. Mademki, 1905 devrimi deneyimi olmaksýzýn Rusyada 1917 zaferi olamazdý deniliyor,
bizim de son on yedi yýlýn deneyimleri olmaksýzýn Direnme Savaþýný
kazanmamýz olanaksýz olurdu diyebiliriz. Ýç durum böyledir.
Bugünkü uluslararasý durumda, Çin, savaþta yapayalnýz deðildir; bu da tarihte görülmemiþ bir gerçektir. Çinin geçmiþte verdiði
savaþlar da, Hindistanýn verdiði savaþlar da yapayalnýz yürütüldü.
Bugün Çini desteklemek için doðan ya da doðmakta olan çok
geniþ ve derin halk hareketleriyle karþýlaþýyoruz. 1917 Rus Devrimi
de uluslararasý destek kazandý ve Rus iþçileriyle köylüleri zafere
ulaþtý, ama bu destek, ölçü, derinlik ve doða bakýmýndan bizimki
kadar geniþ deðildi. Bugün dünyadaki halk hareketleri görülmemiþ
bir geniþlikte ve derinlikte geliþiyor. Sovyetler Birliðinin varlýðý, bugünkü uluslararasý politikada yaþamsal bir etkendir ve Sovyetler
Birliði, Çini, kuþkusuz, büyük bir istekle destekleyecektir, yirmi yýl
önce böyle bir þey yoktu. Bütün bu etkenler, Çinin son zaferi için
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vazgeçilmez önemdeki koþullarý yarattý ve yaratagidiyor. Geniþ ölçüde dolaysýz yardým, bugün için yetersiz ve yavaþ yavaþ olacak, ama
Çin, ilerici ve büyük bir ülke, ve bunlar, ona savaþý uzatma gücü
veren ve uluslararasý yardým beklemesini ve almasýný saðlayan etkenlerdir.
17. Bir de þu var: Japonya, arazisi dar, kaynaklarý ve nüfusu
az, asker sayýsý sýnýrlý küçük bir ülke olmasýna karþýlýk, Çin, arazisi
geniþ, kaynaklarý zengin, nüfusu kalabalýk, askeri pek bol olan büyük
bir ülkedir; böylece, güçlülük ve zayýflýk arasýndaki karþýtlýðýn yanýnda, bir de küçük bir ülke ile büyük bir ülke, gerileme ve zayýf destek ile ilerleme ve kuvvetli destek arasýndaki karþýtlýk vardýr. Ýþte
bunun içindir iki, Çin, asla dize getirilemeyecektir. Güçlülük ve zayýflýk arasýndaki karþýtlýktan çýkan sonuç þudur: Japonya, belirli bir
süre ve belirli bir ölçüde Çini ezebilir, ve Çinin [sayfa 247] önünde çetin bir yol vardýr, Direnme Savaþý çabuk sonuca baðlanan bir savaþ
deðil, uzatmalý bir savaþ olacaktýr; ama öteki karþýtlýktan da -yani
büyük, ilerici ve desteklenen bir þeye karþý, küçük, gerileyen ve
zayýf destek gören bir ülkenin bulunmasý karþýtlýðýndan- çýkan sonuç þudur: Japonya, Çini sürgit ezemez, sonunda ne olursa olsun
yenilecektir; oysa Çin, asla boyunduruk altýna alýnamayacak, kesin
zaferi elbette kazanacaktýr.
18. Habeþistan niçin yenildi? Birincisi, Habeþistan sadece zayýf
deðil, küçüktü de. Ýkincisi, Habeþistan Çin kadar ileri deðildi; kölelikten serflik sistemine geçmekte olan, Komünist Partisi þöyle dursun ne burjuva partileri ve ne de kapitalizmi olan, Sekizinci Hareket
Ordusu þöyle dursun, Çin ordusuna benzeyen bir ordusu bile olmayan bir ülkeydi. Üçüncüsü, düþmanýn karþýsýnda tutunamadý ve uluslararasý yardým gelene kadar bekleyemedi, savaþý bir baþýna vermek
zorunda kaldý. Dördüncüsü ve en önemlisi, Ýtalya ya karþý verdiði
savaþýn yönetiminde yanlýþlýklar vardý. Bunlardan dolayý, Habeþistan,
boyunduruk altýna alýndý. Ama Habeþistanda hâlâ yaygýn bir gerilla
savaþý var ve bu savaþ sürerse, dünya durumu deðiþince Habeþler,
ülkelerini kurtarmaya güç yetirebileceklerdir.
19. Ulusça boyun eðme teorisyenleri, önce direnme boyun
eðmedir, sonra da savaþý sürdürmek boyun eðmek demektir
iddialarýný kanýtlamak için, modern Çinde kurtuluþ hareketlerinin
baþarýsýzlýkla sonuçlanan tarihini öne sürerlerse, yanýtýmýz þudur:
Devir deðiþti. Hem Çinin kendisi, hem Japonyadaki iç durum ve
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hem de uluslararasý çevre, hepsi farklý. Çinin deðiþmeyen yarýsömürge ve yarý-feodal durumu, hâlâ oldukça zayýf olmasýna karþýlýk,
Japonyanýn dünden daha güçlü olduðu ciddi bir sorundur. Japonyanýn bugün için Japon halkýnýn dizginlerini hâlâ elinde bulundurduðu ve Çini istila etmek için uluslararasý çeliþkilerden yararlandýðý da bir gerçektir. Ama uzun bir [sayfa 248] savaþta bu þeyler ister
istemez karþýtlarýna dönüþür. Bu deðiþiklikler, henüz gerçekleþmedi,
ama ilerde gerçekleþecektir. Boyun eðmeden yana olanlar, bu noktayý atlýyorlar. Çine gelince, þimdiden yeni bir halkýmýz, yeni bir
politik partimiz, yeni bir ordumuz ve Japonyaya karþý yeni bir direnme politikamýz var. On yýl önceye göre çok farklý bir durum. Üstelik
bütün bunlar daha da geliþecektir. Kurtuluþ hareketlerinin defalarca baþarýsýzlýkla karþýlaþtýðý ve bunun sonucu Çinin bugünkü direnme savaþý için daha büyük bir gücü biriktiremediði, tarihsel ve acý
bir derstir. Ve artýk, devrimci güçlerimizden hiç birini yokolmaya
býrakmamalýyýz. Gene de, bugünkü temel üzerinde büyük bir çaba
göstererek yavaþ yavaþ ileriye doðru atýlýr, direnmemizin gücünü
artýrabiliriz. Bütün bu çabalar, Japonlara karþý Büyük Ulusal Birleþik
Cephe üzerinde toplanmalýdýr. Uluslararasý desteðe gelince, doðrudan doðruya ve geniþ ölçüde bir yardým görünürde yoksa da, gerekli koþullar hazýrlanmaktadýr. Çünkü uluslararasý durum eskisine
göre temelden deðiþmiþtir. Modern Çinin kurtuluþ hareketlerindeki sayýsýz baþarýsýzlýklarýn öznel ve nesnel koþullarý vardýr, ama durum bugün bambaþkadýr. Bugün düþmanýn kuvvetliliði ve bizim zayýflýðýmýz gibi Direnme Savaþýný çetinleþtiren pek çok güçlükler var.
Ama þurasý da bir gerçektir ki, düþmaný yenmemiz için elveriþli koþullar var. Yapmamýz gereken þey, kendi öznel çabalarýmýzý bunlara
katmaktýr. Bôylece güçlüklerin üstesinden gelecek, zaferi kazanacaðýz. Bunlar, tarihimizin hiç bir döneminde var olmayan elveriþli
koþullardýr ve iþte bundan ötürü Japonlara karþý Direnme Savaþý,
geçmiþin kurtuluþ hareketleri gibi baþarýsýzlýkla sonuçlanmayacaktýr.
UZLAÞMA MI, DÝRENME MÝ?
KOKUÞMA MI, GELÝÞME MÝ?

20. Ulusça boyun eðme teorisinin tümüyle yersiz [sayfa 249] olduðu, yukarda, ayrýntýlarýyla açýklandý. Ama bu teoriyle baðlanmay-
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an birçok insan var; bunlar, bugünkü duruma çok üzülen samimi
yurtseverlerdir. Onlarý üzen iki þey var: Japonlarla bir uzlaþma ve
politik geliþme olanaklarý konusundaki kuþkular. Bu iki cansýkýcý
sorun, enine boyuna tartýþýlýyor ve bir çözüme varýlamýyor. Þimdi
bunlarý inceleyelim.
21. Daha önce de açýklandýðý gibi, uzlaþma sorununun kendi
toplumsal kökleri vardýr ve bu kökler var oldukça bu sorun ortaya
çýkagidecektir. Ama uzlaþma bir çare deðildir. Bu noktayý kanýtlamak için gene Japonyaya, Çine ve uluslararasý duruma bakmamýz
yeter. Önce Japonyayý alalým. Direnme Savaþýnýn baþýnda, uzlaþmaya elveriþli bir atmosferin doðabileceði bir zamanýn geleceðini
tahmin ettik; yani Kuzey Çini, Kiyangsuyu ve Çeki Yangý iþgal ettikten sonra Japonya, Çini teslim olmaya zorlayan bir yola baþvuracaktý. Gerçekten de bu plana baþvurdu, ama tehlike çabucak
atlatýldý. Bunun bir nedeni, düþmanýn her yerde barbarca bir politika izlemesi ve düpedüz yaðmaya giriþmesidir. Çin teslim olsaydý,
her Çinli, yurtsuz bir köle olurdu. Düþmanýn yaðmacý politikasý, Çini
boyunduruk altýna alma politikasý, maddi ve manevi olmak üzere
iki yanlýydý. Bu iki yanlý politika, bütün Çinlilere, yalnýzca alt tabakaya giren halka deðil, ama üst tabaka üyelerine de uygulandý. Sonunculara elbette daha nazikçe davranýlýyordu, ama fark ilkede deðil,
uygulamanýn derecesinde idi. Aslýnda düþman, Çinin iç kesimlerinde, üç kuzey eyaletinde uyguladýðý eski tedbirlerin aynýsýný uyguluyor. Maddi yönden, yoksul halkýn yiyeceðini, giyeceðini bile e!inden
alýyor, onlarý aç ve çýplak býrakýyor. Üretim araçlarýný yaðma ediyor,
Çin ulusal sanayiini zincire vuruyor. Manevi bakýmdan, Çin halkýnýn
ulusal bilincini yok etmeye çalýþýyor. Doðan Güneþ bayraðý altýnda
bütün Çinliler, uysal uyruklar olmaya, Çin ulusal ruhunu zerre kadar
göstermeleri [sayfa 250] yasaklanmýþ yük hayvanlarý derekesine
düþmeye zorlanýyor. Düþmanýn bu barbar politikasý, Çinin ta iç kesimlerine kadar uygulanacaktýr. Japonya, o obur iþtahýyla, savaþý
durdurmaya hiç niyetli deðildir. Japon bakanlar kurulunun Çindeki
bütün halk tabakalarýný öfkelendiren 16 Ocak 1938 tarihli demecinde belirtilen politika14 inatla yürütülmekte. Bu öfkeyi Japon savaþýnýn
14
16 Ocak 1938de, Japon kabinesi, Japonyanýn Çini zorla boyunduruk altýna
alacaðýný ilan etti. Ayný günlerde, tehditle ve bazan da tatlýlýkla, Kuomintang
hükümetini teslim olmaya zorluyordu. Eðer Kuomintang hükümeti direnme niyetini
sürdürürse Japon hükümetinin Çinde yeni bir kukla hükümet kuracaðýný, açýlacak
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gerici ve barbar özelliði iyice körükledi; kaderden kaçýlmaz sözü
doðrulandý ve halk arasýnda kesin düþmanlýk duygusu billurlaþtý.
Düþmanýn ilerde, ilk fýrsatta, yeniden Çini teslim olmaya zorlama
planýný uygulamasý beklenir ve bizim boyun eðme taraftarlarý yeniden kovuklarýndan çýkarlar ve büyük bir olasýlýkla (Ýngiltere, Amerika, Fransa ve özellikle Ýngilterenin üst tabakasý arasýndaki) yabancý
unsurlarla suç ortaðý olarak iþbirliðine giriþirler. Ne var ki, olaylarýn
genel gidiþi böyle bir teslime izin vermeyecektir. Japon savaþýnýn
aman vermez ve barbar özelliði, sorunun bu yanýný karara baðlamýþ
bulunuyor.
22. Ýkincisi, Çini ele alalým. Direnme Savaþýnda Çinin azmini destekleyen üç etken var. Her þeyden önce halký Japonlara direnmede yöneten güvenilir bir kuvvet olarak Komünist Partisi var.
Sonra, Ýngiltereye ve Amerikaya sýrtýný dayamýþ, ve bu yüzden, onlar söylemedikçe Japonlara teslim olmaya yanaþmayacak Kuomintang var. Son olarak, çoðu uzlaþmaya karþý olan ve Direnme Savaþým
destekleyen öteki politik partiler ve gruplar var. Bu üçü arasýndaki
birlik sonucu, uzlaþmadan yana olan kimse, hainlerle birlik olacak,
ve herkes onu cezalandýrmaya hak kazanacaktýr. Ýhanet etmek istemeyen herkesin tutacaðý tek yol, [sayfa 251] birleþmek ve Direnme
Savaþýný sonuna kadar sürdürmektir. Bundan dolayý, uzlaþmanýn
baþarýya ulaþmasý olasýlýðý yok gibidir.
23. Üçüncü olarak, uluslararasý durumu ele alalým. Japonlarýn müttefikleri ile öteki kapitalist ülkelerin üst tabakalarýndaki bazý
unsurlar dýþýnda bütün dünya, Çinin uzlaþmasýndan deðil, direnmesinden yana. Bu etken, Çinin umutlarýný pekiþtiriyor. Bugün,
bütün ülke halký, uluslararasý güçlerin yavaþ yavaþ Çine yardým
edeceði umudunu besliyor. Bu boþ bir umut deðil; özellikle Sovyetler Birliðinin varlýðý, Direnme Savaþýnda Çine cesaret veriyor. Þimdi
her zamankinden güçlü olan sosyalist Sovyetler Birliði, her zaman,
Çinin sevincini de kederini de paylaþtý. Kapitalist ülkelerin gözleri
kârdan baþka bir þey görmeyen üst tabaka üyelerinin hepsinin tam
tersine Sovyetler Birliði, bütün zayýf ülkelere ve bütün devrimci
savaþlara yardýmý görev sayýyor. Yani Çin, savaþý yapayalnýz vermiyor; genellikle uluslararasý desteði kazandýðý gibi, özellikle Sovyetlerin yardýmýna da dayanýyor. Çin ile Sovyetler Birliði, coðrafi bakýmdan
görüþmelerde Kuomintangý taraf olarak kabul etmeyeceðini ilan ediyordu. -Ed.
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yanyana; bu durum, Japonyanýn sýkýntýsýný artýrdýðý gibi, Çin in Direnme Savaþýný da kolaylaþtýrýyor. Japonyaya coðrafi yakýnlýk Çinin
direnmesindeki güçlükleri artýrdýðý gibi, Sovyetlere olan yakýnlýðý da
Direnme Savaþý için ayrýca lehte bir durum.
24. Bu konuyu þöyle bir sonuca baðlayabiliriz: uzlaþma tehlikesi varolmakla birlikte, üstesinden gelinebilir. Düþman, politikasýný
bir dereceye kadar deðiþtirse bile, temelinden deðiþtiremez. Çinde
uzlaþmanýn toplumsal kökleri varsa da, uzlaþmaya karþý olanlar
çoðunluktadýr. Uluslararasý plandaki bazý güçler de uzlaþmadan yana,
ama ana güçler direnmeden yanadýrlar. Bu üç etkenin birleþmesi,
uzlaþma tehlikesinin bir yana itilmesi ve Direnme Savaþýnýn sonuna
kadar sürdürülmesi olanaðýný saðlýyor.
25. Þimdi de ikinci soruyu yanýtlayalým. Yurdumuzdaki [sayfa
252] politik geliþme ile Direnme Savaþý azmi birbirinden ayrýlamaz.
Politik geliþme ne kadar büyük olursa, savaþ azmimiz o kadar fazla;
savaþ azmimiz ne kadar fazla olursa, politik geliþmemiz o kadar
büyük olur. Ama aslýnda her þey bizim Direnme Savaþý azmimize
baðlý. Kuomintang rejimi altýndaki çeþitli alanlarda, arzu edilmeyen
geliþmeler çok önemlidir ve bu zararlý etkenlerin yýllardýr birikmesi,
geniþ yurtsever saflarý arasýnda büyük kaygý ve gevþeme kaynaðý
olmaktadýr. Ama kötümserliðe yer yok, çünkü Direnme Savaþýndaki
deneyim, Çin halkýnýn, son on ayda, geçmiþteki birçok yýllarda yitirdiði ilerleme kadar ilerlediðini göstermiþtir. Uzun kokuþma yýllarýnýn birbiri üzerine binen etkileri, halkýn Japonlara karþý direnme
gücünün geliþmesini ciddi þekilde engelliyor ve zaferlerimizi sýnýrlýyor ve savaþta kayýplar vermemize yolaçýyorsa da, Çindeki Japonyadaki ve bütün dünyadaki genel durum, Çin halkýnýn ilerlemekte
olduðunu gösteriyor. Bu ilerleme, ilerlemeyi engelleyen kokuþma
etkeni yüzünden, yavaþ olacaktýr. Ýlerleme ve ilerlemenin yavaþlýðý,
bugünkü durumun iki özelliðidir ve bu yavaþlýk, savaþýn acil gereklerine ayak uyduramamakta ve yurtseverleri kaygýlandýrmaktadýr.
Ama biz, devrimci bir savaþýn ortasýndayýz ve devrimci savaþ, yalnýzca düþmanýn zehirlerini yokeden bir aþý deðil, bizi de kirlerimizden
arýndýran bir þeydir. Her haklý devrimci savaþ pek çok þeyi deðiþtirebilen ya da bu deðiþiklik için yollarý açan pek büyük bir güç taþýr.
Çin-Japon savaþý, hem Çini, hem Japonyayý deðiþtirecektir. Yeter
ki, Çin, Direnme Savaþýnda ve Birleþik Cephede dirensin. Eski Japonya, yeni bir Japonyaya; eski Çin, yeni bir Çine dönüþecektir. Ve
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hem Çindeki ve hem de Japonyadaki halk, ve baþka þeyler, savaþ
sýrasýnda da, savaþtan sonra da, deðiþecektir. Japonlara karþý savaþ
ile ulus olarak yeniden kuruluþumuz birbiriyle sýký sýkýya iliþkilidir.
Japonyanýn da deðiþeceðini söylemek, yöneticilerinin giriþtikleri saldýrý [sayfa 253] savaþýnýn yenilgiyle sonuçlanacaðýný ve belki de Japon
halkýnýn bir devrim yapmasýna yolaçacaðýný söylemektir. Japon halk
devriminin zafer günü, Japonyanýn deðiþme günü olacaktýr. Bütün
bunlar, Çinin Direnme Savaþý ile yakýndan ilgilidir ve hesaba katýlmasý gerekli þeylerdir.
ULUSÇA BOYUN EÐME TEORÝSÝ YANLIÞTIR
ÇABUK ZAFER TEORÝSÝ DE YANLIÞTIR

26. Nispi kuvvet, büyüklük, geliþme ya da gerileme ve desteklenme durumu gibi temel karþýt özellikler bakýmýndan düþmanla
aramýzda yaptýðýmýz karþýlaþtýrmalý incelememizde, ulusça boyun
eðme teorisini çürütmüþ bulunuyoruz. Ayrýca, uzlaþmanýn niçin olasý olmadýðýný ve politik ilerlemenin olanaklý olduðunu açýkladýk.
Boyun eðme taraftarlarý, yalnýzca güçlülük ve zayýflýk arasýndaki çeliþki üzerinde durarak, öteki bütün çeliþkileri savsýyor ve bunu tezlerine temel alacak þekilde þiþiriyorlar. Kuvvetler arasýndaki karþýtlýk
üzerinde durmalarý, onlarýn tek yanlýlýklarýný gösteriyor ve konunun
bu yönünü abartmalarý ise öznel olduklarýný ortaya koyuyor. Böylece, soruna bütünüyle bakýlýnca, onlarýn dayandýklarý bir temel olmadýðý ve yanýldýklarý görülür. Ne boyun eðmeden yana ve ne de
kötümser olmayýp, belirli bir zamanda ve belirli bir bakýmdan, bizim gücümüzle düþmanýnki arasýndaki açýk eþitsizlik ya da ülkedeki çöküntü yüzünden þu an için kötümser bir hava içinde olanlara
gelince, onlarýn da konuyu tek yanlý ve öznel olarak ele aldýklarýný
söylememiz gerekir. Ama onlarýn yola gelmeleri nispeten daha kolay. Onlar bir defa uyarýldýlar mý, durumu kavrayacaklardýr; çünkü
onlar, yurtseverdirler ve yanýlgýlarý geçicidir.
27. Çabuk zaferden sözedenler de ayný þekilde yanýlýyorlar.
Onlar, ya kuvvetlilikle zayýflýk arasýndaki çeliþkiyi büsbütün unutarak yalnýz öteki çeliþkileri ansýyorlar ya da [sayfa 254] Çinin üstün yanlarýný gerçeðe uymayacak þekilde abartýyorlar. Bunlar, bir anlýk kuvvet
dengesini yersiz bir kibirlilik içinde deðerlendiriyor ve týpký Gözönündeki bir yaprak, Tay Daðýný kapatýr atasözünde olduðu gibi,
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bütün durum için geçerli sayýyorlar. Kýsacasý, onlar, düþmanýn kuvvetli, bizim ise zayýf olduðumuzu kabul etmek cesaretini gösteremiyorlar. Çoðu zaman bu gerçeði yadsýdýklarý için, gerçeðin bir yanýný
yadsýmýþ oluyorlar. Bunlar üstünlüklerimizin de sýnýrlý olduðunu kabul etmek cesaretini gösteremiyorlar, ve böylece gerçeðin bir yanýný daha yadsýmýþ oluyorlar. Sonuç olarak, küçük ve büyük yanlýþlar
yapýyorlar, ve öznellik ile tek yanlýlýk, burada da, zarar veriyor. Bu
dostlarýn da yürekleri yerli yerinde ve onlar da yurtsever kiþiler.
Ama beylerimizin gönülleri aslýnda yüce olmakla birlikte, görüþleri
yanlýþtýr ve bunlara uyarak hareket eden, baþýný taþ duvara çarpar.
Çünkü, durumun deðerlendirmesi gerçeðe uymazsa, hareket hedefine ulaþamaz; böylesine hareket, ordunun yenilgisi, ulusun boyun
eðmesi, tutsaklýðý demektir. Bu bakýmdan, sonuçta, yenilgiyi önceden kabul edenlerle ayný kapýya çýkýlmýþ olur. Çabuk zafere ulaþma
teorisinin de iþe yaramadýðý görülüyor.
28. Biz, ulusça boyun eðmenin tehlikesini yadsýyor muyuz?
Hayýr, yadsýmýyoruz. Çinin iki olasý gelecekle karþý karþýya olduðunu biliyoruz. Kurtuluþ ya da tutsaklýk. Bu ikisi, þiddetli bir çatýþma
halinde. Bizim görevimiz, kurtuluþa ulaþmak ve tutsaklýðý ortadan
kaldýrmaktýr. Kurtuluþun koþullarý, Çinin geliþmesi, ilerlemesi (ki
bu ana koþuldur), düþmanýn içinde bulunduðu güçlükler ve uluslararasý destektir. Biz, boyun eðme taraftarlarýndan farklýyýz. Nesnel
bir çözümleme ve çok yanlý bir görüþ sonunda, ulusça boyun eðme
ve kurtuluþ olasýlýklarý üzerinde duruyor, kurtuluþun çok daha olasýlýðý bulunduðunu görüyor, bunun baþarýya ulaþma koþullarýný gösteriyor ve bunlarý saðlamaya çalýþýyoruz. Boyun eðme taraftarlarý,
öznel ve tek yanlý bir [sayfa 255] görüþle, tek olasýlýðý, yani ulusça boyun
eðmeyi kabul ediyorlar. Kurtuluþ için gerekli koþullarý göstermek ya
da bunlarý saðlamak uðruna çaba göstermek þöyle dursun, kurtuluþ
olasýlýðýný bile kabul etmiyorlar. Ayrýca, biz, uzlaþma ve kokuþma
eðilimlerini kabul etmekle birlikte belirttiðimiz öteki eðilim ve olaylarý da görüyor ve bunlarýn zamanla duruma egemen olacaklarýný
ve daha þimdiden ilk koþullarla þiddetli bir çatýþma içinde olduklarýný da kabul ediyoruz. Üstelik biz saðlýklý eðilimlerin ve olaylarýn
egemen olmasý için gerekli koþullarý gösteriyor, uzlaþma eðilimlerinin üstesinden gelmeye, ülkedeki kokuþmuþ durumu deðiþtirmeye
çalýþýyoruz. Bu yüzden, kötümserlerin tersine, umutsuz deðiliz.
29. Biz de çabuk bir zaferi sevinçle karþýlardýk; þeytanlarý
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bir gecede sürüp çýkartmayý herkes ister. Ama biz, bazý kesin ve belirli koþullar olmadýkça, çabuk bir zaferin nesnel gerçeklikte deðil,
ancak insanýn hayalinde varolabileceðine iþaret ediyoruz. Bu, bir
düþtür ve yanlýþ bir teoridir. Hem düþmanla ve hem de bizimle ilgili
bütün koþullarýn nesnel ve ayrýntýlý bir deðerlendirmesini yaptýktan
sonra, biz, kesin zafere götürecek tek yolun uzatmalý savaþ stratejisi
olduðuna iþaret ediyoruz ve temelsiz çabuk zafer teorisini reddediyoruz. Kesin zafer için bütün vazgeçilmez koþullarýn saðlanmasý
uðruna çaba gösterilmesi düþüncesindeyiz. Bu koþullar ne kadar
erken ve tam saðlanýrsa, zaferden o kadar emin olacaðýz ve zafere
daha erken ulaþacaðýz. Savaþýn ancak bu yoldan kýsaltýlabileceðine
inanýyoruz ve gevezelikten öteye gitmeyen ve her þeyi ucuza elde
etmek çabasýndan baþka bir þey olmayan çabuk zafer teorisini reddediyoruz.
NEDEN UZATMALI BÝR SAVAÞ?

Þimdi de uzatmalý savaþ problemini inceleyelim. [sayfa 256] Neden uzatmalý bir savaþ? sorusunun doðru bir yanýtýna, ancak Çin
ile Japonya arasýndaki bütün temel karþýtlýklara dayanýlarak
ulaþýlabilir. Örneðin, eðer biz, sadece düþmanýn kuvvetli bir emperyalist güç, bizim ise zayýf bir yarý-sömürge, yarý-feodal bir ülke olduðumuzu söylersek, ulusça boyun eðme teorisine düþme
tehlikesiyle yüzyüze geliriz. Çünkü bir mücadele, yalnýzca zayýfý
kuvvetliyle karþý karþýya koyarak, teoride de, uygulamada da uzatýlamaz. Mücadele, yalnýzca büyüðü küçükle, ilericiyi gericiyle ya da
bol yardýmý kýt yardýmla karþý karþýya koymakla da uzatýlmýþ olmaz.
Küçük bir ülkenin büyük bir ülke tarafýndan ya da büyük bir ülkenin
küçük bir ülke tarafýndan ilhaký olaðan iþlerdendir. Güçlü olmayan
ilerici bir ülkenin, büyük ve gerici bir ülke tarafýndan yýkýldýðý çok
görülmüþtür. Ayný þey, ilerici olup da güçlü olmayan her þey için
söylenebilir. Bol ya da kýt yardým önemli ama ancak yardýmcý bir
etkendir ve etki derecesi her iki taraftaki temel etkenlere baðlýdýr.
Onun için biz, Japonlara Karþý Direnme Savaþý, uzatmalý bir savaþ
olacaktýr dediðimiz zaman, bu sonucu, her iki tarafý etkileyen bütün
etkenlerin iç iliþkilerinden çýkartýyoruz. Düþman kuvvetli, biz zayýfýz,
boyun eðme tehlikesi var. Ama öte yandan, düþmanýn eksiklikleri,
bizim üstünlüklerimiz var. Çabalarýmýzla, düþmanýn üstünlükleri ve
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bizim eksiklerimiz azaltýlabilir. Öte yandan, bizim üstünlüklerimiz
çoðaltýlabildiði gibi eksikliklerimize de çare bulunabilir. Yani, biz,
son zaferi kazanabilir ve tutsaklýktan kurtulabiliriz, oysa düþman,
eninde sonunda yenilecek ve bütün emperyalist sisteminin çôküþünü önleyemeyecektir.
31. Düþmanýn yalnýz bir bakýmdan üstünlüðü olduðu ve bütün
baþka bakýmlardan eksiklikleri olduðu, bizim de yalnýz bir yönden
eksikliðimiz, bütün baþka bakýmlardan üstünlüðümüz olduðuna göre,
bu durum niçin bir denge yaratmadý da, tersine, bugün için düþmana
bir üstünlük saðladý? Sorunu böylesine biçimsel bir yoldan ele alamayacaðýmýz [sayfa 257] açýktýr. Þimdilik düþmanýn kuvvetiyle bizim
zayýflýðýmýz arasýndaki fark öylesine büyük ki, düþmanýn eksikliklerinin, gücünü bastýracak þekilde büyümesi bugün için beklenemeyeceði gibi, bizim üstünlüklerimizin de, zayýflýðýmýzý örtecek derecede
geliþmediði ve bugün için geliþemeyeceði gerçektir. Bundan dolayý, þimdilik bir denge deðil, ancak dengesizlik olabilir.
32. Direnme Savaþýnda ve birleþik cephede gösterdiðimiz
azim, düþmanýn gücünü ve üstünlüðünü az da olsa deðiþtirmiþ olmakla birlikte, henüz köklü bir deðiþme yoktur. Bu durumda, savaþýn
belli bir döneminde, düþman belli bir ölçüde zafer kazanacak, biz
yenilgiye uðrayacaðýz. Peki, düþmanýn belli bir ölçüde zafer kazandýðý, bizim yenilgilere uðradýðýmýz bu dönem, niçin sýnýrlý olacak da
kesin zafer ve yenilgiyle sonuçlanmayacak? Bunun nedeni, önce,
baþlangýçtan beri düþmanýn kuvvetinin ve bizim zayýflýðýmýzýn kesin
deðil, nispi olmasý; sonra, bizim Direnme Savaþý ve birleþik cephe
azmimizin bu nispiliði daha da artýrmasýdýr. Baþlangýçtaki duruma
oranla, düþman, hâlâ kuvvetli, ama elveriþsiz etkenler, onun üstünlüðünü, yokedecek derecede deðilse de, azaltmýþtýr. Ayný þekilde,
biz, hâlâ zayýfýz, ama elveriþli etkenler, zayýflýðýmýzý, henüz üstünlüðe dönüþtürecek derecede deðilse de telafi etmiþtir. Yani, düþman
nispeten kuvvetli ve biz nispeten zayýfýz, düþman nispeten üstün,
biz nispeten geri durumdayýz. Her iki tarafta da, kuvvetlilik ve zayýflýk, üstünlük ve geri durum hiç bir zaman kesin olmamýþtýr ve üstelik, savaþ sýrasýnda Japonlara karþý direnme ve birleþik cephe konularýndaki azmimiz, bizimle düþman arasýndaki ilk kuvvet dengesini
daha da. deðiþtirmiþtir. Bundan dolayý, bu aþamada, düþmanýn zaferi
ve bizim yenilgimiz tümüyle sýnýrlýdýr ve savaþ, bu yüzden uzatýlmýþ
oluyor.

132

Mao Zedung
Seçme Eserler-II

33. Ama koþullar durmadan deðiþiyor. Savaþ sýrasýnda; doðru
askeri ve politik taktikler kullanýrsak, ilke [sayfa 258] yanlýþlarý yapmazsak ve büyük çaba harcarsak, zamanla düþmanýn lehinde olmayan
ve bizim lehimizde olan koþullar artacak, bunun kaçýnýlmaz sonucu
olarak, nispi kuvvet ve her iki tarafýn nispi durumundaki fark sürekli
olarak deðiþecektir. Yeni bir aþamaya ulaþýlýnca, kuvvetler dengesinde yeni bir deðiþme olacak ve sonunda düþman yenilecek, biz
zafere ulaþacaðýz.
34. Bugün, düþman, hâlâ kuvvetinden sonuna kadar yararlanýyor ve Direnme Savaþýmýz, düþmaný henüz köklü þekilde yýpratamadý. Düþmanýn yetersiz insan gücü ve doðal kaynaklarý, henüz
saldýrý gücünü engelleyecek halde deðil. Tersine, bu saldýrýyý hâlâ
bir dereceye kadar destekleyebiliyor. Hem Japonyadaki karþýtlýklarý
ve hem de Çin ulusunun direnmesini yoðunlaþtýran bir etken olan
savaþýn gerici ve barbar doðasý, düþmanýn ilerlemesini kökten engelleyen bir durum yaratamadý. Düþmanýn uluslararasý planda tecridi günden güne artmakla birlikte, henüz tam deðil. Bize yardým
edeceðini belirten birçok ülkede, silah ve savaþ gereçleriyle uðraþan
ve kârdan baþka bir þey düþünmeyen kapitalistler, Japonyayý hâlâ
büyük miktarda savaþ gereçleriyle donatýyorlar15 ve bunlarýn hükümetleri,16 Japonyaya karþý pratik tedbirler almak konusunda Sovyetler Birliðine katýlmakta hâlâ çekimser davranýyorlar. Bütün bunlardan þu sonuç çýkýyor ki, bizim Direnme Savaþýmýz çabuk kazanýlamaz ve ancak uzatmalý bir savaþ olabilir. Çine gelince, on aylýk
direnme sýrasýnda askeri, ekonomik, politik ve kültürel alanlarda
bazý geliþmeler olmakla birlikte, düþmanýn saldýrýlarýna engel olabilmek ve karþý-saldýrýya geçebilmek için gerekli durumdan henüz
çok uzaðýz. Ayrýca, nicel olarak, bazý kayýplara katlanmamýz gerekiyor. Lehimizdeki bütün etkenlerin olumlu etkileri görülmekle birlikte, bunlar, [sayfa 259] bizim büyük çabalarýmýz olmaksýzýn düþman
saldýrýsýný durdurmaya ve karþý-saldýrýmýzý hazýrlamamýza yeterli deðildir. Ne memleket içinde kokuþmuþ yönetimin yokediImesi ve ilerlemenin hýzlandýrýlmasý ne de dýþarda Japonlardan yana olan kuvvetlerin kazanýlmasý ve onlara karþý olan kuvvetlerin geniþletilebilBurada ima edilen kapitalistler özellikle ABD kapitalistleridir. -Ed.
Bunlarýn hükümetleri sözüyle Mao Çe-tung, Ýngiltere, Amerika ve Fransa
gibi emperyalist ülkelerin hükümetlerini kastediyor. -Ed.
15
16
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mesi gerçekleþtirilebildi. Bütün bunlardan anlaþýldýðý gibi, savaþýmýz
çabuk kazanýlamaz, ama ancak uzatmalý bir savaþ olabilir.
UZATMALI SAVAÞIN ÜÇ AÞAMASI

35. Çin-Japon savaþý uzatmalý bir savaþ ve kesin zafer Çinin
olacaðý için, bu savaþýn üç aþamadan geçeceði mantýklý olarak kabul edilebilir. Ýlk aþama, düþmanýn stratejik saldýrýsý ve bizim stratejik savunmamýz dönemini kapsar. Ýkinci aþama, düþmanýn stratejik
takviye ve bizim karþý-saldýrýya hazýrlanma dönemimiz olacaktýr.
Üçüncü aþama, bizim stratejik karþý-saldýrý ve düþmanýn stratejik
geri çekilme dönemi olacaktýr. Bu üç aþamadaki somut durumu
önceden görmek olanaksýz ise de, savaþýn bazý ana çizgileri, bugünkü koþullarýn ýþýðý altýnda ortaya konulabilir. Olaylarýn nesnel
akýþý, birçok kývrýmlarý ve dönemeçleri taþýyacak þekilde pek zengin ve çeþitlidir ve hiç kimse, Çin-Japon savaþý konusunda kehanette bulunamaz. Gene de, savaþýn stratejik yönetimi için, genel gidiþ
çizgisinin bir taslaðý yapýlmak gerekir. Bu taslaðýn bundan sonraki
olaylara týpý týpýna uymamasý, üzerinde düzeltmeler yapýlmasý olanaklý olmakla birlikte, uzatmalý savaþa kesin ve amaca uygun bir yön
verilebilmesi için bunun yapýlmasý gereklidir.
36. Ýlk aþama henüz sona ermedi. Düþmanýn amacý, Kantonu
Vuhaný ve Lançovu iþgal etmek ve bu üç noktayý birleþtirmektir.
Bu amaca ulaþmasý için, düþmanýn en az elli tümen ya da aþaðý
yukarý birbuçuk milyon insan kullanmasý, birbuçuk-iki yýl harcamasý ve on milyar yen harcamasý [sayfa 260] gerekir. Bu kadar derinlere nüfuz ederken, sonuçlarý hayal edilemeyecek kadar felaketli
büyük güçlüklerle karþýlaþacaktýr. Kanton-Hankov demiryolu ile Siyan-Lançov karayolunu iþgale giriþirken korkunç muharebeler vermesi gerekecek ve böylelikle, bu planýnda bile baþarýya ulaþamayabilecektir. Ama biz, harekât planlarýmýzý yaparken, düþmanýn bu üç
noktayý ve; belirli bazý bölgeleri de iþgal edebileceði, bunlarý birbiriyle baðlayabileceði varsayýmýna dayanmalý, kuvvetlerimizi uzatmalý
bir savaþa göre yaymalýyýz. Böylece, düþman planýný uygulayabilirse, onunla baþa çýkmaya güç yetirebileceðiz. Bu aþamada, mücadele þekli olarak gerilla ve mevzii savaþlar ile desteklenen hareketli
savaþý kabul etmeliyiz. Kuomintang askeri makamlarýnýn öznel yanýlgýlarý sonucu, bu aþamanýn ilk evresinde mevzii savaþa öncelik
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verilmiþti, oysa bu aþama bütünüyle düþünülürse, bu çeþit mücadele ancak yardýmcý bir rol oynayabilir. Bu aþamada Çin, geniþ bir
birleþik cephe kurdu ve görülmemiþ. bir birlik saðladý. Düþman sonuca çabuk varma planýný gerçekleþtirmek ve büyük bir çaba harcamaksýzýn bütün ülkeyi ele geçirmek için, Çini teslim olmaya zorlama
yolunda çok aþaðýlýk ve bayaðý yollara baþvurduysa da, þimdiye
kadar bunda baþarýya ulaþamadý ve ilerde de baþarýya ulaþmasý
olasýlýðý pek azdýr. Bu aþamada, büyük kayýplara karþýn, Çin, büyük
geliþmeler gösterecek ve bu durum ikinci aþamadaki sürekli direnmesinin temelini oluþturacaktýr. Þimdiki aþamada, Sovyetler Birliði,
Çine önemli yardýmlarda bulunmuþtur. Düþman tarafýnda maneviyat bozukluðunun belirtileri baþlamýþ, ordusunun saldýrý hýzý, bu
aþamanýn orta evresinde, ilk evresindekine oranla azalmýþtýr. Son
evrede bu hýzýn daha da azalacaðý kuþkusuzdur. Maliyesinde ve
ekonomisinde çökme iþaretleri belirmiþ; halkýnda ve askerleri arasýnda savaþ býkkýnlýðý baþlamýþtýr. Savaþýn yönetimini elinde bulunduran klik içinde savaþ bezginliðinin belirtileri görülmeye baþlanýyor, savaþýn geleceði [sayfa 261] konusunda kötümserlik geliþiyor.
37. Ýkinci aþama, stratejik durgunluk denilebilecek dönem
olacaktýr. Ýlk aþamanýn sonunda düþman, asker eksikliði ve bizim
azimli direniþimiz dolayýsýyla stratejik savunmasý için bazý uç noktalarý sabitleþtirmek zorunda kalacak týr. Bu aþamada, stratejik saldýrýya son verecek ve iþgal ettiði bö1geleri koruma aþamasýna girecektir. Bu ikinci aþamada, düþman bir yandan Çin halkýný soyup soðana çevirirken, bir yandan da ele geçirdiði bölgeleri korumaya,
oralarda hileli yöntemlerle kukla hükümetler kurarak, oralarý kendisine maletmeye çalýþacaktýr. Ne var ki, bu çabasýnda da inatçý gerilla savaþýyla karþýlaþacaktýr. Düþmanýn gerisinin korunmasýz olmasý
gerçeðinden yararlanan gerillalarýmýz, ilk aþamada büyük geliþmeler
gösterecek, birçok üs bölgeleri kurulacak, iþgal edilen yerlerde düþmanýn yerleþmesi ciddi þekilde engellenecek ve böylece, ikinci aþamada, gene yaygýn mücadeleler olacaktýr. Bu aþamadaki muharebe þeklimiz, hareketli savaþla desteklenen gerilla savaþý olacaktýr.
Çin henüz büyük bir düzenli orduyu devam ettirmekle birlikte, bir
yandan, düþmanýn, iþgal ettiði büyük kentlerde ve bütün önemli
ana muhabere hatlarý boyunca stratejik bir savunma durumunu
benimsemesi, öte yandan, Çinin teknik bakýmdan henüz yeterince
donatýlmamýþ olmasý dolayýsýyla, hemen bir stratejik karþý-saldýrýya
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geçmesi çok güç olacaktýr. Düþmana karþý cephe savunmasý yapan
birlikler dýþýnda, kuvvetlerimiz nispeten daðýnýk bir durumda, düþman gerilerine kaydýrýlacak ve düþmanýn eylemli (fiili) iþgali altýnda
olmayan bütün yerlerde süslenip yerel halk silahlý kuvvetlerimizle
iþbirliði yaparak iþgal altýndaki bölgelere karþý þiddetli bir gerilla savaþýna giriþecek, düþmaný elinden geldiðince hareket halinde tutarak, þu sýralarda Þansi eyaletinde olduðu gibi, onu hareketli savaþla
imha edecektir. Ýkinci aþamada, muharebe insafsýz olacaktýr ve ülke
ciddi yýkýma uðrayacaktýr, ama gerilla savaþý baþarýya [sayfa 262] ulaþacak ve eðer iyi yönetilirse, düþmanýn elinde iþgal ettiði topraklarýn
ancak üçte-biri kalacak, üçte-ikisi bizim elimize geçecek ve bu,
düþman için büyük bir yenilgi, bizim için büyük bir zafer olacaktýr.
O zamana kadar düþman iþgali altýndaki topraklar bütünüyle üç
sýnýfa ayrýlmýþ olacaktýr; birincisi düþman üs bölgeleri; ikincisi, bizim gerilla üs bölgelerimiz; üçüncüsü, her iki tarafýn mücadelesine
sahne olan gerilla bölgeleri. Bu aþamanýn süresi, bizim ile düþman
arasýndaki kuvvet dengesindeki deðiþmenin derecesi ile uluslararasý durumdaki deðiþmelere baðlý olacaktýr. Biz, bu aþamanýn nispeten uzun süreceðini ve getireceði güçlüklere katlanmayý göze
almalýyýz. Bu, Çin için çok zor bir dönem olacak; ekonomik güçlükler
ve hainlerin yýkýcý etkinlikleri, iki önemli sorun olarak karþýmýza
çýkacaktýr. Düþman, Çinin birleþmiþ cephesini yýkmak için, elinden
geleni yapacak, iþgal edilmiþ bölgelerdeki hain örgütler sözde
birleþik hükümet içine katýlacaklardýr. Büyük kentlerin yitirilmesi
ve savaþýn güçlükleri karþýsýnda saflarýmýzdaki kararsýz unsurlar,
uzlaþmak için yaygara koparacaklar, kötümserlik ciddi þekilde artacaktýr. O zaman bizim görevimiz, bütün halký tek vücut halinde birleþtirmek üzere seferber etmek, savaþý yýlmayan bir azimle yürütmek, birleþik cepheyi geniþletmek ve takviye etmek, her türlü kötümserliði ve uzlaþma düþüncelerini bir yana itmek, mücadele azmini geliþtirmek ve yeni savaþ haline uygun tedbirler uygulayarak
güçlüklerin üstesinden gelmek olacaktýr. Ýkinci aþamada, bütün ülkeye, birleþik bir hükümeti azimle desteklemek için, çaðrýda bulunacaðýz. Parçalanmalara karþý çýkacaðýz ve savaþ tekniklerini sistemli
olarak geliþtireceðiz; silahlý kuvvetlerimize yeni bir þekil vereceðiz;
bütün halký seferber ederek karþý-saldýrýya hazýrlanacaðýz. Uluslararasý durum Japonyanýn daha da aleyhine dönecek ve her türlü
oldu bittiye yer veren Chamberlain tipi gerçekçilik politikasý geve-
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zelikleri yanýnda, uluslararasý ana güçler, Çine yardým [sayfa 263] etmeye daha eðilimli olacaktýr. Japonyanýn Güney-Dcðu Asya ile Sibirya için oluþturduðu tehdit daha da artacak ve belki de baþka bir
savaþ daha çýkacaktýr. Japonyaya gelince, düzinelerle tümeni Çin
topraklarýnda yitip gidecektir. Yaygýn gerilla savaþý ve halkýn Japonlara karþý giriþtiði hareket, bu büyük. Japon kuvvetlerini eritecek,
yurt özleminin, savaþ býkkýnlýðýnýn ve hatta savaþ aleyhtarý duygularýn körüklenmesiyle iþgal ordusunun maneviyatý iyice bozulacaktýr.
Japonyanýn Çini yaðma etmesinden hiç bir sonuç alamayacaðýný
söylemek belki de yanlýþ olur, ama insan gücünün sýnýrlý olmasý ve
gerilla savaþýnýn verdiði huzursuzlukla, düþman hýzlý ve köklü sonuçlara da ulaþamayacaktýr. Bu ikinci aþama, savaþýn bütünü içinde, geçici bir aþama olacaktýr; belki en güç dönem olacaktýr, ama
bir dönüm noktasý da oluþturacaktýr. Çinin baðýmsýz bir ülke olmasý ya da sömürgeleþmesi, ilk aþamada büyük kentlerin elde bulundurulmasý ya da yitirilmesiyle deðil, ikinci aþamada tüm ulusun
göstereceði çabanýn büyüklüðü ile belirlenecektir. Eðer biz, Direnme Savaþýna, birleþik cepheye ve uzatmalý savaþa dört elle sarýlýrsak, Çin, bu aþamada zayýflýktan kuvvetliliðe geçme gücünü kazanacaktýr. Bu, Çinin üç perdelik Direnme Savaþýnda ikinci perde
olacaktýr. Ve dramda rol alan bütün oyuncularýn çabasýyla, yetkin
bir üçüncü ve son perde o1anaklý hale gelecektir.
38. Üçüncü aþama, yitirdiðimiz topraklarý geri almak için karþýsaldýrý aþamasý olacaktýr. Bu, her þeyden önce, Çinin bundan önceki aþamada ulaþabildiði ve üçüncü aþamada büyümesini sürdürecek
güce baðlý olacaktýr. Ama yalnýzca Çinin gücü yeterli olmayacaktýr,
ayný zamanda uluslararasý kuvvetlerin desteðine ve Japonyada meydana gelecek deðiþmelere dayanacaðýz, yoksa savaþý kazanmamýz
olanaksýzlaþýr. Bu, Çinin uluslararasý propaganda ve diplomasi alanýndaki ödevlerine ekleniyor. Üçüncü aþamada, savaþýmýz artýk stratejik savunma savaþý olmayacak, [sayfa 264] kendisini stratejik
karþý-saldýrý halinde gösterecek, stratejik karþý-saldýrý halini alacaktýr; ve artýk stratejik iç hatlarda dövüþülmeyecek, ama yavaþ yavaþ
stratejik dýþ hatlara doðru kayýlacaktýr. Ve biz, Yalu nehrine kadar
ilerlemedikçe, bu savaþ bitmiþ sayýlmayacaktýr. Üçüncü aþama, uzatmalý savaþýn son aþamasý olacaktýr; ve biz, savaþta sonuna kadar
sebat etmekten sözederken, bu aþamayý sonuna kadar sürdürmeyi
kastediyoruz. Baþlýca mücadele biçimimiz gene hareketli savaþ ola-
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cak, ama mevzii savaþlar önem kazanmaya baþlayacaktýr. Mevzii
savunma, varolan koþullarda, ilk aþamada önemli deðilse de, mevzii saldýrýlar, deðiþen koþullar ve görevin gereði bakýmýndan, üçüncü
aþamada hayli önem kazanacaktýr. Bu üçüncü aþamada, gerilla
savaþý, gene hareketli ve mevzii savaþlarla desteklenerek stratejik
destek saðlayacak, ama ikinci aþamadaki gibi asýl savaþ þekli olmayacaktýr.
39. Böylece, savaþýn uzatmalý ve insafsýz bir savaþ olacaðý
apaçýk ortaya çýkýyor. Düþman, Çini bütünüyle hiç bir zaman iþgali
altýna alamayacak, ama birçok yeri epey zaman iþgal edebilecektir.
Çin, Japonlarý hýzla sürüp çýkartamayacak, ama arazinin büyük kesimi Çinin elinde kalacaktýr. Düþman! eninde sonunda yitirecek,
biz kazanacaðýz; ama önümüzde alýnmasý gerekli çetin bir yol bulunacaktýr.
40. Çin halký, bu uzun ve insafsýz savaþ süresince, çelikleþecektir. Savaþa katýlan politik partiler de çelikleþecek ve sýnanacaktýr. Birleþik cepheye dört elle sarýlmak gerekir: ancak birleþik cepheye ve savaþa azimle baðlanarak savaþý kazanabiliriz. Ancak bu
yolla bütün güçlerin üstesinden gelinebilir. Önümüzdeki çetin yolu
aþarak zafere ulaþabiliriz. Savaþýn doðal mantýðý budur.
41. Üç aþamadaki nispi kuvvet deðiþmeleri þu þekilde olacaktýr: ilk aþamada düþman kuvvet bakýmýndan üstün, biz aþaðý
durumda olacaðýz. Bizim aþaðý durumda olmamýz bakýmýndan, Direnme Savaþýnýn arifesinden bu aþamanýn [sayfa 265] sonuna kadar
geçen zamanda, iki çeþit deðiþmeyi gözönünde bulundurmalýyýz.
Ýlk deðiþme kötüye doðru bir gidiþtir. Zaten geliþmemiþ durumda
bulunan Çinin bu halini savaþ, toprak, nüfus, ekonomik güç, askeri
kuvvet ve kültür kurumlarýnýn kaybý daha da kötüleþtirecektir. Bu
aþamanýn sonunda, baþta ekonomik durum olmak üzere, bu bozulma önemli ölçüde olacaktýr. Bazý kimseler, bu durumu, kendi
ulusça boyun eðme ve uzlaþma teorilerine temel yapmak için istismar edeceklerdir. Ama ikinci çeþit deðiþme, yani iyiye doðru gidiþ
de gözden ýrak tutulmamalýdýr. Bunlar, savaþta kazanýlan deneyimleri, silahlý kuvvetlerin kaydettikleri geliþmeleri, politik ilerlemeleri,
halkýn seferber edilmesini, kültürün yeni bir yönden geliþmesini,
gerilla savaþýnýn ortaya çýkmasýný ve uluslararasý desteðin artmasý
gibi alanlarý kapsamaktadýr. Ýlk aþamada aþaðý doðru gidiþ eskimiþ
nicelik ve nitelik olup, bunun belirtileri aslýnda nicel olarak ortaya
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çýkar. Yükselmekte olan þey ise yeni nicelik ve nitelik olup, bunun
ortaya çýkýþý özellikle niteldir. Ýþte bu ikinci çeþit deðiþme, bizim
uzatmalý bir savaþ vermemize ve kesin zaferi kazanmamýza temel
olmaktadýr.
42. Ýlk aþamada, ayný iki tip deðiþme, düþman tarafýnda da
oluyor. Birinci çeþit deðiþme, kötüye doðru bir deðiþme olup, yüzbinlerce kayýp, silah ve savaþ gereçlerinin tükenmesi, askerlerin
maneviyatlarýnýn bozulmasý, ülkede halkýn memnuniyetsizliði, ticaretin azalmasý, milyarlarca yenin harcanmasý, dünya kamuoyunun
kýnamasý, gibi þekillerde kendini göstermektedir. Bu gidiþ, ayný zamanda, bizim uzatmalý bir savaþ verme ve son zaferi kazanma
olanaðýmýza da temel olmaktadýr. Ama biz, düþman tarafýndaki ikinci
çeþit deðiþmeyi, iyiye doðru deðiþmeyi de hesaba katmalýyýz. Bu,
onun toprak, nüfus ve doðal kaynaklar bakýmýndan geniþlemesini
kapsar. Bu da, bizim Direnme Savaþýmýzýn uzatmalý bir savaþ olmasý zorunluluðunu ve çabuk bir zaferin olanaksýzlýðýný ortaya koyar. Ama bazý [sayfa 266] kimseler, bunu da, kendi ulusça boyun eðme
ve uzlaþma teorilerine dayanak olarak kullanmak isterler. Ne var ki,
düþman tarafýndaki bu iyiye doðru deðiþmenin geçici ve kýsmi karakterini hesaba katmamýz gerekir. Japonya, çöküntüye doðru giden emperyalist bir güçtür ve onun Çin topraklarýný iþgali geçicidir.
Çinde gerilla savaþýnýn hýzla yayýlmasý, Japonlarýn eylemli (fiili) iþgallerini dar bö1geler içinde sýnýrlayacaktýr. Ayrýca, Japonyanýn Çin
topraklarýný iþgali, Japonya ile öteki yabancý ülkeler arasýnda þiddetli
çeliþkilere yolaçmýþtýr. Üstelik, genellikle, bu gibi iþgal hareketlerinde olduðu gibi, Japonyanýn herhangi bir kâr saðlamadan önce yatýrýmlar yapmasý gerekecektir. Bunun örneði üç kuzey eyaletinde
görülmüþtür. Bütün bunlar, bir defa daha, boyun eðme ve uzlaþma
teorisini temelinden çürütmekte ve uzatmalý savaþ ve kesin zafer
teorilerine güç kazandýrmaktadýr.
43. Ýkinci aþamada, her iki tarafta da yukardaki deðiþmeler
geliþegidecektir. O zamanki durum þimdiden öngörülemez ise de,
Japonya, genellikle iniþ, Çin ise bir çýkýþ halinde olacaktýr.17 Örneðin,
17
Mao Çe-tungun, Japonlara Karþý Direnme Savaþýnýn durgunluk döneminde
Çinde bir ileri atýlým olabileceði üzerine olan bu öngörüsü, Komünist Partisinin
önderliðindeki Kurtarýlmýþ Bölgeler Olayý ile doðrulanmýþtýr. Kuomintang bölgesinde
ise, atýlým yerine bir gerileme olmuþtur, çünkü, Çan Kay-þekin baþýnda bulunduðu
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Japonyanýn askeri ve mali kaynaklarýný Çinin yürüttüðü gerilla savaþý
ciddi þekilde tüketecek, Japonyada halkýn hoþnutsuzluðu artacak,
askerlerin maneviyatý daha da bozulacak, uluslararasý planda yalnýzlýðý artacaktýr. Çine gelince, politik, askeri ve kültürel alanlarda ve
halkýn seferber edilmesinde daha da ileri gidecek; gerilla savaþý
yaygýnlaþacak; küçük sanayide ve tarýmda bazý yeni ekonomik
geliþmeler olacak; uluslararasý destek büyüyecek; görünüm bugünkünden tümüyle farklý olacaktýr. [sayfa 267] Bu ikinci aþama, kuvvetler
dengesinde büyük deðiþmelerin görüleceði epey uzun zaman sürebilir; Çin yavaþ yavaþ yükselirken Japonya yavaþ yavaþ gerileyecektir. Çin, içinde bulunduðu aþaðý durumdan çýkacak, Japonya üstün
durumunu yitirecektir. Önce iki ülke eþit duruma gelecek, sonra
nispi durumlarý tersine dönecektir. Bu arada Çin, stratejik karþýsaldýrý hazýrlýklarýný tamamlayacak, karþý-saldýrý ve düþmanýn ülkeden sürülüp çýkarýlmasý dönemine girecektir. Þunu yinelemek gerekir ki, aþaðý durumdan üstün duruma geçme karþý-saldýrý hazýrlýklarýný tamamlama, üç þeye, yani Çinin gücünün, Japonyanýn güçlüklerinin ve uluslararasý desteðin artmasýna baðlýdýr. Ýþte bütün bu
etkenlerin bir araya gelmesiyle Çinin üstünlüðü saðlanacak karþýsaldýrý hazýrlýklarý tamamlanacaktýr.
44. Çinin politik ve ekonomik geliþmesindeki zikzaklar nedeniyle üçüncü aþamadaki stratejik karþý-saldýrý, baþlangýçta bütün
ülkede bir örnek ve engelsiz bir görünüm göstermeyecek, bölgesel
özellikleri olacak, þurada yükselme gösterirken, burada düþecektir.
Bu dönemde düþman, Çinin birleþik cephesini bozmak için giriþtiði
hileli çabalarý artýracak, bu durumda Çinin bütünlüðünü sürdürmek daha da büyük bir görev olacaktýr. Ve biz stratejik karþý-saldýrýmýzýn yarýda kalmamasý için, elimizden geleni yapacaðýz. Bu dönemde, uluslararasý durum, Çin için çok elveriþli hale gelecektir.
Çinin görevi, tam özgürlüðe kavuþmak, baðýmsýz, demokratik bir
devlet kurmak ve bu yoldan dünyadaki anti-faþist harekete yardýmcý olmak için, bu durumdan yararlanmak olacaktýr.
45. Aþaðý durumdan eþitliðe, sonra da üstünlüðe yükselen
bir Çin ve üstün durumdan eþitliðe ve aþaðý duruma düþen bir Jayönetici klik Japonlara karþý direnmede edilgin, Komünist Partisine ve halka karþý
etkin bir politika izlemiþtir. Bu tutum, geniþ halk kitleleri arasýnda tepkiyle karþýlanýyor
ve onlarýn politik bilinçlenmelerini hýzlandýrýyordu. -Ed.
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ponya; savunmadan, olduðu yerde tutunmaya ve karþý-saldýrýya
geçen bir Çin, saldýrýdan kazandýðý yerleri korumaya ve sonra geri
çekilmeye baþlayan bir Japonya... Ýþte Çin-Japon Savaþýnýn gidiþi ve
kaçýnýlmaz eðilimi. [sayfa 268]
46. Bu durumda, sorular ve karþýlýklar þöyledir: Çin dize getirilecek mi? Yanýt, hayýr, dize getirilemeyecek, son zaferi kazanacak.
Çin zafere çabuk ulaþabilir mi? Yanýt hayýr, zafere çabuk ulaþamaz,
savaþ uzatmalý bir savaþ olacaktýr. Bütün bu sonuçlar doðru mu?
Bence doðru.
47. Bu noktada, ulusça boyun eðme ve uzlaþma taraftarlarý
gene seslerini yükseltecekler: Aþaðý durumdan eþit duruma gelmek için Çinin Japonyanýnkine denk bir askeri ve ekonomik gücü
olmasý, hele eþit durumdan üstün duruma geçmemiz için askeri ve
ekonomik gücümüzün Japonlarýnkinden de üstün olmasý gerekir.
Ama bu olanaklý deðildir, bundan dolayý da yukardaki sonuçlar
doðru deðildir.
48. Bu, savaþ sorununa mekanik bir yaklaþýmý ve tek yanlý
bir görüþü yansýtan silahlar her þeyi belirler18 teorisidir. Bizim görüþümüz bunun tersidir; biz yalnýzca silahlarý deðil halký da görürüz.
Silahlar savaþta önemli bir etkendir, ama sonuç üzerinde etkili tek
etken deðildir; son sözü nesneler deðil, insanlar söyler. Kuvvet yarýþmasý, yalnýzca askeri ve ekonomik güçlerin yarýþmasý deðildir, ayný
zamanda insan gücünün ve moralinin de yarýþmasýdýr. Askeri ve
ekonomik gücü insanlar yönetir. Çin halkýnýn, Japon halkýnýn ve
öbür ülkeler halklarýnýn büyük çoðunluðu, Japonlara Karþý Direnme
Savaþýndan yana iseler, küçük bir azýnlýk tarafýndan yönetilen Japon askeri ve ekonomik gücü nasýl üstün sayýlabilir? Ve sayýlmazsa,
nispeten aþaðý bir askeri ve ekonomik güce sahip Çin, üstün tutulmak gerekmez mi? Hiç kuþku yoktur ki, Çinin askeri ve ekonomik
gücü yavaþ yavaþ artacaktýr. Yeter ki, Direnme Savaþýna ve birleþik
cepheye dört elle sarýlsýn. Düþmanýmýz ise, uzun savaþ ile, iç ve dýþ
çeliþkilerle zayýflayacak, askeri ve ekonomik gücü eninde sonunda
tersine dönecektir. Bu [sayfa 269] koþullar altýnda, Çinin üstün duruma
geçmemesi için ne gerekçe var? Hepsi bu kadar da deðil. Her ne
18
Silahlar her þeyi belirler teorisi gereðince, silah yönünden Japonlara karþý
aþaðý durumda olan Çinin yenilgisi kaçýnýlmazdý. Bu görüþü, baþta Çan Kay-þek
olmak üzere, Kuomintang gericilerin hepsi paylaþýyordu. -Ed.

Mao Zedung
Seçme Eserler-II

141

kadar þimdiden öteki ülkelerin açýktan açýða askeri ve ekonomik
yardýmlarýna güvenmemiz doðru deðilse de, ilerisi için böyle bir
umut beslemememiz için hiç bir gerekçe yoktur. Japonyanýn tek
düþmaný Çin olmadýðýna göre, ilerde de bir veya daha fazla ülke
askeri ve ekonomik gücünü, savunma ya da saldýrý þeklinde, Japonyaya karþý kullanýr ve bizi açýkça desteklerse, bizim üstünlüðümüz daha da artmaz mý? Japonya küçük bir ülke, giriþtiði savaþ
gerici ve barbar, bu yüzden, uluslararasý planda yalnýzlýðý gittikçe
artacak; Çin büyük bir ülke, giriþtiði savaþ ilerici ve haklý ve uluslararasý desteði gittikçe daha çok kazanacak. Bu etkenlerin uzun sürede geliþmesinin, düþman ile bizim aramýzdaki nispi durumu
deðiþtirmemesi için herhangi bir gerekçe var mý?
49. Çabuk zaferden yana olanlar, savaþýn bir kuvvet yarýþmasý
olduðunu nasýlsa anlamýyorlar; taraflarýn nispi kuvvetlerinde bir
deðiþme olmadan önce, stratejik bakýmdan kesin sonuçlar verecek muharebeler vermenin gereði olmadýðýný kavrayamýyorlar. Onlarýn dedikleri yapýlsaydý, kafamýzý çoktan duvara çarpmýþtýk. Ama
onlar, belki de düþüncelerini uygulamak niyetiyle deðil, yalnýzca laf
olsun diye konuþuyorlar. Ama sonunda Bay Gerçek elinde bir kova
soðuk su ile çýkagelecek ve kovayý bu gevezelerin baþýndan aþaðý
boþaltacak; onlarýn her þeyi ucuza elde etmek isteyen, hiç bir sýkýntýya katlanmak istemeyen hazýrlopçu!ar olduklarýný gösterecektir.
Bu gevezelikleri daha önce de dinledik, çok olmamakla birlikte
þimdi de dinliyoruz; ama savaþ, durgunluk ve ardýndan da saldýrý
dönemine girince, bu konuþmalar belki daha da artacak. Ama bu
arada Çinin ilk aþamadaki kayýplarý hayli aðýr olursa ve ikinci aþama
da uzun sürerse, ulusça boyun eðme ve uzlaþma teorileri epey
geçerlik kazanacak demektir. Bundan dolayý, ateþimizi önce bunlara karþý yöneltmeliyiz ve ancak ondan sonra çabuk [sayfa 270] zafer
gevezelikleriyle uðraþmalýyýz.
50. Savaþýn uzatmalý olacaðý kesindir, ama kaç ay ya da kaç
yýl süreceðini kimse kestiremez, çünkü bu, tümüyle kuvvetler dengesindeki deðiþmeye baðlýdýr. Savaþý kýsaltmak isteyen herkesin
yapacaðý tek þey, çok çalýþmak, bizim kuvvetimizi artýrmak, düþmanýnkini yýpratmaktýr. Yani, tek çýkar yol, daha çok muharebe kazanmaya, düþman kuvvetlerini yýpratmaya çabalamak, düþmanýn iþgal
ettiði topraklarý azaltmak için gerilla savaþýný geliþtirmek, bütün ulusun kuvvetine dayanmak için birleþik cepheyi takviye etmek ve
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geliþtirmek; yeni ordular, yeni savaþ sanayileri kurmak; politik, ekonomik, kültürel geliþmeyi hýzlandýrmak; iþçileri, köylüleri,
iþadamlarýný, aydýnlarý ve halkýn öteki kesimlerini seferber etmek;
düþman kuvvetlerini bölmek ve askerlerini tarafýmýza çekmek; dýþ
destek saðlamak için uluslararasý propaganda yapmak; ve Japon
halký ile ezilen öteki halklarýn desteðini kazanmaktýr. Ancak bütün
bunlarý yaparak savaþýn süresini kýsaltabiliriz. Yoksa, sihirli bir kestirme yol yoktur.
KIL TESTERESÝ MODELÝNDE BÝR SAVAÞ

51. Þurasýný kesinlikle söyleyebilirim ki, Japonyaya karþý uzatmalý direnme savaþý, insanlýðýn savaþ tarihine eþsiz bir sayfa yazacaktýr. Bu savaþýn özelliklerinden birisi, bir yandan, Japonyanýn
barbarlýðý ve askeri birliklerinin azlýðý, ve öte yandan, Çinin ilericiliði
ve topraklarýnýn geniþliði gibi çeliþik etkenlerden doðan birbirine
baðlý kýl testeresi modelinde olmasýdýr. Tarihte kýl testeresi modelinde baþka savaþlar da olmuþtur. Ekim Devriminden sonra,
Rusyadaki üç yýllýk savaþ, akla gelen ilk örnek olabilir; ama Çindeki
bu savaþýn ayýrýcý özelliði, tarihte bir rekor oluþturacak uzatýlmýþlýðý
ve þiddetidir. Bu savaþýn kýl testeresi modelinde oluþu, kendini þöyle
ortaya koymaktadýr: [sayfa 271]
52. Ýç ve dýþ hatlar. Japonlara karþý savaþ, bütünüyle iç hatlarda verilmektedir, fakat ana kuvvetler ve gerilla birlikleri arasýndaki iliþkiler yönünden durumu ele alýrsak, ana kuvvetler iç hatlarda
çarpýþmakta, düþmanýn çevresinde bir kýskaç oluþturan gerilla birlikleri dýþ hatlar üzerinde savaþ vermektedir. Ayný þey, çeþitli gerilla
bölgeleri arasýndaki iliþkiler için de söylenebilir. Kendi görüþ açýlarýndan her gerilla alaný iç hatlar, öteki bölgeler dýþ hatlar üzerindedir; bunlarýn hepsi biraraya gelerek düþmanýn çevresinde bir kýskaç
oluþturan çeþitli muharebe cepheleridir. Savaþýn ilk aþamasýnda,
stratejik olarak iç hatlar üzerinde harekâtta bulunan düzenli ordu
çekilmektedir, ama dýþ hatlar üzerinde stratejik harekâtta bulunan
gerilla birlikleri geniþ bir harekât alaný içinde düþmanýn gerilerine
doðru ilerleyecekler bunlar, özellikle ikinci aþamada, daha da þiddetle saldýracaklardýr ve böylece hem çekilme ve hem de ilerleme harekâtýnýn en dikkate deðer örneklerini vereceklerdir.
53. Bir geri bölgesi olmak ya da olmamak. Cephe hatlarýný
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düþmanýn iþgali altýndaki bölgelerin dýþ sýnýrlarýna kadar geniþleten
ana kuvvetler, bir bütün olarak, ülkenin geri bö1gelerinde harekâtta
bulunurlar. Muharebe hatlarýný düþmanýn gerilerine kadar uzatan
gerilla birlikleri ise, bir bütün olarak, ülkenin geri bölgesinden
ayrýlmýþtýr. Ama her gerilla birliðinin, kendi hareketli muharebe hatlarýný kurmak için dayandýðý küçük bir geri bölgesi vardýr. Ayný bölgede, düþman gerisinde kýsa süreli harekat için bir gerilla bölgeleri
tarafýndan gönderilen gerilla müfrezelerinin durumlarý farklýdýr. Bu
gibi müfrezelerin ne geri bölgeleri vardýr, ne de muharebe hatlarý.
Geniþ bir arazinin, ilerici bir halkýn, ilerici bir partinin ve ordunun
bulunduðu yerlerde bir geri bölgesi olmaksýzýn harekâtta bulunmak, çaðýmýz devrimci savaþlarýnýn bir özelliðidir. Bunda korkulacak bir þey olmayýp, kazanýlacak çok þey vardýr ve bunu, hiç kuþkuya
[sayfa 272] kapýlmadan, elden geldiði kadar geliþtirmeliyiz.
54. Kuþatma ve karþý-kuþatma. Savaþý bütünüyle ele alýrsak,
bizim düþman tarafýndan stratejik bir çember içine alýnmýþ olduðumuz besbellidir, çünkü düþman stratejik saldýrý halindedir ve dýþ
hatlar üzerinde harekâtta bulunmaktadýr. Biz ise stratejik savunma
halindeyiz ve iç hatlar üzerinde harekâtta bulunmaktayýz. Bu, düþman kuþatmasýnýn ilk þeklidir. Biz, kendi payýmýza, bize doðru ayrý
kollardan ilerleyen bir veya daha fazla düþman kolunu kuþatabiliriz.
Çünkü biz, stratejik dýþ hatlardan üzerimize doðru ilerleyen düþman
kollarýna karþý, sayý bakýmýndan üstün kuvvetler kullanarak, taktik
dýþ hatlardan muharebeler vermek politikasýný uygulamaktayýz. Ýþte
bu, bizim düþmana karþý kullandýðýmýz ilk karþý-kuþatma biçimidir.
Bundan sonra, düþman gerisindeki gerilla üs bölgelerini ele alýrsak,
her bölge ya Vutay daðlarýnda olduðu gibi her yanýndan, ya da
Kuzey-Batý Þansi bölgesinde olduðu gibi, üç yanýndan, düþman tarafýndan sarýlmýþtýr. Bu, ikinci biçim düþman kuþatmasýdýr. Eðer
bütün gerilla bölgelerini birarada ve düzenli kuvvetlerin durumlarýyla iliþkileri yönünden ele alýrsak, bizim de epey düþman kuvvetini
kuþattýðýmýz ortaya çýkar. Örneðin, Þansi eyaletinde Tatung-Puçov
demiryolunu üç yandan (doðu ve batý yanlarýyla güneydeki son
kesiminden), Taynan kentini ise her yanýndan kuþatmýþ bulunuyoruz. Hopey ve Þantung eyaletlerinde de, buna benzer bir çok örnek
vardýr. Böylece, düþman kuvvetlerinin de, bizim de, ikiþer çeþit kuþatma harekâtýmýz olduðu ortaya çýkýyor; týpký veiçi oyununda olduðu
gibi.19 Her iki tarafýn da giriþtiði sefer ve muharebeler birbirinin
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taþlarýný tutsak etmeye benzemekte, ve düþman müstahkem mevkilerinin (Tayuvan gibi) ve bizim de (Vutay daðlarý gibi) gerilla üs
bölgelerini kurmamýz, tahta üzerindeki yerlere egemen olmak [sayfa
273] için yapýlan hareketlere benzemektedir. Eðer veiçi oyununu
dünyayý içine alacak þekilde geniþletirsek, düþmanla bizim aramýzda üçüncü bir çeþit kuþatma daha olduðu görülür: bu da saldýrý
cephesi ile barýþ cephesi arasýndaki iç iliþkidir. Düþman, saldýrý cephesiyle Çini, Sovyetler Birliðini, Fransayý ve Çekoslovakyayý kuþatmakta, biz de buna karþýlýk, barýþ cephemizle Almanyayý, Japonyayý
ve Ýtalyayý kuþatmaktayýz. Yalnýz, bizim kuþatmamýz, Budanýn kollarý gibi Beþ Unsur Daðý þekline girecek, evreni ters çevirecek ve
modern Sun Vu-kunglar20 -yani faþist saldýrganlar- bir daha doðrulmamak üzere bu daðýn altýnda ezilip gideceklerdir. Bundan dolayý,
biz, Pasifik bölgesinde Japonlara karþý bir cephe kurabilirsek - bu
cephede Çin, Sovyetler Birliði ve bu cepheye katýlacak öteki ülkelerle birlikte, stratejik bir birim, Japonyadaki halk hareketleri baþka
bir birim olacak, böylece, faþist Sun Vu-kunglarýn çevresinde, kaçabilecekleri bir delik bulunmayan koskoca bir að meydana getirilecek ve bu, düþmanýmýz için kýyamet günü olacaktýr. Gerçekten de
bu koskoca aðýn örüldüðü gün, Japon emperyalizminin tümüyle
devrildiði gün olacaktýr. Biz, yüksekten konuþmuyoruz, savaþýn kaçýnýlmaz gidiþi budur.
55. Büyük bölgeler, küçük bölgeler. Belki, düþman, Çin Seddinin güneyindeki topraklarýn büyük bir kesimini iþgal edebilecek,
ancak küçük bir kesimine el süremeyecektir. Bu, durumun bir yanýdýr. Üç kuzey-doðu eyaletini içine almayan bu büyük kesimde,
düþman, yalnýz büyük kentleri, ara muharebe hatlarýný ve bazý ovalýk yerleri eylemle elinde bulundurabilir. Bütün bunlarýn önemi büyük
olabilir, ama yüzölçümü olarak iþga1 edilen topraklarýn ancak küçük
bir kesimini ve az bir nüfusu içine alacak, buna karþýlýk, her [sayfa 274]
yerde mantar gibi fýþkýracak gerilla bölgeleri, büyük bir kesime ege19
Japonlara Karþý Gerilla Savaþýnda Strateji Sorunlarý baþlýklý yazýnýn 11 nolu
notuna bakýnýz. s. 214. -Ed.
20
Sun Vu-kung, 16. yüzyýlda, Çinde yazýlan Si Yu Çi, (Batýya Kutsal Yolculuk)
adlý hikayedeki maymun kraldýr. Maymun kral, bir takla atarak 108.000 Li yol alýrdý.
Ama Budanýn eline geçince, pek çok takla atmýþsa da kurtulamamýþtýr, Buda, elinin
bir iþaretiyle, parmaklarýný Beþ Unsur Daðýnýn beþ doruðu haline getirmiþ ve Sun VuKungu gömmüþtür. -Ed.
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men olacaklardýr. Bu da, durumun bir baþka yönüdür. Çin Seddinin
güneyindeki eyaletlerden öteye gider, Moðolistaný, Sinkiyangý,
Çinhayý ve Tibeti dikkate alýrsak, iþgal altýnda bulunmayan bölgenin, Çin topraklarýnýn daha büyük bir kesimini oluþturduðu görülür.
Üç kuzey-doðu eyaletine karþýn, düþmanýn iþgali altýndaki topraklar
daha küçük bir parçadýr. Bu da, yine durumun bir baþka yanýdýr.
Düþmanýn giremediði bölge, hiç kuþkusuz önemlidir ve bu bölgeleri çoðaltmak için yalnýz politik, askeri ve ekonomik deðil, asýl önemlisi, kültürel çaba göstermemiz gerekir. Düþman, bizim eski kültür
merkezlerimizi, kültür bakýmýndan geri bölgeler haline getirdi; biz
de, tersine, eskiden kültür bakýmýndan geri bölgeleri kültür merkezleri ha!ine getirmeliyiz. Ayný zamanda düþman hatlarý gerisinde
yoðun gerilla bölgeleri geliþtirme iþi de çok önemlidir ve biz, kültür
yanýný da içermek üzere, bu iþin her yanýna büyük önem vermek
zorundayýz. Kýsacasý, Çin topraklarýnýn büyük kesimi, yani kýrsal yerler, ileri ve aydýnlýk yerler haline getirilecek, buna karþýlýk küçük
kesimler, yani düþman iþgali altýndaki yerler, özellikle büyük kentler, geçici bir süre için geri ve karanlýk yerler olarak kalacaktýr.
56. Böylece þu ortaya çýkýyor ki, uzatmalý ve çok yayýlmýþ Direnme Savaþý, askeri, politik, ekonomik ve kültürel bakýmdan kýl
testeresi modeli bir savaþtýr. Savaþ tarihinde olaðanüstü bir görünüm,
Çin ulusunun kahramanca bir giriþimi, görkemli ve yeri yerinden
oynatan, bir yiðitlik örneðidir. Bu savaþ, her ikisini de ileriye doðru
itmesi yönünden, yalnýzca Çin ve Japonyayý deðil, baþta Hindistan
olmak üzere, bütün mazlum uluslarý ileriye doðru yürümeye itmesi
bakýmýndan, bütün uluslar için önemlidir. Her Çinli, bu kýl testeresi
modeli savaþa bilinçli olarak kendisini vermelidir, çünkü bu, Çin
ulusunun kendisini kurtardýðý bir savaþýn, yani bindokuzyüz otuzlarda ve bindokuzyüz [sayfa 275] kýrklarda, büyük bir yarý-sömürge ülkenin verdiði özel bir kurtuluþ savaþýnýn biçimidir.
SÜREKLÝ BARIÞ ÝÇÝN MÜCADELE

57. Çinin Japonlara karþý verdiði savaþýn uzatmalý karakteri,
hem Çinde ve hem de bütün dünyada sürekli barýþ için giriþilen
mücadeleden ayrýlamaz. Hiç bir tarihsel çaðda, sürekli barýþa bugünkü kadar yakýn olunmamýþtýr. Sýnýflarýn ortaya çýkmasýndan beri
geçen birkaç bin yýldýr, insanýn yaþamý savaþlarla doludur. Her ulus,
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ya kendi içinde, ya da baþka uluslara karþý, sayýsýz savaþlar vermiþtir.
Kapitalist toplumun emperyalist aþamasýnda, savaþlar görülmemiþ
bir insafsýzlýkla büyük bir geniþliðe ulaþmýþtýr. Yirmi yýl önceki ilk
büyük emperyalist savaþ, kendi çeþidinin ilki olmakla birlikte, sonuncusu deðildi. Ne var ki, þimdi baþlayan savaþ, son savaþ olmaya,
yani insanlýk için sürekli barýþa yaklaþýyor. Þimdiye kadar, dünya
nüfusunun üçte biri savaþa katýldý. Bakýnýz! Önce Ýtalya, sonra Japonya, Habeþistan, sonra Ýspanya, sonra da Çin. Þimdi savaþa girmiþ
bulunan ülkelerin nüfusu aþaðý yukarý 600 milyon, yani, toplam dünya
nüfusunun üçte biri. Bugünkü savaþýn özellikleri, kesiksiz oluþu ve
sürekli barýþa yakýn bulunuþudur. Niçin kesiksizdir? Ýtalya, Habeþistana saldýrdýktan sonra, Ýspanyaya saldýrýldý ve bu saldýrýya Almanya da katýldý; ardýndan Japonya Çine saldýrdý. Bunun ardýndan
ne gelecek? Hiç kuþku yok, Hitler büyük devletlerle savaþa giriþecek.
Faþizm savaþtýr21 sözü tümüyle doðrudur. Bugünkü savaþ, bir dünya
savaþý haline gelene kadar sürecektir; insanlýk savaþ felaketinden
kaçýnamayacaktýr. Biz, bu [sayfa 276] durumda, niçin bugünkü savaþýn
sürekli barýþa yakýn olduðunu söylüyoruz? Bugünkü savaþ, dünya
kapitalizminin Birinci Dünya Savaþý ile baþlayan genel bunalýmýnýn
geliþmesinin bir sonucudur. Bu genel bunalým, kapitalist ülkeleri
yeni bir savaþa sürüklüyor ve her þeyden önce, faþist ülkeleri yeni
serüvenlere itiyor. Bu savaþ, kapitalizmi kurtaramayacak, onun çöküþünü hýzlandýracaktýr. Bu seferki savaþ, yirmi yý1 öncekinden daha
geniþ ve insafsýz olacaktýr. Bütün ülkeler, ister istemez, bu savaþa
sürüklenecek; savaþ uzun zaman sürüp gidecek ve insanlýk büyük
acýlar çekecektir. Ama Sovyetler Birliðinin varlýðý ile dünya halklarýnýn geliþen politik bilinci dolayýsýyla, bu savaþtan, bütün karþý- devrimci savaþlarýn karþýsýna dikilecek büyük devrimci savaþlar
doðacak ve böylece, bu savaþ, sürekli barýþ için bir mücadele özelliði kazanacaktýr. Sonralarý baþka bir savaþ dönemi olsa bile, sürekli
dünya barýþý uzak olmayacaktýr. Ýnsan, kapitalizmi bir defa giderdi
mi, sürekli barýþ çaðýna ulaþacak ve artýk savaþa gereksinme kalmayacaktýr. O zaman ne ordulara, ne zýrhlýlara, ne savaþ uçaklarýna, ne zehirli gazlara gereksinme kalacaktýr. Ondan sonra, insanlýk,
21
Georgi Dimitrov, Aðustos 1935te toplanan Komünist Enternasyonalin Yedinci
Dünya Kongresine sunduðu Faþist Saldýrý ve Komünist Enternasyonalinin Görevleri
baþlýklý raporda Faþizm, tam bir þovenizm ve yaðma savaþýdýr. demiþti. -Ed.
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artýk savaþ diye bir þey bilmeyecektir. Yeni baþlamýþ bulunan devrimci savaþlar, sürekli barýþ için verilen savaþýn bir parçasýdýr. Birarada, 500 milyondan çok nüfusu olan Çin ile Japonya arasýndaki
savaþ, sürekli bir barýþ için giriþilen savaþta önemli bir yer tutacaktýr
ve bunun sonunda Çin ulusu kurtulacaktýr. Geleceðin özgürlüðe
kavuþmuþ yeni Çini, geleceðin özgürlüðe kavuþmuþ yeni dünyasýnýn ayrýlmaz bir parçasý olacaktýr. Japonyaya karþý Direnme Savaþýmýz,
sürekli barýþ için verilen mücadelenin özelliklerini taþýyor.
58. Tarih, savaþlarýn, haklý ve haksýz diye ikiye ayrýldýðýný gösteriyor. Ýlerici bütün savaþlar haklý, ilerlemeyi engelleyen bütün
savaþlar haksýzdýr. Biz komünistler, ilerlemeyi engelleyen bütün haksýz savaþlara karþýyýz, ama ilerici, [sayfa 277] haklý savaþlara karþý deðiliz. Biz komünistler, haklý savaþlara karþý çýkmamakla kalmayýz, bu
savaþlara eylemle katýlýrýz da. Haksýz savaþlara gelince, örneðin Birinci Dünya Savaþýnda her iki taraf da emperyalist çýkarlar için mücadele etti; bundan dolayý bütün dünya komünistleri bu savaþa kesinlikle karþý çýktýlar. Bu çeþit bir savaþa karþý koymanýn yolu savaþ
çýkmadan önce, savaþa engel olmak için elden gelen her þeyi yapmak, savaþ patlak verdikten sonra da olanaklý olduðu yerlerde savaþa
savaþla karþý çýkmak, haksýz savaþa haklý savaþla karþý koymaktýr.
Japonlarýn giriþtiði savaþ, ilerlemeyi engelleyen haksýz bir savaþtýr
ve dünya halklarý, Japon halký da birlikte, buna karþý çýkmalý; zaten
çýkýyorlar da. Bizim ülkemizde, halk, hükümet, Komünist Partisi,
Kuomintang, hepsi de saldýrýya karþý ulusal devrimci savaþtaki haklýlýðýmýzý ilan ettiler. Bizim savaþýmýz, kutsal ve haklý, ilerici ve amacý
barýþ olan bir savaþtýr. Amaç, yalnýz bir ülkede deðil, bütün dünyada
barýþ, geçici deðil sürekli barýþtýr. Bu amaca eriþmek için bir ölümkalým mücadelesi vermeli, her türlü fedakarlýða hazýr olmalý, sonuna kadar dayanmalý, hedefe ulaþmadan yarý yolda durmamalýyýz.
Fedakarlýklar ne kadar büyük ve hedefe ulaþmak için ne kadar
uzun zamana gereksinme olursa olsun, önümüzde, daha þimdiden,
sürekli barýþ ve aydýnlýk içinde yepyeni bir dünya görünmeye baþladý.
Faþizm ve emperyalizm, savaþý sürdürmek ister, ama biz, savaþa,
pek uzak olmayan bir gelecekte son vermek isteriz. Ýnsanlýðýn büyük
çoðunluðu, bu amaç için, elinden geleni yapma1ýdýr, 450 milyonluk
Çin, dünya nüfusunun dörtte birini oluþturuyor, eðer bunlarýn ortak
çabasý ile Japon emperyalizmi devrilir, özgür ve eþit haklarý olan yeni bir Çin yaratýlýrsa, sürekli dünya barýþýnýn kurulmasýna büyük bir
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katkýda bulunulmuþ olacaktýr. Bu, boþ bir umut deðildir; çünkü bütün
dünya, toplumsal ve ekonomik geliþmesinde, bu noktaya doðru
yaklaþýyor; ve insanlýðýn çoðunluðu, elbirliðiyle çalýþýrsa, hedefimize
birkaç [sayfa 278] on yýlda ulaþýlmýþ olur.
ÝNSANIN SAVAÞTAKÝ DÝNAMIK ROLÜ

59. Þimdiye kadar, bu savaþýn niçin uzatmalý bir savaþ olduðunu, kesin zaferi niçin Çinin kazanacaðýný açýkladýk ve uzatmalý
savaþýn ne olup ne olmadýðýný ana çizgileriyle ele aldýk. Þimdi, ne
yapmalý ve ne yapmamalý sorusuna döneceðiz. Uzatmalý savaþý nasýl
yönetmeli, kesin zaferi nasýl kazanmalý? Aþaðýda karþýlýðý verilen
sorular bunlar. Bunun için þu problemleri sýrasýyla tartýþacaðýz: insanýn savaþtaki dinamik rolü, savaþ ve politika, Direnme Savaþý için
politik seferberlik, savaþýn amacý, savunma içinde saldýrý, uzatmalý
bir savaþta çabuk kararlar, iç hatlarda dýþ hatlar, inisiyatif, esneklik,
planlama, hareketli savaþ, gerilla savaþý, mevzii savaþ, imha savaþý,
yýpratma savaþý, düþmanýn yanýlgýlarýndan sonuna kadar yararlanma olanaklarý, Japonlara karþý savaþta kesin çatýþmalar sorunu, zaferin temeli olarak ordu ve halk. Ýlk olarak insanýn dinamik rolü
problemini ele alalým.
60. Biz, problemlere öznel olarak yaklaþýlmasýna karþýyýz derken, nesnel gerçeklere dayanmayan ya da uygun düþmeyen
düþüncelere karþý durulmasý gerektiðini söylüyoruz, çünkü bu gibi
düþünceler aldatýcýdýr ve onlara dayanýlarak hareket edilirse,
baþarýsýzlýk kaçýnýlmazdýr. Ama yapýlmýþ her þey insan tarafýndan
yapýlmýþtýr; uzatmalý savaþ ve son zafer, insan eylemi olmadan gerçekleþemeyecektir. Bu gibi eylemlerin etkili olmasý için, insanýn
düþüncelerini, ilkelerini ya da görüþlerini nesnel gerçeklerden almasý ve planlarýný, direktiflerini, politikasýný, strateji ve taktiðini yürürlüðe koymasý gerekir. Düþünceler özneldir, oysa yapýlan iþler,
eylemler, öznel düþüncenin nesnel hale getirilmesidir; ve her ikisi
de, insanoðluna özgü, dinamik rolü temsil eder. Bu çeþit dinamik
role, biz, insanýn bilinçli dinamik rolü [sayfa 279] diyoruz ve bu, insanlarý bütün öbür varlýklardan ayýrdeden özelliktir. Nesnel gerçeklere
dayanan ya da onlara uygun düþen bütün düþünceler doðru
düþüncelerdir ve doðru düþüncelere dayanan bütün iþler ve eylemler doðru eylemlerdir. Bu düþüncelerin ve eylemlerin tam olarak
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geliþmesine, bu dinamik role, büyük; önem vermeliyiz. Japonlara
karþý savaþ, emperyalizmi ülkeden sürüp çýkarmak, eski Çýni yeni
Çin haline getirmek için veriliyor. Bu iþ, ancak bütün Çin halký seferber edildiði ve onun Japonlara karþý direnmede oynayacaðý bilinçli dinamik role her türlü olanak saðlandýðý zaman baþarýlabilir. Eðer
biz, hiç bir iþ yapmadan elimiz kolumuz baðlý oturursak, bizi bekleyen tek sonuç, dize gelmek olur; ne uzatmalý savaþ olur ne de
kesin zafer.
61. Bilinçli bir dinamik rol oynamak, insanýn özelliðidir. Ýnsan,
bu özelliðini savaþta apaçýk ortaya koyar. Savaþta zaferi ya da yenilgiyi, askeri, politik, ekonomik ve coðrafi koþullar ve her iki tarafýn
verdiði savaþýn doðasý ve taraflarýn kazandýklarý uluslararasý desteðin
belirlediði kuþkusuzdur, ama sonucu gene de yalnýz bunlar belirlemez, bunlara öznel çabalarýn da eklenmesi gerekir; yani, savaþý yönetme ve savaþa katýlma çabasý, insanýn savaþtaki bilinçli dinamik
rolü.
62. Bir savaþý yöneten ve zafere ulaþmak isteyen kimse, öznel koþullarýn getirdiði sýnýrlarý görmezlikten gelemez; ancak, bu
sýnýrlar içinde zafere ulaþmak için dinamik bir rol oynamak zorundadýr. Bir savaþta komutanlar için etkinlik sahnesi nesnel olanaklar
üzerine kurulmalý, ama onlar, bu sahne üzerinde ses, renk, canlýlýk
ve görkem dolu bir dram canlandýrmalýdýrlar. Belirli nesnel maddi
temeller üzerinde, Japonlara karþý savaþta komutanlar, bütün yeteneklerini ortaya koymalý, düþmaný ezmek, saldýrý ve zulümden ýstýrap çeken ülkemizi ve toplumumuzu bugünkü durumdan kurtarmak, eþitliðe dayanan özgür bir Çin yaratmak için ellerindeki bütün
kuvvetleri harekete geçirmelidirler. Savaþý [sayfa 280] yönetmedeki öznel yeteneklerimiz, burada sonuna kadar kullanýlmalýdýr. Biz, hiç
bir komutanýnýn nesnel koþullardan ayrýlmasýný, soðukkanlýlýðýný yitirmesini istemiyoruz; ama biz, bütün komutanlarýmýzýn hem atak,
hem de saðgörülü birer general olmasýný istiyoruz. Komutanlarýmýz
ya1nýzca düþmana üstün olacak biçimde atak olmakla yetinmemeli, bütün savaþ boyunca deðiþen durumlarda, duruma her zaman egemen olma yeteneðini de yitirmemelidirler. Savaþ okyanusunda yüzerken þaþýrmamalý, ölçülü kulaçlarla karþý sahile ulaþmalýdýrlar. Strateji ve taktik, savaþ yönetmenin yasalarý olarak, savaþ
okyanusunda yüzme sanatýný oluþturur.
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SAVAÞ VE POLÝTÝKA

63. Savaþ politikanýn süreðidir. Bu anlamda, savaþ, politikadýr ve savaþýn kendisi politik bir eylemdir; ta eski zamanlardan
beri, politik karakteri olmayan savaþ görülmemiþtir. Japonlara karþý
savaþ, bütün ulusun katýldýðý devrimci bir savaþtýr; ve zafer, savaþýn
devrimci amacýndan -Japon emperyalizmini ülkeden silip çýkarmaktan, eþitliðe dayanan özgür, yeni bir Çin kurmaktan-, Direnme Savaþý
ile birleþik cepheye dört elle sarýlma ilkesinden, bütün halký seferber etmekten ve subaylarla erler, ordu ile halk arasýndaki bölünmezlik politikasýndan, birleþik cephe politikasýnýn etkili bir þekilde
uygulanmasýndan, kültür seferberliðinden, dünya uluslarýnýn ve Japon halkýnýn desteðini kazanma çabalarýndan ayrýlamaz. Tek sözcükle, savaþ, politikadan bir an bile ayrýlamaz. Silahlý kuvvetlerimiz
arasýnda, savaþý politikadan ayýrarak politikayý küçümseme, savaþýn
mutlak olduðu düþüncesini savunma eðilimleri yanlýþtýr ve bunun
düzeltilmesi gerekir.
64. Ama savaþýn kendisine özgü özellikleri vardýr ve bu anlamda, genel planda, politikayla eþit tutulamaz. Savaþ, [sayfa 281] politikanýn baþka. .. araçlarla sürdürülmesidir.22 politika, olaðan araçlarla
yürütülmesi olanaksýz belirli bir aþamaya ulaþtýðý zaman, yolu üzerindeki engelleri temizlemek için savaþ patlak verir. Örneðin, Çinin
yarý-baðýmsýz durumu, Japon emperyalizminin politik büyümesi için
bir engeldir; Japonya, bu engeli ortadan kaldýrmak için bir saldýrý
savaþýna giriþmiþtir. Peki, Çinin durumu ne? Emperyalist baský uzun
zamandýr Çinin burjuva demokratik devrimi için bir engeldi, bu
engeli ortadan kaldýrmak için, birçok kurtuluþ savaþý verilmiþtir. Japonya, þimdi Çinin ezilmesi için ve Çin devriminin ilerlemesini büsbütün durdurmak için savaþ yolunu seçmiþtir; ve bu durumda, Çin
de bu engeli ortadan kaldýrmak azmiyle Direnme Savaþýna giriþmek
zorunda kalmýþtýr. Bu engel ortadan kalkýnca politik amacýmýza
ulaþýlmýþ olacak ve savaþ sona erecek. Ama bu engel büsbütün
ortadan kalkmazsa, savaþ, amaca ulaþýlýncaya kadar sürer. Bu durumda, Japonlara karþý savaþ görevi tamamlanmadan bir uzlaþma
arayan herkes, baþarýsýzlýða mahkumdur, çünkü þu ya da bu nedenlerle bir uzlaþma olursa, büyük halk yýðýnlarý boyun eðmeyeceði
22

V. Ý. Lenin, Sosyalizm ve Savaþ, Sol Yayýnlarý, Ankara 1976, s. 17. -Ed.
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ve politik amacýna ulaþýncaya kadar savaþý sürdüreceði için, yeniden savaþ çýkacaktýr. Bundan dolayý, þu söylenebilir ki, politika kansýz savaþtýr, oysa savaþ, kanlý politikadýr.
65. Savaþýn kendine özgü özelliklerinden, savaþa özgü örgütler, bir dizi özel yöntemler ve özel süreç çýkmaktadýr. Örgütler, silahlý
kuvvetler ve onlarla iliþkili her þey. Yöntemler,savaþýn yönetilmesi
için uygulanan strateji ve taktikler. Süreç, karþý karþýya bulunan silahlý
kuvvetlerin kendileri için elveriþli, düþman için elveriþsiz strateji ve
taktikler kullanarak birbirine saldýrmak ya da kendilerini korumak
için giriþtikleri özel bir toplumsal eylem biçimidir. Bu yüzden, savaþ
deneyi, kendine özgü bir deneydir. Savaþa katýlan [sayfa 282] herkes
alýþageldiði yollarý býrakmalý, zafere ulaþabilmek için kendini savaþa
alýþtýrmalýdýr.
DÝRENME SAVAÞI ÝÇÝN POLÝTÝK SEFERBERLÝK

66. Bizimki gibi büyük bir ulusal devrimci savaþ, yoðun ve
ayrýntýlý bir politik seferberlik olmaksýzýn kazanýlamaz. Japonlara karþý
giriþilen bu savaþtan önce, Japonlara karþý direnmek için politik bir
seferberlik yoktu; bu, büyük bir eksiklikti ve Çin bunun acýsýný çekti.
Savaþ baþladýktan sonra, politik seferberlik, ayrýntýlý olmak þöyle
dursun, yoðun bile deðildi. Halkýn çoðu, savaþýn baþladýðýný, düþmanýn top ateþinden ve düþman uçaklarýnýn attýðý bombalardan öðrendi. Bu da bir çeþit seferberlikti, ama bunu biz yapmamýþtýk, düþman yapmýþtý. Þimdi bile, top seslerinden uzak bölgelerde yaþayan
insanlar, eski sakin yaþamlarýný sürdürüyorlar. Bu durum deðiþmelidir, yoksa bu ölüm-kalým mücadelesini kazanamayýz. Düþmana
artýk baþka bir fýrsat daha kaptýrmamalýyýz, tersine bu politik seferberlik fýrsatýndan sonuna kadar yararlanmalý, düþmanýn önüne geçmeliyiz. Bu fýrsat, gerçekten büyük önem taþýr, bizim silah ve baþka
þeylerdeki geri durumumuz ikinci derecede önemlidir. Halkýn bütün
ülkede seferber edilmesi, düþmaný boðacak uçsuz bucaksýz bir deniz yaratacak ve bizim silah ve öteki þeylerdeki eksikliklerimizi giderecek ve savaþta önümüze çýkacak güçlüklerin üstesinden
gelmemiz için gerekli koþullarý yaratacaktýr. Zafere ulaþmak için,
Direnme Savaþýnda ve birleþik cephede ve uzatmalý savaþta ayak
diremeliyiz. Ama bütün bunlar, sýradan insanlarýn seferber edilmesinden ayrýlamaz. Bir yandan zafere ulaþmayý isterken, öte yandan
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politik seferberliði savsamak güneye gitmeyi isterken arabayý kuzeye doðru sürmek gibidir. Bunun sonucu, elbette, zaferi kazanamamak olur.
67. Politik seferberlik ne demektir? Birincisi, orduya [sayfa 283]
ve halka savaþýn politik amacýný anlatmak demektir. Her askerin ve
her sivilin, niçin savaþýldýðýný ve bu savaþýn kendisini nasýl ilgilendirdiðini bilmesi gerekir. Savaþýn politik amacý Japon emperyalizmini
ülkeden sürüp çýkarmak, eþitliðe dayanan özgür ve yeni bir Çin
kurmaktýr; Japon aleyhtarý bir atýlým yaratabilmek için, savaþa katkýda bulunmak üzere yüz milyonlarca insaný tek bir adam gibi
birleþtirebilmek için, önce, bu amacý herkese, bütün askerlere, bütün
sivillere ilan etmeliyiz. Ýkincisi, onlara yalnýzca amacý anlatmak da
yeterli deðildir; bu amaca ulaþmak için atýlacak adýmlar, izlenecek
politika da gösterilmelidir. Yani, politik bir program da bulunmalýdýr. Elimizde bugün Japonlara Karþý Direnmek ve Ulusu Kurtarmak
Ýçin On Maddelik Bir Program ve Silahlý Direnme ve Ulusal Kurtuluþ
Programlarý var. Bu programlarýn ikisini de, hem ordu hem de halk
arasýnda yaymalý, bunlarýn yürütülmesi için herkesi seferber etmeliyiz. Açýk ve somut, bir program olmaksýzýn, Japonlara karþý giriþilen
savaþý sonuna kadar götürmek için bütün silahlý kuvvetleri ve halký
seferber etmemiz olanaksýzdýr. Üçüncüsü, onlarý nasýl seferber edeceðiz? Sözle, broþürle, haber, bültenleriyle, gazetelerle, kitaplarla,
oyunlarla, filmlerle, okul, kitle örgütleri ve parti kadrolarý aracýlýðý
ile. Þimdiye kadar Kuomintang, bölgelerinde yapýlan, yalnýzca okyanusta bir damladýr; üstelik, orda bu iþ, halkýn zevklerine uymayan,
anlayýþýna yabancý bir þekilde yapýldý. Bu, temelinden deðiþtirilmelidir. Dördüncüsü, bir defa seferber etmek de yetmez, Direnme
Savaþý için politik seferberlik sürekli olmalý; yapýlacak iþ, politik programýmýzý halka bülbül gibi okumak olmamalýdýr; böyle söylevleri
kimse dinlemez; politik seferberliði savaþtaki geliþmelerle, askerlerin ve halkýn yaþamýyla birleþtirmeli, arada bir bað kurmalý ve bunu
sürekli bir eylem haline getirmeliyiz. Bu, savaþtaki zaferimizin özellikle dayanacaðý çok önemli bir konudur. [sayfa 284]
SAVAÞIN AMACI

68. Burada savaþýn politik amacýný ele almayacaðýz; Japonlara Karþý Direnme Savaþýnýn politik amacýný yukarda,.Japon emper-
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yalizmini ülkeden sürüp çýkarmak, özgür ve eþit haklara sahip yeni
bir Çin kurmak olarak belirlemiþtik. Burada savaþýn, kanlý politika olarak, çarpýþan ordularýn karþýlýklý kýrýmý olarak, asýl amacýný
ele alacaðýz. Savaþýn amacý, en basit tanýmýyla. kendini korumak,
düþmaný imha etmektir (düþmaný imha etmek, onu silahtan tecrit
etmek ya da onu direnme gücünden yoksun býrakmak demektir,
yoksa kuvvetlerin bütün üyelerini fiziksel olarak imha etmek demek deðildir). Es,ki savaþlarda ok ve kalkan kullanýlýrdý; ok düþmana
saldýrmaya, onu imha etmeye; kalkan savunmaya, kendini korumaya yarardý. Bugünkü bütün silahlar, okun ve kalkanýn geliþmiþ
þekilleridir. Bombardýman uçaklarý, makineli tüfekler, toplar, zehirli
gazlar okun; sýðýnaklar, çelik baþlýklar, müstahkem mevkiler, gaz
maskeleri de kalkanýn geliþmiþ þekilleridir. Tank ise hem okun,
hem kalkanýn görevlerini birleþtiren yeni bir silahtýr. Saldýrý, düþmaný
imha etmek için baþlýca yoldur, ama savunmadan da vazgeçilemez. Saldýrýda ilk amaç düþmaný imha etmektir, ama ayný zamanda kendini de korumaktýr, çünkü düþman imha olunmazsa, siz
imha edileceksinizdir. Savunmada ilk amaç kendini korumaktýr,
ama ayný zamanda, savunma, saldýrýyý tamamlamak ya da saldýrýya
geçmek için hazýrlanma da demektir. Geri çekilme, savunmaya
girer ve savunmanýn bir süreðidir, oysa izleme (takip) saldýrýnýn bir
süreðidir. Þurasýný belirtmek gerekir ki, düþmanýn imhasý, savaþýn
ilk amacýdýr, kendini koruma ikinci derecede bir amaçtýr; çünkü
insan, ancak düþmaný büyük ölçüde imha ederek, kendisini etkili
bir þekilde koruyabilir. Bundan dolayý, düþmaný imha için ilk yol
olan saldýrý önde gelir, oysa kendini koruma yolu olan ve düþmanýn
imhasýnýn ikinci planda kaldýðý savunma [sayfa 285] ise sonra gelir. Savaþta çoðu zaman baþlýca rolü savunma oynar, geri kalan zamanda
ise saldýrý baþ roldedir, ama savaþ bir bütün olarak ele alýnýrsa,
saldýrý gene birincildir.
69. Savaþta kahramanca fedakarlýðý nasýl haklý buluyoruz?
Bu, kendini koruma ile çeliþmiyor mu? Hayýr, çeliþmiyor; fedakarlýk ve kendini koruma hem karþýttýr ve hem de birbirini tamamlar. Savaþ, kanlý bir politikadýr ve bir karþýlýðý gerektirir. Bu karþýlýk
bazan çok pahalýya malolan bir karþýlýktýr. Kýsmi ve geçici fedakarlýk (kendini korumamak) genel ve sürekli korunma için yapýlýr. Ýþte
bunun için, aslýnda düþmaný imha etmenin bir yolu olan saldýrýnýn
bir de kendini koruma görevi vardýr. Gene iþte bunun için savunma
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saldýrý ile birlikte olmalý, yalnýzca ve basitçe savunma olmamalýdýr,
70. Savaþýn amacý, yani kendini korumak ve düþmaný imha
etmek, savaþýn özü ve savaþtaki her türlü etkinliðin temelidir. Bu,
öz, teknik ve stratejik, bütün savaþ etkinliklerinde baþat bir unsurdur. Savaþýn bu amacý, temel ilkedir ve hiç bir teknik, taktik ya da
strateji ve kavram ya da ilke, bundan ayrýlamaz. Örneðin, ateþ
sýrasýnda siper alma ve ateþ gücünden tam olarak yararlanma ne
demektir? Ýlkinin amacý kendini korumak, ikincisininki düþmaný
imha etmektir. Ýlkinde araziden yararlanma, hamlelerle ilerleme,
daðýnýk kolda yayýlma gibi teknikler sözkonusudur; ikincisinde ateþ
sahasýný temizleme ve bir ateþ aðý kurma gibi teknikler kullanýlýr.
Taktik bir harekâtta, saldýrý kuvveti, durdurma kuvveti ve yedek
kuvvet vardýr; bunlardan ilkinin amacý düþmaný yoketme, ikincisininki kendini koruma, üçüncüsününki ise, duruma göre, her ikisidir. Böylece hiç bir teknik, taktik ya da stratejik ilke ya da harekât,
savaþýn amacýndan sapamaz ve, bu amaç bütün savaþa egemendir
ve baþtan sona kadar her zaman ön planda gelir.
71. Japonlara karþý verilen bu savaþý yönetirken, çeþitli düzeylerdeki önderler, her iki taraf üzerinde etkisi olan [sayfa 286] temel
etkenler arasýndaki karþýtlýðý da, bu savaþýn amacýný da gözden ýrak
tutmamalýdýrlar. Askeri harekat sýrasýnda, bu karþýt temel etkenler,
kendisini korumak ve karþýsýndakini yoketmek için taraflarca verilen mücadelede ortaya çýkarlar. Bu savaþta, her çatýþmada biz, küçük
ya da büyük bir zafer kazanmaya, düþmanýn bir bölümünü silahsýzlandýrmaya ve asker ve gereçlerinin bir kesimini yoketmeye çabalýyoruz. Düþmanýn bu kesim kesim yokedilmesi sonuçlarýný büyük
bir stratejik zafer halinde birleþtirmeli, ve düþmaný ülkeden sürüp
çýkartma, anayurdu her türlü saldýrýya karþý koruma ve yeni bir Çin
kurma amacýmýza ulaþmalýyýz.
SAVUNMA ÝÇÝNDE SALDIRI
UZATMALI BÝR SAVAÞTA ÇABUK SONUÇLAR
ÝÇ HATLAR ÝÇÝNDE DIÞ HATLAR

72. Þimdi de Japonlara Karþý Direnme Savaþýnýn stratejisini
izleyelim. Japonlara karþý direnirken, stratejimizin uzatmalý bir savaþ
olduðunu yukarda anlatmýþ bulunuyoruz. Ve bu tümüyle yerinde
bir stratejidir. Ama bu strateji, özel bir strateji deðil, genel bir strate-
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jidir. Özellikle, bu uzatmalý savaþ nasýl yönetilmelidir? Þimdi bu sorunu tartýþacaðýz. Yanýtýmýz þöyledir: Savaþýn birinci ve ikinci aþamalarýnda, yani düþmanýn saldýrýda bulunduðu ve kazançlarýný koruma
durumuna geçtiði aþamalarda, stratejik savunma içinde taktik saldýrýlar yapmalý, uzatmalý stratejik savaþta çabuk sonuca varan seferler ve muharebeler düzenlemeli; stratejik iç hatlarda dýþ hat
seferlerine ve muharebelerine giriþmeliyiz. Üçüncü aþamada,
stratejik karþý-saldýrýlara yönelmeliyiz.
73. Japonya güçlü bir emperyalist devlet, biz ise yarý-sömürge, yarý-feodal bir ülke olduðumuz için, o, stratejik saldýrý; biz, stratejik savunma politikasýný kabul etmiþ durumdayýz. Japonya, hýzla
sonuca ulaþýlacak bir stratejiyi uygulamak istiyor; biz ise, uzatmalý
bir savaþ stratejisini [sayfa 287] uygulamak zorundayýz. Japonya, Çini
hem karadan hem denizden kuþatmak, çevresiyle baðlantýlarýný kesmek için muharebe gücü oldukça yüksek (þimdi sayýlarý otuza
ulaþan) düzinelerle tümenini, donanmasýnýn bir kesimini ve Çini
bombardýman etmek için hava kuvvetlerini kullanýyor. Kara ordusu, þimdiden, Potovdan Hançova kadar uzanan geniþ bir cephe
kurduðu gibi, donanmasý da Fukiyene ve Kuvantunga ulaþtý. Böylece, dýþ hat harekatý geniþ bir alana yayýldý. Öte yandan, biz, iç
hatlar üzerinde harekâtta bulunuyoruz. Bütün bunlarýn nedeni,
düþmanýn kuvvetli, bizim zayýf olmamýzdýr. Durumun bir yaný böyle.
74. Ama, durumun, bunun tam tersi olan bir yaný daha var.
Japonya kuvvetli olmakla birlikte, yeteri kadar askeri yok. Çin zayýf
olmakla birlikte, geniþ bir ülkesi, kalabalýk bir nüfusu ve pek çok
askeri var. Bundan iki önemli sonuç çýkar. Önce, geniþ bir ülkede,
elindeki küçük bir kuvveti kullanmak zorunda olan düþman, ancak
bazý büyük kentleri, ana muharebe hatlarýný ve ovalarýn bir kesimini
iþgal edebilir. Bu yüzden, iþgali altýnda bulundurduðu bazý geniþ
bölgelerde, kuvvetli bir garnizon bile bulunduramýyor ve buralar
gerilla savaþý için uygun birer alan oluþturuyor. Çin, bir bütün olarak
ele alýndýðýnda, düþman Kantonu, Vuhaný ve Lançovu birleþtiren
çizgiyi ve bunun çevresini iþgal etmeyi baþarsa bile, bunun ötesindeki yerleri zor elde tutabilir. Bu durum, Çine, sonu kesin zafere
çýkacak uzatmalý savaþý yürütmek için bir geri ve yaþamsal üs saðlamaktadýr. Sonra, düþman, küçük kuvvetlerini büyük kuvvetlerle
karþý karþýya getirerek, bizim sayýca üstün kuvvetlerimizce kuþatýlmaktadýr. Düþman bize birkaç yol boyunca saldýrmaktadýr. Stratejik
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bakýmdan, o, dýþ hatlar üzerinde, biz, iç hatlar üzerindeyiz; o saldýrý
halinde, biz savunma halindeyiz; bütün bunlar, onun çok lehinde
gibi görünmektedir. Bununla birlikte biz, iki üstünlüðümüzden, yani
ülkemizin geniþliðinden ve nüfusumuzun kalabalýklýðýndan yararlanabiliriz ve inatçý bir [sayfa 288] mevzii savaþ yerine, esnek bir hareketli savaþ yürütür, bir düþman tümenine karþý birkaç tümen, bin
düþmana karþý birkaç bin kiþi, bir düþman koluna karþý, bir.kaç kol
kullanýr ve tek bir düþman koluna, onu muharebe alanýnýn iç hatlarýnda kuþatarak saldýrýrýz. Bu þekilde, düþman, dýþ hatlar üzerinde
ve stratejik saldýrý halinde iken, iç hatlar üzerinde savunma muharebeleri vermek zorunda býrakýlýr. Bizim için ise, stratejik harekâtta
iç hatlar ve savunma, dýþ hatlara ve saldýrý seferlerine ve muharebelerine dönüþür. Bu þekilde, ilerlemekte olan her düþman koluna
karþý saldýrýda bulunulabilir. Yukarda tartýþýlan her iki sonuç da, düþmanýn küçük, bizim ise büyük oluþumuz gerçeðinden çýkmaktadýr.
Üstelik, düþman kuvvetleri küçük, ama kuvvetli (silah ve eðitim
bakýmýndan), bizim kuvvetlerimiz büyük ama zayýf (silah ve eðitim
bakýmýndan, ama moralce deðil), bu yüzden, muharebe ve seferlerde, biz yalnýz küçük kuvvetlere karþý büyük kuvvetler kullanmakla, dýþ hatlardan iç hatlara doðru harekâtta bulunmakla kalmamalý,
ayný zamanda sonuca çabuk gitme politikasýný da izlemeliyiz. Çabuk sonuç almak için, genellikle duran deðil, ama hareket halindeki düþmana saldýrmalýyýz. Düþmanýn geçmesi kesin olan bir yol
boyuna, önceden, gizlice büyük bir kuvvet yýðmalý ve düþman hareket halindeyken ve ne olduðunun farkýna varmadan, onu ansýzýn
kuþatarak saldýrmalý ve muharebeyi çabucak sona erdirmeliyiz. Ýyi
çarpýþýrsak, bütün düþman kuvvetini ya da büyük bir bölümünü ya
da bir bölümünü yokedebiliriz, ve pek iyi çarpýþmazsak bile, düþmana hiç deðilse aðýr kayýplar verdirebiliriz. Bu, bütün muharebelerimize uygulanabilir. Eðer her ay Pinsinkuvandaki ya da Tayerçuyangdaki gibi bir zafer kazanabilirsek, düþmanýn maneviyatý büyük ölçüde
bozulur, bizim kuvvetlerimizin maneviyatý yükselir; bu, uluslararasý
destek kazanmamýza yardýmcý olur. Bizim stratejik olarak uzatýlmýþ
savaþýmýz, böylece, savaþ alanýnda çabuk sonuçlu muharebelere
dönüþmüþ oluyor. Düþmanýn savaþý [sayfa 289] hýzla bitirme stratejisi
ise, birçok sefer ve muharebelerde yenilmesinden sonra, uzatmalý
savaþa dönmek zorundadýr.
75. Kýsacasý, yukarda anlatýlan harekât ilkesi dýþ hatlar üze-
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rinde çabuk sonuçlu saldýrý savaþýdýr. Bu, bizim, iç hatlarda uzatmalý savunma savaþý stratejik ilkemizin tam tersidir, ama bu stratejinin yürütülmesi için vazgeçilmez bir ilkedir. Eðer, Direnme
Savaþýnýn baþlangýcýnda yaptýðýmýz gibi, seferlerde ve muharebelerde de iç hatlar üzerinde uzatmalý savunma savaþý ilkesini uygularsak, bu, düþmanýn küçük bizim büyük, düþmanýn kuvvetli bizim
zayýf olmamýz koþullarýna tümüyle ters düþer. Bu halde, uzatmalý
bir savaþýn stratejik amacýna ulaþamayýz ve düþmana yeniliriz. Bütün
ülkedeki kuvvetlerin birkaç büyük hareketli ordu halinde örgütlenmesini iþte bu yüzden her zaman savunduk. Her ordu, düþmanýn
bir hareketli ordusuna karþýlýk olacak, ama onun iki, üç, dört katý
kuvvette olacak; düþmaný yukarda anlatýlan ilkeler gereðince, muharebe alanýnda yoðun bir þekilde oyalayacaktý. Bu, dýþ hatlar üzerinde çabuk sonuçlu saldýrý savaþý ilkesi, gerilla savaþýna olduðu gibi
düzenli savaþa da uygulanabilir ve uygulanmalýdýr. Bu ilke, savaþýn
yalnýz herhangi bir aþamasýna deðil, bütün savaþ süresince uygulanabilir. Teknik yönden daha iyi donatýlmýþ olduðumuz ve kuvvetliye karþý zayýf durumundan çýktýðýmýz andaki stratejik karþý-saldýrý
aþamasýnda, büyük sayýda tutsak ve savaþ gereci ele geçirmemiz
olanaklý olacaktýr. Hele dýþ hatlar üzerinden çabuk sonuçlu saldýrý
muharebelerinin sayýsý fazla olursa, bu kazancýmýz da o kadar fazla
olacaktýr. Örneðin, eðer düþmanýn bir makineli tümenine karþý iki,
üç, dört makineli tümen kullanabilirsek, bu tümeni imha etmemiz
kesindir. Gürbüzce birkaç çocuðun, gürbüz bir çocuðu dövebileceðini herkes bilir.
76. Eðer biz, bir savaþ alanýnda, dýþ hatlar üzerinde çabuk
sonuçlu saldýrý savaþýný azimle uygularsak, bu, yalnýz muharebe
alanýndaki kuvvet dengesini deðiþtirmekle kalmaz, [sayfa 290] genel
durumu da yavaþ yavaþ deðiþtirir. Muharebe alanýnda biz saldýrýda
olacaðýz ve düþman savunmada olacak, biz dýþ hatlar üzerinde üstün
sayýda kuvvetler kullanacaðýz, düþman ise iç hatlar üzerinde daha
az sayýda kuvvet kullanacaktýr. Biz çabuk sonuç almaya çalýþacaðýz,
düþman ise, takviye almak amacýyla savaþý uzatmaya çalýþsa da
bunu baþaramayacaktýr. Bütün bu gerekçelerden ötürü, düþman
kuvvetli durumdan zayýf duruma düþecek, üstünlüðünü yitirecektir.
Oysa bizim kuvvetlerimiz zayýf durumdan kuvvetli duruma geçecek, aþaðý durumdan üstün duruma yükseleceðiz. Böyle baþarýlý
birçok muharebeden sonra, düþmanla aramýzdaki genel durum
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deðiþecektir. Yani, birçok muharebe alanýnda, dýþ hatlar üzerinde
çabuk sonuçlu saldýrý muharebelerinde kazanýlan zaferlerin birikmesiyle yavaþ yavaþ kendimizi güçlendirecek, düþmaný zayýflatacaðýz; bu hal, genel kuvvet dengesini etkileyecek ve onu deðiþtirecektir. Bu deðiþme olduðu zaman, bizim tarafýmýzdaki baþka etkenler, düþman kampýndaki diðer deðiþiklikler ve uluslararasý
elveriþli bir ortam, düþmanla bizim aramýzdaki tüm durumu, önce
eþit, sonra da bizim üstün olduðumuz bir hale getirecektir. Ýþte böylece, bizim karþý-saldýrýya geçme ve düþmaný ülkeden sürüp çýkarma zamanýmýz gelmiþ olacaktýr.
77. Savaþ bir kuvvetler yarýþmasýdýr, ama baþlangýçtaki kuvvet
durumu savaþ süresince deðiþir. Burada kesin etken, öznel çabadýr: daha çok zafer kazanmak ve daha az yanlýþ yapmak gibi. Nesnel etkenler bu gibi deðiþmeler için olanak saðlar, ama bu olanaðý
eyleme döndürmek için hem doðru bir politika hem de öznel çaba
þarttýr. Öznel çaba, ancak böylelikle kesin bir rol oynar.
ÝNÝSÝYATÝF, ESNEKLÝK VE PLANLAMA

78. Dýþ hatlar üzerinde çabuk sonuçlu saldýrý seferlerinde ve
muharebelerinde, yukarda tartýþýldýðý gibi, önemli [sayfa 291] nokta
saldýrýdýr; dýþ hatlar saldýrý alanýný, çabuk sonuç çarpýþma süresini belirleyen deyimlerdir. Böylece þu ifade ortaya çýkýyor: dýþ hatlar üzerinde çabuk sonuçlu saldýrý savaþlarý. Bu, hem uzatmalý savaþta, hem de hareketli savaþta en iyi ilkedir. Ama bu ilke, inisiyatif, esneklik ve planlama olmadan uygulamaya konulamaz. Þimdi bu üç
sorunu inceleyelim.
79. Yukarda insanýn bilinçli dinamik rolünü tartýþtýðýmýza göre,
inisiyatiften yeniden söz açmaya ne gerek var? Bilinçli dinamik rol
demekle, insaný baþka þeylerden ayýran özelliði, yani bilinçli eylem
ve çabayý kastediyoruz. Ýnsana özgü bu özellik kendisini en kuvvetli
olarak savaþta ortaya koyar. Bunlarý önceden tartýþmýþ bulunuyoruz. Burada inisiyatif, özgürlüðün zorla yitirilmesinden farklý olarak,
bir ordunun eylem özgürlüðü demektir. Eylem özgürlüðü, bir ordunun yaþamýdýr ve bu bir defa yitirildi mi, ordu yenilgiyle ya da yok
edilmeyle yüzyüze demektir. Bir askerin silahsýzlandýrýlmasý, edilgin bir duruma düþürülerek eylem özgürlüðünü yitirmesinin bir sonucudur. Bir ordunun yenilgisi için de ayný þey söylenebilir. Bundan
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ötürü, savaþta her iki taraf da inisiyatifi kazanmak, edilgin duruma
düþmekten kaçýnmak için elinden gelen her þeyi yapar. Bizim savunduðumuz dýþ hatlar üzerinde çabuk sonuçlu saldýrý savaþý ile,
bu savaþýn yürütülmesi için gerekli esneklik ve planlamanýn inisiyatifi ele almak, düþmaný pasif bir duruma sokarak kendimizi korumak ve düþmaný yoketmek amacýna ulaþmak için düþünüldüðü
söylenebilir. Ama inisiyatif de edilginlik de, savaþma kapasitesindeki üstün ya da aþaðý durumdan ayrýlamaz. Bunun sonucu olarak da,
savaþýn öznel yönetiminin doðruluðundan ya da yanlýþlýðýndan da
ayrýlamazlar. Ayrýca, bir de, inisiyatifi ele geçirmek ve düþmaný edilgin bir duruma sokmak için düþmanýn yanlýþ anlayýþlarýndan ve
hazýrlýksýz olmasýndan da yararlanmak sorunu vardýr. Bu sorun
aþaðýda incelenecektir. [sayfa 292]
80. Ýnisiyatif savaþma kapasitesinden ayrý düþünülemeyeceði
gibi, edilginlik de savaþma kapasitesindeki düþüklükten ayrý düþünülemez. Bu üstünlük ya da aþaðý durum, inisiyatifin ya da edilginliðin
nesnel temelidir. Stratejik inisiyatif en iyi þekilde, stratejik saldýrý yoluyla elde tutulabilir ise de, her yerde ve her zaman inisiyatifi elde
tutmak, yani kesin inisiyatif, ancak kesin üstünlükle elde edilir. Eðer
Japonya çözülmez çeliþkilerle karþý karþýya olmasa da, örneðin bir
anda milyonlarca insaný savaþ alanýna sürebilse, mali kaynaklarý
bugünkünün birkaç katý olsa, kendi halkýnýn ve baþka ülkelerin halklarýnýn muhalefetiyle karþýlaþmasa, Çin halkýný umutsuzca bir direnmeye iten barbarca bir politika izlemese, kesin bir üstünlüðü
sürdürebilir ve her yerde ve her zaman kesin inisiyatifi elinde bulundurabilir. Tarihte böylesine kesin bir üstünlük, savaþýn ilk zamanlarýnda pek az görülür. Böyle bir üstünlüðe daha çok savaþýn
sonlarýna doðru raslanýr. Örneðin, Birinci Dünya Savaþýnda Almanyanýn tesliminden hemen önce, Ýtilaf Devletleri kesin üstünlüðe
ulaþtý. Almanya ise kesin bir aþaðý duruma düþtü. Böylece Almanya
yenildi. Ýtilaf Devletleri savaþý kazandý. Bu, savaþýn sonuna doðru
kesin üstünlüðe ve aþaðý duruma bir örnektir. Bunun gibi, Çinin
Tayerçuyangdaki zaferlerinden hemen önce, orada kuþatýlmýþ olan
Japon kuvvetleri çetin savaþlardan sonra tam bir aþaðý duruma
düþmüþ, oysa bizim kuvvetlerimiz kesin üstünlüðe ulaþmýþtý. Böylece düþman yenilmiþ ve biz, zafere ulaþmýþtýk. Bu ise, bir seferin sonuna doðru, kesin üstünlüðe ve aþaðý duruma bir örnektir. Bir savaþ
ya da sefer, nispi üstünlük ya da eþitlik durumu içinde de sona ere-
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bilir. Bu durumda, savaþta bir uzlaþma ya da seferde bir duraklama
olur. Ama birçok hallerde, zaferi ve yenilgiyi belirleyen kesin üstünlük ve aþaðý durumda bulunmaktýr. Bütün bunlar, savaþýn baþlangýcý
için deðil, sonu için doðrudur. Çin-Japon savaþýnýn sonu þimdiden
kestirilebilir. Japonya kesinlikle aþaðý bir duruma [sayfa 293] inecek,
Çin ise kesin üstünlüðe yükselerek zaferi kazanacaktýr. Ama þu anda,
her iki tarafta da, üstünlük ve aþaðýlýk kesin deðil nispidir. Askeri,
ekonomik, politik örgüt gücüne sahip Japonya, bizim askeri, ekonomik ve politik örgüt zayýflýðýmýz karþýsýnda üstün durumda bulunuyor, ve bundan dolayý, inisiyatifi elinde tutuyor. Ne var ki, askeri
ve öteki güçlerinin nicel olarak büyük olmamasý ve baþka eksiklikleri yüzünden, üstünlüðü, onun kendi çeliþkileriyle azaltýlmýþ
oluyor. Çini iþgal etmesi üzerine, bu üstünlüðü daha da azalmýþ
oluyor, çünkü bizim pek geniþ arazimiz, kalabalýk nüfusumuz, çok
sayýda askerimiz ve ulus çapýnda azimli direnmemizle yüzyüze gelmiþtir. Böylece Japonlarýn genel durumu sadece nispi bir üstünlüðe düþmüþ ve zaten sýnýrlý olan inisiyatifini kullanmasý ve sürdürmesi de nispi bir hale gelmiþtir. Çine gelince, kuvvetinin azlýðý
dolayýsýyla stratejik bakýmdan edilgin bir durumda olmakla birlikte,
toprak, nüfus ve asker miktarlarý bakýmýndan üstün olduðu gibi,
halkýnýn ve ordusunun maneviyatý da yüksektir. Bu üstünlük, baþka
üstünlüklerle birlikte, askeri ve ekonomik bakýmdan ve baþka bakýmlardan aþaðý durumunu azaltmakta ve onu nispi stratejik bir
aþaðý durum haline getirmektedir. Bu, ayný zamanda, Çinin edilginlik derecesini de azaltmakta, Çinin, stratejik durumu, bundan ötürü
yalnýzca nispi bir edilginlik olmaktadýr. Bununla birlikte, her türlü
edilginlik bir eksikliktir ve bundan hemen kurtulmak gerekir. Askeri bakýmdan bundan kurtulmanýn yolu, dýþ hatlar üzerinde çabuk
sonuçlu saldýrý muharebelerine giriþmek, düþmanýn gerisinde ise
gerilla savaþý vermek ve böylece bölgesel üstünlüðü ve inisiyatifi
ele geçirmektir. Birçok seferlerle saðlanan bu gibi bölgesel üstünlük ve inisiyatifle yavaþ yavaþ stratejik üstünlüðü ve inisiyatifi kurar
ve kendimizi edilginlikten kurtarýrýz. Ýnisiyatifle edilginlik, üstünlükle aþaðýlýk arasýndaki iç iliþkiler böyledir. [sayfa 294]
81. Bundan, inisiyatif ya da edilginlik ile savaþýn öznel yönetimi arasýndaki iliþkiyi de anlayabiliriz. Açýklandýðý gibi, bizim stratejik
aþaðý durumumuzdan ve edilginliðimizden de kurtulmak olanaklýdýr. Bunun yolu, birçok muharebelerde yerel üstünlüðü ve inisiyatifi
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yaratarak, düþmanýn bu bölgelerdeki üstünlüðüne ve inisiyatifine
son vermek ve onu aþaðý duruma ve edilginliðe mahkum etmektir.
Bu yerel baþarýlar arttýkça, bizim stratejik üstünlük ve inisiyatifimiz
de artacaktýr. Bu deðiþiklik doðru bir öznel yönetime dayanýr. Niçin?
Çünkü biz, nasýl üstünlük ve inisiyatif peþindeysek, düþman da,
ayný þekilde bu iki þeyin peþindedir. Bu açýdan bakýldýðýnda, savaþ,
askeri kuvvet ve mali kaynaklar gibi maddi koþullara dayanarak,
karþýlýklý iki ordu komutanýnýn, üstünlük ve inisiyatif için giriþtikleri
mücadelede, öznel yeteneklerinin bir yarýþmasý demektir. Bu
yarýþmanýn, bir yeneni, bir de yenileni olacaktýr. Nesnel maddi koþullar bir yana býrakýlýrsa, yenen bu baþarýsýný doðru öznel yönetimine borçlu olacak, yenilen ise yenilgisini yanlýþ öznel yönetimine
baðlayacaktýr. Savaþ görüngüsünün (phenomenon) güç anlaþýlýr olduðunu, öteki toplumsal görüngülerden daha az belirli olduðunu,
yani daha çok bir olasýlýklar sorunu olduðunu kabul ediyoruz.
Ama gene de savaþ, doða-üstü bir süreç deðil, yaþadýðýmýz dünyaya
ait ve zorunluluk ilkesine baðýmlý bir süreçtir. Sun Vu Zunun Düþmaný ve kendini tanýrsan, yenilgi tehlikesi olmadan yüzlerce savaþ
verebilirsin sözü,23 iþte bundan ötürü, bilimsel bir gerçeði dile getirmektedir. Yanýlgýlar, düþmaný ve kendimizi bilmemekten ileri gelir.
Üstelik, savaþýn doðasý gereði, birçok hallerde, her iki taraf hakkýnda da tam bir bilgi elde etmek olanaklý olamýyor. Bunun sonucu
olarak da, askeri koþullar ve harekâtlar hakkýnda bir belirsizlik meydana geliyor ve bunu da yanýlgýlar ve yenilgiler izliyor. Ama savaþta
durum ve [sayfa 295] harekâtlar nasýl olursa olsun, bunlarýn genel yanlarý ve ana noktalarý bilinebilir. Bir komutan önce her çeþit keþif,
sonra akýllýca tahminler ve: yargýlarla yanýlgýlarý azaltýr ve genellikle
doðru bir yönetimde bulunabilir. Genellikle doðru bir yönetim
silahýyla, gitgide daha çok muharebe kazanýr, aþaðý durumdan üstün
duruma, edilginlikten inisiyatifi ele almaya yükselebiliriz. Ýnisiyatif
ya da edilginliðin savaþýn doðru ya da yanlýþ yönetimi ile olan iliþkisi
iþte budur.
82. Yanlýþ öznel yönetimin, üstünlük ve inisiyatif yitirilerek,
aþaðý duruma ve edilginliðe düþmeye yolaçacaðý, doðru öznel yönetimin ise, tersine, bir deðiþiklik yaratacaðý tezi, büyük ve güçlü
23
Çin Devrimci Savaþýnda Strateji Sorunlarý baþlýklý yazýnýn 4 nolu notuna
bakýnýz. s. 105. -Ed.
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ordularýn uðradýklarý yenilgilerle küçük ve zayýf ordularýn kazandýklarý zaferlere bakýlýnca daha da inandýrýcý bir açýklýk kazanýr. Çin
tarihinde olsun, yabancý uluslarýn tarihinde olsun, böyle birçok örnek vardýr. Çin tarihinde bunun örnekleri, Zin ve Çu devletleri arasýndaki Çenpu muharebesi,24 Çu ve Han devletleri arasýndaki Çenkavo
muharebesi,25 Han Sinin Çayo ordularýný yendiði muharebe,26 Sin
ve Han devletleri arasýndaki Kunyang muharebesi,27 Yuan Þayo ile
Zayo Zayo arasýndaki Kuvantu muharebesi,28 Vu ve Vay devletleri
arasýndaki Çihpi muharebesi,29 Vu ve Þu devletleri arasýndaki Yiling
30
[sayfa 296] muharebesi, Çin ve Zin devletleri arasýndaki Fayþeyi muha31
rebesidir. Yabancý ülkelerdeki örnekler arasýnda; Napoleonun seferlerinin çoðu ve Ekim Devriminden sonra Sovyetler Birliðindeki
iç savaþ gösterilebilir. Bütün bu örneklerde küçük ve zayýf kuvvetler, büyük ve güçlü kuvvetlere karþý zafer kazanmýþlardýr. Her olayda, zayýf kuvvet, düþmanýn yerel aþaðý durumuna ve edilginliðine
karþý o bölgede üstünlüðü ve inisiyatifi ele alarak, önce düþmana
aðýr bir darbe indirmiþ, sonra da kuvvetlerini birer birer ezerek her
yerde üstünlüðü ve inisiyatifi ele almýþtýr. Bunun tersi bir durumda
ise, aslýnda üstünlüðü ve inisiyatifi elinde tutan düþmanýn öznel
yanýlgýlar ve iç çeliþkiler yüzünden içinde bulunduðu çok elveriþli
durumu yitirdiði, ordusuz bir general, ülkesiz bir kral haline düþtüðü
görülmüþtür. Buradan da görülebileceði gibi savaþma kapasitesin24
Þantung eyaletinin þimdiki Çuyançeng ilçesinin güney-doðusunda bulunan
Çenpu, M.Ö. 632de, Zin ve Çu devletleri arasýndaki büyük bir savaþa sahne olmuþtur.
Savaþýn baþýnda, Çu birlikleri üstün durumdaydý. Zin birlikleri, 90 Li kadar çekildikten
sonra, düþmanlarýnýn zayýf noktalarý olan sað ve sol kanatlarýna yüklenmiþler ve
onlarý aðýr bir yenilgiye uðratmýþlardýr. -Ed.
25
Çin Devrimci Savaþýnda Strateji Sorunlarý baþlýklý yazýnýn 26 nolu notuna
bakýnýz, s. 136, -Ed.
26
M.Ô. 204 yýlýnda, Han devleti generallerinden Han Sin, Çinsingde Çayo Siyeh
ile büyük bir muharebeye tutuþtu, Çayo Slyehin 200,000 kiþilik ordusu, düþman
ordusundan birkaç kat fazlaydý. Askerlerini arkalarý nehre gelmek üzere yayan Han
Sin, kahramanca bir çarpýþmaya girdi ve birliklerinin bir kýsmýný da düþmanýn
gerilerini iþgal için gönderdi. Bir kýskaç içinde sýkýþan Çayonun askerleri, büyük bir
yenilgiye uðradýlar. -Ed.
27
Çin Devrimci Savaþýnda Strateji Sorunlarý baþlýklý yazýnýn 27 nolu notuna
bakýnýz. s. 136. -Ed.
28
Ayný yazý, 28 nolu not. s. 136. -Ed.
29
Ayný yazý, 29 nolu not. s. 136. -Ed.
30
Ayný yazý, 30 nolu not. s. 136. -Ed.
31
Ayný yazý, 31 nolu not. s. 136-137. -Ed.
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deki üstünlük ya da aþaðý durum, inisiyatifi ya da edilginliði belirleyen nesnel temel olmakla birlikte, bunun kendisi, inisiyatif ya da
edilginlik deðildir, ancak bir mücadele ve yarýþma sonundadýr ki,
gerçek inisiyatif ya da edilginlik meydana gelir. Mücadelede doðru
öznel yönetim, aþaðý durumu üstün durum haline, edilgin durumu
inisiyatifin ele alýnmasý haline getirebilir; doðru olmayan öznel yönetim ise, bunun tersini yapar. Bütün egemen hanedanlarýn devrimci ordular tarafýndan yenilmesi gerçeði, bazý bakýmlardan,
üstünlüðün son zafer þöyle dursun, inisiyatifi bile güvenceleyemediðini gösterir. Aþaðý durumda olan taraf, gerçek koþullardan yararlanarak giriþeceði etkin öznel hareketlerle, üstün tarafýn elinden
inisiyatifi alýr ve son zaferi kazanýr.
83. Yanlýþ düþüncelere kapýlmak ve gafil avlanmak üstünlüðün ve inisiyatifin yitirilmesine yolaçabilir. Düþmaný kasýtlý olarak yanlýþ
düþüncelere yöneltmek ve hiç beklemediði anda ve yerde saldýrýlarda bulunmak, üstünlüðü [sayfa 297] kazanmak ve inisiyatifi ele geçirmek için gerçekten önemli iki yoldur. Yanlýþ düþüncelere kapýlmak.
nedir? Pakung daðý üzerindeki her çalýyý, her aðacý düþman askeri
gibi görmek32 yanlýþ düþünceye kapýlmanýn bir örneðidir. Doðuya
doðru yönelir gibi yapýp batýdan saldýrmak, düþman arasýnda yanlýþ
düþünceler yaratmanýn bir yoludur. Kitle desteðinin, haberlerin sýzmasýný önleyecek kadar iyi olduðu yerlerde, düþmaný çoðu zaman
yanlýþ yargýlarda bulunmaya, yanlýþ hareketlerde bulunmaya sevketmek ve böylece üstünlüðü ve inisiyatifi yitirmesine yolaçmak
olanaklýdýr. Savaþta her hileye baþvurmak gerekir sözü iþte bu demektir. Gafil avlanmak ne demektir? Hazýrlýksýz yakalanmak demektir. Hazýrlýksýz kazanýlan üstünlük, gerçek üstünlük deðildir ve
inisiyatifi sürdürmek diye bir þey sözkonusu olamaz. Bu noktayý
kavrayan zayýf ama hazýrlýklý bir kuvvet, beklenmedik saldýrýlarý ile,
üstün bir düþmaný yenebilir. Hareket halindeki düþmana saldýrmak
kolaydýr derken, o anda hazýrlýksýz olduðunu söylemek istiyoruz. Bu
iki nokta, yani düþman arasýnda yanlýþ düþünceler yayma ve beklenmedik saldýrýlarda bulunma, savaþýn belirsiz ve bulanýk havasýný
düþman tarafta yayarak kendimize olabilecek en büyük güvenliði
32
M. Ö. 383te, Çin devleti yöneticisi Fu Çiyen, Zin kuvvetlerini küçümsedi ve
üzerlerine saldýrdý. Zinin askerleri, düþmanýn ilerleyen birliklerini Loçiyende yenerek,
hem karadan ve hem denizden ilerlediler. -Ed.
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saðlamak ve üstünlüðe, inisiyatife ve sonunda zafere ulaþmaktýr.
Kitlelerin iyi bir þekilde örgütlenmesi, bu amaca ulaþmanýn ilk koþuludur. Bunun için düþmana karþý çýkan bütün halký harekete getirmek, herkesi silahlandýrmak, düþmana baskýnlar yapmak, haber
sýzmasýný önlemek, kuvvetlerimizi gizlemek büyük önem taþýr. Böylece düþman nerde ve ne zaman saldýrýya uðrayacaðýný bilemeyecek ve düþmanýn yanlýþ düþüncelere kapýlmasý ve gafil avlanmasý
olanaklý hale gelecektir. Halk kitlelerinin örgütlenmesi ve silahlandýrýlmasý yoluyla, zayýf ve [sayfa 298] küçük Kýzýl Ordu kuvvetleri, Tarýmsal Devrim Savaþý döneminde birçok savaþlar kazanmýþtýr. Mantýk
bakýmýndan, ulusal bir savaþýn, tarýmsal devrimci bir savaþtan, halktan daha geniþ destek görmesi gerekir; ama eski yanýlgýlarýn33 sonucu
olarak, halk örgütlenmemiþ bir durumda ve davaya hizmet etmeye
hazýr deðil, bazan düþman tarafýndan bile kullanýlmakta. Geniþ ölçüde halka dayanma azmi, savaþýn bütün gereklerinin yerine getirilmesi için tek çýkar yoldur. Üstelik, düþmaný yanlýþ yollara saptýrmak
ve gafil avlamak da, uygulamak istediðimiz taktiðin baþarýya ulaþmasýnda büyük rol oynuyor. Biz Sung dükü Siyang deðiliz ve onun
eþekçe ahlakýný da gereksinmiyoruz.34 Zafere ulaþmak için, olanaklý
olduðu kadar düþmanýn gözlerini, kulaklarýný týkamalý ve kafalarýný
karýþtýrarak komutanlarýný yanlýþ yollara sürüklemeliyiz. Bu söylenenler savaþýn öznel yönetimiyle yakýndan ilgili þeylerdir. Japonyayý
yenmek için böyle bir öznel yönetim kesinlikle gereklidir.
84. Japonya, askeri gücünü ve bizim geçmiþteki ve bugünkü
öznel yanýlgýlarýmýzý sonuna kadar kullanarak, giriþtiði saldýrý dö33
Arkadaþ Mao Çe-tung, burada, Çan Kay-þek ile Vang Çing-veyinin 1927de
Kuomintang ve Komünist Partisi arasýndaki ilk ulusal birleþik demokratik cepheye
ihanet ederek, halka karþý giriþtikleri on yýllýk savaþa ve böylece Çin halkýnýn daha
geniþ ölçüde birleþmesinin önlenmesi olayýna deðiniyor. Bunun sorumlusu baþta
Çan Kay-þek olmak üzere, Kuomintangdaki gericilerdi. -Ed.
34
Sung devletinin Dükü Siyang, ilkyazýn ve güzün yönetimi elinde bulundurdu.
M.Ö. 638de, Sung devleti, güçlü Çu devleti ile savaþa tutuþtu. Çu birlikleri nehri
geçerken Sung kuvvetleri muharebe düzenine girmiþ bulunuyorlardý. Çu askerlerinin
sayýca fazla olduðunu gözönünde bulunduran Sung subaylarýndan biri, o anda
saldýrýya geçilmesini önerdi ama Dük, Kiþizadeler hazýrlýksýz olanlara saldýrmaz.
dedi. Çu kuvvetleri nehri geçtikten sonra, henüz savaþ düzenlerini tamamlamadýklarý
sýrada ayný subay gene hemen saldýrý önerisinde bulunduysa da, Dük, Kiþizadeler
savaþ düzenlerini tamamlamamýþ bir orduya saldýrmaz. yanýtýný verdi. Dük, ancak
Çu birlikleri iyice hazýrlandýktan sonra saldýrý emrini verdi. Sonunda da Sung askerleri
feci þekilde yenildiler ve Dük de yaralandý. -Ed.
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neminde inisiyatifi elde tuttu. Ancak, bazý kaçýnýlmaz eksiklikleri ve
savaþýn sonraki dönemlerinde iþlediði öznel yanýlgýlarý ve bizim
üstünlüklerimiz dolayýsýyla, bu inisiyatif, yavaþ yavaþ azalmaktadýr.
Düþmanýn [sayfa 299] Tayerçuyangdaki yenilgisi ve Þansideki güç durumu bunu açýkça kanýtlar. Düþmanýn gerisinde gerilla savaþýnýn
yaygýnlaþmasý, iþgal bölgesindeki garnizonlarýný tümüyle edilgin bir
duruma düþürmüþtür. Hâlâ stratejik saldýrý halinde bulunmasýna ve
inisiyatifi elde tutmasýna karþýn, stratejik saldýrý sona erdiði anda
inisiyatifi de yitirecektir. Düþmanýn inisiyatifini sürdüremeyeceðinin
ilk gerekçesi asker yetersizliði yüzünden saldýrýyý süresiz olarak sürdürmesinin olanaksýzlýðýdýr. Bizim saldýrý muharebelerimiz ve
düþman hatlarý gerisindeki gerilla savaþýmýz, baþka etkenlerle birlikte, düþmanýn saldýrýsýný belirli bir sýnýrda sona erdirmek zorunda
kalacaðýnýn ve inisiyatifi elinde tutamayacaðýnýn ikinci gerekçesidir.
Sovyetler Birliðinin varlýðý ve uluslararasý durumdaki deðiþmeler,
üçüncü gerekçeyi oluþturur. Böylece, düþmanýn inisiyatifinin sýnýrlý
olduðu ve bu inisiyatifi yitireceði görülür. Eðer askeri harekâtta Çin,
ana kuvvetlerini seferlerde ve muharebelerde saldýrý halinde tutabilir, düþman gerisinde gerilla savaþýný geliþtirebilir ve halk kitlelerini
politik bakýmdan seferber edebilirse, stratejik inisiyatif durumunu
yavaþ yavaþ yaratabiliriz.
85. Þimdi de esnekliði tartýþalým. Esneklik nedir? Esneklik,
askeri harekâtta inisiyatifin somut olarak gerçekleþtirilmesi; silahlý
kuvvetlerin esnek bir þekilde kullanýlmasýdýr. Silahlý kuvvetlerin esnek olarak kullanýlmasý bir savaþýn yönetilmesinde baþ görevdir ve
yerine getirilmesi gerçekten güç bir görevdir. Ordunun ve halkýn
örgütlenmesinden ve eðitilmesinden baþka, savaþ iþi, birliklerin
muharebelerde kullanýlmasýný içerir ve mücadele, ancak bütün bu
iþler yerine getirildiði zaman kazanýlabilir. Ordunun vb. örgütlenmesi kuþkusuz çok güçtür, ama kullanýlmasý, özellikle kuvvetli bir düþmana karþý savaþýlýyorsa, daha da güçtür. Bunu yapmak için çok
yüksek öznel bir yetenek gerektiði gibi, savaþa özgü karýþýklýðýn,
çapraþýklýðýn, belirsizliðin de üstesinden gelmek, açýklýða ve kesinliðe ulaþmak [sayfa 300] gerekir; komutada esneklik, ancak böylelikle
gerçekleþtirilebilir.
86. Japonlara Karþý Direnme Savaþýnýn baþlýca hareket ilkesi,
dýþ hatlar üzerinde çabuk sonuçlu saldýrý muharebeleridir. Bu ilkenin uygulanmasý için, kuvvetlerin daðýtýlmasý ve toplanmasý, kollar
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halinde ilerleme ve tek noktaya birkaç koldan saldýrma, taarruz ve
savunma, seri hücum ve durdurma, kuþatma ve yandan çevirme,
ilerleme ve çekilme gibi çeþitli taktikler ve yöntemler vardýr. Bu
taktikleri anlamak kolay, uygulamak ve esnek bir þekilde deðiþtirmek
güçtür. Burada birbirine baðlý üç önemli nokta, zaman, yer ve askerdir. Zaman, yer ve asker iyi seçilmezse hiç bir zafer kazanýlamaz. Örneðin, hareket halindeki düþmana saldýrýrken zamanýndan
önce davranýrsak, kendimizi belli eder, düþmana hazýrlanma olanaðýný veririz; tersine, zamaný geçirirsek, düþman kamp kurmuþ ve
kuvvetlerini toplamýþ olur ve çetin bir mücadele vermemiz gerekir.
Bu, bir zaman sorunudur. Eðer düþmanýn gerçekten zayýf çýkan sol
kanadýný saldýrý noktasý olarak seçersek zafere kolayca ulaþýrýz, sað
kanadý seçersek hiç bir sonuç alamayýz. Bu da yer sorunudur. Belirli bir görev için kuvvetlerimizden belirli bir birliði seçersek, baþarý
kolay saðlanabilir, ayný iþ için baþka bir birlik kullanýrsak sonuç almak güç olabilir. Bu da asker sorunudur. Yalnýz nasýl taktik kullanýlacaðýný deðil, bunlarý nasýl deðiþtirebileceðimizi de bilmeliyiz. Komuta esnekliðinde önemli iþ, saldýrýdan savunmaya ya da savunmadan saldýrýya, ilerlemeden çekilmeye, ya da çekilmeden ilerlemeye, durdurmadan seri hücuma, ya da seri hücumdan durdurmaya, kuþatmadan yandan çevirmeye, ya da yandan çevirmeden
kuþatmaya geçmek gibi deðiþiklikleri, her iki tarafýn asker ve arazi
durumuna uygun olarak zamanýnda yapmaktýr. Bu, hem seferlerin
stratejik komutasý için ve, hem de muharebe komutasý için doðrudur. [sayfa 301]
87. Eskiler Kullanýlan taktiklerin deðiþtirilmesinde gösterilen maharet doðuþtandýr. derler. Bizim esneklik dediðimiz bu beceri, zeki komutanýn bir katkýsýdýr. Esneklik, pervasýzlýk demek deðildir ; pervasýzlýða yer yoktur. Esneklik, zeki komutanýn, zamaný
ve durumu ölçüp biçtikten sonra (burada durum, düþmanýn durumu, bizim durumumuz ve arazi durumudur) nesnel koþullara dayanarak gerekli tedbirleri zamanýnda alma yeteneðinden oluþur. Bu
esneklik, taktik deðiþtirmedeki beceridir. Bu beceriye dayanarak,
dýþ hatlar üzerinde çabuk sonuçlu saldýrý muharebelerinde zaferler
kazanýr, kuvvetler dengesini lehimize deðiþtirebilir, düþman üzerinde inisiyatifi kurabilir ve üstünlüðü elde ederek onu ezer ve son
zafere ulaþabiliriz.
88. Þimdi de planlama sorununu tartýþalým. Savaþa özgü be-
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lirsizlikler yüzünden, savaþý bir plana göre yürütmek, baþka etkinlikleri bir plana göre yürütmekten daha zordur. Hazýrlýk baþarýyla,
hazýrlýksýzlýk ise baþarýsýzlýkla sonuçlandýðý için, önceden planlama
ve hazýrlýk yapýlmaksýzýn savaþta zafere ulaþýlamaz. Savaþta kesin
belirlilik yoktur, ama, gene de bir dereceye kadar nispi belirlilik vardýr. Kendi durumumuz hakkýnda nispeten kesin bilgimiz vardýr. Düþman hakkýndaki bilgilerimiz çok belirsiz olmakla birlikte, çözümleyebileceðimiz iþaretler, izleyebileceðimiz ipuçlarý, üzerinde kafa yoracaðýmýz olaylar dizisi vardýr. Nispi belirlilik dediðimiz bu hal, savaþta,
planlama için nesnel bir temel saðlar. Modern teknik geliþmeler
(telgraf, radyo, uçaklar, motorlu araçlar, demiryollarý, gemiler vb.),
savaþta planlama olanaklarýna yardýmcý olmuþlardýr. Gene de,
savaþtaki sýnýrlý ve geçici belirlilik yüzünden, tam ve kararlý bir planlama güçtür. Bu planlama, savaþýn (akýþ ya da deðiþme) hareketiyle ve bir de yaygýnlýk derecesine baðlý olarak deðiþmek zorundadýr.
Küçük kol ya da birliklerin saldýrý ya da savunma planlarý gibi taktik
planlar, çoðu zaman günde birkaç defa deðiþtirilmek gerekir. Bir
[sayfa 302] seferin, yani büyük birliklerin harekat planý, genellikle seferin sonuna kadar ayný kalabilirse de, bazan kýsmen ya da tümüyle
deðiþtirildiði de olur. Her iki tarafýn tüm durumlarýna dayanan stratejik bir plan, daha da kararlýdýr, ama o bile, belirli bir stratejik döneme uygulanýr ve savaþýn yeni bir döneme girmesiyle onun da
deðiþtirilmesi gerekir. Savaþýn geniþliðine ve nesnel koþullara göre
taktik, sefer ve stratejik planlarýn yapýlmasý ve deðiþtirilmesi, bir savaþýn yönetilmesinde temel bir etken, savaþta esnekliðin somut bir
belirtisi, yani kullanýlan taktiklerin deðiþtirilmesindeki bir beceridir.
Japonlara karþý giriþilen bu savaþta görev alan her seviyedeki komutan, bunu dikkate almalýdýr.
89. Savaþýn akýcýlýðý (seyyaliyeti) yüzünden, bazý kimseler,
savaþ planlarýnýn ya da politikalarýnýn nispeten kararlý oluþunu tümüyle yadsýrlar ve bu gibi plan ya da politikalarýn mekanik olduðunu söylerler. Bu görüþ, yanlýþtýr. Bundan önceki bölümde bunu
bütünüyle gördük; savaþ koþullarýnýn ancak nispeten belirli olmasý
ve savaþýn (hareket ya da deðiþmesinin) akýþýnýn hýzlý olmasý yüzünden, savaþ planlarý ya da politikalarý ancak nispeten kararlý olabilir ve savaþýn deðiþen koþullarý ve akýþýna göre zamanýnda deðiþtirilmeli ya da düzeltilmelidir. Böyle yapmazsak, mekanist oluruz.
Ne var ki, belli bir dönemde nispeten kararlý olan savaþ planlarý ya
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da politikalarýna olan gereksinme yadsýnmamalýdýr. Bunu yadsýmak,
her þeyi, savaþý olduðu kadar yadsýyanýn kendisini de yadsýmak demektir. Hem askeri koþullar ve hem de askeri harekât, her ikisi de,
nispeten kararlý olduðu için savaþ planlarýnýn ve politikalarýnýn nispi
kararlýlýðýný kabul etmek zorundayýz. Örneðin Kuzey Çindeki savaþ
koþullarý ve Sekizinci Hareket Ordusunun harekatýnýn daðýnýklýðý,
belirli bir aþamada nispeten kararlý olduðu için, bu aþamada, Sekizinci Hareket Ordusunun stratejik harekât ilkesinin nispeten kararlý
olmasýný yani Asýl olan gerilla savaþýdýr, ama koþullarýn [sayfa 303]
elverdiði yerde hareketli savaþ fýrsatýný kaçýrmayýnýz. ilkesini kabul
etmek zorunluluðu vardýr. Bir seferin planýnýn geçerlilik süresi, stratejik bir planýn geçerlilik süresinden daha kýsadýr. Taktik planýn geçerlilik süresi daha da kýsa olmakla birlikte, bunlarýn her birinin belirli
bir kararlýlýk süresi vardýr. Bu noktayý yadsýyan kimse, savaþý yönetmek için gerekli yöntemden yoksun demektir ve tutacaðý yol, raslantýyla doðru ya da yanlýþ olabilir. Belirli bir dönem için geçerli
bir planýn bile akýcý olduðunu kimse yadsýmaz, yoksa bir planýn bir
baþkasýna yerini býrakmasý diye bir þey sözkonusu olamaz. Ama
her plan bir sýnýr dahilinde ve uygulandýðý çeþitli savaþ harekâtýnýn
hudutlarý içinde akýcýdýr, geliþigüzel ve kesin deðildir. Yani nitelik
yönünden deðil, nicelik yönünden akýcýdýr. Belirli bir dönem içinde
kesin bir deðiþme sözkonusu deðildir. Zaten böyle bir durumda
nispi kararlýlýk derken, bunu demek istemiþtik. Savaþ boyunca süren
büyük kesin akýcýlýk nehri içinde her dönem için nispi bir kararlýlýk
süresi vardýr. Bizim savaþ planlarý ya da politikalarý üzerindeki temel
görüþlerimiz bunlardýr.
90. Ýç hatlar üzerinde uzatmalý savunma savaþý stratejisi ile
sefer ve muharebelerde dýþ hatlar üzerinde çabuk sonuçlu saldýrý
savaþlarýndan, inisiyatiften, esneklikten ve planlamadan sözettikten
sonra, þimdi, bunlarý kýsaca özetleyebiliriz. Japonlara karþý savaþýn
bir planý olmalýdýr. Strateji ve taktiðin somut uygulanmasý olan savaþ
planlarýnýn koþullara uyabilecek esneklikte olmasý gerekir. Düþmanla
aramýzdaki durumu deðiþtirebilmek için aþaðý durumdan üstünlüðe, edilginlikten inisiyatife geçmemiz gerekir. Bütün bunlar, sefer
ve muharebelerde, dýþ hatlar üzerinde çabuk sonuçlu saldýrý muharebesinde ve iç hatlar üzerinde stratejik uzatmalý savunma muharebesinde ifadesini bulur. [sayfa 304]
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HAREKETLÝ SAVAÞ, GERÝLLA SAVAÞI VE MEVZÝÝ SAVAÞ

91. Bir savaþ, iç hatlar üzerinde uzatmalý ve savunma savaþý
stratejisi çerçevesi içindeki sefer ve muharebelerde, dýþ hatlar üzerinde çabuk sonuçlu saldýrý savaþý niteliðinde ise, hareketli savaþ
biçimini alýr. Hareketli savaþ, geniþ cepheler boyunca, dýþ hatlar ve
büyük harekât alaný üzerinde, düzenli ordularýn çabuk sonuçlu saldýrý seferleri ve muharebeleri verdiði savaþ biçimidir. Ayný zamanda, bu savaþ þekli, saldýrý muharebelerini kolaylaþtýrmak için gerektiði
zaman giriþilen hareketli savunmayý da içerdiði gibi, yardýmcý bir
görev olarak da, mevzii saldýrýyý ve savunmayý da içerir. Özellikleri,
düzenli ordular, sefer ve muharebelerde kuvvet üstünlüðü, saldýrý
ve akýcýlýktýr.
92. Çinin büyük bir arazisi ve çok sayýda askeri var, ama askerlerinin donatýmý ve eðitimi yetersiz. Öte yandan, düþman kuvvetleri sayýca yetersiz, ama donatýmlarý ve eðitimleri daha iyi. Bu durumda, hiç kuþkusuz, bizim asýl savaþ þekli olarak hareketli saldýrý
savaþýný benimsememiz ve bunu öteki savaþ þekilleriyle tamamlayarak, hepsini hareketli savaþ içinde birleþtirmemiz gerekir. Kaçmak
demek olan hep geri çekil, hiç ilerleme ilkesine karþý çýktýðýmýz
gibi, umutsuz bir baþýboþluk olan hep ilerle, hiç geri çe- kilme
ilkesine de karþý olmalýyýz.
93. Hareketli savaþýn ayýrýcý özelliklerinden birisi, büyük ilerlemeleri ve geri çekilmeleri yapabilecek bir orduyu gerektiren akýcýlýktýr. Ama bunun, Han Fu-çunun düþmandan sürekli kaçmasý ile
hiç bir iliþkisi yoktur.35 Savaþýn ilk gereði düþmaný imha etmek,
ötekisi kendini korumaktýr. Kendini korumanýn amacý düþmaný imha
etmektir ve [sayfa 305] düþmaný imha etmek de gene kendini korumanýn en etkili yoludur. Yani hareketli savaþ, Han Fu-çu gibi kimseler
için bir özürü olamayacaðý gibi, ileri tek adým atmadan hep geri
çekilmek demek de deðildir. Hareketli savaþýn temel saldýrý karakterine aykýrý düþen bu çeþit hareket, uygulamada, toprak
geniþliðine karþýn Çini yeryüzünden silme hareketi demektir.
94. Umutsuzca pervasýzlýk dediðimiz hep ilerle, hiç geri çe35
Kuomintang savaþ aðalarýndan Han Fu-çu, birkaç yýl Þantung valiliði yaptý.
Japon istilacýlarý, 1937de Paypingi ve Tiyentsini iþgal ettliten sonra, Tiyentsin-Pukov
demiryolu boyunca, güneye doðru, Þantunga ilerlerken, Han Fu-çu, hiç bir yerde
direnmeden Þantungdan Honana kadar kaçtý. -Ed.
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kilme görüþü de yanlýþtýr. Sefer ve muharebelerde dýþ hatlar üzerinde çabuk sonuçlu savaþý gerektiren bizim savunduðumuz hareketli savaþ, ikincil bir yol olarak mevzii savaþý, hareketli savunma
ve geri çekilmeyi içine alýr. Zaten, bunlar olmaksýzýn, hareketli savaþ
bütünüyle uygulanamaz. Umutsuzca pervasýzlýk, askeri bir kýsa
görüþlülüktür ve çoðu zaman toprak yitirme korkusundan ileri gelir.
Pervasýzca hareket eden kimse, hareketli savaþýn bir özelliðinin akýcýlýk olduðunu bilmiyor demektir; akýcýlýk ise, ancak büyük ilerlemeleri ve çekilmeleri yapabilecek bir orduyla olanaklýdýr. Olumlu
yanda, düþmaný, bize elveriþli ona elveriþsiz koþullar içinde bir çarpýþmaya sürüklemek için genellikle onun hareket halinde olmasý
bizim de uygun bir arazide bulunmamýz; yerel halkýn haber sýzmasýna engel olabilecek düzeyde olmasý ve düþmanýn yorgun ve
hazýrlýksýz olmasý gibi koþullar bulunmasý gerekir. Bu, düþmanýn
ilerlemesiyle ve bizim topraðýmýzýn bir kesimini yitirmekten korkmamamýzla olabilir. Topraklarýmýzdan bir kesimini yitirmek, bu yitirilen topraðýn geri alýnmasý da dahil, bütün topraklarýmýzýn sürekli
olarak korunmasý için ödemek zorunda olduðumuz bedeldir. Olumsuz yanda, kuvvetlerimizin korunmasýný tehlikeye düþürebilecek
elveriþsiz bir duruma girdiðimiz zaman kendimizi korumak ve yeni
bir fýrsat çýktýðýnda düþmana daha aðýr bir darbe indirmek için geri
çekilmek cesaretini göstermemiz gerekir. Bu ilkeden habersiz olan
gözü kara hareketlerin savunucularý, [sayfa 306] durum apaçýk. bizim
aleyhimizde olduðu zaman bile, bir kent ya da toprak parçasý için
mücadeleye girer ve yalnýz bu kenti ya da toprak parçasýný yitirmekle kalmaz, kuvvetlerini de tehlikeye atmýþ olurlar. Biz, her zaman, düþmaný içerlere çekme politikasýný savunduk; stratejik savunma halinde olan zayýf bir ordunun, kuvvetli bir orduya karþý
izleyeceði en etkili politika budur.
95. Japonlara karþý savaþta kullanýlan savaþ þekillerinden hareketli savaþ önce, gerilla savaþý ise sonra gelir. Savaþýn bütünü içinde hareketli savaþ asýldýr, gerilla savaþý ikinci derecededir derken,
savaþýn sonucunun her þeyden önce ve özellikle hareketli savaþ
biçimindeki düzenli savaþa dayandýðýný, gerilla savaþýnýn sonucu
belirleme sorumluluðunu yüklenmesinin olanaksýzlýðýný söylemek
istiyoruz. Bundan, elbette, savaþ stratejisinde gerilla savaþýnýn önemsiz olduðu sonucu çýkmaz. Onun, bütün olarak savaþ stratejisindeki
rolü, yalnýzca hareketli savaþa göre ikinci derecede kalýr ve onun
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desteði olmaksýzýn düþmaný yenmemiz olanaksýzdýr. Bunu söylerken ayný zamanda gerilla savaþýný hareketli savaþ halinde geliþtirme
gibi stratejik bir ödevi de gözönünde bulunduruyoruz. Bu uzun ve
amansýz savaþta, gerilla savaþý ayný kalmayacak, daha yüksek bir
düzeye ulaþarak hareketli savaþ haline geliþecektir. Çin Direnme
Savaþýndaki gerilla savaþýnýn þimdiye kadar görülmemiþ geniþliði
ve sürece uzunluðu gözönüne getirilirse, onun stratejisinin ve rolünün küçümsenmemesi, daha da büyük önem kazanýr. Bundan
ötürü, Çinde gerilla savaþýnýn yalnýz taktik deðil stratejik problemleri de vardýr. Bu konuyu Japonlara Karþý Gerilla Savaþýnda Strateji
Problemleri baþlýklý yazýda ele almýþ bulunuyorum. Yukarda da
belirtildiði gibi, Direnme Savaþýnýn üç stratejik aþamasýndaki mücadele þekli þöyledir: birinci aþamada hareketli savaþ önde gelir, gerilla savaþý ve mevzii savaþ yardýmcýdýr. Ýkinci aþamada gerilla savaþý
birinci plana geçecek ve hareketli [sayfa 307] savaþ ve mevzii savaþ
ona yardýmcý olacaktýr. Üçüncü aþamada, hareketli savaþ yine önde
gelecek ve onu mevzii savaþ ve gerilla savaþý destekleyecektir. Ama
üçüncü aþmadaki hareketli savaþý yalnýz düzenli kuvvetler yürütmeyecek, bir kesimini, olabilirse önemli bir kesimini, gerilla kuvvetleri iken hareketli kuvvetler halini alan birlikle üzerine alacaktýr.
Japonlara Karþý Direnme Savaþýndaki her üç aþama bakýmýndan
da, gerilla savaþýndan vazgeçmek olanaksýzdýr. Bizim gerilla savaþýmýz, savaþ tarihinde eþi görülmemiþ büyük bir dramý temsil edecektir. Bundan dolayý, Çindeki milyonlarca düzenli askerden hiç
deðilse birkaç yüz binini bütün düþman iþgali altýndaki yerlere daðýtarak, kitleleri silahlandýrmak ve halk kitleleri ile iþbirliði yaparak
gerilla savaþý vermek gerekir. Bu iþ için ayrýlan düzenli kuvvetler, bu
kutsal görevi dikkatle yerine getirmeli ve daha küçük muharebelere katýldýklarý, ulusal kahraman olarak görülmedikleri için, daha
küçük duruma düþürüldüklerini sanmamalýdýrlar. Bu gibi düþünceler
yanlýþtýr. Gerilla savaþý, düzenli savaþlar gibi çabuk sonuç ya da ün
saðlamaz, ama uzun yol atýn gücünü, uzun görev insanýn yüreðini
ortaya koyar. Bu uzun ve amansýz savaþta gerilla savaþý büyük
gücünü kanýtlayacaktýr. Üstelik bu gibi düzenli kuvvetler, Sekizinci
Hareket Ordusunun yaptýðý gibi, daðýldýklarý zaman gerilla savaþý,
toplandýklarý zaman hareketli savaþ vereceklerdir. Sekizinci Hareket Ordusunun ilkesi, Gerilla savaþý asýldýr ama koþullar elverince
hareketli savaþ fýrsatýný kaçýrmamaktýr. Bu ilke, tümüyle doðrudur;
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bunun karþýsýnda olanlar yanýlmaktadýr.
96. Çinin bugünkü teknik düzeyde, mevzii savaþ, savunma
ya da saldýrý þeklinde olsun, genellikle pratik deðildir ve bizim zaafýmýz kendini burada gösteriyor. Ayrýca düþman, bizim müstahkem
mevkilerimize hiç yanaþmadan ilerleyerek topraklarýmýzýn geniþliðinden yararlanýyor. Bundan ötürü, mevzii savaþ önde gelmek þöyle
dursun, bizim [sayfa 308] için önemli bile olamaz. Ama savaþýn birinci
ve ikinci aþamasýnda, hareketli savaþýn geniþliði içinde giriþilecek
seferlerde, yerel mevzii savaþý destekleyici bir biçimde kullanmak
hem olanaklý ve hem de gereklidir. Yarý-mevzii hareketli savunma, her adýmda, düþmana direnme amacý için giriþilen hareketli
savaþýn daha da önemli bir kýsmýdýr. Böylece düþman kuvvetleri
oyalanmýþ ve zaman kazanýlmýþ olacaktýr. Stratejik karþý-savunma
döneminde mevzii saldýrý görevini tümüyle yerine getirebilmek için,
Çin modern silah ikmalini artýrmak zorundadýr. Bu üçüncü aþamada,
mevzii savaþ, haliyle daha büyük bir rol oynayacaktýr, çünkü düþman
kendi mevzilerine dört elle sarýlacaktýr ve bizim, hareketli savaþýn
yanýsýra, kuvvetli mevzii saldýrýlara geçmeksizin, yitirdiðimiz topraklarý geri almamýz olanaðý bulunmayacaktýr. Üçüncü aþamada bile,
hareketli savaþý asýl savaþ þekli haline getirmek için her türlü çabayý
göstermeliyiz. Savaþ yönetme sanatý ve insanýn etkin rolü, Birinci
Dünya Savaþýnýn ikinci yarýsýnda Batý Avrupada olduðu gibi, mevzii
savaþlarla geniþ ölçüde sýnýrlandýrýlmýþtýr. Savaþý siperlerden dýþarý
taþýrmak bizim için tek doðal yoldur, çünkü savaþ Çinin geniþ topraklarý üzerinde verilmektedir ve bizim tarafýmýz, daha uzun süre,
teknik donatým bakýmýndan zayýf durumda olacaktýr. Teknik durumunun düzeldiði üçüncü dönemde bile, Çin, düþmanýný bu yönden pek geçemeyecektir, ve bu yüzden, hareketli savaþý her zaman
ön plana alacaktýr. Kesin zafere ancak bu yoldan ulaþýlabilir. Sonuç
olarak, Çin, Direnme Savaþý boyunca mevzii savaþý esas almayacaktýr. Esas ya da önemli olan hareketli savaþ ve gerilla savaþýdýr.
Bu iki savaþ biçimi hem savaþ yönetme sanatýnýn gösterilmesine,
hem insanýn etkiri rolünü oynamasýna en uygun zemini hazýrlamýþ
olacaktýr. Talihsizlik içinde ne büyük bir talih! [sayfa 309]
YIPRATMA SAVAÞI VE ÝMHA SAVAÞI

97. Önce de dediðimiz gibi, savaþýn aslý ya da amacý, kendini
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korumak, düþmaný imha etmektir. Bu amaca ulaþmak için, hareketli, mevzii ve gerilla savaþý gibi üç tip savaþ bulunduðu ve bunlarýn etkinlik dereceleri de farklý olduðu için, yýpratma savaþý ile imha
savaþý arasýndaki fark da büyüktür.
97. Önce de dediðimiz gibi, savaþýn aslý ya da amacý, karþý
verilen bu savaþ hem yýpratma ve hem de imha savaþýdýr. Bu, neden böyledir? Çünkü düþman, gücünden sonuna kadar yararlanýyor
ve stratejik üstünlüðü ve stratejik inisiyatifi elinde bulunduruyor. Bu
yüzden, biz, imha seferleri ve muharebeleri vermedikçe, onun gücünü hýzla azaltamayýz; üstünlüðünü ve inisiyatifini kýramayýz. Bizim,
hâlâ zaaflarýmýz var ve stratejik aþaðý durumdan ve edilginlikten
hâlâ kurtulamadýk. Bu sebeple, imha seferleri ve muharebeleri vermedikçe, iç ve uluslararasý durumumuzu düzeltmek ve elveriþsiz
durumumuzu deðiþtirmek için zaman kazanamayýz. Ýmha seferleri,
stratejik yýpratma hedefine ulaþmanýn bir yoludur. Bu bakýmdan
imha savaþý yýpratma savaþýdýr. Çin, imha yoluyla yýpratma yöntemi
kullanarak, uzatmalý bir savaþ verebilir.
99. Ancak, stratejik yýpratma amacýna, yýpratma seferleriyle
de ulaþýlabilir. Genellikle, hareketli savaþ imha; mevzii savaþ yýpratma; gerilla savaþý ise bu iki görevi de ayný zamanda yerine getirir.
Bu üç savaþ çeþidi,böylece, birbirinden ayrýlmýþ olur. Bu yönden,
imha savaþý, yýpratma savaþýndan farklýdýr. Yýpratma seferleri, uzatmalý savaþta ikinci derecededir, ama gereklidir.
100. Teorik bakýmdan ve Çinin gereksinmeleri yönünden
düþmanýn kuvvetlerini geniþ ölçüde tüketme stratejik hedefine
ulaþmak için, Çin savunma aþamasý önce hareketli savaþý ve kýsmen de gerilla savaþýný ve imha iþini [sayfa 310] yerine getirmekle kalmamalý, ama (kendisi de ikincil savaþ þekli olmakla beraber) mevzii
savaþ ve kýsmen de gerilla savaþýyla yýpratma görevini de yerine
getirmelidir. Durgunluk döneminde ise, düþman kuvvetlerini daha
da geniþ ölçüde tüketmek için gerilla savaþýyla ve hareketli savaþlarla
imha ve yýpratma iþini sürdürmeliyiz. Bütün bunlarýn amacý savaþý
uzatmak, kuvvetler dengesini yavaþ yavaþ deðiþtirmek, karþý-saldýrý
için gerekli koþullarý hazýrlamaktýr. Stratejik karþý-saldýrý sýrasýnda
ise, imha yoluyla yýpratma yöntemini kullanmayý sürdürerek,
düþmaný ülkeden sürüp atmanýn koþullarý yerine getirilecektir.
101. Son on aylýk deneyimlerimize dayanarak þunu da belirtmek gerekir ki, hareketli savaþ seferlerinin birçoðu, hatta çoðun-
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luðu, birer yýpratma seferi halini aldý ve gerilla savaþý bazý bölgelerde asýl görevi olan imha iþini hakkýyla yerine getiremedi. Deneyimlerin olumlu yaný, düþman kuvvetlerini hiç deðilse yýpratmýþ
olmamýzdýr. Bu, hem uzatmalý savaþ için ve hem de kesin zafer için
önemlidir ve kanýmýzý boþuna akýtmamýþýzdýr. Ama eksikliklerimiz
þunlardýr: birincisi düþmaný yeterince tüketemedik; ikincisi, hem
oldukça aðýr kayýplar vermekten kaçýnamadýk ve hem de az miktarda savaþ ganimeti ele geçirdik. Bu durumun nesnel nedenini, yani
düþmanla aramýzdaki teknik donatýmý ve eðitim farkýný kabul etmekle birlikte, hem teori ve hem de uygulama yönünden ana
kuvvetlerimizi koþullar elverdiði anda imha savaþlarý vermeye teþvik
etmemiz ve bunu saðlamamýz gerekir. Gerilla birliklerimiz, sabotaj
ve taciz gibi belirli görevleri yerine getirirken, sýrf yýpratma muharebeleri vermek durumunda iseler de, koþullar elverir vermez, onlarýn da imha savaþlarý vermesi için uygun tedbirlerin alýnmasý gerekir.
Düþman kuvvetlerini, geniþ ölçüde tüketmek ve bizim kuvvetlerimizin yükünü azaltmak ancak böyle olabilecektir.
102. Dýþ hatlar, çabuk sonuç ve dýþ hatlar üzerinde [sayfa
311] çabuk sonuçlu saldýrý savaþý ile hareketli savaþta hareketlilik,
harekâttaki asýl ifadelerini, kuþatma ve yandan çevirme taktiklerinin kullanýlmasýnda bulur; bundan dolayý, üstün kuvvetlerin biraraya getirilmesini gerektirirler. Kuvvetlerin toplanmasý, kuþatma ve
yandan çevirme taktiklerinin kullanýlmasý, hareketli savaþýn, yani
dýþ hatlar üzerindeki çabuk sonuçlu saldýrý savaþýnýn, zorunlu unsurlarýdýr. Bütün bunlarýn amacý, düþman kuvvetlerinin imhasýdýr.
103. Japon ordusunun kuvveti, kendini yalnýz o ordunun silahlarýnda deðil, subay ve erlerinin eðitiminde de gösteriyor. Bu üstünlük, örgütlenme derecesinden, hiç yenilmemekten gelen kendine
güvenden, Mikadoya ve doða-üstü þeylere olan boþ inanlardan, Çin
halkýný küçük görmekten ve benzeri þeylerden ileri geliyor. Bütün
bunlar, Japon savaþ aðalarýnýn uzun yýllar süren beyin yýkama çalýþmalarýnýn ve Japon ulusal geleneklerinin sonucudur. Pek çok düþman askeri yaraladýðýmýz ve öldürdüðümüz halde, az tutsak almamýzýn baþlýca gerekçesi de budur. Bu, geçmiþte pek çok kimsenin
küçümsediði bir noktadýr. Düþmanýn bu özelliklerini yoketmek uzun
zaman alacaktýr. Ýlk yapýlacak þey, konuya dikkatle eðilmek ve hem
politik alanda ve hem de uluslararasý politika çevrelerinin ve Japon
halkýnýn göstereceði tepki alanýnda sistemli ve sabýrlý bir þekilde
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çalýþmaktýr. Askeri alanda ise, imha savaþý, kullanýlacak araçlardan
birisidir. Düþmanýn bu özelliklerini gören kötümserler, ulusça boyun
eðme teorisine; kafalarý edilginliðe yatkýn askerler ise imha savaþýna
karþý olan düþüncelerine birer dayanak bulabilirler. Biz ise, tersine,
Japon ordusunun bu kuvvetli noktalarýnýn yokedilebileceðine ve
hatta bunun baþladýðýna inanýyoruz. Bu özellikleri yoketmenin baþlýca
yolu, Japon askerlerini politik bakýmdan bizden yana kazanmaktýr.
Onlarýn gururlarýný incitmekten çok, onlarý anlamalý ve gururlarýný
doðru yönde kanalize etmeliyiz. Savaþ tutsaklarýna yumuþak davranarak, Japon yöneticilerinin [sayfa 312] giriþtikleri saldýrýnýn haksýzlýðýný Japon askerlerinin farketmelerini saðlamalýyýz. Öte yandan,
Çin ordusuyla Çin halkýnýn yenilmez ruhunu, kahramanlýðýný ve azimli
mücadele gücünü, Japon askerlerine göstermeliyiz. Yani muharebelerde Japonlara aðýr darbeler indirmeliyiz. Son on aylýk askeri
harekâttaki deneyimlerimiz düþman kuvvetlerini imha edebileceðimizi göstermiþtir; Pinksinkuyan ve Tayer-çuyang seferleri, bunun kanýtlarýdýr. Japon ordusunun maneviyatý bozulmaya baþlamýþtýr;
askerleri savaþýn amacýný anlayamýyor. Dört bir yandan Çin ordusu
ve Çin halkýyla kuþatýlmýþ durumdalar. Baskýnlarda Çin askerlerinden daha az cesur davranýyorlar vb.. Bütün bunlar, imha muharebeleri vermek için elveriþli nesnel etkenlerdir ve Savaþ uzadýkça
durmadan geliþiyor. Düþmanýn kendini beðenmiþ saldýrganlýðýný imha savaþlarýnda yoketme açýsýndan, bu gibi muharebeler, savaþý kýsaltmak, Japon askerlerinin ve Japon halkýnýn kurtuluþunu hýzlandýrmak için birer zorunluluktur. Kedi kediyle dost olur, ama kedinin
fareyle dost olduðu dünyanýn hiç bir yerinde görülmemiþtir.
104. Öte yandan, bugün için hem teknik donatým ve hem de
eðitim yönünden düþmana göre aþaðý durumda olduðumuzu kabul
etmeliyiz. Bundan dolayý, imha savaþýnda, özellikle ovalarda savaþýrken, düþman kuvvetlerinin tümünü ya da büyük bir kesimini tutsak etmek gibi, büyük baþarýlar kazanmak çoðu zaman güçtür. Çabuk zafer teorisyerilerinin aþýrý istekleri, bunun için yanlýþtýr. Bu savaþta kuvvetlerimizden istenilen þey olabildiði kadar imha muharebeleri vermeleridir. Elveriþli koþullarda her muharebe için üstün
kuvvetleri biraraya getirmeli kuþatma ve yandan çevirme taktiklerini kullanmalýyýz. Düþman kuvvetlerinin hepsini olmasa bile, bir kýsmýný çevirmeli; hepsini olmasa bile, bir bölümünü tutsak etmeli ve
tutsak alamazsak, düþmana aðýr kayýplar verdirmeliyiz. Ýmha muha-
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rebelerine elveriþli olmayan koþullarda yýpratma muharebeleri vermeliyiz. Koþullar [sayfa 313] elverirse kuvvetlerin biraraya toplanmasý,
elvermezse daðýtýlmasý ilkesini kullanmalýyýz. Seferlerde komuta
iliþkilerine gelince, koþullar lehimize olduðu zaman merkezileþtirilmiþ komuta ilkesini, koþullar aleyhimize olduðu zaman,
merkezileþtirilmemiþ komuta ilkesini kullanmalýyýz. Bunlar, Japonlara Karþý Direnme Savaþý için giriþilen harekâtta, temel ilkelerdir.
DÜÞMANIN YANILGILARINDAN SONUNA KADAR
YARARLANMA OLANAKLARI

105. Düþman komutanlýðý, Japonlarýn yenilmesi için bazý
olanaklarý kendi eliyle hazýrlýyor. Tarihte yanlýþ yapmayan general
olmadýðý gibi, düþman da yanlýþ yapmaktan en az bizim kadar kaçýnamaz. Yani, düþmanýn yanýlgýlarýndan yararlanmak her zaman
olanaklýdýr. On aylýk saldýrý sýrasýnda, düþman, taktikte olsun stratejide olsun, bir çok yanlýþlar yapmýþtýr. Yaptýðý beþ büyük yanlýþ aþaðýdadýr:
Birincisi,. bölük pörçük takviyedir. Bu, düþmanýn Çini küçümsemesinden ve asker eksikliðinden ileri geliyor. Düþman, bize hep
tepeden baktý. Dört kuzey-doðu eyaletini az kayýpla ele geçirdikten
sonra, Doðu Hopeyi ve Kuzey Çaharý iþgal etti ve bunlarýn hepsini
de stratejik keþifle baþardý. Düþman, bu durumdan, Çin ulusunun
bir kum yýðýnýndan baþka bir þey olmadýðý sonucunu çýkardý. Tek
bir darbe ile Çin ulusunun yýkýlacaðýný sanan düþman, çabuk sonuç planýna baþvurdu. Küçük kuvvetlerle bizi önüne katýp kovalamaya kalkýþtý. Geçen on ay içinde, Çinin gösterdiði büyük birliði ve
direnme gücünü hiç beklemiyordu. Çinin bir atýlým dönemine girdiðini, ilerici bir politik partisi, ilerici bir ordusu ve halký olduðunu
unutarak, baþarýsýzlýkla karþýlaþýnca, kuvvetlerini on iki tümenden
otuz tümene yükseltti. Eðer ilerlemeye niyetliyse, bu kuvvetleri daha
da artýrmak zorundadýr. Ne var ki, Japonyanýn Sovyetlerle olan [sayfa
314] uzlaþmaz karþýtlýðý, insan gücü ve mali yetersizlikleri, savaþ alanýna süreceði asker sayýsýný ve daha fazla ilerlemesini, ister istemez, sýnýrlayacaktýr.
Ýkincisi, bir ana saldýrý yönünün olmamasýdýr. Tayer-çuyang
seferinden önce, düþman, kuvvetlerini aþaðý yukarý eþit þekilde Kuzey ve Orta Çin arasýnda böldü ve kuvvetlerini, bu bölgelerin her
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ikisinde de, yeniden parçalara ayýrdý. Örneðin, Kuzey Çindeki kuvvetlerini Tiyentsin-Pukov, Payping-Hankov ve Tatung-Puçov demiryollarý arasýnda bölüþtürdü. Ve bu hatlar boyunca bazý kayýplar verdi,
iþgal ettiði yerlerdeki bazý garnizonlarý terketti ve sonunda, daha
fazla ilerlemek için elinde kuvvet kalmadý. Düþman, önemli bir ders
aldýðý Tayerçuyang yenilgisinden sonra, ana kuvvetlerini Suçov yönünde topladý ve yanýlgýsýný geçici olarak düzeltti.
Üçüncüsü, stratejik koordinasyon eksikliðidir. Kuzey ve Orta
Çindeki düþman kuvvetlerinin kendi birlikleri arasýnda koordinasyon var, ama bu ikisi arasýnda, bütünüyle ele alýnýrlarsa, apaçýk bir
koordinasyon eksikliði göze çarpýyor. Tiyentsin-Pukov demiryolunun güney kesimindeki kuvvetleri, Sayopenpuya saldýrdýðý zaman
kuzey kesimindeki kuvvetleri; Tayerçunga saldýrdýðý zaman da güneydeki kuvvetleri, hiç bir harekette bulunmadý. Düþmanýn her iki
yerde de baþarýsýzlýða uðramasý üzerine, Japon Ulusal Savunma
Bakaný durumu yerinde incelemeye geldi ve Japon Genel Kurmay
Baþkaný komutayý eline aldý; ve o an için koordinasyon saðlanmýþ
oldu. Japonyadaki toprak aðalarý sýnýfý, burjuvazi ve savaþ aðalarý,
çok ciddi iç çeliþkiler içindeler ve bu çeliþkiler gittikçe büyüyor;
askeri koordinasyon eksikliði, bu gerçeðin somut bir belirtisidir.
Dördüncüsü, stratejik fýrsatlarý deðerlendirmedeki baþarýsýzlýktýr. Bu yanýlgý, asker eksikliði ve stratejik izleme (takip) kuvveti
eksikliði yüzünden, düþmanýn Nanking ve Zançovu iþgal ettikten
sonra duraklamasýnda kendini [sayfa 315] apaçýk gösterdi.
Beþincisi, büyük kuvvetlerin kuþatýlmasý, ama az sayýda kuvvetin imhasýdýr. Tayerçuyang seferinden önce, Þanghay, Nanking,
Sançov, Pavoting, Nankov, Sinkoyo ve Linfen seferlerinde, pek çok
Çin birliði geri püskürtüldü, ama çok az sayýda tutsak alýndý. Bu,
düþman komutasýndaki budalalýðý gösteriyor:
Bu beþ yanýlgý az takviye, ana saldýrý yönünün bulunmamasý, stratejik koordinasyon noksanlýðý, fýrsatlarý deðerlendirmemek,
büyük kuvvetlerin kuþatýlmasý fakat az sayýda imha, Tayerçuyang
seferinden önce Japon komutasýndaki yetersiz noktalardý. O zamandan beri, düþman bazý düzelmeler gösterdiyse de, asker eksikliði, iç çeliþkiler ve öteki etkenler dolayýsýyla bu yanýlgýlarý yinelemekten kaçýnamayacaktýr. Ayrýca, bir noktada kazandýðýný ötekinde yitiriyor. Örneðin, kuvvetlerini Kuzey Çinde Suçovda topladýðý zaman,
Kuzey Çindeki iþgal ettiði yerlerde büyük bir boþluk býraktý ve biz,
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buralarda, gerilla savaþýný geliþtirmek olanaðýný bulduk. Bunlar, bizim zorumuzla iþlenmiþ yanýlgýlar deðil, düþmanýn kendi yanýlgýlarý.
Biz de düþmaný bazý yanlýþlar yapmaya yöneltebiliriz. Akýllýca giriþilen
hareketler ve iyi örgütlenmiþ yerel halkýn yardýmýyla onu istediðimiz
bir duruma sokabiliriz. Yani, doðuya doðru çýkýþ yapar gibi görünerek batýdan saldýrabiliriz. Bu olanaðý yukarda tartýþmýþtýk. Bütün
bunlar, düþman komutasýnda da zafer için, bazý boþluklar bulabileceðimizi gösteriyor. Bununla birlikte, bunu stratejik planlamamýzda
önemli bir temel diye almamalýyýz. Tersine, tutulacak asýl yol,
düþmanýn az yanlýþ yapabileceði varsayýmýna aðýrlýk vermektir. Üstelik, bizim yaptýðýmýz gibi, düþman da bizim yanýlgýlarýmýzdan yararlanabilir. Bu fýrsatý en aza indirmek, komutanlarýmýzýn görevidir.
Düþman komutasý yanlýþlar yaptý, gelecekte de yapacak ve biz de
onu yanlýþ yapmaya yönelteceðiz. Bütün bu yanýlgýlardan yararlanacaðýz. Bunlardan [sayfa 316] sonuna kadar yararlanmak, komutanlarýmýzýn Direnme Savaþýndaki belli baþlý iþidir. Ne var ki, düþmanýn
stratejik ve sefer komutasý yanlýþ olsa da, muharebe komutasýnda
bazý yetkin noktalar var; küçük birlik ve kol taktikleri konusunda
kendisinden öðreneceðimiz çok þey var.
JAPONLARA KARÞI SAVAÞTA KESÝN SONUÇLU
ÇARPIÞMALAR SORUNU

106. Japonlara karþý verilen bu savaþta kesin sonuçlu çarpýþmalar sorununa þu üç yönden yaklaþmak gerekir: zaferden emin
olduðumuz her sefer ya da muharebede kesin sonuç alacak þekilde
azimle dövüþmeliyiz; zaferden emin olmadýðýmýz sefer ya da muharebelerde kesin bir çarpýþmaya giriþmekten kaçýnmalýyýz; bütün ulusun kaderini belirleyebilecek ve stratejik bakýmdan kesin sonuçlu
olabilecek çarpýþmalardan kesinlikle kaçýnmalýyýz. Japonlara Karþý
Direnme Savaþýný öteki savaþlardan ayýran özellik, bu kesin sonuçlu
çarpýþmalarda da kendisini göstermektedir. Düþmanýn kuvvetli olduðu ve bizim zayýf olduðumuz savaþýn birinci ve ikinci aþamalarýnda,
düþmanýn amacý, ana kuvvetlerimizi kesin sonuçlu bir çarpýþmaya
zorlamaktýr. Bizim amacýmýz, bunun tam tersidir. Biz, kendimiz için
elveriþli koþullarý seçmek istiyoruz. Zaferden emin olduðumuz zaman üstün kuvvetler toplayacaðýz ve kesin sonuçlu seferlere ya da
muharebelere giriþeceðiz; Piniksinkuyanda, Tayerçuyangda ve bazý
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baþka yerlerde böyle yaptýk. Zaferden emin olmadýðýmýz elveriþsiz
koþullar altýnda kesin sonuçlu çarpýþmalardan kaçýnmak istiyoruz.
Canteh seferinde ve öteki seferlerde bu politikayý benimsedik. Stratejik bakýmdan kesin sonuçlu bütün ulusun kaderini belirleyecek
çarpýþmalara gelince, bundan kesinlikle kaçýnmalýyýz; kýsa bir süre
önce, Suçovda bunun için çekildik. Düþmanýn bir çabuk sonuç
için yaptýðý plan, böylece suya düþtü; þimdi bizimle uzatmalý bir [sayfa
317] savaþa giriþmekten baþka çaresi yok. Bu ilkeler, arazisi dar bir
ülke için uygulanamayacaðý gibi, politik bakýmdan geri bir ülkede
de uygulanamaz. Çin büyük bir ülke ve geliþme çaðýnda olduðu
için, bu ilkeler uygulanabiliyor. Stratejik bakýmdan kesin sonuçlu
çatýþmalardan kaçýnýldýðý sürece, yani, yeþil daðlar yerinde durdukça odun için tasalanmanýn gereði yoktur, çünkü topraklarýmýzdan bir kesimini yitirsek bile elimizde gene de manevra yapabileceðimiz yerimiz olacak, ve ülke içindeki geliþmeyi hýzlandýrmak, uluslararasý desteði kazanmak ve düþmanýn içten çözülmesini beklemek için zaman kazanmýþ olacaðýz. Ýþte bu, Japonlara karþý verilen
savaþta güdülecek en iyi politikadýr. Uzatmalý savaþýn çetin sýnavýna
katlanamayan ve kýsa yoldan zafere ulaþmak isteyenler, yani çabuk
zafer teorisyenleri, durum biraz elverir elvermez, stratejik bakýmdan kesin sonuçlu bir çatýþmaya girilmesi için yaygarayý kopartýyorlar. Bunlarýn istediklerini yapmak, savaþýn bütünü bakýmýndan akla
gelmeyecek tehlikelere atýlmak, uzatmalý savaþa son vermek ve
kendimizi düþmanýn öldürücü tuzaðýna býrakmak demektir; bundan daha kötü bir politika olamaz. Kesin sonuçlu çarpýþmalardan
kaçýndýkça, hiç kuþkusuz bazý topraklarý býrakmak zorunda kalacaðýz. Bunu, durum tümüyle kaçýnýlmaz bir hale geldiði zaman,
(evet ancak o zaman) yapmak cesaretini de göstermek zorundayýz.
Böyle zamanlarda en küçük bir piþmanlýk duymamalýyýz, çünkü
zaman kazanmak için yer yitirmek doðru bir politikadýr. Rusyanýn,
kesin sonuçlu bir çarpýþmadan kaçýnmak için geri çekilmek cesaretini göstererek, Napoleonu o yaþa kadar görmediði bir yenilgiye
nasýl uðrattýðýný tarih anlatýyor. Bugün, Çin de ayný þeyi yapmak zorundadýr.
107. Direnmeyen kiþiler olarak suçlanmaktan korkuyor
muyuz? Hayýr, korkmuyoruz. Hiç savaþmadan düþmanla uzlaþmaya,
direnmemek denir ve bunu kötülemek þöyle dursun, buna göz bile
yumulamaz. Biz Direnme savaþýnda azimle [sayfa 318] mücadele ede-
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riz, ama düþmanýn öldürücü tuzaðýndan kaçýnmak için ana kuvvetlerimizin bir darbede yokedilmesine de göz göre göre izin veremeyiz;
bu, direnme savaþýný sürdürmeyi güçleþtirir. Kýsacasý, ne yapýp yapýp ulusça boyun eðmekten kesinlikle kaçýnmak zorundayýz. Bu
noktada kuþkusu olmak, savaþ konusunda kýsa görüþlülüktür ve
insaný ulusça boyun eðme taraftarlarýnýn saflarýna sürükler. Yalnýz
ilerle, hiç geri çekilme ilkesindeki umutsuzca pervasýzlýðý, moda
haline geldiði zaman, Direnme Savaþýný sürdürmeyi olanaksýzlaþtýracaðý ve sonunda ulusça boyun eðmeye yolaçacaðý için eleþtirmiþ
bulunuyoruz.
108. Muharebelerde olsun, büyük ya da küçük seferler. de
olsun, koþullar elverdiði anda, kesin sonuçlu çatýþmalardan yanayýz
ve bu bakýmdan edilginliðe asla izin veremeyiz. Ancak bu gibi kesin
sonuçlu çatýþmalarla düþman kuvvetlerini yýpratma ve yoketme
hedefine ulaþabiliriz. Japonlara karþý giriþilen bu savaþa katýlan her
asker, bu konuda üzerine düþeni yapmak zorundadýr. Bu amaca
ulaþmak için oldukça büyük fedakarlýklar gerekir; fedakarlýktan
kaçýnmak yüreksizlerin ve Japonlardan korkma hastalýðýna yakalananlarýn tutumudur. Bu tutuma kesinlikle karþý çýkýlmalýdýr. Li Fuying, Han Fu-çu ve öteki kaçaklarýn idamlarý tam yerinde olmuþtur.
Doðru bir savaþ planlamasý çerçevesi içinde kahramanca fedakarlýk ruhunu ve uygulamasýný teþvik etmek, muharebede g6zünü kýrpmadan ileri atýlmak, uzatmalý savaþýn verilmesi ve kesin zafere
ulaþýlmasý için kesinlikle gereklidir. Yalnýz geri çekil, hiç ilerleme
taraftarlarýnýn korkaklýðýný þiddetle kýnadýk ve disiplinin hiç noksansýz uygulanmasýný destekledik. Ancak doðru bir plana uyularak verilen kesin sonuçlu kahramanca çarpýþmalarla bu güçlü düþmanýn
kökünü kurutabiliriz. Durmadan kaçmak ise, tersine, ulusça boyun
eðme teorisini desteklemek demektir.
109. Önce kahramanca çarpýþmak ve sonra toprak [sayfa 319]
terketmek, çeliþkili bir durum deðil mi? Kahraman savaþçýlarýmýz
kanlarýný boþu boþuna akýtmýþ olmayacaklar mý? Bu sorunlarýn bu
þekilde ortaya konulmasý tümüyle yersizdir. Yemek yemek ve sonra barsaklarýmýzý boþaltmak da, boþu boþuna yemek yemek deðil
mi? Uyumak ve sonra yataktan kalkmak, boþ bir iþ deðil mi? Sorunlar bu þekilde ortaya konulabilir mi? Bence konamaz. Durmadan
yemek, durmadan uyumak. Yalu nehrine kadar duraksamadan kahramanca savaþmak ... bütün bunlar yaþamýn gerçekleri deðil, öznel

Mao Zedung
Seçme Eserler-II

181

ve biçimsel hayallerdir. Herkesin bildiði gibi, zaman kazanmak ve
karþý-saldýrýya hazýrlanmak için dövüþmemize ve kan dökmemize
karþýn, bazý topraklarý býrakmak zorunda kaldýk. Ne var ki, zaman
kazandýk, düþman kuvvetlerini yoketmek, yýpratmak amacýmýza
ulaþtýk; savaþta deneyim kazandýk; þimdiye kadar uyuþuk halde
bulunan halký ayaklandýrdýk ve uluslararasý durumumuzu düzelttik.
Kanýmýzý boþuna mý akýtmýþ olduk? Kuþkusuz hayýr. Topraðýmýzý,
askeri kuvvetlerimizi ve aslýnda ülkemizi korumak için düþmana
býraktýk. Koþullar elveriþli olmadýðý zamanlarda, topraklarýmýzýn bir
kesimini terketmeyip de hiç kazanma þansýmýz olmadan, körü körüne kesin sonuçlu çarpýþmalara giriþsek, yitirilmiþ topraklarý kazanmak þöyle dursun, askeri kuvvetlerimizi yitirdiðimiz gibi, bütün
topraklarýmýzý da elden çýkarmýþ olurduk. Ýþlerini yürütebilmesi için
bir kapitalistin sermayeye gereksinmesi vardýr, sermayesini yitiren
kapitalist artýk kapitalist sayýlmaz. Bir kumarbazýn bile yedek bir
parasý olur, tek bir elde bütün parasýný ortaya sürer de þansý yardým
etmezse, bir daha oyun oynayamaz. Olaylar, bir o yana bir bu yana
sapar, düz bir çizgi üzerinde yürümez. Savaþ bir istisna deðildir.
Sadece biçimciler bu gerçeði anlayamazlar.
110. Bence, ayný þeyler, stratejik karþý-saldýrý aþamasýndaki
kesin sonuçlu çarpýþmalar için de geçerlidir. O zaman düþman aþaðý,
biz üstün durumda olsak da, kazançlý [sayfa 320] kesin sonuçlu çatýþmalar vermek, kazançlý olmayandan kaçýnmak ilkesi gene de uygulanacak ve Yalu nehrine ulaþmamýza kadar uygulanagidecektir. Ýnisiyatifi, baþtan sona, ancak böyle elimizde tutabiliriz. Düþmanýn
meydan okumalarýna ve dýþarýdan bizi kýþkýrtanlara gelince, onlarý elimizin tersiyle bir yana itiveririz. Direnme Savaþýnda, ancak bu
tutarlýlýðý gösteren generaller, cesur ve akýlý olduklarýný ortaya koymuþ
olurlar. Dokunulur dokunulmaz yerlerinden sýçrayanlarýn akýllarý,
buna ermez. Savaþýn ilk aþamasýnda stratejik bakýmdan azçok edilgin durumda olmamýza karþýn, her seferde inisiyatifi elde bulundurmaya çalýþmalýyýz. Sonraki aþamalarda ise, inisiyatifi elbette
elimizde bulunduracaðýz. Biz, tek bir elde varýný yoðunu ortaya süren
kumarbazlar deðiliz; biz, uzatmalý savaþtan ve son zaferi kazanmaktan yanayýz.
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ORDU VE HALK, ZAFERÝN TEMELÝDÝR

l1l. Japon emperyalizmi, ne Çine karþý saldýrýsýna ne de Çin
devrimini ezme hareketine son verecektir. Bu, onun emperyalist
doðasý tarafýndan belirleniyor. Çin direnmeyecek olsa, Japonya, týpký dört kuzey eyaletinde yaptýðý gibi, tek silah atmadan bütün Çini
kolayca ele geçirir. Çin direndiði için, Çinin direnme kuvvetleri,
Japonyanýn ezme kuvvetlerinden üstün olana kadar düþmanýn bizi
ezmeyi sürdürmesi kaçýnýlmaz bir yasadýr. Japon toprak aðalarý sýnýfýnýn ve burjuvazisinin büyük gereksinmeleri var; Güney-Doðu
Asyanýn ve Sibiryanýn kuzeyine ulaþmak için önce Çine saldýrarak
cepheyi merkezden yarma politikasýný benimsediler. Japonyanýn
duracaðý yeri bileceðini ve Çinin kuzeyini ve Yuyangsu ve Çekiyang
eyaletlerini iþgalle yetineceðini sananlar, yeni, bir aþamaya giren ve
yokolmaya yaklaþan emperyalist Japonyanýn eski Japonyadan farklý
olduðunu anlayamýyorlar. Japonyanýn savaþa süreceði [sayfa 321] asker sayýsýnýn ve ülkenin içerisindeki ilerlemesinin sýnýrlý olduðunu
söylerken, mevcut gözönüne alýndýðýnda, Japonyanýn Çine karþý
kuvvetlerinin ancak bir kesimini kullanabileceðini ve ülke içinde
kuvvetinin elverdiði ölçüde ilerleyebileceðini söylemek istiyoruz.
Çünkü Japonya, baþka yönlere de saldýrmak isteðinde olduðu gibi,
baþka düþmanlara karþý da kendisini savunmak zorundadýr. Ayrýca,
Çin ilerleme yolunda olduðunun ve inatçý bir direnme gücüne sahip
bulunduðunun kanýtlarýný vermiþtir. Japonlarýn her þiddetli saldýrýsýnýn Çinin direnmesiyle karþýlaþmasý doðaldýr. Japonya, bütün Çini
haliyle iþgal edemez, ama girebildiði her yerde Çinin direnmesini
kýrmak için her türlü çabayý gösterecek ve iç ve dýþ geliþmeler Japon emperyalizmini ölüm döþeðine yatýrmadan önce bu çabalarýndan vazgeçmeyecektir. Japonyadaki politik durum için yalnýz iki
çýkýþ noktasý vardýr: ya yönetici sýnýf bütünüyle devrilerek politik
iktidar halka geçecek ve savaþ sona erecektir, ve bu, þu anda olanaksýzdýr; ya da toprak aðasý sýnýfý ile burjuvazi gitgide faþizme daha
fazla saplanarak devrilme günleri gelene kadar savaþý sürdürecektir. Japonyanýn bugün tuttuðu yol budur ve sonucu da böyle olacaktýr. Japon burjuvazisi arasýndaki ýlýmlýlarýn ön safa geçerek savaþý
durduracaklarýný umanlar, boþ hayallerle vakit geçirmektedirler. Japon politikasýnýn gerçekleri, yýllardan beri, ýlýmlý Japon burjuvazisinin, toprak aðalarýnýn ve mali sermayenin tutsaðý haline geldiðini
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göstermektedir. Þimdi, Japonya, Çine karþý savaþ açtýðýna göre,
Çinin direnmesinden öldürücü bir darbe yemedikçe ve elinde yeter güç bulundukça, eninde sonunda Güney-Doðu Asyaya ya da
Sibiryaya ya da her ikisine birden saldýracaktýr. Avrupada savaþ
patlak verir vermez bu yola yönelecektir ve hýrslý Japon yöneticileri,
bunun büyük planlarýný hazýrlamýþ bulunmaktadýr. Sovyetlerin gücü
ve Çine karþý giriþtiði savaþta zayýf düþmesi yüzünden, Japonyanýn,
Sibiryayý iþgal planýný bir yana [sayfa 322] býrakarak Sovyetler Birliðine
karþý bir savunma durumuna geçmesi elbette olanaklýdýr. Bu durumda, Çine karþý saldýrýsýný gevþetecek yerde, tersine þiddetlendirecektir, çünkü o zaman yapýlacak tek þey, zayýfý gövdeye indirmek
olacaktýr. Çinin, Direnme Savaþýna, birleþik cepheye ve uzatmalý
savaþa dört elle sarýlmasý daha da aðýrlýk kazanacak ve çabalarýmýzda en küçük bir gevþeme olmamasý daha da gerekli hale gelecektir.
112. Bugünkü koþullar altýnda Çinin Japonyaya karþý zafer
kazanmasýnýn öngerekleri ulus çapýnda birlik ve geçmiþtekine oranla, on, hatta yüz kat fazla geliþecek þekilde çalýþmaktýr. Çin zaten
geliþme dönemindedir ve iyi bir birliðe de ulaþmýþtýr, ama geliþmesi
de, kurduðu birlik de, yeterli olmaktan uzaktýr. Japonyanýn böylesine geniþ bir bölgeyi iþgal etmesinin nedeni, yalnýz Japonyanýn güçlü
olmasý deðildir, ama ayný zamanda Çinin zayýf olmasýdýr. Bu zayýflýk, son yüz yýlýn, özellikle de son on yýlýn çeþitli tarihsel yanýlgýlarýnýn birikimi sonucudur. Yoðun ve uzun süreli bir çaba harcamaksýzýn bu kadar güçlü bir düþmaný yenmek olanaksýzdýr. Kendimizi
büyük bir çabayla vermemiz gereken pek çok þey var, ama ben,
burada, iki temel noktaya deðineceðim: orduda geliþme, halkta
geliþme.
1l3. Askeri sistemimizde reform, onun modernleþtirilmesini
ve teknik donatýmýnýn geliþtirilmesini gerektirmektedir; bunlar yapýlmaksýzýn düþmaný Yalu nehrinin karþý yakasýna sürüp götüremeyiz.
Birliklerimizi kullanmada, geliþmiþ ve esnek strateji ve taktiðe gerek var; bu olmadýkça, zafer kazanamayýz. Asker ordunun temelidir, ama askeri ilerici politik bir anlayýþa ulaþtýrmadan ve bu anlayýþ
ilerici politik çalýþmalarla geliþtirilmeden, subaylar ve erler arasýnda
samimi bir beraberlik kurmaya, onlarda Direnme Savaþýna karþý
büyük bir heves uyandýrmaya, teknik donatým ye taktiklerimizi en
etkili bir þekilde kullanmak için saðlam bir temel kurmaya olanak
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yoktur. Teknik üstünlüðüne [sayfa 323] karþýn, Japonyanýn sonunda
yenileceðini söylerken, imha ederek ve kayýplar verdirerek kendisine indireceðimiz aðýr darbelerin, eninde sonunda, silahlarý politik
bakýmdan bilinçlenmemiþ askerlerin elinde olan düþman ordusunun
maneviyatýný sarsacaðýný söylemek istiyorum. Bizde ise, tersine, subaylarla erler, Direnme Savaþýnýn politik amacýnda birlik halindedir.
Bu durum, Japonlara karþý olan bütün kuvvetler arasýnda politik
çalýþmalar yapmamýz için ortam yaratmaktadýr. Ordudan, feodal
kalýntýlarý, en baþta dayaðý ve zorbalýðý temizleyerek, subaylarla erlerin iyi ve kötü günleri ayný derecede paylaþmalarýný saðlayarak,
orduda belirli ölçüde bir demokrasi uygulanmalýdýr. Bu yapýlýnca,
subaylarla erler arasýnda birlik kurulacak, ordunun savaþ gücü artacak, bu çetin ve uzun savaþý sürdürme gücümüz olacaktýr.
114. Savaþ için gerekli en zengin kaynak, halk kitlelerinde
bulunmaktadýr. Çin halk kitlelerinin örgütsüz olmasý, Japonlara, bize
karþý zorba davranýþlarda bulunma cesaretini veriyor. Bu kusur giderilince, Japon saldýrganlar, çepeçevre ateþ çemberiyle sarýlý kuduz boða gibi, yüz milyonlarca, baþý dik halkýmýzla sarýlacak ve
onlarýn seslerini yalnýzca, biraz yükseltmeleri bile düþmanýn yüreðine korku salacak ve düþman yanarak yokolmaya mahkum olacaktýr. Çin ordularýnýn sürekli takviyeye gereksinmesi vardýr, ve halen
alt kademelerde görülen zorla askere alma36 ve yerine baþkasýný
satýn alma yöntemleri hemen yasaklanmalý ve bunun yerine milyonlarca insanýn isteyerek orduya yazýlmalarýný saðlayacak olan
geniþ bir politik seferberliðe giriþilmelidir. Savaþ için para bulmakta
büyük güçlüklerle karþýlaþýyoruz, ama halk bir defa seferber edildi
mi, bu güçlük [sayfa 324] de ortadan kalkacaktýr. Çin gibi büyük ve
nüfusu kalabalýk bir ülke, neden para sýkýntýsý çeksin? Orduyla halk
bir olmalý ki, herkes orduyu kendi ordusu gibi görsün. Böyle bir ordu yenilmez ve Japonya gibi emperyalist bir güç onunla boy ölçüþemez.
1l5. Çoðu kimse, subaylar ile erler, ordu ile halk arasýndaki
iliþkileri gerginleþtiren þeyin yanlýþ yöntemler uygulamaktan ileri geldiðini sanýr, oysa ben, her zaman, bunun temel bir tutum (ya da
36
Kuomintang, halký zorla askere alarak ordusunu geniþletti. Askeri kuvvetler
ve polis, önüne gelen yerde halký yakalýyor, baðlýyor ve sanki mahkummuþ gibi
davranýyorlardý. Parasý olanlar, Kuomintangýn ileri gelenlerine rüþvet veriyorlar ya
da yerlerine baþkasýný satýn alýyorlardý. -Ed.
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ilke) sorunu olduðunu, askerlere ve halka saygýlý olma sorunu olduðunu yinelerim. Çeþitli politikalarý, yöntemleri ve iliþki biçimlerini,
bu tutum saptar. Bu tutumdan ayrýlýrsak, politikalar, yöntemler ve
iliþki biçimleri yanlýþ olacak, subaylarla erler, orduyla halk arasýndaki iliþkiler doyurucu olmayacaktýr. Ordunun politik çalýþmalarý için
benimsediðimiz üç ana ilkenin birincisi subaylarla erler arasýnda
birlik; ikincisi orduyla halk arasýndaki birlik; üçüncüsü düþman
kuvvetlerinin parçalanmasýdýr. Bu ilkeleri etkili bir þekilde uygulamak için askerlere ve halka karþý saygýlý bir tutum takýnmakla iþe
baþlamalý, ve silahlarýný býrakan savaþ tutsaklarýnýn insanlýk onurlarýna saygýlý olmalýyýz. Bunlarý temel tutumlar olarak deðil de, teknik
birer sorun gibi ele alanlar, yanýlmaktadýrlar ve bu görüþlerini düzeltmelidirler.
116. Vuhanýn ve öteki yerlerin savunulmasýnýn acil bir hal
aldýðý þu anda, savaþýn desteklenmesi için bütün ordudaki ve halktaki inisiyatifi ve hevesi kamçýlamak pek önemli bir görev olmaktadýr. Vuhanýn ve öteki yerlerin savunulmasý ciddi olarak ele alýnmalý
ve yürütülmelidir. Ama, buralarý elde tutup tutamayacaðýmýz bizim
öznel isteklerimize deðil, somut koþullara baðlýdýr. Bu koþullarýn en
önemlileri arasýnda ordunun ve halkýn tümüyle mücadele için seferber edilmesi vardýr. Bütün bu gerekli koþullarýn saptanmasý için
büyük bir çaba harcanmazsa, hatta bu koþullardan birisi bile eksik
olsa, Nankýngin ve öteki yerlerin [sayfa 325] kaybý gibi felaketlerin yinelenmesi kaçýnýlmazdýr. Koþullarýn hazýr olduðu yerlerde, Çinin
de Madridleri olacaktýr. Bugüne kadar Çinin bir Madridi olmadý.
Þimdiden sonra birkaç Madrid yaratmak için canýmýzý diþimize takýp çalýþmalýyýz, ama bütün bunlar koþullara baðlýdýr. Bu koþullarýn
en önemlisi, bütün ordunun ve halkýn geniþ-çapta politik seferberliðidir.
117. Bütün çalýþmalarýmýzda, genel politika olarak Japonlara
Karþý Ulusal Birleþik Cepheye dört elle sarýlmalýyýz. Ancak böyle bir
politika izleyerek Direnme Savaþýný ve uzatmalý savaþý azimle sürdürebilir, subaylarla erler, orduyla halk arasýndaki iliþkileri geniþ bir
ölçüde düzeltebilir, tüm halkýmýzý ve bütün ordumuzu elimizde bulunan topraklarýn savunulmasý, yitirdiklerimizin geri alýnmasý ve sonunda kesin zaferin kazanýlmasý için harekete geçirebiliriz.
118. Ordunun ve halkýn bu politik seferberlik sorunu, gerçekten çok büyük önem taþýr. Bunun üzerinde yinelemeye düþmek
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tehlikesini göze alarak durmamýzýn gerekçesi, bu yapýlmaksýzýn zafer kazanmanýn olanaksýzlýðýdýr. Zafer için vazgeçilmez birçok baþka
koþul daha vardýr, ama politik seferberlik en önemlisidir. Japonlara
Karþý Ulusal Birleþik Cephe, hiç kuþku yok ki, yalnýzca ordu karargahlarý ile birkaç politik partinin deðil, tümüyle ordunun ve halkýn
birleþik cephesidir. Bu cepheyi kurarken bizim ana hedefimiz, bütün
orduyu ve bütün halký buna katýlmak üzere seferber etmektir.
SONUÇLAR

1l9. Vardýðýmýz sonuçlar nelerdir? Þunlardýr: Çin, Japon
kuvvetlerini hangi koþullarda yenebilir ve imha edebilir? Bunun
için üç koþul gerekli: birincisi, Çinde Japonlara karþý birleþik bir
cephe kurulmasý; ikincisi, Japonlara karþý uluslararasý bir cephe kurulmasý; [sayfa 326] üçüncüsü, Japonyada ve Japon sömürgelerinde,
devrimci halk hareketlerinin doðmasý. Çin halký yönünden, Çin halkýnýn birliði, bu üç koþulun en önemlisidir.
Böyle bir savaþ ne kadar sürebilir? Bu, Japonlara karþý
kurulan birleþik cephenin gücüne ve Çini ve Japonyayý ilgilendiren
birçok etkene baðlýdýr.
Eðer bu koþullar hýzla gerçekleþtirilemezse savaþ uzar. Ama
sonunda, Japonya kesinlikle yenilecek; Çin kesinlikle zafere
ulaþacaktýr. Ne var ki, fedakarlýklar büyük olacak, çok ýstýraplý bir
dönemden geçilecektir.
Bizim stratejimiz, ana kuvvetlerimizi uzun ve akýcý (seyyal)
bir cephe üzerinde harekâtta bulunacak þekilde kullanmak olmalýdýr. Çin birlikleri, baþarýya ulaþmak için yaygýn bir muharebe alaný
üzerinde çok hareketli bir savaþ yürütmek zorundadýr.
Hareketli savaþý yürütecek eðitilmiþ ordular yanýnda, köylüler arasýnda çok sayýda gerilla birlikleri de örgütlemeliyiz.
Savaþ arasýnda, Çin, askeri birliklerinin donanýmýný zamanla
takviye edebilecektir. Bundan dolayý Çin, savaþýn sonraki döneminde, mevzii savaþlar verebilecek, Japonlarýn iþgali altýndaki bölgelere
mevzii saldýrýlarda bulunabilecektir. Japon ekonomisi Çinin uzun
direnmesi karþýsýnda sarsýlacak ve Japon kuvvetlerinin maneviyatý,
sayýsýz muharebelerin yorgunluðu altýnda bozulacaktýr. Çin tarafýnda ise gizil (latent) direnme gücü, sürekli olarak meydana çýkartýlacak, çok sayýda devrimci, halk örgütleri için mücadele etmek üzere,
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cephelere akacaktýr. Bunlarýn ve baþka etkenlerin biraraya gelmesiyle, Japonlarýn iþgali altýndaki tahkim edilmiþ yerlere ve üslere
son ve kesin sonuçlu saldýrýlarda bulunmaya güç yetireceðiz ve
saldýrgan Japon kuvvetlerini Çinden sürüp çýkartacaðýz. (Edgar
Snow ile 1936 Temmuzunda yapýlan bir görüþmeden.)
Böylece Çinin politik durumunda yeni bir dönem açýlmýþ
[sayfa 327] bulunuyor. ... Þimdiki aþamada, ana görev, ulusun bütün
kuvvetlerini Direnme Savaþýnda zafere ulaþmak üzere seferber etmektir. Savaþta zafere ulaþmanýn anahtarý, baþlamýþ bulunan direnmeyi bütün ulusun katýlacaðý toptan bir direnme haline
getirmektir. Ancak böyle bir toptan direnme savaþýyla kesin zafer
kazanýlabilir.
Direnme Savaþýnda ciddi bazý zayýf taraflarýn varlýðý, baþarýsýzlýklara, gerilemelere, içten bölünmelere, ihanetlere, geçici ve kýsmi uzlaþmalara ve baþka ters durumlara yolaçabilir. Bundan dolayý,
savaþýn çetin ve uzatýlmýþ bir savaþ olduðu akýldan çýkarýlmamalýdýr. Ama biz, Partimizin ve tüm halkýmýzýn çabasýyla, baþlamýþ bulunan direnmenin bütün engelleri aþacaðýna ve geliþmeyi
sürdüreceðine eminiz. (Çin Komünist Partisi Merkez Komitesinin
1937 Aðustosunda kabul ettiði, Bugünkü Durum Üzerine Karar ve
Partinin Görevleri baþlýklý karardan alýnmýþtýr.)
Bizim çýkardýðýmýz sonuçlar bunlardýr. Düþmana boyun eðmeden yana olanlarýn gözünde, düþmanlar üstün insan, biz Çinliler
deðersiz insanlarýz; çabuk zafer teorisyenlerinin gözünde ise, biz
Çinliler üstün insanýz, düþmanlarýmýz ise deðersiz kimseler. Bunun
ikisi de yanlýþ. Biz. bambaþka bir görüþteyiz: Japonlara Karþý Direnme Savaþý uzatmalý bir savaþtýr ve son zafer Çinlilerindir. Ýþte bizim
vardýðýmýz sonuçlar.
120. Konuþmam, burada sona eriyor. Japonlara Karþý Büyük
Direnme Savaþý geliþiyor; birçok kimse, zaferin tam olarak kazanýlmasýný kolaylaþtýrmak için kazanýlan deneyimlerin özetlenmesini
bekliyorlar. Benim tartýþtýðým þeyler, yalnýzca son on ayýn genel deneyimleridir ve belki de bir çeþit özet olarak kabul edilebilir. Uzatmalý savaþ sorunu, her türlü dikkate ve tartýþmaya deðer bir konudur.
Ben, yalnýzca ana noktalar üzerinde durdum, umarým ki siz bunlarý
inceleyecek, tartýþacak, deðiþtirecek ve geniþleteceksiniz. [sayfa 328]
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ÇÝN KOMÜNÝST PARTÝSÝNÝN MÝLLÎ SAVAÞTAKÝ ROLÜ*
Ekim 1938

Yoldaþlar, önümüzde parlak bir gelecek var. Japon emperyalizmini yenilgiye uðratýp yeni bir Çin kurmak, bizim için sadece
bir zorunluluk deðildir. Biz hiç þüphesiz bu amaçlara ulaþacak güce
* Bu rapor Mao Zedung yoldaþ tarafýndan Partinin Altýncý Merkez Komitesinin
Altýncý Genel Toplantýsýna sunuldu. Mao Zedung yoldaþýn önderliðindeki Siyasî Büronun çizgisini onaylayan bu toplantý büyük önem taþýyordu. Mao Zedung yoldaþ, Çin
Komünist Partisinin millî savaþtaki rolünü inceleyerek Partinin Japonyaya Karþý
Direnme Savaþma önderlik etmedeki büyük tarihî sorumluluðunu açýkça kavramalarý
ve bu sorumluluðu ciddiyetle omuzlamalarý için bütün yoldaþlara yardýmcý oldu.
Genel toplantýda, Japonyaya karþý birleþik cephede sebat etme çizgisi kabul
edildi; ama ayný zamanda, birleþik cephede birliðin yanýnda mücadelenin de olmasý
gerektiðine ve Herþey Birleþik Cephe Yoluyla önerisinin, Çinin þartlarýna uymadýðýna iþaret edildi. Böylece, birleþik cepheyle ilgili uzlaþmacýlýk hatasý eleþtirildi; bu
mesele Mao Zedung yoldaþýn ayný toplantýda yaptýðý kapanýþ konuþmasýnýn bir
bölümünü oluþturan Birleþik Cephede Baðýmsýzlýk ve Ýnisiyatif Meselesi adlý makalede ele alýndý. Partinin, kendini Japonyaya karþý halkýn silahlý mücadelesini örgütlemeye adamasýnýn, bütün Parti için son derece önemli olduðu belirtilen toplantýda,
savaþ bölgelerinin ve düþman gerisinin Partinin esas çalýþma alanlarý olmasý gerektiðine karar verildi; zafer umutlarýný Guomindang ordularýna baðlayan ve halkýn kaderini gerici Guomindang yönetimi altýndaki legal mücadelelere teslim edenlerin
yanlýþ görüþleri reddedildi. Mao Zedung yoldaþ, toplantýnýn kapanýþýnda yaptýðý konuþmanýn bir bölümü olan Savaþ ve Strateji Meseleleri adlý makalede bu meseleyi
ele almýþtýr.
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de sahibiz. Ama önümüzde, bugün ile parlak gelecek arasýnda
uzanan çetin bir yol var. Çin Komünist Partisi ve bütün halk, yeni bir
Çin kurabilmek için mücadelede, Japon saldýrganlarýna karþý planlý
bir þekilde savaþmalýdýr. Saldýrganlarý ancak uzun bir savaþtan sonra yenebiliriz. Savaþla ilgili çeþitli meselelerden þimdiye kadar bir
hayli söz ettik. Savaþýn baþlangýcýndan bu yana elde ettiðimiz tecrübeyi özetledik ve bugünkü durumun deðerlendirmesini yaptýk;
bütün milletin karþý karþýya bulunduðu acil görevleri belirttik ve
Japonyaya karþý uzun vadeli bir millî birleþik cephe yoluyla uzun
bir savaþ sürdürmenin nedenlerini ve bunu gerçekleþtirmenin yöntemlerini açýkladýk ve uluslararasý durumu tahlil ettik. Geriye hangi
mesele kalýyor? Yoldaþlar, bir mesele daha var; o da Çin Komünist
Partisinin millî savaþta ne gibi bir rol oynamasý gerektiði ya da komünistlerin kendi rollerini nasýl kavramalarý, bu savaþý yenilgiye deðil
zafere ulaþtýrabilmek için nasýl güçlenmeleri ve saflarýný nasýl
sýklaþtýrmalarý gerektiði meselesidir.
YURTSEVERLÝK VE ENTERNASYONALÝZM

Enternasyonalist olan bir Komünist, ayný zamanda bir yurtsever de olabilir mi? Biz sadece olabileceðini deðil, olmasý gerektiðini
de savunuyoruz. Yurtseverliðin somut muhtevasý, tarihî þartlar tarafýndan belirlenir. Bir Hitlerin ve Japon saldýrganlarýnýn yurtseverliði vardýr, bir de bizim yurtseverliðimiz. Komünistler, Hitlerin ve
Japon saldýrganlarýnýn yurtseverliðine kararlýlýkla karþý çýkmalýdýrlar. Alman ve Japon Komünistleri, ülkelerinin yürüttüðü savaþlarda
kendi ülkelerinin yenilgisinden vanadýrlar. Japon saldýrganlarýnýn ve
Hitlerin yenilgiye uðramasý için mümkün olan her yola baþvurmak,
Japon ve Alman halklarýnýn çýkarýnadýr ve bu yenilgi ne kadar kesin
olursa o kadar iyidir. Japon ve Alman Komünistlerinin yapmalarý
gereken budur ve onlar da bunu yapmaktadýrlar. Çünkü Japon saldýrganlarý ve Hitler tarafýndan baþlatýlan savaþlar, bütün dünya halklarýnýn olduðu gibi kendi halklarýnýn da zararýnadýr. Çinin durumu
farklýdýr, çünkü Çin saldýrýya uðramýþtýr. Bu yüzden Çin Komünistleri, yurtseverlikle enternasyonalizmi birleþtirmelidirler. Biz hem yurtsever hem enternasyonalistiz ve sloganýmýz da Anavataný saldýrganlara
karþý savunmak için savaþalýmdýr. Bizim için yenilgiden yana olmak bir suç, Direnme [sayfa 199] Savaþýnda zafere ulaþmak için çalýþ-
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mak ise kaçýnýlmaz bir görevdir. Çünkü, ancak anavataný savunmak için savaþarak saldýrganlarý yenebilir ve millî kurtuluþa kavuþabiliriz. Proletarya ve diðer emekçi halk ancak millî kurtuluþu saðlayarak
kendi kurtuluþuna kavuþabilir. Çinin zaferi ve istilacý emperyalistlerin yenilgisi, diðer ülke halklarýna yardýmcý olacaktýr. Bu yüzden
millî kuruluþ savaþlarýnda, yurtseverlik, enternasyonalizmin uygulanmasýdýr. Bundan dolayý Komünistler, inisiyatiflerini sonuna kadar kullanmalý, kahramanca ve kararlý bir þekilde millî kurtuluþ savaþý
cephesine koþmalý ve silahlarýný Japon saldýrganlarýna doðrultmandýrlar. Bu nedenle Partimiz, 18 Eylül 1931 Olayýndan hemen sonra
bir millî savunma savaþýyla Japon saldýrganlarýna karþý koyma çaðrýsýnda bulundu ve daha sonra Japonyaya karþý bir millî birleþik
cephe kurulmasýný önerdi. Kýzýl Ordunun Japonyaya karþý Millî Devrimci Ordunun bir parçasý olarak yeniden örgütlenmesini ve cepheye gitmesini emretti ve Parti üyelerine, savaþýn en ön saflarýnda
yer alarak kanlarýnýn son damlasýna kadar anavataný savunmalarý
için talimat verdi. Bunlar iyi, yurtsever eylemlerdir ve enternasyonalizme aykýrý düþmek bir yana, enternasyonalizmin Çindeki uygulamasýdýrlar. Kafalarý siyasî bakýmdan bulanýk ya da art niyetli olanlar,
hata yaptýðýmýzý ve enternasyonalizmi terkettiðimizi söyleyerek saçmalamaktadýrlar.
KOMÜNÝSTLER MÝLLÎ SAVAÞTA ÖRNEK OLMALIDIRLAR

Yukarýdaki nedenlerden dolayý, Komünistler millî savaþta
büyük inisiyatif göstermeli ve bunu somut olarak ortaya koymalý,
yani her alanda örnek bir öncü rol oynamalýdýrlar. Savaþýmýz zor
þartlar altýnda verilmektedir. Geniþ kitlelerin millî bilinci, kendine
olan millî saygýsý ve millî güveni, yeterince geliþmemiþtir; halkýn büyük çoðunluðu örgütlenmemiþtir. Çinin askerî gücü zayýf, ekonomisi geridir, siyasî sistem demokratik deðildir, yozlaþma ve kötümserlik mevcuttur ve birleþik cephede birlik ve dayanýþma eksikliði
vardýr. Ýþte zor þartlardan bazýlarý bunlardýr. Bundan dolayý da Komünistler bütün bu kötü þeylere son vermek için bütün milleti birleþtirmenin büyük sorumluluðunu bilinçli bir þekilde yüklenmelidirler.
Komünistlerin örnek öncü rolü burada hayatî bir önem taþýmaktadýr.
Sekizinci Yol Ordusu ve Yeni Dördüncü Ordudaki Komünistler cesur [sayfa 200] bir þekilde savaþmada, emirleri yerine getirmede, disip-
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line uymada, siyasî çalýþmada, içteki birliði ve dayanýþmayý geliþtirmede örnek olmalýdýrlar. Komünistler, dost partiler ve ordularla
olan iliþkilerinde, Japonyaya karþý direnmek için birliðe dayanan
saðlam bir tutum takýnmalý, birleþik cephenin programýný savunmalý ve direnme görevlerini yerine getirmede örnek olmalýdýrlar;
sözlerine sadýk olmalý, eylemde kararlý davranmalý, kibirlilikten, arýnarak, dost parti ve ordulara danýþma ve onlarla iþbirliði yapmada
samimi olmalý ve birleþik cephe içindeki parti içi iliþkilerde örnek
olmalýdýrlar. Hükümet iþlerinde görevli her Komünist, her yönden
tutarlý olmak, atama yaparken adam kayýrmamak ve bir karþýlýk
beklemeden çok çalýþmak konusunda örnek olmalýdýr. Kitleler
arasýnda çalýþan her Komünist onlarýn efendisi deðil dostu, bürokrat bir politikacý deðil, yorulmak bilmeyen bir öðretmen olmalýdýr.
Bir Komünist hiç bir zaman ve hiç bir þart altýnda kendi kiþisel
çýkarlarýna öncelik tanýmamalýdýr; kiþisel çýkarlarýný milletin ve kitlelerin çýkarlarýna tabi kýlmalýdýr. Dolayýsýyla, bencillik, gevþeklik,
yiyicilik, gösteriþ düþkünlüðü, vb. nefret verici davranýþlardýr; buna
karþýlýk kendinden feragat, canla baþla çalýþmak, kendini bütün kalbiyle halkýn hizmetine adamak ve gösteriþsiz bir þekilde sýký çalýþmak
saygý uyandýrýr. Komünistler Parti dýþýndaki bütün ilericilerle uyum
içinde çalýþmalý ve arzu edilmeyen her þeyi ortadan kaldýrabilmek
için bütün halký birleþtirmeye çaba göstermelidirler. Komünistlerin
milletin küçük bir kesimini meydana getirdikleri ve Parti dýþýnda
birlikte çalýþmamýz gereken çok sayýda ilerici ve faal unsur olduðu
kavranmalýdýr.
Sadece kendimizin iyi, baþkalarýnýn ise iþe yaramaz olduðunu düþünmek tamamen yanlýþtýr. Siyasî bakýmdan geri olan insanlara gelince, Komünistler onlarý küçümseyip hor görmemeli, onlarla
dost olmalý, onlarla birleþmeli, onlarý ikna etmeli ve ilerlemeleri için
teþvik etmelidirler. Ýflah olmayacaklar dýþýnda çalýþmalarýnda hatalar yapmýþ bir kimseye karþý Komünistlerin tavrý onu reddetmek
deðil, deðiþmesine ve herþeye yeniden baþlamasýna yardýmcý olmak üzere ikna etmek olmalýdýr. Komünistler hem pratik, hem de
uzak görüþlü olmada örnek olmalýdýrlar. Çünkü kendilerine düþen
görevleri ancak pratik davranarak yerine getirebilirler ve ancak uzak
görüþlü olmakla yollarýný þaþýrmadan ilerleyebilirler. Komünistler
bundan dolayý öðrenmede örnek olmalý, kitlelerin hem öðrencisi
hem de öðretmeni olmalýdýrlar. Ancak halktan, somut þartlardan,
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dost [sayfa 201] parti ve ordulardan öðrenerek çalýþmamýzda pratik ve
gelecek konusunda da uzak görüþlü olabiliriz. Uzun bir savaþta ve
zor þartlar altýnda bütün milletin dinamik enerjisinin güçlüklere karþý
mücadele için seferber edilebilmesi, düþmanýn yenilebilmesi ve
yeni bir Çinin kurulabilmesi, ancak Komünistlerin, dost partiler,
ordular ve kitleler arasýndaki bütün ilerici unsurlarla birlikte örnek
öncü rolü en iyi þekilde oynamalarýyla mümkündür.
BÜTÜN MÝLLETÝ BÝRLEÞTÝRELÝM VE MÝLLETÝN
ÝÇÝNE SIZMIÞ DÜÞMAN AJANLARIYLA
MÜCADELE EDELÝM

Güçlükleri altetmek, düþmaný yemek ve yeni bir Çin kurmak
için tek siyaset, Japonyaya karþý millî birleþik cepheyi saðlamlaþtýrmak ve geniþletmek ve bütün milletin dinamik enerjisini seferber
etmektir. Ama daha þimdiden millî birleþik cephemiz içinde yýkýcý
bir rol oynayan düþman ajanlarý yani hainler, Troçkistler ve Japon
taraftarý unsurlar vardýr. Komünistler bunlara karþý daima uyanýk
olmalý, caniyane faaliyetlerini gerçeðe dayanan delillerle açýða çýkarmalý ve bunlara kanmamasý için halký uyarmalýdýrlar. Komünistler
bu düþman ajanlarýna karþý siyasî uyanýklýklarýný artýrmalýdýrlar; birleþik cephenin geniþletilmesi ve saðlamlaþtýrýlmasýnýn, düþman ajanlarýnýn açýða çýkarýlmasýndan ve içimizden sökülüp atýlmasýndan
ayrý tutulamayacaðýný anlamalýdýrlar. Dikkatimizi sadece bir tarafa
verip, diðer tarafý unutmak tamamen yanlýþtýr.
KOMÜNÝST PARTÝSÝNÝ GENÝÞLETELÝM VE PARTÝYE
DÜÞMAN AJANLARININ SIZMASINI ÖNLEYELÝM

Komünist Partisi, güçlükleri altetmek, düþmaný yenmek ve
yeni bir Çin inþa etmek için örgütünü geniþletmeli ve gerçekten
devrime baðlý. Partinin ilkelerine inanan, siyasetlerini destekleyen
ve onun disiplinine ve sýký çalýþmasýna baðlý kalmaya gönüllü olan
iþçi, köylü ve faal genç unsurlardan meydana gelen kitlelere kapýlarýný açarak büyük bir kitle partisi haline gelmelidir. Bu konuda hiç
bir kapalý-kapýcýlýk eðilimi hoþ görülmemelidir. Ama ayný zamanda,
düþman ajanlarýnýn sýzmalarýna karþý uyanýklýkta en ufak bir gevþeme
olmamalýdýr. Japon emperyalist gizli örgütleri durmadan partimizi
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bölmeye ve faal [sayfa 202] unsurlar kisvesi altýnda parti saflarýna el
altýndan gizli hainleri, Troçkistleri, Japon taraftarý unsurlarý,
soysuzlaþmýþ kimseleri ve mevki düþkünlerini sýzdýrmaya
çalýþmaktadýr. Böyle kiþilere karþý aldýðýmýz sýký tedbirleri ve uyanýklýðýmýzý, bir an bile gevþetmemeliyiz. Kararlaþtýrýlmýþ olan siyasetimiz Partinin cesaretle geniþletilmesi olduðuna göre, düþman ajanlarý
sýzar korkusuyla kapýlarýmýzý kapalý tutmamalýyýz. Ama cesaretle
üyelerimizi çoðaltýrken, içeriye sýzmak için bu fýrsattan yararlanmaya kalkacak olan düþman ajanlarýna ve mevki düþkünlerine karþý
uyanýklýðýmýzý gevþetmemeliyiz. Eðer dikkatimizi sadece bir tarafa
verir ve diðer tarafý unutursak hatalar yaparýz. Tek doðru siyaset:
Partiyi cesaretle geniþlet, ama arzu edilmeyen tek kiþiyi de partiye
almadýr.
HEM BÝRLEÞÝK CEPHEYÝ HEM DE PARTÝNÝN
BAÐIMSIZLIÐINI KORUYALIM

Güçlükleri altetmek, düþmaný yenmek ve yeni bir Çin inþa
etmek, ancak millî birleþik cepheyi saðlam bir þekilde korumakla
mümkün olabilir. Bundan asla þüphe edilemez. Bunun yanýsýra,
birleþik cephedeki her parti ve grup, kendi ideolojik, siyasî ve örgütsel baðýmsýzlýðýný korumalýdýr; bu Guomindang, Komünist Partisi ya
da herhangi baþka bir parti ya da grup için geçerlidir. Üç Halk Ýlkesindeki Demokrasi Ýlkesi, partiler arasý iliþkilerde, hem bütün partilerin ve gruplarýn birleþmesini hem de her birinin baðýmsýz kalmasýný
mümkün kýlar. Baðýmsýzlýðý reddederek, sadece birlikten söz etmek, Demokrasi ilkesini terketmek anlamýna gelir ki, bunu da ne
Komünist Partisi ne de herhangi bir baþka parti kabul edemez. Hiç
þüphe yok ki, birleþik cephe içinde baðýmsýzlýk mutlak deðil, nisbidir ve onu mutlak olarak görmek, düþmana karþý birlik genel siyasetine zarar verir. Ama bu nisbî baðýmsýzlýk reddedilmemelidir; ideolojik, siyasî ve örgütsel yönden her parti nisbî baðýmsýzlýðýna, yani
nisbî özgürlüðe sahip olmalýdýr. Ayrýca bu nisbî özgürlük tanýnmaz
ya da gönüllü olarak terkedilirse, düþmana karþý birlik genel siyaseti de zarar görmüþ olur. Bu, hem Komünist Partisinin, hem de dost
partilerin bütün üyelerince iyice kavranmalýdýr.
Ayný þey, millî mücadele ile sýnýf mücadelesi arasýndaki iliþki
için de geçerlidir. Direnme Savaþýnda her þeyin direniþin çýkarlarýna
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tabi kýlýnmasý gerektiði, tartýþma götürmez bir ilkedir. [sayfa 203] Bu
yüzden, sýnýf mücadelesinin çýkarlarý Direnme Savaþýnýn çýkarlarýna
tabi kýlýnmalý ve onlara ters düþmemelidir. Ama sýnýflar ve sýnýf
mücadeleleri gerçektir ve sýnýf mücadelesi gerçeðini inkâr edenler
yanýlmaktadýrlar. Bu gerçeði inkâr etmeye kalkan teori, tamamen
yanlýþtýr. Biz sýnýf mücadelesini inkâr etmiyoruz, onu þartlara uyguluyoruz. Savunduðumuz karþýlýklý yardýmlaþma ve karþýlýklý taviz siyasetini, sadece parti iliþkilerine deðil, sýnýf iliþkilerine de uygulamak
mümkündür. Japonyaya karþý birlik, sýnýf iliþkilerindeki deðiþikliði
hesaba katan doðru bir siyaseti, emekçi halký siyasî ve maddî bakýmdan savunmasýz býrakmayan, ama ayný zamanda, zenginlerin
de çýkarlarýný gözönünde bulunduran ve böylece düþmana karþý
dayanýþmanýn gereklerini yerine getiren bir siyaseti zorunlu kýlar.
Sadece bir tarafý gözetmek ve diðer tarafý ihmal etmek Direnme
Savaþý için kötü bir þeydir.
DURUMU BÝR BÜTÜN OLARAK ELE ALALIM
ÇOÐUNLUK AÇISINDAN DÜÞÜNELÝM
VE MÜTTEFÝKLERÝMÝZLE BÝRLÝKTE ÇALIÞALIM

Komünistler, düþmana karþý mücadelede kitlelere önderlik
ederken, durumu bir bütün olarak ele almalý, halkýn çoðunluðu
açýsýndan düþünmeli ve müttefikleriyle birlikte çalýþmalýdýrlar. Parçanýn çýkarlarýný bütünün çýkarlarýna tabi kýlma ilkesine sýkýca sarýlmalýdýrlar. Eðer bir öneri, kýsmî bir durum için uygun olduðu halde
durumun bütünü için uygun düþmüyorsa, parça bütüne öncelik
tanýmalýdýr. Bunun aksine, öneri parça açýsýndan uygun olmayýp,
durum bir bütün olarak ele alýndýðýnda uygun oluyorsa, gene parça
bütüne öncelik tanýmalýdýr. Durumu bir bütün olarak ele almaktan
kastedilen budur. Komünistler hiç bir zaman halkýn çoðunluðundan kopmamalý ve sadece birkaç ileri grubun kitlelerden kopuk ve
aceleci ilerlemesine önderlik ederek halkýn çoðunluðunu ihmal etmemeli, ileri unsurlarla geniþ kitleler arasýnda sýký baðlar kurmalýdýrlar. Çoðunluk açýsýndan düþünmek derken kastedilen budur.
Nerede bizimle iþbirliði yapmak isteyen demokratik partiler ya da
kiþiler varsa, Komünistler için doðru olan tavýr, meseleleri onlarla
görüþmek ve birlikte çalýþmaktýr. Keyfî kararlar alýp, kendi baþýna
buyruk hareketlere giriþmek ve müttefiklerimizi önemsememek
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yanlýþtýr. Ýyi bir Komünist, durumu bir bütün olarak ele almada,
çoðunluk açýsýndan düþünmede ve müttefikleriyle [sayfa 204] birlikte
çalýþmada ustalaþmalýdýr. Bizim bu konuda þimdiye kadar ciddî
kusurlarýmýz olmuþtur ve bu meseleye hâlâ önem vermek zorundayýz.
KADRO SÝYASETÝ

Çin Komünist Partisi, birkaç yüz milyonluk bir milletin verdiði büyük bir devrimci mücadeleye önderlik eden bir partidir ve
siyasî tutarlýlýðý yetenekleriyle birleþtiren çok sayýda önder kadro
olmaksýzýn bu tarihî görevini yerine getiremez. Son on yedi yýl içinde Partimiz pek çok yetenekli önder yetiþtirdi; askerî, siyasî, kültürel çalýþmalarda, Parti ve kitle çalýþmalarýnda bulunan kadrolarýnýz
var; bu baþarýnýn bütün þerefi Partiye ve millete aittir. Fakat mevcut
kadrolar, henüz mücadelemizin alabildiðine geniþ bünyesini ayakta
tutacak güçte deðildir ve hâlâ çok sayýda yetenekli insanýn yetiþtirilmesi zorunludur. Çin halkýnýn büyük mücadelesi içinde pek çok
faal unsur öne çýktý ve çýkmaya devam ediyor. Onlarýn örgütlenmesinden, eðitilmesinden, onlara ihtimam gösterilmesinden ve onlardan gereði gibi yararlanýlmasýndan biz sorumluyuz. Siyasî çizgi bir
kere tespit edildi mi, kadrolar tayin edici bir etken haline gelir.33 Bu
yüzden planlý bir þekilde çok sayýda yeni kadro yetiþtirmek, bizim
mücadele görevimizdir.
Parti kadrolarýyla olduðu kadar, partili olmayan kadrolarla
da ilgilenmeliyiz. Parti dýþýnda, ihmal etmememiz gereken pek çok
yetenekli insan vardýr. Her komünistin görevi, soðuk ve uzak duran
bir tavýrdan ve kibirlilikten arýnmak ve Parti dýþý kadrolarla iyi bir
33
Stalin, Sovyetler Birliði Komünist Partisinin (Bolþevik) 1934 Ocaðýnda yapýlan
17. Kongresine sunduðu raporunda þöyle demiþti: ... doðru siyasî çizgi tespit
edildikten sonra, bizzat siyasî çizginin kaderi yani siyasî çizginin baþarýsý ya da
baþarýsýzlýðý da dahil olmak üzere, her þeyi örgütsel çalýþma tayin eder. (Bkz.
Leninizmin Meseleleri, Ýng. bas., FLPH, Moskova, 1954, s. 644) Stalin kadrolarýn
doðru seçimi meselesini de ele aldý. 1935 Mayýsýnda Kremlin Sarayýnda, Kýzýl Ordu
Akademilerinden mezun olanlara hitaben yaptýðý konuþmada Her þeyi kadrolar
tayin eder sloganýný ortaya attý ve bu sloganý açýkladý. (Ayný yerde, s. 661-62.)
Stalin, 1939 Martýnda Sovyetler Birliði Komünist Partisinin (Bolþevik) 18. Kongresine
sunduðu raporunda þöyle demiþti: Doðru bir siyasî çizgi ortaya konulduktan ve
pratikte sýnandýktan sonra, Parti ve devlet tarafýndan uygulanan önderlikte, Parti
kadrolarý tayin edici güç haline gelirler. (Ayný yerde, s. 784.)
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þekilde çalýþmak, onlara içtenlikle yardým etmek, onlara karþý sýcak
ve yoldaþça bir tavýr takýnmak ve yüce davamýz olan Japonyaya
karþý direnme ve ülkenin yeniden inþasýnda inisiyatiflerini kullanmalarýný saðlamaktýr.
Kadrolarý nasýl deðerlendireceðimizi bilmeliyiz. Deðerlendirmemizi, kadronun hayatýný kýsa bir dönemi ya da hayatýndaki tek
bir olayla sýnýrlandýrmaman, onun hayatýný ve çalýþmalarýný bir bütün
olarak ele almalýyýz. Kadrolarý deðerlendirmenin baþlýca yöntemi
budur.
Kadrolardan iyi yararlanmayý bilmeliyiz. Önderlik, son tahlilde, iki temel sorumluluðu içerir: Fikir geliþtirmek ve kadrolardan iyi
yararlanmak. Planlar yapmak, kararlar almak, emir ve talimat vermek gibi þeylerin hepsi fikir geliþtirmek sýnýflamasýna girer. Fikirleri pratiðe uygulamak için, kadrolarý birbirleriyle [sayfa 205] kaynaþtýrýp
harekete geçmelerini teþvik etmeliyiz; bu, kadrolardan iyi yararlanmak sýnýflamasýna girer. Millî tarihimiz boyunca kadrolardan
yararlanma konusunda taban tabana zýt iki çizgi vardýr; bunlardan
biri insanlarý yeteneklerine göre atamak, diðeri ise atama yaparken adam kayýrmaktýr. Bunlardan birincisi dürüst, diðeri ise dürüst
olmayan yoldur. Komünist Partisinin kadro siyasetinde uygulayacaðý kýstas, bir kadronun Parti çizgisini uygulamakta kararlý olup
olmamasý, Parti disiplinine baðlý olup olmamasý, kitlelerle yakýn baðlarý bulunup bulunmamasý, yönünü tek baþýna bulma yeteneðine
sahip olup olmamasý, faal, çalýþkan ve bencillikten uzak olup olmamasýdýr. Ýnsanlarý yeteneklerine göre atamanýn anlamý budur. Çang
Kuo-taonun kadro siyaseti bunun tam tersiydi. Atama yaparken
adam kayýrma çizgisini izleyen Çang Kuo-tao, ufak bir klik kurmak
için kendi gözdelerini etrafýnda topladý ve sonunda Partiye ihanet
etti ve karþý safa geçti- Bu bizim için önemli bir derstir. Merkez
Komitesi ve her kademedeki önderler, bu ve buna benzer tarihî
derslerden ibret alarak, kadro siyasetinde haksýz ve dürüst olmayan yolu reddedip haklý ve dürüst olan yolu izlemeyi ve böylece
partinin birliðini saðlamlaþtýrmayý, önemli bir sorumluluk saymalýdýrlar.
Kadrolara ihtimam göstermesini bilmeliyiz. Bunun çeþitli yollarý vardýr.
Birincisi, onlara yol gösterin. Bu, sorumluluk yüklenme cesaretini gösterebilmeleri için çalýþmalarýnda onlara serbestlik tanýmak
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ve ayný zamanda, partinin siyasî çizgisinin rehberliðinde inisiyatiflerini tam olarak kullanabilmeleri için onlara yerinde ve zamanýnda
talimatlar vermekle olur.
Ýkincisi, kadrolarýn düzeylerini yükseltin. Bu, teorik kavrayýþlarýný ve çalýþma yeteneklerini artýrabilmeleri için onlara öðrenme
imkâný saðlayarak onlarý eðitmek demektir.
Üçüncüsü, çalýþmalarýný denetleyin; tecrübelerini özetlemelerine, baþarýlarýný ilerletmelerine ve hatalarýný düzeltmelerine yardýmcý olun. Kadrolara ihtimam göstermenin yolu, görev verip denetlememek ve ancak vahim hatalar yapýldýktan sonra ilgilenmek deðildir.
Dördüncüsü, hata yapan kadrolara karþý genel olarak, ikna
yöntemini kullanýn ve hatalarýný düzeltmeleri [sayfa 206] için onlara
yardýmcý olun. Mücadele yöntemi, sadece ciddi hatalar yaptýklarý
halde kendilerine yol gösterilmesini kabul etmeyenlere karþý uygulanmalýdýr. Bu durumda sabýr þarttýr. Ýnsanlara kolayca oportünist
damgasý vurmak ya da onlara karþý kolayca mücadeleye giriþmek
yanlýþtýr.
Beþincisi, karþýlaþtýklarý güçlüklerde onlara yardýmcý olun.
Kadrolar, hastalýk, geçim, aile hayatý ya da baþka nedenler yüzünden sýkýntýya düþtüklerinde, onlara mutlaka elimizden geldiði kadar ilgi göstermeye çalýþmalýyýz. Kadrolara ihtimam göstermenin
yolu budur.
PARTÝ DÝSÝPLÝNÝ

Çang Kuo-taonun disiplini ciddi bir þekilde ihlal ettiðini gözönünde bulundurarak, partimizin disiplini yeniden belirtmeliyiz:
1) birey örgüte tabidir;
2) azýnlýk çoðunluða tabidir;
3) alt kademeler üst kademelere tabidir;
4) bütün üyeler Merkez Komitesine tabidir.
Bu disiplin maddelerini ihlal eden, partinin birliðini zedeler.
Tecrübeler, bazý kiþilerin, parti disiplinini bilmedikleri için ihlal ettiklerini, ama Çang Kuo-tao gibilerinin kendi haince emellerine ulaþmak için birçok parti üyesinin cehaletinden yararlanýp parti
disiplinini bile bile ihlal ettiklerini ispatlamýþtýr. Dolayýsýyla, üyeleri,
Parti disiplini ruhuyla eðitmek gerekir; böylece sýradan üyeler sade-

198

Mao Zedung
Seçme Eserler-II

ce kendileri disipline uymakla kalmayacak, ayný zamanda disipline
uymalarý için önderleri de denetleyeceklerdir. O zaman Çang Kuotao gibisinden olaylarýn tekrarlanmasý önlenmiþ olacaktýr. Eðer parti
içi iliþkilerin doðru bir çizgide geliþmesini saðlamak istiyorsak, yukarýda sözü edilen dört en önemli disiplin maddesinin yaný sýra, her
kademedeki yönetim organlarýnýn eylemlerini birleþtirmeye yarayacak olan oldukça ayrýntýlý parti kurallarý hazýrlamalýyýz.
PARTÝ DEMOKRASÝSÝ

Bugünkü büyük mücadelede, Çin Komünist Partisi bütün
yönetim organlarýndan, bütün üyelerinden ve kadrolarýndan inisiyatiflerini [sayfa 207] tam olarak kullanmalarýný talep etmektedir; zaferi
ancak bu saðlayabilir. Bu inisiyatif, yönetim organlarýnýn, kadrolarýn
ve Partinin sýradan üyelerinin yaratýcý bir þekilde çalýþma yeteneklerinde, sorumluluk yüklenmek istemelerinde, çalýþmalarýnda gösterdikleri coþkun gayrette, soru yöneltmedeki, düþüncelerini belirtmedeki ve hatalarý eleþtirmelerindeki cesaret ve yetenekte ve yönetim
organlarý ile yönetici kadrolar üzerinde kurulan yoldaþça denetimde somut olarak ortaya konmalýdýr. Aksi takdirde, inisiyatifin hiç
bir anlamý kalmaz. Fakat böyle bir inisiyatifin uygulanmasý, Parti
hayatýnda demokrasinin yaygýnlýðýna baðlýdýr. Parti hayatýnda yeterince demokrasi yoksa, bu inisiyatif uygulanamaz. Çok sayýda yetenekli kiþi ancak demokrasi ortamýnda yetiþir. Ülkemiz küçük çapta
üretimin ve ataerkil sistemin hâlâ hâkim olduðu bir ülkedir ve ülkeyi bir bütün olarak ele alýrsak henüz demokratik bir hayat yoktur.
Bunun sonucu olarak da bu durum Partimizde, Parti hayatýnda
demokrasinin yetersizliði þeklinde kendini gösterir. Bu olgu, bütün
partinin inisiyatifini sonuna kadar kullanmasýný engellemektedir. Bu
durum ayný þekilde, birleþik cephede ve kitle hareketlerinde demokrasinin yetersizliðine yol açmýþtýr. Bu nedenlerle, üyelerin, demokratik hayatýn ve demokrasi ile merkeziyetçilik arasýndaki iliþkinin
anlamýný ve demokratik merkeziyetçiliðin nasýl uygulanacaðýný kavramalarý için Parti içinde demokrasi eðitimi yapýlmalýdýr. Ancak böylelikle hem Parti içinde demokrasiyi gerçekten yayabilir, hem de
disipline zararlý olan aþýrý demokrasi ve býrakýnýz yapsýnlar eðilimini önleyebiliriz.
Ordudaki Parti örgütlerimizde demokrasiyi Parti üyelerinin
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inisiyatifini canlandýracak ve askerlerin savaþma gücünü artýracak
ölçüde yaygýnlaþtýrmamýz gerekmektedir. Ancak, ordudaki Parti örgütlerinde, mahallî Parti örgütlerinde olduðu kadar demokrasi olamaz. Hem orduda, hem de mahallî örgütlerde Parti içi demokrasi,
disiplini ve savaþma gücünü zayýflatmak için deðil, artýrmak içindir.
Partide demokrasinin yaygýnlaþmasý, Partinin geliþmesinde
ve saðlamlaþtýrýlmasýnda zorunlu bir adým olarak ve Partinin büyük
mücadelede son derece etkili olabilmesini, görevini gereðince baþarmasýný, yeni güçler yaratmasýný ve savaþýn güçlüklerinin üstesinden
gelmesini saðlayan önemli bir silah olarak görülmelidir. [sayfa 208]
PARTÝMÝZ KENDÝNÝ ÝKÝ CEPHEDE
VERÝLEN MÜCADELEYLE SAÐLAMLAÞTIRMIÞ
VE GÜÇLENMÝÞTÝR

Genel olarak ele alýndýðýnda, Partimiz son yedi yýlda Parti
içindeki yanlýþ fikirlerle mücadele etmek için iki cephede, yani sað
oportünizme ve sol oportünizme karþý mücadele cephelerinde
Marksist-Leninist ideolojik mücadele silahýný kullanmayý öðrenmiþtir.
Altýncý Merkez Komitesinin Beþinci Genel Toplantýsýndan
önce,34 Partimiz Cen Du-siunun sað oportünizmi ve Li Li-san yoldaþýn
sol oportünizmiyle mücadele etmiþtir. Bu iki Parti içi mücadelede kazanýlan zaferler sayesinde Partimiz büyük ilerlemeler kaydetmiþtir. Beþinci Genel Toplantýdan sonra, Parti içinde iki tarihî mücadele daha olmuþtur: Zunyi Toplantýsýndaki ve Çang Kuo-taonun
Partiden atýlmasý ile ilgili mücadeleler.
Zunyi Toplantýsý, sol oportünist nitelikte ciddi hatalarý (düþmanýn beþinci kuþatma ve bastýrma harekatýna karþý mücadelede yapýlan ilke hatalarýný) düzeltti ye Parti ile Kýzýl Ordu arasýnda
birlik saðladý; bu toplantý, Parti Merkez Komitesi ile Kýzýl Ordunun
ana kuvvetlerinin Uzun Yürüyüþü zaferle sonuçlandýrmasýný, Japonyaya karþý direnmede ileri bir duruma ulaþýlmasýný ve Japonyaya
Karþý Millî Birleþik Cephenin yeni siyasetinin uygulanmasýný mümkün kýldý. Pasi ve Yenan toplantýlarý Çang Kuo-taonun sað oportünizmiyle mücadele ederek (Çang Kuo-tao çizgisine karþý mücadele
34
Burada sözü edilen dönem, Çin Komünist Partisi Beþinci Merkez Komitesi
Siyasî Bürosunun 1927 Aðustosundaki olaðanüstü toplantýsýndan, Altýncý Merkez
Komitesinin 1934 Ocak ayýndaki Beþinci Genel Toplantýsýna kadar olan dönemdir.
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Pasi Toplantýsýnda35 baþladý ve Yenan Toplantýsýnda36 sona erdi)
bütün Kýzýl kuvvetleri birleþtirmeyi ve Japonyaya karþý kahramanca
mücadelesinde bütün Partinin birliðini güçlendirmeyi baþardý. Her
iki oportünist hata da devrimci iç savaþ þýrasýnda ortaya çýktý ve her
ikisinin de özelliði savaþla ilgili hatalar olmalarýydý.
Parti içindeki bu iki mücadeleden çýkartýlan dersler nelerdir? Bunlarý þöyle sýralayabiliriz:
1. Hem sübjektif hem de objektif etkenleri göz ardý eden
sol acelecilik eðilimi, devrimci bir savaþa ve dolayýsýyla her devrimci harekete son derece zararlýdýr. Bu eðilim, düþmanýn beþinci
kuþatma ve bastýrma harekâtýna karþý mücadelede ortaya çýkan
ciddi ilke hatalarýndan biriydi ve Çin devrimci savaþýnýn özelliklerini
bilmemekten doðuyordu. [sayfa 209]
2. Çan Kuo-taonun oportünizmi ise devrimci savaþta sað
oportünizmi temsil ediyordu ve sürekli ricat çizgisinin, savaþ aðalýðýnýn ve Parti aleyhtarý faaliyetlerin bir karýþýmýydý. Uzun ve kahramanca bir mücadele geçmiþine sahip, özünde deðerli niteliklere
sahip kiþilerden oluþan Kýzýl Ordunun Dördüncü Cephe ordusundaki çok sayýda kadro ve Parti üyesi, ancak bu tür oportünizmi yendikten sonra onun tuzaklarýndan kendilerini kurtarabilmiþ ve Merkez
35
Pasi Toplantýsý, Merkez Komitesi Siyasî Bürosu tarafýndan 1935 Aðustosunda
Seçuanýn kuzeybatýsýndaki Paside toplanmýþtý. Kýzýl Ordunun bir kesimini yöneten
Çang Kuo-tao Merkez Komitesinden kopmuþtu; Merkez Komitesinin emirlerine karþý
çýkýyor ve onu baltalamaya çalýþýyordu. Merkez Komitesi bu toplantýda, kendisinin
emirlerine uyan Kýzýl Ordu kuvvetleriyle birlikte tehlikeli mýntýkayý terketmeyi ve Kuzey Þensiye geçmeyi kararlaþtýrdý. Ama Çang Kuo-tao kandýrdýðý Kýzýl Ordu birliklerini
Tiençuan, Luþan, Büyük ve Küçük Çinçuan ve Ahpanýn güneyindeki bölgeye götürdü
ve orada sahte bir merkez komitesi kurarak Partiye karþý bayrak açtý.
36
Yenan Toplantýsý, Partinin Merkez Komitesi Siyasî Bürosunun 1937 Nisanýnda
Yenanda yaptýðý geniþletilmiþ toplantýydý. Bu toplantýdan önce, Çang Kuo-taonun
komutasýnda bulunan, ama onun sahtekârlýðýnýn farkýna varan Kýzýl Ordu birliklerindeki çok sayýda kadro ve asker Þensi-Kansu sýnýr bölgesine doðru kuzeye yürüdü.
Ama bazý birlikler yolda hatalý emirlere göre hareket ettiler ve batýya, Kansu Eyaletinde bulunan Kançov, Liangçov ve Suçov bölgesine yöneldiler. Bunlarýn çoðu
düþman tarafýndan yok edildi, geri kalaný da Sihkianga döndü; Þensi-Kansu sýnýr
bölgesine ancak daha sonra geri dönebildiler. Öteki birlikler ise çoktan Þensi-Kansu
sýnýr bölgesine varmýþlar ve Merkezî Kýzýl Ordunun kuvvetleriyle birleþmiþlerdi. Çang
Kuo-taonun kendisi de Kuzey Þensiye döndü ve Yenan Toplantýsýna katýldý. Toplantýda Çang Kuo-taonun oportünizmi ve Partiye baþkaldýrýsý sistemli ve kesin bir þekilde
mahkûm edildi. Çang Kuo-tao ikiyüzlü bir tutumla boyun eðer gibi yaptý, ama fiiliyatta
Partiye nihaî ihaneti için hazýrlýklara giriþti.
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Komitesinin doðru çizgisine dönebilmiþtir.
3. On yýllýk Toprak Devrimi Savaþý boyunca, büyük örgütsel
çalýþmada, yani ordunun inþassnda, hükümet iþlerinde, kitle çalýþmasýnda ve Partinin inþasýnda önemli baþarýlar elde edildi. Böyle
bir örgütsel çalýþmanýn cephedeki kahramanca savaþa saðladýðý destek olmasaydý, Çan Kay-þeke karþý verilen amansýz mücadeleyi
sürdüremezdik. Fakat bu dönemin son kýsmýnda Partinin kadro ve
örgütlenme siyasetinde ciddi ilke hatalarý yapýlmýþtýr. Bu hatalar,
sekterlik eðilimi, aþýrý cezalandýrma ve ideolojik mücadele siyasetinin aþýrýya vardýrýlmasý þeklinde kendini gösterdi. Bu hatalar, hem
eski Li Li-san çizgisinin kalýntýlarýný yok edemeyiþimizden, hem de
o zamanlar ilke meselelerinde yapýlan siyasî hatalardan doðuyordu. Bu hatalar da Zunyi Toplantýsýnda düzeltildi ve Parti ancak böylece, doðru bir kadro siyasetine ve doðru örgütsel ilkelere dönebildi.
Çang Kuo-taonun örgütsel çizgisine gelince, bu çizgi, bütün Parti
ilkelerini ihlal etmiþ, Parti disiplinini bozmuþ ve bölücü faaliyeti,
Partiye, Merkez Komitesine ve Komünist Enternasyonale karþý çýkma noktasýna kadar vardýrmýþtý. Merkez Komitesi, Çang-Kuotaonun haksýz ve hatalý çizgisini yenmek ve onun Parti aleyhtarý
faaliyetini önlemek için mümkün olan herþeyi yaptý ve ayný zamanda Çang Kuo-taonun kendisini de kurtarmaya çalýþtý. Fakat o, hatalarýný düzeltmeyi inatla reddettiði, ikiyüzlülüðe baþvurduðu ve en
sonunda Partiye ihanet edip kendini Guomindangýn kollarýna attýðý
için, Parti sert tedbirler alarak onu Partiden ihraç etmek zorunda
kaldý. Bu disiplin tedbiri yalnýzca bütün Parti üyelerinin deðil, millî
kurtuluþ davasýna sadýk herkesin desteðini kazandý. Komünist Enternasyonal de [sayfa 210] kararý onayladý ve Çang Kuo-taoyu bir kaçak
ve dönek olarak mahkûm etti.
Bu dersler ve bu baþarýlar bize, bütün Partiyi birleþtirmemiz,
onun ideolojik, siyasî ve örgütsel birliðini güçlendirmemiz ve Direnme Savaþýný baþarýyla sürdürmemiz için gereken ört þartlarý saðladý.
Partimiz iki cephede verilen mücadeleyle kendini güçlendirdi ve
saðlamlaþtýrdý.
ÝKÝ CEPHEDE VERÝLEN BUGÜNKÜ MÜCADELE

Bundan böyle, sol aceleciliðe karþý hâlâ dikkatli davranmak gerekiyorsa da, Direnme Savaþýnda saðcý kötümserliðe karþý
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mücadele etmek son derece önemlidir. Birleþik Cephe, Parti ve
kitlelerin örgütlenmesi meselelerinde, Japonyaya karþý olan diðer
parti ve gruplarla iþbirliði yapmayý, Komünist Partisini geniþletmeyi
ve kitle hareketini yaygýnlaþtýrmayý gerçekleþtirmek için kapalý-kapýcýlýk sol eðilimine karþý mücadeleye devam etmeliyiz. Ayný zamanda, sað oportünist bir eðilim olan kayýtsýz þartsýz iþbirliðine ve
geniþlemeye karþý mücadeleye de önem vermeliyiz. Aksi takdirde
bu iþbirliði ve geniþleme engellenecek, teslimiyetçi bir iþbirliðine ve
ilkesiz bir geniþlemeye dönüþecektir.
Ýki cephede verilen ideolojik mücadele her durumda somut
þartlara uymalýdýr ve meselelere hiç bir zaman sübjektif bir þekilde
yaklaþmamalý, kiþileri damgalama eski alýþkanlýðýnýn sürmesine
izin vermemeliyiz.
Sapmalara karþý mücadelede, ikiyüzlü davranýþlara karþt çýkmayý ciddi olarak ele almalýyýz. Çang Kuo-tao örneðinde görüldü-ðü
gibi, bu çeþit davranýþlarýn en büyük tehlikesi, bölücü faaliyetlere
dönüþebilmeleridir. Kitle içinde kabul edip özel konuþmalarda karþý
çýkmak, evet derken içinden hayýr diye düþünmek, bir insanýn yüzüne gülüp arkasýndan kötü konuþmak, bütün bunlar ikiyüzlülüðün
çeþitleridir. Parti disiplinini, ancak bu türden davranýþlara karsý parti
üyelerinin ve kadrolarýn uyanýklýðýný arttýrarak güçlendirebiliriz.
ÝNCELEME

Genel olarak, bunu yapabilecek durumda olan bütün Komünist Partisi üyeleri Marks, Engels, Lenin ve Stalinin teorisini, millî
tarihimizi, günümüzdeki hareket ve akýmlarý incelemelidir; [sayfa 211]
bunun yanýsýra daha az eðitim görmüþ, üyelerin eðitilmesine yardým etmelidirler. Özellikle kadrolar bu konularý dikkatle incelemelidirler. Merkez Komitesi üyeleri ve kýdemli kadrolar ise bu konulara
daha da fazla önem vermelidir. Hiç bir siyasî parti devrimci teoriye
ve tarih bilgisine sahip olmadan ve pratik hareketi derinliðine kavramadan, büyük bir devrimci hareketi zafere ulaþtýramaz.
Marks, Engels, Lenin ve Stalinin teorisi evrenseldir. Biz bu
teoriyi bir doðma olarak deðil, bir eylem kýlavuzu olarak görmeliyiz.
Bu teoriyi sadece bir takým deyimler ve terimler öðrenmek için
deðil, Marksizm-Leninizmi bir devrim bilimi olarak öðrenmek için
incelemeliyiz. Bu, sadece Marks, Engels, Lenin ve Stalinin, gerçek
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hayatý ve devrimci tecrübeleri etraflý bir þekilde inceleyerek elde
ettikleri genel kanunlarý kavramak meselesi deðil, onlarýn meseleleri
incelerken ve çözerken uyguladýklarý yöntemi ve bakýþ açýsýný öðrenmek meselesidir. Partimizin Marksizm-Leninizmi kavrayýþý eskisine oranla þimdi daha iyidir, ama gene de kapsamlý ve derin olmaktan uzaktýr. Görevimiz, yüce ve eþi görülmedik bir mücadelede birkaç yüz milyonluk büyük bir millete önderlik etmektir. Bu
yüzden de, Marksizm-Leninizmin incelenmesinin yaygýnlaþtýrýlmasý
ve derinleþtirilmesi karþýmýza hemen çözülmesi gereken büyük bir
mesele olarak çýkmaktadýr; bu da ancak yoðun bir çabayla gerçekleþebilir. Merkez Komitesinin bu genel toplantýsýndan sonra, bütün
Parti üyelerinin incelemede birbirleriyle yarýþacaklarýný ve bu yarýþmanýn, kimin gerçekten bir þeyler öðrendiðini, kimin daha fazla,
daha iyi öðrendiðini göstereceðini ümit ederim. Önderliðin esas sorumluluðunu yüklenmek meselesine gelince, Marksizm-Leninizmi
bölük pörçük deðil, sistemli bir þekilde, kof bir þekilde deðil, gerçekten kavramýþ yüz ya da iki yüz yoldaþýn bulunmasý Partimizin
savaþma gücünü çok yükseltecek ve Japon emperyalizmini yenme
görevimizi daha çabuk yerine getirmemizi saðlayacaktýr.
Bir baþka görevimiz de, tarihî mirasýmýzý incelemek ve onu
eleþtirici bir þekilde özetleyebilmek için Marksist yöntemi kullanmaktýr. Millî tarihimiz binlerce yýl gerilere uzanýr ve kendine has
özellikleri, sayýsýz hazineleri vardýr. Ama bizler bu meselelerde ilkokul çocuklarý kadar cahiliz. Bugünkü Çin, geçmiþteki Çinden
doðmuþtur; biz tarihi ele alýþýmýzda Marksistiz ve bundan dolayý da
tarihimizi bir kenara atmamalýyýz. Konfüçyustan Sun Yat-sene kadar olan tarihimizi özetlemeli, bu deðerli [sayfa 212] mirasa sahip çýkmalýyýz. Bu, günümüzün büyük hareketine rehberlik etme açýsýndan
çok önemlidir. Komünistler, Marksist olduklarý için enternasyonalisttirler; ama Marksizmi ancak kesin bir millî biçim kazandýðý ve
ülkemizin somut özellikleriyle kaynaþtýrýldýðý zaman uygulayabiliriz.
Marksizm-Leninizmin büyük gücü, bütün ülkelerin somut devrimci
pratiði ile bütünleþmesinden ileri gelmektedir. Çin Komünist Partisinin meselesi, Marksizm-Leninizm teorisini Çinin somut þartlarýna
uygulamayý öðrenmektir. Büyük Çin milletinin bir parçasý, kaný ve
canýyla onun bir parçasý olan Çin Komünistleri için, Çinin özelliklerinden kopuk bir þekilde Marksizmden söz etmek soyut bir Marksizm, boþlukta yüzen bir Marksizm olur. Bundan dolayý, Marksizmi,
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her tezahürü mutlaka bir Çin özelliði taþýyacak þekilde Çinde somut
olarak uygulamak, yani Marksizmi Çinin somut özellikleri ýþýðýnda
uygulamak, bütün Partinin acilen kavrayýp çözmesi gereken bir mesele haline gelmektedir. Yabancý taklitçiliði ortadan kaldýrýlmalý; boþ,
soyut havalar çalmaktan vazgeçilmeli, dogmatizm bir kenara atýlmalýdýr; bütün bunlarýn yerine Çinin sýradan halkýnýn sevdiði yeni
ve canlý Çin tarzý konmalýdýr. Enternasyonalist muhtevayý millî biçimden koparmak, enternasyonalizmden hiç bir þey anlamayanlarýn
tutumudur. Biz, aksine bu ikisini sýkýca birleþtirmeliyiz. Bu konuda,
saflarýmýzda ciddiyetle üstesinden gelinmesi gereken vahim hatalar vardýr.
Bugünkü hareketin özellikleri nelerdir? Kanunlarý nelerdir?
Nasýl yönlendirilmelidir? Bütün bunlar pratik meselelerdir. Bugün
bile Japon emperyalizmi ya da Çin hakkýnda henüz her þeyi kavrayamýyoruz. Hareket geliþiyor, ileride yeni þeyler de ortaya çýkacak,
zaten bunlar sürekli olarak ortaya çýkýyor. Bu hareketi bütünlüðü ve
geliþimi içinde incelemek, sürekli dikkatimizi gerektiren büyük bir
görevdir. Bu meseleleri ciddiyetle ve dikkatle incelemeyi reddeden
bir kimse, Marksist deðildir.
Bildiðiyle yetinmek incelemenin düþmanýdýr. Bildiðiyle yetinme anlayýþýndan kurtulmadýkça gerçekten hiç bir þey öðrenemeyiz. Kendimize karþý tavrýmýz öðrenmeye doymamak;
baþkalarýna karþý tavrýmýz ise, öðretmekten usanmamak olmalýdýr.
BÝRLÝK VE ZAFER

Çin Komünist Partisi içinde birlik, Direnme Savaþýný kazanmak ve yeni bir Çin kurmak için bütün milleti birleþtirmenin [sayfa 213]
temel ön þartýdýr. On yedi yýllýk çelikleþme süreci, Çin Komünist
Partisine, iç birliði saðlamanýn birçok yolunu öðretti. Partimiz þimdi
çok daha olgun bir partidir. Dolayýsýyla, Direnme Savaþýnda zafere
ulaþmak ve yeni bir Çin kurmak uðruna verdiðimiz mücadelede
bütün halk için güçlü bir çekirdek meydana getirebiliriz. Yoldaþlar,
birlik olduðumuz sürece, bu hedefe kesinlikle ulaþabiliriz.
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BÝRLEÞÝK CEPHE ÝÇÝNDE BAÐIMSIZLIK
VE ÝNSÝYATÝF MESELESÝ*
5 Kasým 1938

YARDIM VE TAVÝZLER OLUMSUZ DEÐÝL
OLUMLU OLMALIDIR

Birleþik cephe içindeki bütün siyasî partiler ve gruplar birbirlerine yardým etmeli ve uzun süreli iþbirliði uðruna karþýlýklý tavizler
* Bu yazý, Mao Zedung yoldaþýn Partinin Altýncý Merkez Komitesinin Altýncý
Genel Toplantýsýnda yaptýðý kapanýþ konuþmasýnýn bir bölümüdür. O sýralar, birleþik
cephe içinde baðýmsýzlýk ve inisiyatif meselesi, Japonyaya karþý birleþik cepheye
iliþkin önde gelen meselelerden biriydi. Bu konuda, Mao Zedung yoldaþ ile Çen
Þao-yu arasýnda görüþ ayrýlýklarý vardý. Mesele, özünde, birleþik cephede proletarya
önderliði meselesiydi. Mao Zedung yoldaþ Aralýk 1947 raporunda (Þimdiki Durum
ve Görevlerimiz) bu ayrýlýklarý kýsaca özetledi:
Partimiz, Direnme Savaþý sýrasýnda, teslimiyetçilerin fikirlerine benzer fikirlere
karþý (Cen Du-siunun Birinci Devrimci Ýç Savaþ dönemindeki teslimiyetçiliði kastediliyor), yani Guomindangýn halk düþmaný siyasetlerine taviz vermek, kitlelerden çok
Guomindanga güvenmek, kitle mücadelelerini harekete geçirmeyi ve sonuna kadar
geliþtirmeyi göze almamak, Kurtarýlmýþ Bölgeleri ve Japon iþgali altýnda bulunan
bölgelerdeki halk ordularýný geniþletmeyi göze almamak ve Direnme Savaþýnda önderliði Guomindanga teslim etmek gibi fikirlere karþý mücadele etti. Partimiz, Marksizm-Leninizmin ilkelerine ters düþen bu gibi sýð ve çarpýk fikirlere karþý kararlý bir
mücadele açtý, ilerici güçleri geliþtirme, ortadaki güçleri kazanma ve iflah olmaz
güçleri tecrit etme þeklindeki siyasî çizgisini kararlýlýkla yürüttü ve Kurtarýlmýþ
Bölgeleri ve Halk Kurtuluþ Ordusunu kararlýlýkla geniþletti. Bu, hem Japon emperyalizminin saldýrý döneminde Partiye onu altetme yeteneðini, hem de Japonlarýn teslim
olmasýndan sonraki dönemde, Çan Kay-þek karþý-devrimci savaþýný baþlattýðý zaman,
Partimize, Çan Kay-þekin karþý-devrimci savaþma halkýn devrimci savaþýyla rahatça
ve kayýp vermeden karþý koyma ve kýsa zamanda büyük zaferler kazanma yeteneðini
saðladý. Bütün Partili yoldaþlar, tarihten çýkarýlan bu dersleri asla unutmamalýdýrlar.
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vermelidirler; ama bu yardým ve tavizler olumsuz, deðil olumlu olmalýdýr. Kendi Partimizi ve ordumuzu saðlamlaþtýrmalý ve geniþletmeli,
ayný zamanda dost partilerin ve ordularýn saðlamlaþmasýna ve
geniþlemesine yardýmcý olmalýyýz. Halk hükümetten siyasî ve iktisadî taleplerini yerine getirmesini istiyor, ayný zamanda Direnme
Savaþýný ilerletmesi için hükümete mümkün olan her türlü yardýmý
yapýyor; fabrika iþçileri patronlardan daha iyi þartlar talep ediyorlar,
diðer yandan da direniþin çýkarlarý uðruna çok sýký çalýþýyorlar; yabancý [sayfa 216] saldýrýsýna karþý birlik uðruna, toprak aðalarý kira ve
faizleri indirmeli, diðer yandan köylüler de kira ve faizleri ödemelidirler. Bütün bu karþýlýklý yardýmlaþma ilkeleri ve siyasetleri olumsuz ya da tek yanlý deðil, olumludur. Ayný þey karþýlýklý tavizler için
de geçerli olmalýdýr. Her iki taraf da birbirini baltalamaktan ve birbirinin partisi, hükümeti ve ordusu içinde gizli parti kollarý örgütlemekten kaçýnmalýdýr. Biz, kendi payýmýza, Guomindangýn ve onun
hükümeti ve ordusunun içinde gizli parti kolu örgütlemiyoruz; Guomindang bu bakýmdan müsterih olabilir. Bunu Direnme Savaþýnýn
yararýný düþünerek yapýyoruz. Baþka þeyler yapabilmek için bazý
þeyleri yapmaktan kaçýn37 sözü tam bu durumu ifade etmektedir.
Kýzýl Ordu yeniden örgütlenmeden, Kýzýl bölgelerdeki yönetim sisteminde deðiþiklik yapýlmadan ve silahlý ayaklanma siyasetini terketmeden bir millî direnme savaþý mümkün olamazdý. Biz birincisinden vazgeçerek ikincisini gerçekleþtirdik; olumsuz tedbirler olumlu
sonuçlar verdi. Daha iyi ileri atýlmak üzere geriye çekilmek38; iþte
Leninizm budur. [sayfa 217] Tavizleri bütünüyle olumsuz bir þey olarak
görmek, Marksizm-Leninizme aykýrýdýr. Aslýnda gerçekten de,
bütünüyle olumsuz taviz örnekleri yok deðildir. Sözgelimi, Ýkinci
Enternasyonalin emek ile sermaye arasýnda iþbirliði öðretisi39 bütün
bir sýnýfa ve bütün bir devrime ihanetle sonuçlanmýþtý. Çinde Cen
Du-siu da, Çang Kuo-tao da teslimiyetçiydiler; teslimiyetçiliðe þiddetle karþý çýkýlmalýdýr. Müttefiklerimiz ya da düþmanlarýmýzla olan
iliþkilerimizde tavizler verirken, geriye çekilirken, savunmaya geçer
Mençiyustan alýntý.
V. Ý. Lenin, Hegelin Felsefe Tarihi Üzerine Dersler Kitabýnýn Özeti, Bütün
Eserleri, Rus. bas., Moskova, 1958, cilt 38, s. 275.
39
Emek ile sermaye arasýnda iþbirliði öðretisi, Ýkinci Enternasyonalin, kapitalist
ülkelerde bu türeden iþbirliðini savunan ve burjuvazinin iktidarýnýn devrim yoluyla
yýkýlmasýna ve proletarya diktatörlüðünün kurulmasýna karþý çýkan gerici öðretisidir.
37
38
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ve ilerlememizi durdururken, bunlarý daima tüm devrimci siyasetimizin bir parçasý, genel devrimci çizginin kaçýnýlmaz bir halkasý,
dolambaçlý yolda yapýlan bir dönüþ olarak görmeliyiz. Tek kelimeyle bunlar olumludur.
MÝLLÝ MÜCADELE ÝLE SINIF MÜCADELESÝ
ARASINDAKÝ ÖZDEÞLÝK

Uzun süreli bir iþbirliðiyle uzun bir savaþý sürdürmek ya da
baþka bir deyiþle sýnýf mücadelesini Japonyaya karþý bugünkü millî
mücadeleye tabi kýlmak: Birleþik cephenin temel ilkesi iþte budur.
Bu ilkeye uygun olarak, partilerin ve sýnýflarýn baðýmsýz niteliði ve
onlarýn birleþik cephe içindeki baðýmsýzlýk ve inisiyatifleri korunmalý, temel haklarý iþbirliði ve birlik uðruna feda edilmemeli, tam tersine belli sýnýrlar içinde sýký sýkýya savunulmalýdýr. Ýþbirliði ancak bu
þekilde ilerletilebilir ve aslýnda herhangi bir iþbirliði ancak böyle
mümkün olabilir. Aksi takdirde, iþbirliði birbirinin içinde erimeye
dönüþür ve birleþik cephe ister istemez feda edilmiþ olur. Millî nitelikteki bir mücadele içinde sýnýf mücadelesi, millî mücadele biçimini alýr; bu da ikisi arasýndaki özdeþliði gösterir. Bir yandan, belli
bir tarihî dönem boyunca çeþitli sýnýflarýn siyasî ve iktisadî taleplerinin iþbirliðini bozacak nitelikte olmamasý gerekir; diðer yandan millî
mücadelenin talepleri (Japonyaya karþý direnme gereði) bütün sýnýf mücadelesinin çýkýþ noktasý olmalýdýr. Dolayýsýyla, birleþik cephe
içinde birlik ile baðýmsýzlýk arasýnda ve millî mücadele ile sýnýf mücadelesi arasýnda özdeþlik yardýr.
HER ÞEY BÝRLEÞÝK CEPHE YOLUYLA
ANLAYIÞI YANLIÞTIR

Guomindang iktidar partisidir ve bugüne kadar birleþik cephenin örgütsel bir biçim almasýna izin vermemiþtir. Her þey [sayfa
218] birleþik cephe yoluyla düþüncesi düþman hatlarý gerisinde mümkün deðildir, çünkü oralarda Guomindangýn onayladýðý anlaþmalara
(mesela, Silahlý Direnme ve Millî Yeniden Ýnþa Programý) baðlý kalýrken, ayný zamanda baðýmsýzlýðý ve inisiyatifi elden býrakmadan
hareket etmek zorundayýz. Ya da Guomindangýn neyi kabul edeceðini tahmin ederek, önce harekete geçer, sonra haber veririz.
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Mesela, eðer her þeyi birleþik cephe yoluyla yapmaya kalkýþsaydýk,
Þantung Eyaletine yönetim görevlilerinin atanmasý ve birliklerin gönderilmesi hiç bir zaman gerçekleþmezdi. Fransa Komünist Partisinin bir zamanlar buna benzer bir slogan ortaya attýðý söyleniyor,
ama o zaman Fransada partilerin ortak bir komitesi zaten mevcuttu ve Sosyalist Parti ortaklaþa kabul edilen programa uygun hareket
etmek istemiyor, kendi baþýna buyruk bir þekilde davranmak istiyordu, Komünist Partisi hiç þüphesiz kendisini sýnýrlamak için deðil.
Sosyalist Partiyi dizginlemek için böyle bir slogan atmak zorunda
kalmýþtý. Çinde ise, Guomindang bütün öteki siyasî partileri eþit
haklardan yoksun býrakmýþtýr ve onlarý kendi emirlerine uymaya
zorlamaktadýr. Eðer bu slogan, Guomindangýn yapacaðý her þeyin
bizden geçmesi isteðini ifade ediyorsa, bu hem saçma, hem de imkânsýz bir þeydir. Eðer yapacaðýmýz her þey için önceden Guomindangýn rýzasýný almak zorunda kalacaksak, o zaman Guomindang
rýza göstermediðinde ne yapacaðýz? Guomindangýn siyaseti bizim
geliþmemizi kösteklemek olduðuna göre, açýkça elimizi kolumuzu
baðlayan böyle bir sloganý atmamýz için hiç bir neden yoktur. Bugünkü durumda önceden Guomindangýn rýzasýný almamýz gereken
þeyler de vardýr; mesela, üç tümenimizi geniþleterek üç kolorduya
dönüþtürmek. Bu, önce haber vermek, sonra harekete geçmektir.
Ama kuvvetlerimizin mevcudunun 200 binin üzerine çýkarýlmasý gibi,
ancak tam olarak gerçekleþtirildikten sonra Guomindanga haber
verilecek þeyler de vardýr. Bu da, önce harekete geçmek, sonra haber vermektir. Ayrýca, Sýnýr Bölgesi meclisinin toplanmasý gibi þimdilik haber vermeden yapacaðýmýz þeyler vardýr, çünkü Guomindangýn buna rýza göstermeyeceðini biliyoruz. Bir de öyle þeyler,
vardýr ki, bütün durumu tehlikeye sokabileceði için þimdilik hem
yapmamak, hem de haber vermemek gerekmektedir. Sözün kýsasý, hem birleþik cepheyi bölmemeli, hem de elimizin kolumuzun
baðlanmasýna göz yummamalýyýz. Ýþte bu yüzden, her þey birleþik
cephe yoluyla sloganý atýlmamalýdýr. Eðer her þey birleþik cepheye
[sayfa 219] tabi olmalýdýr sözü, her þey Çan Kay-þeke ve Yen Si-þana
tabi olmalýdýr tarzýnda yorumlanýyorsa, o zaman bu slogan da yanlýþtýr. Bizim siyasetimiz, birleþik cephe içinde baðýmsýzlýk ve inisiyatif siyasetidir, hem birlik hem baðýmsýzlýk siyasetidir. [sayfa 220]
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SAVAÞ VE STRATEJÝ MESELELERÝ*
6 Kasým 1938

I. ÇÝNÝN ÖZELLÝKLERÝ VE DEVRÝMCÝ SAVAÞ

Ýktidarýn silah zoruyla ele geçirilmesi, meselenin savaþla halledilmesi, devrimin baþlýca görevi ve en yüksek biçimidir. Bu Marksist-Leninist devrim ilkesi gerek Çin ve gerekse bütün diðer ülkeler
için evrensel olarak geçerlidir. [sayfa 221]
* Bu makale, Mao Zedung yoldaþýn, Partinin Altýncý Merkez Komitesinin Altýncý
Genel Toplantýsýnda yaptýðý kapanýþ konuþmasýnýn bir bölümüdür. Japonyaya Karþý
Gerilla Savaþýnda Strateji Meseleleri ve Uzun Süreli Savaþ Üzerine adlý makalelerinde Mao Zedung yoldaþ, Partinin Japonyaya Karþý Direnme Savaþýndaki önder rolü
meselesini açýklýða kavuþturmuþtu. Fakat bazý yoldaþlar, sað oportünist hatalar iþleyerek, Partinin birleþik cephe içinde baðýmsýzlýðýný ve inisiyatifini korumasý gerektiðini
inkar ettiler; böylece Partinin savaþa ve stratejiye iliþkin çizgisine karþý þüphe yarattýlar
ve hatta ona karþý çýktýlar. Mao Zedung yoldaþ, bu sað oportünizmin üstesinden
gelmek, bütün Partinin Çin Devrimindeki savaþ ve strateji meselelerinin büyük önemini daha da berrak bir þekilde kavramasýný saðlamak ve Partiyi bu yönde ciddiyetle
çalýþmaya seferber etmek için, meseleye Çinin siyasî mücadelelerinin tarihi açýsýndan yaklaþarak bu Genel Toplantýda konunun önemini bir kere daha vurguladý.
Partinin askerî çalýþmasýnýn geliþmesi ile stratejisindeki somut deðiþiklikleri tahlil
etti. Bunun sonucunda, Parti önderliðinde düþünce birliði ve bütün Parti içinde
eylem birliði saðlanmýþ oldu.
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Ama ilke ayný kalmakla birlikte, onun proletarya partisi tarafýndan uygulanmasý, deðiþik þartlara göre deðiþik þekillerde ifadesini bulur. Faþist olmadýklarý ya da savaþ halinde olmadýklarý
zaman kapitalist ülkeler içte (feodalizmi deðil) burjuva demokrasisini uygularlar; dýþ iliþkilerinde ise kendileri tahakküm altýnda olmayýp, baþka ülkeleri tahakküm altýnda tutarlar. Bu özelliklerinden
dolayý, kapitalist ülkelerdeki proletarya partisinin görevi, uzun bir
legal mücadele dönemi boyunca iþçileri eðitmek, kuvvet toplamak
ve böylece kapitalizmi nihaî olarak yýkmaya hazýrlanmaktýr. Bu ülkelerde mesele, uzun bir legal mücadele, parlamentodan bir kürsü
olarak yararlanmak, iktisadî ve siyasî grevler, sendikalarýn örgütlenmesi Ve iþçilerin eðitilmesi meselesidir. Orada örgütlenme biçimi
legaldir, mücadele biçimi de kansýzdýr (askeri deðildir). Savaþ meselesine gelince, kapitalist ülkelerdeki Komünist Partileri kendi ülkeleri tarafýndan yürütülen emperyalist savaþlara karþý çýkarlar. Eðer
böyle savaþlar patlak verirse, bu Partilerin siyaseti, kendi ülkelerindeki gerici hükümetlerin yenilgiye uðramalarýný saðlamaktýr. Komünist Partilerinin vermek istedikleri tek savaþ, hazýrlanmakta
olduklarý iç savaþtýr.40 Fakat bu ayaklanma ve savaþ, burjuvazi gerçekten çaresiz bir duruma gelinceye, proletaryanýn büyük çoðunluðu silaha sarýlýp savaþmaya kararlý hale gelinceye ve köylük bölgelerdeki kitleler proletaryaya gönüllü olarak yardým edinceye kadar
baþlatýlmamalýdýr. Ve böyle bir ayaklanma ve savaþý baþlatmanýn
zamaný geldiðinde, ilk adým þehirleri ele geçirmek, ardýndan da
köylük bölgelere ilerlemek olacaktýr; tersi deðil. Bütün bunlar kapitalist ülkelerdeki Komünist Partileri tarafýndan yapýlmýþtýr ve Rusyadaki Ekim Devrimiyle de doðruluðu ispatlanmýþtýr.
Çin ise farklýdýr. Çinin özellikleri, baðýmsýz ve demokratik
deðil yarý-sömürge ve yarý-feodal olmasý, içte demokrasi olmayýp
feodal baský altýnda bulunmasý ve dýþ iliþkilerinde millî baðýmsýzlýða
sahip olmayýp emperyalizmin tahakkümü altýnda olmasýdýr. Dolayý40
Bkz. V. Ý. Lenin, Savaþ ve Rus Sosyal Demokrasisi, Bütün Eserleri, Ýng. bas.,
Progress Publishers, Moskova 1964, Cilt XXI, s. 27-34; Yurt Dýþýndaki RSDÝP
Gruplarýnýn Konferansý, ayný yerde, s. 158-164; Emperyalist Savaþta Kendi Hükümetinin Yenilgiye Uðramasý, ayný yerde, s. 275-280; Rusyanýn Yenilgisi ve Devrimci
Buhran, ayný yerde, s. 378-82. 1914-15de yazýlan bu makaleler özellikle o zamanýn
emperyalist savaþýný ele almaktadýr. Ayrýca bkz. Sovyetler Birliði Komünist Partisi
(Bolþevik) Tarihi, Kýsa Ders, Aydýnlýk Yayýnlarý, Eylül 1975, SS. 200-208.
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sýyla, yararlanabileceðimiz bir parlamentomuz ve iþçileri legal olarak grev için örgütleme hakkýmýz yoktur. Komünist Partisinin buradaki görevi, esas olarak, ayaklanma ve savaþý baþlatmadan önce
uzun bir legal mücadele döneminden geçmek ve önce büyük þehirleri ele geçirip ardýndan köylük bölgeleri iþgal etmek deðil, tam tersidir.
Emperyalizmin ülkemize silahlý saldýrýlarda bulunmadýðý zamanlarda, Çin Komünist Partisi, ya 1924-27de Kvangtung [sayfa 222]
Eyaletindeki41 ve Kuzey Seferindeki savaþlarda olduðu gibi, savaþ
aðalarýna (emperyalizmin uþaklarýna) karþý burjuvaziyle birlikte iç
savaþa giriþir, ya da 1927-1936daki Toprak Devrimi Savaþýnda olduðu gibi, köylülerle ve þehir küçük-burjuvazisiyle birleþerek toprak
aðasý sýnýfýna ve komprador burjuvaziye (keza emperyalizmin uþaklarý) karþý iç savaþa giriþir. Emperyalizm Çine karþý silahlý saldýrýlar
baþlattýðý zaman ise, Parti, þimdiki Japonyaya Karþý Direnme Savaþýnda yaptýðý gibi, ülkenin yabancý saldýrganlara karþý olan bütün sýnýf ve tabakalarýný birleþtirerek yabancý düþmana karþý bir millî savaþa
giriþir.
Bütün bunlar, Çin ile kapitalist ülkeler arasýndaki farký ortaya
koymaktadýr. Çinde esas mücadele biçimi savaþ, esas örgütlenme
biçimi ordudur. Kitle örgütlenmesi ve kitle mücadelesi gibi diðer
biçimler de son derece önemli, hatta vazgeçilmezdirler ve hiç bir
þart altýnda küçümsenemezler; ama onlarýn amacý savaþa hizmet
etmektir. Bir savaþýn patlamasýndan önceki bütün örgütlenme ve
mücadele savaþa hazýrlýk içindir. Mesela, 1919daki 4 Mayýs Hareketinden 1925deki 30 Mayýs Hareketine kadar olan dönemde olduðu gibi. Savaþ patladýktan sonra ise, bütün örgütlenme ve mücadele, savaþla dolaylý ya da dolaysýz olarak uyum içinde yürütülür.
41
1924de Dr. Sun Yat-sen, Komünist Partisi ve devrimci iþçi ve köylülerle ittifak
yaparak, Ýngiliz emperyalistleriyle birlikte Kantonda karþý-devrimci faaliyetlere giriþen
kompradorlarýn ve toprak aðalarýnýn silahlý kuvveti olan Tüccarlar Kýtasýný yenilgiye
uðrattý. Guomindang ile Komünist Partisi arasýndaki güçbirliði temelinde kurulmuþ
olan devrimci ordu 1925 baþlarýnda Kantondan yola çýktý, Doðu Seferini yaptý ve
köylülerin desteðiyle savaþ aðasý Çen Çiyung-mingin birliklerini yendi. Daha sonra
Kantona döndü ve orada mevzilenmiþ bulunan(sayfa 235) Yunnanlý ve Kvangsili
savaþ aðalarýný devirdi. O sonbahar, Ýkinci Doðu Seferini düzenledi ve en sonunda
Çen Çiyung-mingin kuvvetlerini temizledi. Komünist Partisi ile Komünist Gençlik
Birliði üyelerinin en önde kahramanca savaþtýklarý bu seferler Kvangtung Eyaletinin
siyasî yönden birleþtirilmesiyle sonuçlandý ve Kuzey Seferi için yolu açtý.
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Mesela, devrimci ordunun cephe gerisinde bütün örgütlenme ve
mücadelenin savaþla doðrudan doðruya uyum içinde yürütüldüðü,
Kuzeydeki savaþ aðasý bölgelerinde ise bütün örgütlenme ve mücadelenin savaþla dolaylý olarak uyum içinde yürütüldüðü Kuzey
Seferi döneminde olduðu gibi. Gene, Toprak Devrimi Savaþý döneminde, Kýzýl bölgeler içindeki bütün örgütlenme ve mücadele savaþla
doðrudan. Kýzýl bölgeler dýþýndaki bütün örgütlenme ve mücadele
ise savaþla dolaylý olarak uyum içinde yürütülmüþtü. Gene, þimdiki
Direnme Savaþý döneminde, Japon aleyhtarý kuvvetlerin cephe genlerindeki ve düþman tarafýndan iþgal edilmiþ bölgelerdeki bütün
örgütlenme ve mücadele, savaþla doðrudan ya da dolaylý olarak
uyum içinde yürütülmektedir.
Çinde silahlý devrim, silahlý karþý-devrimle savaþmaktadýr.
Bu, Çin Devriminin kendine özgü niteliklerinden ve üstünlüklerinden biridir.42 Stalin yoldaþýn bu tezi çok doðrudur ve Kuzey Seferi,
Toprak Devrimi Savaþý ve þimdiki Japonyaya Karþý Direnme Savaþý
için ayný ölçüde geçerlidir. Bunlarýn hepsi de karþý-devrimcilere
yöneltilmiþ, esas olarak devrimci [sayfa 223] halk tarafýndan yürütülen
devrimci savaþlardýr. Bunlar birbirlerinden, sadece bir iç savaþýn bir
millî savaþtan farklý olduðu ve Komünist Partisi tarafýndan yürütülen
bir savaþýn, Komünist Partisinin Guomindang ile ortaklaþa yürüttüðü bir savaþtan farklý olduðu ölçüde ayrýlýrlar. Hiç þüphesiz bu
farklýlýklar önemlidir. Bunlar, savaþtaki temel güçlerin geniþliðini
(iþçilerle köylülerin, ya da iþçilerle, köylülerin ve burjuvazinin ittifaký) ve savaþtaki düþmanýmýzýn içte mi yoksa dýþta mý olduðunu
(savaþýn iç düþmanlara karsý mý, yoksa dýþ düþmanlara karþý mý olduðunu ve eðer iç düþmanlara karþýysa, Kuzeyli savaþ aðalarýna
karþý mý yoksa Guomindanga karþý mý olduðunu) gösterir. Bunlar
ayný zamanda, Çinin devrimci savaþýnýn niteliðinin, tarihindeki farklý
aþamalarýna göre deðiþtiðini de gösterir. Fakat bütün bu savaþlar
silahlý devrimin, silahlý karþý-devrime karþý savaþmasýnýn örnekleridir; hepsi devrimci savaþlardýr ve hepsi Çin devriminin kendine özgü niteliklerini ve üstünlüklerini ortaya koymaktadýrlar. Devrimci
savaþýn Çin devriminin kendine özgü niteliklerinden ve üstünlüklerinden biri olduðu tezi Çinin þartlarýna tamamen uygundur. Çin
42
J.V. Stalin, Çin Devriminin Önündeki Ýhtimaller, Eserler, Ýng. bas., FLPH,
Moskova 1954, Cilt VIII, s. 379.
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proletaryasýnýn partisinin temel görevi, hemen hemen ta baþýndan
beri karþý karþýya bulunduðu görev, mümkün olduðu kadar çok
müttefikle birleþmek ve þartlara göre, ister içten Ýster dýþtan gelsin,
silahlý karþý-devrime karþý millî ve sosyal kurtuluþ için silahlý mücadeleler örgütlemektir. Silahlý mücadele olmaksýzýn, proletaryanýn
ve Komünist Partisinin Çinde hiç bir varlýðý olamaz ve herhangi bir
devrimci görevi baþarýya ulaþtýrmak imkânsýz olur.
Partimiz kurulusundan sonraki ilk beþ-altý yýl içinde, yani
1921den 1926da Kuzey Seferine katýlmasýna kadar olan süre içinde, bu noktayý tam olarak kavrayamamýþtý. O sýrada Çinde silahlý
mücadelenin muazzam önemini anlamýyor, savaþ için ciddi olarak
hazýrlanmýyor ve silahlý kuvvetler örgütlemiyor, askerî strateji ve taktiklerin incelenmesine kendini vermiyordu. Kuzey Seferi sýrasýnda
orduyu kendi safýna kazanmayý ihmal ederek, kitle hareketine tek
yanlý bir þekilde önem verdi; bunun sonucunda da, Guomindang
gerici hale gelir gelmez kitle hareketi tamamen çöktü. Birçok yoldaþ
1927den sonra uzun bir süre þehirlerde ayaklanmalar için hazýrlanmayý ve Beyaz bölgelerde çalýþmayý Partinin esas görevi saymaya
devam ettiler. Ancak düþmanýn 1931deki üçüncü kuþatma ve bastýrma kampanyasýný püskürterek kazandýðýmýz zaferden [sayfa 224]
sonradýr ki, bazý yoldaþlar bu meseledeki tavýrlarýný temelden
deðiþtirdiler. Fakat bu bütün Parti için geçerli deðildi ve burada anlattýðýmýz doðrultuda düþünmeyen baþka yoldaþlar vardý.
Tecrübeler bize Çinin meselelerinin-silahlý kuvvet olmaksýzýn halledilemeyeceðini öðretiyor. Bu noktanýn kavranmasý, Japonyaya Karþý Direnme Savaþýný bundan böyle baþarýyla sürdürmemize
yardýmcý olacaktýr. Japonyaya karþý savaþta bütün milletin silahlý
direniþe giriþiyor olmasý, bu meselenin önemini bütün Partiye daha
iyi kavratacak olan bir olgudur ve her Parti üyesi her an silaha sarýlýp cepheye gitmeye hazýr olmalýdýr. Ayrýca, bu toplantýmýz, Partinin esas çalýþma alanlarýnýn muharebe bölgeleri ve düþmanýn gerisi
olduðuna karar vermekle, çabalarýmýzýn doðrultusunu berrak bir
þekilde tespit etmiþtir. Bu, ayný zamanda, bazý Parti üyelerinin savaþý
incelemeye ve savaþa katýlmaya isteksiz olup sadece Parti örgütlerinde ve kitle hareketinde çalýþmaya istekli olma eðilimine ve ayný
þekilde bazý okullarýn öðrencilerini cepheye gitmeye teþvik etmemelerine ve benzeri olgulara karþý mükemmel bir panzehirdir. Çinin
büyük bir kýsmýnda, Partinin örgütsel çalýþmasý ve kitle çalýþmasý
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silahlý mücadeleye doðrudan doðruya baðlýdýr; silahlý mücadeleden kopuk ve kendi baþýna yürütülen hiç bir Parti çalýþmasý ya da
kitle çalýþmasý yoktur ve olamaz da. Hatta (Yunnan, Kveyçov ve
Seçuan gibi) muharebe bölgelerinden uzak cephe gerisi bölgelerinde ve (Peyping, Tien-zin, Nanking ve Þanghay gibi) düþman iþgali
altýndaki bölgelerde bile, Partinin örgütsel çalýþmasý ve kitle çalýþmasý
savaþta uyum içinde yürütülmektedir ve sadece ve sadece cephenin ihtiyaçlarýna hizmet etmek zorundadýr. Tek kelimeyle, bütün
Parti savaþa çok büyük önem vermeli, askerî meseleleri incelemeli
ve savaþa hazýrlanmalýdýr.
II. GUOMÝNDANGIN SAVAÞ TARÝHÝ

Guomindangýn tarihine bakmak ve savaþa ne kadar önem
verdiðini görmek bizim için faydalý olacaktýr.
Sun Yat-sen daha baþýnda, küçük bir devrimci grup örgütlediðinde, Çing Hanedanýna43 karþý silahlý ayaklanmalar düzenledi.
Tung Meng Huy (Çin Devrimci Birliði) dönemi, 1911 Devrimiyle
Çing Hanedanýnýn silah zoruyla devrilmesine kadar uzanan silahlý
ayaklanmalarla doluydu.44 Sun Yat-sen daha sonra, [sayfa 225] Çin Devrimci Partisi Döneminde, Yuan Þih-kaya45 karþý askerî bir harekâta
giriþti. Bunu izleyen deniz birliklerinin güney hareketi46, Kveylinden
43
1894de Dr. Sun Yat-sen, Honoluluda Sing Çung Huy (Çinin Yeniden Doðuþu
Derneði) adýný taþýyan küçük bir devrimci örgüt kurdu. Halk arasýndaki gizli
derneklerin desteðiyle, 1895 Çin-Japon Savaþýnda yenilgiye uðrayan Çing hükümetine
karþý Kvangtung Eyaletinde (biri 1895de Kantonda, diðeri de 1900de Huyçovda
olmak üzere) iki silahlý ayaklanma düzenledi.
44
Tung Meng Huy, ya da Çin Devrimci Birliði (burjuvazinin, küçük burjuvazinin
ve toprak sahibi eþrafýn Çing hükümetine karþý olan bir kesiminin bir birleþik cephe
örgütü), Sing Çung Huy (bak: yukardaki not) ile Hua Sing Huy (Çinin Yeniden
Doðuþu Derneði) ve Kuang Fu Huy (Yabancý Boyunduruðunu Kýrma Derneði) adýndaki diðer iki grubun birleþmesiyle 1905de kuruldu. Bu birlik, Tatarlarýn (Mançularýn)
kovulmasýný, Çinin yeniden kazanýlmasýný, bir cumhuriyet kurulmasýný ve toprak
mülkiyetinin eþitleþtirilmesini savunan bir burjuva devrimi programý öne sürdü. Çin
Devrimci Birliði döneminde gizli derneklerle ve Çing hükümetinin Yeni Ordusunun
bir kýsmýyla ittifak kuran Dr. Sun Yat-sen, Çing rejimine karþý bir dizi silahlý ayaklanma
baþlattý. Bunlarýn en önemlileri 1906da Pingsiangda (Kiangsi Eyaleti), Liuyang ve
Lilingde (Hunan Eyaleti); 1907de Huankang, Çaoçov ve Çinçovda (Kvangtung
Eyaleti) ve Çennankuanda (Kvangsi Eyaleti); 1908de Hokuda (Yunnan Eyaleti) ve
1911de Kantonda meydana gelenlerdi. Bunlarýn sonuncusunu, ayný yýl içinde, Çing
hanedanýnýn devrilmesiyle sonuçlanan Vuçang Ayaklanmasý izledi.
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yapýlan kuzey seferi47 ve Vampoa Askerî Akademisinin kuruluþu48
gibi olaylar da. Sun Yat-senin askerî giriþimleri arasýndaydý.
Sun Yat-senden sonra, Guomindangýn askerî gücünü
doruðuna vardýran Çan Kay-þek geldi. Orduya kendi cani kadar
deðer veren Çan Kay-þek, Kuzey Seferi, Ýç Savaþ ve Japonyaya
Karþý Direnme Savaþý gibi üç savaþ deneyi geçirmiþtir. Çan Kay-þek
son on yýldýr bir karþý-devrimcidir. Karþý-devrimci amaçlarla muazzam bir Merkezî Ordu kurmuþtur. Þu hayatî noktaya sýký sýkýya
baðlý kalmýþtýr: Ordusu olan güçlüdür ve savaþ her þeyi tayin eder.
Bu açýdan, ondan öðreneceklerimiz var. Bu açýdan, Sun Yat-sen ve
Çan Kay-þek bizim öðretmenlerimizdir.
1911 Devriminden bu yana, bütün savaþ aðalarý, ordusu olan
güçlüdür ilkesine büyük önem vererek, ordularýna can havliyle
sarýlmýþlardýr.
45
1912de Çin Devrimci Birliði yeniden örgütlenerek Guomindang haline geldi
ve Yuan Þih-kay baþkanlýðýndaki Kuzeyli savaþ aðalarý rejimiyle uzlaþtý. 1913 yýlýnda
Yuanýn birlikleri, 1911 Devrimi sýrasýnda Kiangsi, Anvey ve Kvangtung Eyaletlerinde
ortaya çýkan kuvvetleri bastýrmak üzere güneye yürüdü. Dr. Sun Yat-sen tarafýndan
silahlý bir direniþ örgütlendi ama bu çabucak kýrýldý. Guomindangýn uzlaþma siyasetinin hatalý olduðunu anlayan Dr. Sun, kendi örgütünü o zamanýn Guomindangýndan ayýrdetmek amacýyla 1914te Japonyanýn Tokyo þehrinde Çung Hua Ke Ming
Tangý (Çin Devrimci Partisi) kurdu. Yeni parti, gerçekte küçük burjuvazinin bir
kesimiyle burjuvazinin bir kesiminin siyasî temsilcilerinin Yuan Þih-kaya karþý
ittifakýydý. Bu ittifak sayesinde Dr. Sun Yat-sen 1914de Þanghayda küçük bir ayaklanma düzenledi. 1915de Yuan Þih-kay kendini imparator ilan ettiði zaman, Zay Engo
ve baþkalarý ona karþý harekete geçmek üzere Yunnandan yola çýktýlar. Dr. Sun da
Yuan Þih-kaya karþý silahlý muhalefeti savunmada ve teþvik etmede faal bir þekilde
çalýþtý.
46
1917de Dr. Sun Yat-sen kendisine baðlý bir deniz kuvvetinin baþýnda Þanghaydan Kantona gitti. Kvangtungu bir üs olarak kullanýp, Kuzeyli savaþ aðasý Tuan
Çi-cuya karþý olan Güneybatýlý savaþ aðalarýyla iþbirliði yaparak, Tuan Çi-cuya karþý
olan bir askeri hükümet kurdu.
47
1921de Dr. Sun Yat-sen, Kvangsi Eyaletindeki Kveylinden baþlayacak bir
kuzey seferi planladý. Ama planý, Kuzeyli savaþ aðalarýyla birlik olan astý Çen Çiyungmingin isyan etmesiyle boþa çýktý.
48
Kanton yakýnlarýnda Vampoada bulunan Vampoa Askerî Akademisi 1924de
Çin Komünist Partisi ve Sovyetler Birliðinin yardýmýyla Guomindangýn yeniden örgütlenmesinden sonra Dr. Sun Yat-sen tarafýndan kuruldu. Akademi, Çan Kay-þekin
1927de devrime ihanetinden önce, Guomindang ile Komünist Partisi tarafýndan
ortaklaþa yönetiliyordu. Çu En-lay, Yeh Çi-yen-ying, Yun Tay-ying, Siao Çu-nu yoldaþlar
ve diðerleri, belli zamanlarda akademide sorumlu mevkilerde bulunmuþlardý. Akademi öðrencilerinin birçoðu Komünist Partisi ya da Komünist Gençlik Birliði üyesiydi
ve akademinin devrimci çekirdeðini meydana getiriyorlardý.
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Hunanda iniþli çýkýþlý bir meslek hayatý geçirmiþ kurnaz bir
bürokrat olan Tan Yen-kay49 hiç bir zaman sadece sivil bir vali olmakla yetinmemiþ, daima hem askerî hem de sivil bir vali olmakta
ýsrar etmiþtir. Hatta ilk önce Kantonda, sonra da Vuhanda Millî
Hükümetin baþkaný olduðu zaman bile, ayný zamanda Ýkinci Ordunun komutanlýðýný yapýyordu. Çinin bu özelliðini anlayan bu gibi
birçok savaþ aðasý vardýr.
Çinde, mesela Ýlerici Parti50 gibi, bir orduya sahip olmak
istemeyen partiler de olmuþtur; bununla beraber bu parti bile belli
ölçüde savaþ aðasý desteði olmaksýzýn hükümette mevki elde edemeyeceðini kavramýþtýr. Bu partinin çeþitli patronlarý arasýnda Yuan
Þih-kay51, Tuan Çi-cuy52 ve Ýlerici Partinin bir kesiminden meydana
gelen Siyasî Bilim Grubunun53 baðlý olduðu Çan Kay-sek vardýr.
Gençlik Partisi54 gibi kýsa bir geçmiþi olan bazý küçük siyasî
partilerin ordularý yoktur ve dolayýsýyla hiç bir þey elde edememiþlerdir.
49
Aslen Hunanlý olan Tan Yen-kay, bir Hanlin idi, yani Çing hanedanýnýn en
yüksek resmî ulema kuruluþunun bir üyesiydi. Ýlk önce meþrutî krallýðý savunan,
sonra da 1911 Devrimine katýlan bir mevki düþkünüydü. Tan Yen-kayýn daha sonra
Guomindanga baðlanmasý, Hunanlý toprak aðalarýyla Kuzeyli savaþ aðalarý arasýndaki
çeliþmeyi yansýtýyordu.
50
Ýlerici Parti, cumhuriyetin ilk yýllarýnda Yuan Þih-kayýn himayesi altýnda Liang
Çi-çao ve diðerleri tarafýndan kuruldu.
51
Yuan Þih-kay, Çing Hanedanýnýn son yýllarýnda Kuzeyli savaþ aðalarýnýn baþýydý.
Çing Hanedaný 1911 Devrimiyle devrildikten sonra Cumhurbaþkanlýðýný gaspetti ve
büyük toprak aðasý ile büyük komprador sýnýflarýný temsil eden ilk Kuzeyli savaþ
aðalarý hükümetini kurdu. Bunu, karþý-devrimci silahlý kuvvete ve emperyalistlerin
desteðine dayanarak ve o sýrada devrime önderlik eden burjuvazinin uzlaþmacý
niteliðinden yararlanarak baþardý. 1915 yýlýnda imparator olmak istedi ve Japon
emperyalistlerinin desteðini kazanabilmek için, Japonyanýn bütün Çini tamamen
kendi denetimi altýna almayý amaçlayan Yirmi Bir Talebini kabul etti. Ayný yýlýn
Aralýk ayýnda tahta geçmeye yeltenmesi üzerine Yunnan Eyaletinde bir ayaklanma
oldu; bu ayaklanma derhal ülke çapýnda yanký uyandýrdý ve destek buldu. Yuan Þihkay, 1916 Haziranýnda Pekinde öldü.
52
Tuan Çi-cuy, Yuan Þih-kayýn eski bir astý ve Kuzeyli savaþ aðalarýnýn Anvey
kliðinin baþýydý. Yuanýn ölümünden sonra Pekin hükümetini birkaç kere denetimi
altýna aldý.
53
Aþýrý-saðcý Siyasi Bilim Grubu, 1916da Ýlerici Partinin bir kesimi ile Guomindangýn bir kesimi tarafýndan kuruldu. Hükümette mevki ele geçirebilmek için kâh
Güneyli, kâh Kuzeyli savaþ aðalarýna oynadý. 1926-27deki Kuzey Seferi sýrasýnda,
Huang Fu, Çang Çun ve Yang Yung-tay gibi Japon taraflýsý üyeleri Çan Kay-þek ile
iþbirliði yapmaya baþladýlar ve gerici siyasî tecrübelerinden yararlanarak onun karþýdevrimci bir rejim kurmasýna yardým ettiler.
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Baþka ülkelerde her burjuva partisinin doðrudan doðruya
kendi komutasý altýnda bir silahlý kuvvete sahip olmasýna gerek
yoktur. Ama Çinde iþler farkýlýdýr; ülkenin feodal bölünmesinden
dolayý ancak silahý olan toprak aðasý ya da burjuva grup ve partileri
güçlüdür; kimin daha çok silahý varsa o daha güçlüdür. [sayfa 226]
Böyle bir ortamda bulunan proletarya partisi, meselenin özünü berrak bir þekilde görmek zorundadýr.
Komünistler kiþisel askerî güç yaratmak için deðil (hiç bir
þart altýnda bunu yapmamalýdýrlar ve kimsenin Çang Kuo-tao örneðini tekrarlamasýna izin vermemelidirler). Partinin askerî gücünü
ve halkýn askerî gücünü yaratmak, için savaþmalýdýrlar. Þu anda bir
millî direnme savaþý sürdüðüne göre, ayný zamanda milletin askerî
gücünü yaratmak için de savaþmalýyýz. Askerî güç meselesinde toyluk gösterildi mi, hiç bir baþarý elde edilemez. Binlerce yýl boyunca
gerici hâkim sýnýflar tarafýndan aldatýlmýþ ve sindirilmiþ olan emekçi
halkýn, silahý kendi eline almasýnýn önemini kavramasý çok zordur.
Japon emperyalist tahakkümünün ve ona karþý ülke çapýndaki
direniþin emekçi halkýmýzý savaþ meydanýna itmiþ bulunduðu þu
sýrada Komünistler bu savaþta siyasî bakýmdan en bilinçli önderler
olduklarýný ispatlamalýdýrlar. Her Komünist Siyasî iktidar silahýn namlusundadýr gerçeðini kavramalýdýr. Bizim ilkemiz partinin silaha
kumanda etmesidir; silahýn partiye kumanda etmesine asla izin
verilmemelidir. Bununla birlikte, silahlarýmýz sayesinde, Sekizinci
Yol Ordusunun Kuzey Çinde kurduðu güçlü parti örgütleri örneðinde olduðu gibi, parti örgütleri yaratabiliriz. Ayný zamanda kadrolar,
okullar, kültür ve kitle hareketleri de yaratabiliriz. Yenanda her þey
silahlara sahip olmakla yaratýlmýþtýr. Her þey silahýn namlusundadýr.
Marksist devlet teorisine göre, ordu devletin temel unsurudur. Ýktidarý ele geçirmek ve elde tutmak isteyen herkes, mutlaka güçlü bir
orduya sahip olmalýdýr. Bazý kimseler, savaþ her þeye kadirdir
anlayýþýnýn savunucularý olduðumuzu söyleyerek bizimle alay ediyorlar. Evet, biz devrimci savaþýn her þeye kadir olduðunu savunuyoruz; bu kötü deðil iyidir, Marksisttir. Rus Komünist Partisinin silahlan sosyalizmi yarattý. Biz demokratik bir cumhuriyet yaratacaðýz.
54
Çin Gençlik Partisi ya da Devletçi Parti diye de anýlan Gençlik Partisi, bir avuç
zalim faþist politikacý tarafýndan kurulmuþtu. Bunlar, Komünist Partisine ve Sovyetler
Birliðine karþý çýkmak yoluyla kendilerine karþý-devrimci bir ün saðladýlar ve iktidarda
bulunan çeþitli gerici gruplar ile emperyalistlerden malî destek gördüler.
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Emperyalizm çaðýnda sýnýf mücadelesi tecrübesi bize, iþçi sýnýfýnýn
ve emekçi kitlelerin, silahlý burjuvaziyi ve toprak aðalarýný ancak
silah gücüyle yenebileceklerini öðretiyor; bu anlamda, bütün dünyanýn ancak silahla deðiþtirilebileceðini söyleyebiliriz. Biz savaþýn kaldýrýlmasýndan yanayýz, savaþ istemiyoruz; ama savaþ ancak savaþla
ortadan kaldýrýlabilir ve silahtan kurtulmak için silaha sarýlmak þarttýr.
[sayfa 227]

III. ÇÝN KOMÜNÝST PARTÝSÝNÝN SAVAÞ TARÝHÝ

Partimiz, kurulduðu 1921 yýlýndan Guomindangýn Birinci Millî
Kongresinin toplandýðý 1924e kadar olan üç-dört yýllýk dönem boyunca, doðrudan doðruya savaþ ve silahlý kuvvetlerin kurulmasý için
hazýrlýða giriþmenin önemini kavrayamadý; 1924-27 döneminde ve
hatta daha sonra bile, bu mesele hakkýnda yeterli bir kavrayýþtan
yoksundu. Bununla birlikte, Vampoa Askerî Akademisinin faaliyetine katýlmaya baþladýðý 1924'ten itibaren yeni bir aþamaya girdi ve
askerî meselelerin önemini görmeye baþladý. Parti Kvangtung Eyaletindeki savaþlarda Guomindanga yardým ederek ve Kuzey Seferine katýlarak, bazý silahlý kuvvetlerin önderliðini kazandý.55 Daha sonra
Parti, devrimin baþarýsýzlýða uðramasýndan acý dersler çýkararak Nançang Ayaklanmasýný,56 Güz Hasadý Ayaklanmasýný57 ve Kanton Ayaklanmasýný düzenledi ve Kýzýl Ordunun kurulduðu yeni bir aþamaya
55
Mao Zedung yoldaþ burada esas olarak, bir Komünist olan General Yeh Tingîn
Kuzey Seferi sýrasýnda komuta ettiði baðýmsýz alayý kastediyor. Bkz. Çinkâng
Daðlarýndaki Mücadele, Not 14, Mao Zedung, Seçme Eserler, Cilt I.
56
Kiangsi Eyaletinin baþkenti olan Nançang, Çan Kay-þek ile Vang Çing-veyin
karþý-devrimi ile mücadele etmek ve 1924-27 Devrimini sürdürmek için Çin Komünist
Partisinin 1 Aðustos 1927de baþlattýðý ünlü ayaklanmanýn meydana geldiði yerdir.
Çu En-lay, Çu Teh, Ho Lung ve Yeh Ting yoldaþlarýn önderlik(sayfa 238) ettikleri
ayaklanmaya otuz bini aþkýn asker katýldý. Ýsyan ordusu planlandýðý üzere 5 Aðustosta
Nançangdan çekildi ama Kvangtung Eyaletindeki Çaoçov ve Svatova yaklaþýrken
yenilgiye uðradý. Çu Teh ve Çen Yi yoldaþlarýn önderliðindeki bir kýsým birlikler daha
sonra savaþa savaþa Çinkang daðlarýna vardý ve Mao Zedung yoldaþýn komutasýndaki
Birinci Ýþçi ve Köylü Devrimci Ordusunun Birinci Tümeninin kuvvetlerine katýldý.
57
Mao Zedung yoldaþ önderliðindeki ünlü Güz Hasadý Ayaklanmasý, 1927 Eylülünde, Birinci Ýþçi ve Köylü Devrimci Ordusunun Birinci Tümenini oluþturan HunanKiangsi sýnýrýndaki Siuþu, Pingsiang, Pingkiang ve Liuyang illerinin halk silahlý kuvvetleri tarafýndan baþlatýldý. Mao Zedung yoldaþ bu kuvvetleri Çinkang daðlarýna götürdü ve orada devrimci bir üs kuruldu.
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girdi. Bu, Partimizin ordunun önemini derinlemesine kavradýðý hayatî dönemdi. Eðer bu dönemde Kýzýl Ordu ve Kýzýl Ordunun verdiði savaþlar olmasaydý, yani Komünist Partisi Cen Du-siunun tasfiyeciliðini benimsemiþ olsaydý, þimdiki Direnme Savaþý ya hiç baþlatýlamaz ya da uzun zaman sürdürülemezdi.
7 Aðustos 1927de yapýlan olaðanüstü toplantýda, Parti Merkez Komitesi siyasî alandaki sað oportünizmle mücadele etti ve
böylece Partinin ileriye doðru büyük bir adým atmasýný saðladý. Ocak
1931deki dördüncü genel toplantýsýnda, Altýncý Merkez Komitesi,
siyasî alandaki sol oportünizme karþý lafta mücadele etti, ama
fiiliyatta kendisi sol oportünizm hatasýný tekrarladý. Bu iki toplantý,
tarihî rolleri ve muhtevalarý bakýmýndan farklýydý, ama her ikisi de
savaþ ve strateji meselelerini ciddi olarak ele almadý; bu, savaþýn
henüz Partinin çalýþmasýnýn aðýrlýk merkezi haline getirilmediðini
gösteriyordu. Parti merkez yönetiminin 1933de Kýzýl bölgelere aktarýlmasýndan sonra bu durum köklü bir deðiþikliðe uðradý. Ama
savaþ meselesinde (ve bütün diðer temel meselelerde) gene ilke
hatalarý iþlendi ve devrimci savaþa aðýr kayýplar verdirildi. Öte yandan, 1935deki Zunyi Toplantýsý, esas olarak askerî alandaki oportünizme karþý bir mücadeleydi ve bu toplantýda öncelik savaþ
meselesine verilmiþti; bu da o zamanýn savaþ þartlarýnýn bir yansýmasýydý. Bugün, son on yedi yýlýn mücadeleleri içinde Çin Komünist Partisinin sadece saðlam bir Marksist siyasî çizgi deðil, ayný [sayfa
228] zamanda saðlam bir Marksist askerî çizgi de geliþtirmiþ olduðunu güvenle söyleyebiliriz. Marksizmi yalnýz siyasî meselelerin deðil,
ayný zamanda askerî meselelerin çözülmesine de uygulayabildik;
yalnýz Parti ve devlet iþlerini yürütebilecek geniþ bir kadro çekirdeði
yetiþtirmekle kalmadýk, ayný zamanda ordu iþlerini yürütebilecek
geniþ bir kadro çekirdeði de yetiþtirdik. Bu baþarýlar, devrimin, sayýsýz þehidin kanýyla sulanmýþ meyvesidir ve bu þeref sadece Çin
Komünist Partisi ve Çin halkýna deðil, ayný zamanda dünyanýn bütün
Komünist Partilerine ve halklarýna aittir. Bütün dünyada proletaryaya ve emekçi halka ait olan sadece üç ordu vardýr: Sovyetler Birliði,
Çin ve Ýspanya Komünist Partileri tarafýndan yönetilen ordular. Ve
þimdilik diðer ülkelerin Komünist Partilerinin hiç bir askerî tecrübesi olmadýðý için, bizim ordumuz ve askerî tecrübemiz daha da büyük
bir deðer kazanmaktadýr.
Bugünkü Japonyaya Karþý Direnme Savaþýnýn zafere ulaþtýrýla-
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bilmesi için, Sekizinci Yo! Ordusunu, Yeni Dördüncü Orduyu ve
Partimiz tarafýndan yönetilen bütün gerilla kuvvetlerini geniþletmek
ve saðlamlaþtýrmak çok önemlidir. Bu ilkeden hareket ederek, Parti, en iyi üyelerinden ve kadrolarýndan yeteri kadarýný cepheye göndermelidir. Her þey cephedeki zafere hizmet etmelidir ve örgütsel
görev, siyasî göreve tabi kýlýnmalýdýr.
IV. ÝÇ SAVAÞTA VE MÝLLÎ SAVAÞTA PARTÝNÝN ASKERÝ
STRATEJÝSÝNDEKÝ DEÐÝÞÝKLÝKLER

Partimizin askerî stratejisindeki deðiþiklikler incelenmeye
deðer. Ýki süreci, iç savaþý ve millî savaþý ayrý ayrý ele alalým.
Ýç savaþ kabaca iki stratejik döneme bölünebilir. Birinci dönemde gerilla savaþý, ikinci dönemde ise düzenli savaþ esastý. Ama
bu düzenli savaþ, Çin tipi bir düzenli savaþtý; sadece kuvvetleri hareketli savaþ vermek için toplamasý, komuta ve örgütlenmede belli
bir merkezileþme ve planlamayý gerçekleþtirmesi bakýmýndan düzenli savaþ niteliðindeydi; diðer bakýmlardan bir gerilla savaþý niteliðini koruyordu. Bir düzenli savaþ olarak geri bir düzeydeydi ve
yabancý ordularýn, ya da bazý bakýmlardan Guomindang ordusunun
düzenli savaþlarýyla bile kýyaslanamazdý. Bundan dolayý bu düzenli
savaþ tipi, bir anlamda daha yüksek bir düzeye çýkarýlmýþ gerilla
savaþýndan baþka bir þey deðildi. [sayfa 229]
Partimizin askerî görevleri açýsýndan, Japonyaya Karþý Direnme Savaþý da kabaca iki stratejik döneme ayrýlabilir. Stratejik
savunma ve stratejik denge aþamalarýný kapsayan birinci dönemde
gerilla savaþý esas olduðu halde, ikinci dönemde (stratejik karþýsaldýrý aþamasý) düzenli savaþ esas hale gelecektir. Bununla birlikte. Direnme Savaþýnýn birinci dönemindeki gerilla savaþý, iç savaþýn
birinci dönemindeki gerilla savaþýndan muhteva bakýmýndan oldukça farklýdýr; çünkü þimdi, daðýnýk gerilla görevleri, düzenli (yani
bir dereceye kadar düzenli) olan Sekizinci Yol Ordusu tarafýndan
yürütülmektedir. Ayný þekilde, Direnme Savaþýnýn ikinci dönemindeki düzenli savaþ, iç savaþýn ikinci dönemindeki düzenli savaþtan
farklý olacaktýr; çünkü modern donatýma sahip olduðunda gerek
orduda, gerekse ordunun harekâtlarýnda büyük bir deðiþiklik meydana geleceðini söyleyebiliriz. O zaman ordumuz yüksek bir merkezileþme ve örgütlenme derecesine ulaþacak ve harekâtlarý büyük
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ölçüde gerilla niteliðinden çýkarak yüksek bir düzenlilik derecesine
ulaþacaktýr; þimdi geri bir düzeyde olan, o zaman yüksek bir düzeye çýkarýlmýþ olacak ve Çin tipi düzenli savaþ genel tipte düzenli savaþa dönüþecektir. Stratejik karþý-saldýrý aþamasýndaki görevimiz bu
olacaktýr.
Böylece iki sürecin, yani iç savaþ jle Japonyaya Karþý Direnme Savaþýnýn ve bunlarýn dört stratejik döneminin, stratejide üç
deðiþikliði içerdiðini görüyoruz. Birincisi, iç savaþta gerilla savaþýndan
düzenli savaþa geçiþti. Ýkincisi, iç savaþtaki düzenli savaþtan, Direnme Savaþýndaki gerilla savaþýna geçiþti. Ve üçüncüsü, Direnme Savaþýnda gerilla savaþýndan düzenli savaþa geçiþ olacaktýr.
Bu üç deðiþiklikten ilki büyük zorluklarla karþýlaþtý. Ýkili bir
görev içeriyordu: Bir yandan, kadrolarýmýzýn düþmanýn durumundaki
ve bizim görevlerimizdeki deðiþmeleri küçümsemelerinden doðan
ve gerilla alýþkanlýklarýna sarýlarak düzenliliðe geçiþi reddetmelerinde ifadesini bulan, saðcý bölgecilik ve gerillacýlýk eðilimine karþý
mücadele etmek zorunda kaldýk. Bu eðilim ancak Merkezî Kýzýl
Bölgede, býkmadan usanmadan yapýlan uzun eðitimlerden sonra
yavaþ yavaþ düzeltilebildi. Öte yandan, bazý önder kadrolarýn düþmanýn durumundaki deðiþikliði abartmasýndan, yerine getirilemeyecek kadar ileri görevler tespit etmesinden ve gerçek þartlara bakmaksýzýn baþka ülkelerin tecrübelerini mekanik olarak uygulamasýndan kaynaklanan [sayfa 230] diðer bir eðilimle, düzenlileþtirmeye
gereðinden çok önem veren solcu aþýrý merkeziyetçilik ve maceracýlýk eðilimiyle de mücadele etmek zorunda kaldýk. Zunyi Toplantýsýndan önceki üç uzun yýl boyunca bu eðilim Merkezî Kýzýl Bölgede muazzam kayýplara yol açtý ve ancak bedeli kanla ödenen
derslerden sonra düzeltilebildi. Bu eðilimin düzeltilmesi, Zunyi Toplantýsýnýn eseri oldu.
Stratejideki ikinci deðiþiklik, iki farklý savaþýn kesiþtiði noktada, Lukuçiao Olayýndan sonra 1937 sonbaharýnda meydana geldi.
Yeni bir düþmanla, Japon emperyalizmiyle karþý karþýyaydýk, eski
düþmanýmýz Guomindang (ki hâlâ bize düþmandý) müttefikimiz
olmuþtu; savaþ alaný ise, (geçici olarak ordumuzun cephesi olan,
ama kýsa bir süre sonra düþmanýn cephe gerisi bölgesi haline gelip
uzun bir süre böyle kalacak olan) Kuzey Çinin geniþ alanlarýydý. Bu
özel durumda, stratejideki deðiþikliðimiz çok önemliydi. Bu özel
durumda, geçmiþin düzenli ordusunu (örgütlenmesi ya da disiplini
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bakýmýndan deðil, daðýnýk harekâtlarý bakýmýndan) bir gerilla ordusuna dönüþtürmek, geçmiþin hareketli savaþýný ise gerilla savaþýna
dönüþtürmek zorundaydýk. Kendimizi karþýmýzdaki düþmana ve
önümüzdeki görevlere ancak böyle uydurabilirdik. Fakat bu
deðiþiklik, yüzeysel bir bakýþ açýsýndan, geriye doðru bir adýmdý ve
dolayýsýyla kaçýnýlmaz olarak çok zordu. Böyle bir zamanda ortaya
çýkmasý beklenebilecek olan hem marazî Japon korkusu, hem de
Japonyayý küçümsemek gibi eðilimler, gerçekten de Guomindang
içinde çýktý. Guomindang iç savaþtan Millî Savaþa geçerken, esas
olarak düþmaný küçük görmekten, ama ayný zamanda (Han Fu-çu
ve Liu Çih58 örneklerinde görüldüðü gibi) marazî Japon korkusundan dolayý gereksiz bir sürü kayba uðradý. Buna karþýlýk biz bu geçiþi
oldukça düzgün bir þekilde gerçekleþtirdik ve kayýplar vermek yerine büyük zaferler kazandýk. Bunun nedeni, Merkez Komitesi ile
bazý ordu kadrolarý arasýnda ciddi tartýþmalar olmakla birlikte, kadrolarýmýzýn büyük çoðunluðunun Merkez Komitesinin doðru rehberliðini zamanýnda benimsemesi ve gerçek durumu ustalýkla
deðerlendirmesidir. Japonyaya karþý gerilla savaþýnýn Çindeki millî
kurtuluþ mücadelesinin kaderini tayin etmedeki tarihî önemi
düþünülürse, bu deðiþikliðin, bir bütün olarak Direnme Savasýnýn
sürdürülmesi, geliþtirilmesi ve kazanýlmasý için olduðu kadar, Çin
Komünist Partisinin geleceði için de taþýdýðý olaðanüstü önem, hemen kavranýlabilir. Çinin Japonyaya karþý gerilla savaþýnýn, olaðanüstü geniþliði ve uzun [sayfa 231] süreli oluþuyla, yalnýz Doðuda deðil,
belki de bütün insanlýk tarihinde benzeri yoktur.
Üçüncü deðiþiklik, yani Japonyaya karþý gerilla savaþýndan
düzenli savaþa geçiþ, savaþýn gelecekteki geliþmesine aittir ve bu
geliþme muhtemelen yeni þartlarýn ve yeni zorluklarýn doðmasýna
yol açacaktýr. Bunu þimdiden tartýþmamýz gereksizdir.
V. JAPONYAYA KARÞI GERÝLLA SAVAÞININ
STRATEJÝK ROLÜ

58
Han Fu-çu, Þantung Eyaletindeki bir Guomindang savaþ aðasýydý. Baþka bir
savaþ aðasý olan ve Honan Eyaletinde Çan Kay-þekin özel birliklerine komuta eden
Liu Çi, Japonyaya Karþý Direnme Savaþýnýn patlak vermesinden sonra Hopeydeki
Paoting bölgesinin savunmasýndan sorumluydu. Her ikisi de Japonlarýn önünde tek
kurþun sýkmadan kaçtýlar.
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Bir bütün olarak Japonyaya karþý savaþta, düzenli savaþ esas
ve gerilla savaþý tamamlayýcýdýr, çünkü savaþýn nihaî sonucunu ancak düzenli savaþ tayin edebilir. Bütün ülkedeki savaþýn seyrinin
tümünü kapsayan üç stratejik aþamadan (savunma, denge ve karþýsaldýrý) birincisi ve sonuncusu, düzenli savaþýn esas, gerilla savaþýnýn
ise tamamlayýcý olduðu aþamalardýr. Ara aþamada gerilla savaþý
esas, düzenli savaþ tamamlayýcý olacaktýr; çünkü o sýrada düþman
iþgal ettiði alanlarý elinde tutmaya devam edecek, biz ise karþý saldýrýya hazýrlanýyor olacak fakat henüz onu baþlatmaya hazýr olmayacaðýz. Bu aþama muhtemelen en uzun aþama olacaktýr, ama
yine de savaþýn tümünün üç aþamasýndan sadece bir tanesidir. Bu
yüzden, savaþý bir bütün olarak alýrsak, düzenli savaþ esas ve gerilla
savaþý tamamlayýcýdýr. Bunu anlamadýkça, savaþýn nihaî sonucunu
düzenli savaþýn tayin edeceðini kavramadýkça, düzenli bir ordunun
inþasýna, düzenli savaþýn incelenmesine ye yönetilmesine önem
vermedikçe, Japonyayý yenilgiye uðratamayýz. Bu, meselenin bir
yanýdýr.
Ama gene de, gerilla savaþýnýn bütün savaþ boyunca önemli
bir stratejik yeri vardýr. Gerilla savaþý olmazsa, gerilla birimlerinin ve
gerilla ordularýnýn inþasýna, gerilla savaþýnýn incelenmesine ve yönetilmesine gereken önem verilmezse, Japonyayý yenilgiye uðratmamýz gene imkânsýz olur. Çünkü Çinin büyük bir kýsmý düþmanýn
gerisi haline geleceðinden, en yaygýn ve en kararlý bir gerilla savaþý
verilmediði takdirde, düþman arkadan vurulma korkusu olmaksýzýn güven içinde durumunu saðlamlaþtýracak, cephede çarpýþan
ana kuvvetlerimize aðýr kayýplar verdirecek ve gittikçe þiddetlenen
saldýrýlara giriþecektir. Böylece bir denge durumu yaratmamýz
güçleþecek ve Direnme Savaþýnýn sürdürülmesi bile tehlikeye girebilecektir. Ama [sayfa 232] iþler o kadar kötü gitmese bile, karþý-saldýrý
için yeterince kuvvet toplayamamamýz, karþý-saldýrýmýz sýrasýnda
destek harekâtlarýnýn yokluðu ve düþmanýn kayýplarým telafi edebilmesi gibi daha baþka elveriþsiz þartlar ortaya çýkacaktýr. Eðer bu
þartlar doðarsa ve yaygýn ve kararlý bir gerilla savaþýnýn zamanýnda
geliþtirilmesi yoluyla altedilemezse, Japonyayý yenilgiye uðratmak
gene imkansýz olacaktýr. Bundan dolayý, bir bütün olarak savaþta
gerilla savaþý tamamlayýcý bir rol oynamakla birlikte, stratejide gene
de son derece önemli bir yeri vardýr. Japonyaya Karþý Direnme Savaþýný sürdürmede gerilla savaþýný gözardý etmek, hiç þüphesiz va-
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him bir hatadýr. Bu da meselenin diðer yanýdýr.
Büyük bir ülkede gerilla savaþý vermek mümkündür; bundan dolayýdýr ki, geçmiþte de gerilla savaþlarý olmuþtur. Ama gerilla
savaþý, ancak Komünist Partisi önderliðinde sonuna kadar sürdürülebilir. Ýþte bu yüzden gerilla savaþý geçmiþte genellikle baþarýsýzlýða
uðramýþtýr ve iþte bu yüzden, ancak çaðýmýzda ye, iç savaþ sýrasýnda Sovyetler Birliðinde ve bugün Çinde olduðu gibi, ancak Komünist Partilerinin ortaya çýktýðý büyük ülkelerde zafere ulaþabilir.
Þimdiki þartlarý ve savaþa iliþkin genel durumu göz önüne alýrsak,
Japonyaya karþý savaþta Guomindang ile Komünist Partisi arasýndaki iþbölümü, yani Guomindangýn cephede düzenli savaþý. Komünist Partisinin ise düþman hatlarý gerisinde gerilla savaþýný yürütmesi, hem gerekli hem de uygundur ve bir karþýlýklý ihtiyaç, karþýlýklý
koordinasyon ve karþýlýklý yardým meselesidir.
Böylece, Partimizin askerî stratejisini iç savaþýn son dönemindeki düzenli savaþtan Direnme Savaþýnýn ilk dönemindeki gerilla
savaþýna dönüþtürmesinin ne kadar, önemli ve gerekli olduðu anlaþýlabilir. Bu deðiþikliðin yararlý sonuçlarý þu on sekiz noktada özetlenebilir:
(1) Düþman kuvvetleri tarafýndan iþgal- edilen alanlarýn daraltýlmasý;
(2) Kendi kuvvetlerimizin üs bölgelerinin geniþletilmesi;
(3) Savunma aþamasýnda, düþmaný yerine mýhlamak amacýyla düzenli cephedeki harekâtlarla uyumlu bir çalýþma yürütülmesi;
(4) Denge aþamasýnda, düzenli cephedeki birliklerin
yetiþtirilmelerini ve yeniden örgütlenmelerini kolaylaþtýracak þekilde,
düþman hatlarý gerisindeki üs bölgelerinin sýký sýkýya elde tutulmasý; [sayfa 233]
(5) Karþý-saldýrý aþamasýnda, kaybedilmiþ topraklarý yeniden
ele geçirmede düzenli cepheyle uyum içinde çalýþýlmasý;
(6) Kuvvetlerimizin en çabuk ve en etkili þekilde geniþlemesi;
(7) Komünist Partisinin, her köyde bir Parti kolunun kurulmasýný saðlayacak þekilde, en yaygýn biçimde geniþlemesi;
(8) Müstahkem mevkilerdekiler dýþýnda düþman hatlarýnýn
gerisindeki bütün halkýn örgütlenebilmesini saðlayacak þekilde, kitle hareketlerinin en geniþ bir þekilde geliþtirilmesi;
(9) Japon aleyhtarý demokratik siyasî iktidar organlarýnýn en
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yaygýn þekilde kurulmasý;
(10) Japon aleyhtarý kültür ve eðitim çalýþmasýnýn en geniþ
þekilde geliþtirilmesi;
(11) Halkýn hayat þartlarýnýn en geniþ ölçüde düzeltilmesi;
(12) Düþman birliklerinin en etkili þekilde parçalanmasý;
(13) Bütün ülkede halkýn hissiyatýnýn en yaygýn ve kalýcý bir
þekilde etkilenmesi ve maneviyatýnýn güçlendirilmesi;
(14) Dost ordu ve partilerde ilerlemenin en geniþ ölçüde teþvik edilmesi;
(15) Daha çok zafer kazanýp daha az kayýp verecek þekilde,
düþmanýn güçlü ve bizim zayýf olduðumuz duruma uyabilmemizin
saðlanmasý;
(16) Düþmanýn daha çok kayýp vereceði ve daha az zafer kazanacaðý þekilde, Çinin büyük ve Japonyanýn küçük olduðu gerçeðine uyabilmemizin saðlanmasý;
(17) Önderlik için çok sayýda kadronun en çabuk ve en verimli þekilde yetiþtirilmesi;
(18) Ýkmal meselesinin en etkili þekilde halledilmesi.
Uzun mücadele süreci içinde, gerilla birimleri ile gerilla savaþýnýn olduklarý gibi kalmayacaklarý, daha yüksek bir aþamaya ulaþarak yavaþ yavaþ düzenli birimlere ve düzenli savaþa dönüþecekleri
de su götürmez. Gerilla savaþý yoluyla gücümüzü artýracak ve Japon emperyalizminin yerle bir edilmesinde tayin edici bir unsur haline geleceðiz.
VI. ASKERÎ MESELELERÝN ÝNCELENMESÝNE
BÜYÜK ÖNEM VERELÝM

Ýki düþman ordu arasýndaki bütün meselelerin çözümü,
savaþa dayanýr; Çinin varlýðýný korumasý ya da yok olup gitmesi de,
þimdiki savaþta zaferine ya da yenilgisine baðlýdýr. [sayfa 234]
Bundan dolayý, askerî teoriyi, strateji ve taktikleri ve ordudaki siyasî çalýþma meselesini incelemeyi bir an bile geciktirmememiz gerekir. Taktikler konusundaki incelememiz hâlâ yetersiz olduðu
halde, askerî alanda çalýþan yoldaþlarýmýz son on yýlda oldukça
önemli iþler baþarmýþlar ve Çin þartlarý temelinde ortaya birçok yeni
þey çýkarmýþlardýr. Buradaki eksiklik, genel bir toparlamanýn yapýlmamýþ olmasýdýr. Fakat þimdiye kadar pek az kimse strateji mese-
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lelerinin ve savaþ teorisinin incelenmesine giriþmiþtir. Tecrübelerinin zenginliði ve yeniliklerinin sayýsý ve niteliði bakýmýndan sadece
Sovyetler Birliðindekinden sonra gelen siyasî çalýþmamýzýn incelenmesinde mükemmel sonuçlar elde edilmiþtir; burada da eksiklik, sentez ve sistemleþtirme yetersizliðidir. Askerî bilginin halka
maledilmesi Parti ve bütün ülke için acil bir görevdir. Þimdi bütün
bu þeylere, ama en çok da savaþ teorisine ve stratejiye büyük önem
vermeliyiz. Askerî teorinin incelenmesine ilgi uyandýrmamýzý ve
bütün üyelerin dikkatini, askerî meselelerin incelenmesine çekmemizi zorunlu buluyorum. [sayfa 235]
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4 MAYIS HAREKETÝ*
Mayýs 1939

Bundan yirmi yýl önce meydana gelen 4 Mayýs Hareketi, Çinin
emperyalizme ve feodalizme karþý burjuva demokratik devriminde
yeni bir aþamayý belirler. 4 Mayýs Hareketinden doðan kültür reformu hareketi, bu devrimin belirtilerinden sadece bir tanesidir. O
dönemde yeni toplumsal güçlerin büyümesi ve geliþmesiyle, burjuva demokratik devrimde iþçi sýnýfý, öðrenci kitleleri ve yeni millî
burjuvaziden meydana gelen güçlü bir kamp ortaya çýktý. 4 Mayýs
Hareketi sýralarýnda yüz binlerce öðrenci yiðitçe ön saflarda yer aldýlar. Bu bakýmdan 4 Mayýs Hareketi, 1911 Devriminden bir adým
ileri gitti.
Çinin burjuva demokratik devriminin þekillenmeye baþladýðý
dönemlere bakarsak, onun geliþmesi sýrasýnda þu aþamalardan
geçtiðini görürüz: Afyon Savaþý, Tayping Ýlahî Krallýðý Savaþý, 1894
Çin-Japon Savaþý59, 1898 Reform Hareketi60, Yi Ho Tuan Hareketi61,
* Mao Zedung yoldaþ bu makaleyi 4 Mayýs Hareketinin 20.Yýldönümünü kutlamak
amacýyla Yenandaki gazeteler için yazdý.
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1911 Devrimi, 4 Mayýs Hareketi, Kuzey Seferi ve Toprak Devrimi Savaþý. Bugünkü Japonyaya Karþý Direnme Savaþý da bu devrimin
baþka bir aþamasý, en büyük, en canlý ve en güçlü aþamasýdýr. Burjuva demokratik devrim, ancak yabancý emperyalizmin ve yerli feodalizmin bütün güçleri esas olarak yýkýldýðý ve baðýmsýz demokratik
bir devlet kurulduðu zaman tamamlanmýþ sayýlabilir. Afyon
Savaþýndan bu yana devrimin geliþmesinin her aþamasýnýn kendine
özgü belirleyici özellikleri vardýr. Fakat onlarý birbirinden ayýran en
önemli özellik, Komünist Partisinin doðuþundan önceye mi, yoksa
sonraya mý rastladýklarýdýr. Buna raðmen, bir bütün olarak ele alýndýðýnda, bütün aþamalar burjuva demokratik bir devrim niteliði
taþýrlar. [sayfa 240] Bu demokratik devrimin amacý, þimdiye kadar Çin
tarihinde bilinmeyen bir toplumsal düzen, kendinden önce feodal
toplumun (son yüzyýl boyunca yarý-sömürge ve yarý-feodal toplum),
kendinden sonra ise sosyalist toplumun bulunduðu demokratik bir
toplumsal düzen kurmaktýr. Eðer birisi bize, bir Komünistin niçin
önce burjuva demokratik bir toplum, sonra da sosyalist bir toplum
kurmaya çalýþmasý gerektiðini soracak olursa, cevabýmýz þudur: Biz
tarihin kaçýnýlmaz yolunu izliyoruz. Çinin demokratik devrimi,
tamamlanabilmek için belli toplumsal güçlere dayanmak zorundadýr. Bu toplumsal güçler þunlardýr: Ýþçi sýnýfý, köylülük, aydýnlar ve
burjuvazinin ilerici kesimi; yani devrimin temel gücü iþçiler ve köylüler, devrime önderlik eden sýnýf da iþçiler olmak üzere, devrimci
iþçiler, köylüler, askerler, öðrenciler ve iþadamlarý. Bu temel devrimci güçler ve iþçi sýnýfýnýn önderliði olmaksýzýn, anti-emperyalist
ve anti-feodal demokratik devrimi baþarýya ulaþtýrmak imkânsýzdýr.
Bugün devrimin baþ düþmanlarý Japon emperyalistleri ve Çinli hain59
1894 Çin-Japon Savaþý, Kore ve Çini iþgal etmek isteyen Japon emperyalizmi
tarafýndan baþlatýldý. Birçok Çinli asker ve bazý yurtsever generaller yiðit bir mücadele
verdiler. Fakat Çing hükümetinin çürümüþlüðünden ve direniþe hazýrlanmamasýndan
dolayý Çin yenik düþtü. 1895 yýlýnda Çing hükümeti Japonya ile utanç verici
Þimonoseki Antlaþmasýný imzaladý.
60
1898 Reform Hareketi için bkz. bu ciltteki Uzun Süreli Savaþ Üzerine, Not 8.
61
Yi Ho Tuan Hareketi, 1900 yýlýnda Kuzey Çinde meydana gelen anti-emperyalist
silahlý mücadeledir. Geniþ köylü kitleleri, zanaatkârlar ve diðer halk kitleleri bu
harekete katýldýlar. Dinî yollardan ve diðer kanallardan birbirleriyle iliþki kurarak,
gizli cemiyetler þeklinde teþkilatlandýlar ve Amerika, Ýngiltere, Japonya, Almanya,
Rusya, Fransa, Ýtalya ve Avusturyadan meydana gelen sekiz emperyalist devletin
ortak saldýrgan gücüne karþý yiðit bir mücadele verdiler. Ortak saldýrgan güçler
Tienzin ve Pekini iþgal ettikten sonra hareket eþi görülmemiþ bir vahþetle bastýrýldý.
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lerdir. Devrimin temel siyaseti de, Japon saldýrýsýna karþý olan bütün
iþçi, köylü, asker, öðrenci, aydýn ve iþadamlarýndan meydana gelen
Japonyaya Karþý Millî Birleþik Cephe siyasetidir. Direnme Savaþýnda
nihaî zafer, bu birleþik cephe büyük ölçüde saðlamlaþtýrýlýp
geliþtirildiði zaman kazanýlacaktýr.
Çindeki demokratik devrim hareketinde ilk uyanmaya
baþlayanlar aydýnlar oldu. Bu, hem 1911 Devriminde, hem de 4 Mayýs Hareketinde açýkça ortaya çýktý. 4 Mayýs Hareketi sýrasýnda aydýnlar 1911 Devrimi sýrasýnda olduðundan sayýca daha fazla ve siyasî
bakýmdan daha bilinçliydiler. Fakat aydýnlar, iþçiler ve köylülerle
kaynaþmadýklarý takdirde hiç bir þey baþaramazlar. Son tahlilde devrimci aydýnlarý devrimci olmayan aydýnlardan ya da karþý-devrimci
aydýnlardan ayýran þey, onlarýn iþçi ve köylülerle kaynaþmak isteyip
istememeleri ve bunu gerçekten yapýp yapmamalarýdýr. Eninde sonunda birini diðerinden ayýran þey Üç Halk Ýlkesine ya da Marksizme baðlýlýk yeminleri deðil, sadece ve sadece budur. Gerçek bir
devrimci, iþçi ve köylülerle kaynaþmak isteyen ve gerçekten de
öyle yapan kimsedir.
4 Mayýs Hareketinden beri yirmi yýl, Japonyaya karþý savaþýn
baþlamasýndan beri de neredeyse iki yýl geçti. Bütün ülkedeki gençlik ve kültür çevreleri demokratik devrimde ve Direnme Savaþýnda
büyük bir sorumluluk taþýmaktadýrlar. Onlarýn Çin devriminin niteliðini ve itici güçlerini anlayacaklarýný, çalýþmalarýyla [sayfa 241] iþçilere
ve köylülere hizmet edeceklerini, onlarýn içine girip propagandacýlar ve örgütçüler haline geleceklerini umuyorum. Bütün halkýmýz
Japonyaya karþý ayaklandýðýnda zafer bizim olacaktýr. Bütün ülkenin gençleri, uyanýn! [sayfa 242]
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GENÇLÝK HAREKETÝNÝN YÖNÜ*
4 Mayýs 1939

Bugün 4 Mayýs Hareketinin yirminci yýldönümüdür ve Yenan
gençliði burada bu kutlama toplantýsý için bir araya gelmiþ bulunuyor. Ben bu vesileyle Çindeki gençlik hareketinin yönüyle ilgili
bazý meseleler üzerinde konuþacaðým.
Birincisi, 4 Mayýs haklý olarak Çinin Gençlik Günü62 seçilmiþ
bulunuyor. 4 Mayýs Hareketinin üzerinden yirmi yýl geçti, fakat bu
gün ilk defa bu yýl millî Gençlik Günü ilan edildi. Bu çok önemli bir
noktadýr. Çünkü Çin halkýnýn emperyalizme ve feodalizme karþý
* Mao Zedung yoldaþ bu konuþmayý Yenanda 4 Mayýs Hareketinin yirminci
yýldönümünün kutlandýðý bir gençlik kitle toplantýsýnda yaptý.
62
4 Mayýs Çinin Gençlik Günü olarak ilk defa Þensi-Kansu-Ningsia Sýnýr Bölgesi
gençlik örgütü tarafýndan kabul edildi. Guomindang Hükümeti geniþ gençlik
kitlelerinin yurtsever atýlýmýnýn baskýsý altýnda bu karan kabul ettiðini bildirdi. Fakat
sonradan (1911 yýlýnda Kantondaki bir ayaklanmada ölen devrim þehitlerinin anýsýna)
29 Martý kendi Gençlik Günü olarak ilan etti; çünkü gençliðin devrimcileþeceðinden
korktuðu için, 4 Mayýsýn kutlanmasýný tehlikeli buluyordu. Buna raðmen 4 Mayýs
Komünist Partisinin önderliði altýndaki devrimci üs bölgelerinde Gençlik Günü olarak
kutlanmaya devam etti. 4 Mayýs, Çin Halk Cumhuriyetinin kurulmasýndan sonra
1949 Aralýk ayýnda Merkezî Halk Hükümetinin Yönetim Konseyi tarafýndan Çinin
Gençlik Günü olarak resmen ilan edildi.
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demokratik devriminin yakýnda bir dönüm noktasýna ulaþacaðýný
gösteriyor. Bu devrim, yirmi-otuz yýl boyunca defalarca yenilgiyle
karþýlaþtý, fakat þimdi artýk bir deðiþiklik, baþka bir yenilgiye deðil
zafere doðru bir deðiþiklik gereklidir. Çin devrimi þimdi ileriye doðru
gidiyor, zafere ilerliyor. Geçmiþteki yenilgilerin tekrarlanmasýna izin
verilemez ve verilmemelidir; onlar zafere dönüþtürülmelidir. Fakat
deðiþiklik þimdiden meydana gelmiþ midir? Hayýr. Gelmemiþtir ve
biz henüz zaferi kazanmýþ deðiliz. Fakat zafer kazanýlabilir. Ýþte þimdi
vermekte olduðumuz Japonyaya Karþý Direnme Savaþýnda yenilgiden zafere giden yolun dönüm noktasýna ulaþmak için çaba harcýyoruz. 4 Mayýs Hareketi, pir millî ihanet hükümetine karþý, emperyalizmle iþbirliði yapan ve milletin çýkarlarýný satan bir hükümete
karþý yöneltilmiþti. Böyle bir hükümete karþý çýkmak gerekli deðil
miydi? Eðer bu gerekli olmasaydý, 4 Mayýs Hareketi sadece bir hata
olurdu. Acýktýr ki, böyle bir hükümete karþý çýkýlmalýdýr; bir millî
ihanet hükümeti [sayfa 243] devrilmelidir. Düþünün ki, 4 Mayýs Hareketinden çok önce Dr. Sun Yat-sen, zamanýn hükümetine karþý isyan
etmiþti; Çin hükümetine karþý çýkmýþ ve onu devirmiþti. Böyle
yapmakta haklý mýydý? Bana kalýrsa, çok haklýydý. Çünkü karþý çýktýðý hükümet emperyalizme karþý direnmiyor, onunla iþbirliði yapýyordu ve devrimci bir hükümet deðil, devrimi ezen bir hükümetti. 4
Mayýs Hareketi bir millî ihanet hükümetine karþý çýktýðý içindir ki,
devrimci bir hareketti. Çin gençliði 4 Mayýs Hareketine bu açýdan
bakmalýdýr. Bütün milletin militanca Japonyaya karþý koymak için
ayaklandýðý bugün, Japon emperyalizmini yenmeye kararlýyýz. Hainlere müsamaha göstermeyeceðiz. Geçmiþteki yenilgilerden ders
aldýðýmýz için devrimin bir daha yenilgiye uðramasýna izin vermeyeceðiz. Bir iki istisna dýþýnda bütün Çin gençliði uyanmýþtýr ve zafere
eriþmeye kararlýdýr. Bu, 4 Mayýsýn Gençlik Günü ilan edilmesinde
ifadesini buluyor. Zafere giden yolda ilerliyoruz. Bütün halk ortak
bir gayret gösterirse, Çin devrimi Direnme Savaþýnda kesinlikle zafere ulaþacaktýr.
Ýkincisi, Çin devrimi kimlere karþý yapýlmaktadýr? Devrimin
hedefleri nelerdir? Herkesin bildiði gibi, hedeflerden biri emperyalizm, diðeri feodalizmdir. Devrimin su andaki hedefleri nelerdir?
Biri Japon emperyalizmi, diðeri onun Çinli iþbirlikçileridir. Devrimimizi baþarmak için Japon emperyalizmini ve Çinli hainleri devirmeliyiz. Devrimi kimler yapacaktýr? Temel gücü kimdir? Çin halkýdýr.
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Devrimin itici güçleri proletarya, köylülük ve emperyalizme ve feodalizme karþý durmaya istekli olan bütün diðer sýnýflarýn üyeleridir.
Emperyalizme ve feodalizme karþý çýkan devrimci güçler bunlardýr.
Peki, bütün bunlarýn arasýnda hangisi devrimin temel gücü, belkemiðidir? Ülke nüfusunun yüzde doksanýný meydana getiren iþçiler
ve köylülerdir. Çin devriminin niteliði nedir? Bugün yapmakta olduðumuz ne çeþit bir devrimdir? Bugün biz burjuva demokratik bir
devrim yapýyoruz ve yaptýðýmýz hiç bir þey burjuva demokratik devrimin kapsamý dýþýnda deðildir. Genel olarak, burjuva özel mülkiyet düzenini þimdilik yýkmamalýyýz; yýkmak istediðimiz emperyalizm
ve feodalizmdir. Burjuva demokratik devrim derken kastettiðimiz
budur. Fakat bunu artýk burjuvazinin kendisi baþaramaz. Bu devrim
proletaryanýn ve geniþ halk kitlelerinin çabalarýna dayanmalýdýr. Bu
devrimin hedefi nedir? Emperyalizmi ve feodalizmi yýkmak ve bir
demokratik halk cumhuriyeti kurmaktýr. Demokratik halk cumhuriyeti, devrimci Üç [sayfa 244] Halk Ýlkesi temelinde kurulan bir cumhuriyet demektir. Hem bugünkü yarý-sömürge yan-feodal devletten,
hem de geleceðin sosyalist sisteminden farklý olacaktýr.
Sosyalist bir toplumda kapitalistlere yer yoktur. Oysa halk
demokrasisinde varlýklarýný sürdürmelerine izin verilmelidir. Çinde
kapitalistlerin her zaman yeri olacak mýdýr? Hayýr, gelecekte kesinlikle olmayacaktýr. Bu sadece Çin için deðil, bütün dünya için de
geçerlidir. Gelecekte hiç bir ülkede, ne Ýngilterede, ne Amerikada,
ne Fransada, ne Japonyada, ne Almanyada ve ne de Ýtalyada
kapitalistlere yer olmayacaktýr ve i Çin de buna bir istisna deðildir.
Sovyetler Birliði þimdiden sosyalizmi kurmuþ bir ülkedir ve hiç þüphe
yok ki bütün dünya onun izinden yürüyecektir. Çin gelecekte mutlaka sosyalizme geçecektir, bu karþý konulmaz bir kanundur. Fakat
þimdi içinde bulunduðumuz aþamada görevimiz sosyalizmi uygulamak deðil, emperyalizmi ve feodalizmi yýkmak, Çinin þimdiki yarýsömürge, yan-feodal düzenini, deðiþtirerek, halk demokrasisini
kurmaktýr. Bütün ülke gençliðinin gerçekleþtirmeye çalýþmasý gereken þey, iþte budur.
Üçüncü olarak, Çin devriminden çýkan dersler nelerdir? Gençliðimizin kavramasý gereken önemli bir mesele de budur. Gerçekte, Çinde emperyalizme ve feodalizme karþý burjuva demokratik
devrim Dr. Sun Yat-sen tarafýndan baþlatýlmýþtýr ve elli yýldan fazla
bir süredir devam etmektedir. Çine karþý yabancý kapitalist saldýrýsý
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ise yüz yýla yakýn bir süredir devam etmektedir. Bu yüzyýl boyunca,
önce Ýngiliz saldýrýsýna karþý Afyon Savaþý verildi, bunu Tayping Ýlahî
Krallýðý Savaþý, 1894 Çin-Japon Savaþý, 1898 Reform Hareketi, Yi Ho
Tuan Hareketi, 1911 Devrimi, 4 Mayýs Hareketi, Kuzey Seferi ve Kýzýl
Ordunun yürüttüðü savaþ izledi. Bu mücadeleler birbirinden farklý
olmakla beraber, hepsinin ortak hedefi yabancý düþmanlarý kovmak ya da mevcut þartlarý deðiþtirmekti. Bununla beraber az çok
berraklýða kavuþmuþ bir burjuva demokratik devrimi ancak Dr. Sun
Yat-senle baþladý. Dr. Sun Yat-senin baþlattýðý devrim, son elli yýl
içinde hem baþarýlarla hem de baþarýsýzlýklarla karþýlaþtý. 1911 Devrimi bir baþarý deðil miydi? Ýmparatoru kovalamadý mý? Diðer taraftan bir baþarýsýzlýðý da ifade ediyordu. Çünkü Ýmparatoru kovmasýna raðmen Çini emperyalist ve feodal zulümden kurtaramadý,
böylece anti-emperyalist ve anti-feodal devrimci görev tamamlanmamýþ olarak kaldý. 4 Mayýs Hareketinin hedefi neydi? Onun da
hedefi emperyalizmi [sayfa 245] ve feodalizmi yýkmaktý, fakat o da baþarýya ulaþamadý ve Çinde emperyalizmin ve feodalizmin hâkimiyeti devam etti. Ayný þey Kuzey Seferi diye bilinen devrim için de
geçerlidir; o da baþarýlar kazandý, fakat gene de yenilgiye uðradý.
Guomindangýn Komünist Partisine karþý çýkmasýndan sonra63 Çin
yeniden emperyalizmin ve feodalizmin hâkimiyeti altýna girdi. Bunun kaçýnýlmaz sonucu, Kýzýl Ordunun yürüttüðü on yýllýk savaþ oldu.
On yýl süren bu mücadele ülkenin bütününde deðil sadece bazý
kýsýmlarýnda devrimci görevleri yerine getirdi. Devrimin on yýllýk
tecrübesini özetleyecek olursak, kalýcý ve ülke çapýnda bir zafer deðil, geçici ve kýsmî zaferler kazanýldýðýný söyleyebiliriz. Dr. Sun Yatsen þöyle demiþti: Devrim henüz tamamlanmadý, bütün yoldaþlarým mücadeleye devam etmelidirler. Þimdi mesele þudur: On
yýllar süren bir mücadeleden sonra, Çin devrimi niçin hâlâ hedefine
ulaþamamýþtýr? Bunun nedenleri nelerdir? Bence iki nedeni vardýr:
Birincisi, düþmanýn kuvvetleri çok güçlüydü; ikincisi, bizim kuvvetlerimiz ise çok zayýftý. Bir taraf kuvvetli, diðer taraf ise zayýf olduðu
için devrim baþarýya ulaþamadý. Düþmanýn güçleri çok kuvvetliydi
elerken, emperyalizmin güçlerinin (baþlýca etken) ve feodalizmin
güçlerinin çok kuvvetli olduðunu kastediyorum. Kendi güçlerimizin
63
Guomindangýn Komünist Partisine karþý çýkmasýndan sonra sözleriyle
1927de Çan Kay-þekin Þanghay ve Nankingte ve Vang Çing-veyin Vuhanda
düzenledikleri karþý-devrimci darbeler kastediliyor.
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çok zayýf olduðunu söylerken de, askerî, siyasî, iktisadî ve kültürel
alanlarda zayýf olduðunu kastediyoruz. Ancak bizim zayýflýðýmýzýn
ve bunun bir neticesi olarak, anti-emperyalist ve anti-feodal görevlerimizi yerine getiremememizin baþlýca nedeni, nüfusun yüzde
doksanýný meydana getiren emekçi halkýn, iþçilerin ve köylülerin
henüz seferber edilememiþ olmasýdýr. Devrimin geçmiþ yýllardaki
tecrübelerini toparlayacak olursak, bütün ülkede halkýn tamamen
seferber edilmediðini ve gericilerin her zaman böyle bir seferberliðe karþý çýktýðýný ve onu baltaladýðýný söyleyebiliriz. Ancak, nüfusun
yüzde doksanýný meydana getiren iþçileri ve köylüleri seferber
ederek ve örgütleyerek emperyalizmi ve feodalizmi yýkmak mümkündür. Dr. Sun Yat-sen vasiyetnamesinde þöyle diyordu:
Çinin özgürlük ve eþitliðe kavuþmasý uðruna kendimi kýrk
yýldan beri millî devrim davasýna adadým. Bu kýrk yýl boyunca edindiðim tecrübeler beni, bu amaca ulaþabilmemiz için halk kitlelerini
harekete geçirmemiz ve bizi kendileriyle eþit tutan dünyanýn diðer
milletleriyle ortak bir mücadelede birleþmemiz gerektiðine kuvvetle inandýrdý. [sayfa 246]
Dr. Sunun ölümünün üstünden on yýlý aþkýn bir zaman geçti.
Bu yýllarý da eklersek, elli yýldan fazla bir zaman eder. Bu yýllar boyunca devrimden çýkan ders nedir? Esas olarak bu ders þudur:
Halk kitlelerini harekete geçirmek. Sizler ve bütün Çin gençliði bu
dersi iyi bir þekilde öðrenmelisiniz. Emperyalizmi ve feodalizmi ancak nüfusun yüzde doksanýný meydana getiren iþçi ve köylü kitlelerini seferber ederek alt edebileceðimizi bilmeliyiz. Bütün ülkenin
iþçilerini ve köylülerini seferber etmedikçe Japonyayý yenmemiz
ve yeni bir Çin kurmamýz imkânsýz olacaktýr.
Dördüncü olarak, gençlik hareketine dönelim. Yirmi yýl önce
bugün Çinde, 4 Mayýs Hareketi olarak bilinen büyük bir tarihî olay
meydana geldi. Öðrencilerin katýldýðý bu hareketin muazzam bir
önemi vardýr. 4 Mayýs Hareketinden bu yana Çin gençliði nasýl bir
rol oynadý? Bir bakýma onlar öncü rolü oynadýlar. Ýflah olmazlar
dýþýnda herkes bu gerçeði kabul etmektedir, öncü rolü ne demektir? Baþa geçip devrimci saflarýn en önünde ilerlemek demektir.
Çin halkýnýn anti-emperyalist, anti-feodal saflarýnda ülkenin genç
aydýnlarýndan ve öðrencilerden meydana gelen bir ordu vardýr. Bu
oldukça büyük bir ordudur ve canlarýný feda edenleri saymasak
bile, þimdi sayýlarý birkaç milyonu aþmaktadýr. Bu, emperyalizme
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ve feodalizme karþý kurulan cephede savaþan ordulardan biridir.
Hem de önemli bir ordudur. Fakat bu ordu yeterli deðildir; sadece
ona dayanarak düþmaný yenemeyiz, çünkü her þeye raðmen bu,
temel güç deðildir. O halde temel güç kimdir? Temel güç iþçiler ve
köylülerdir. Genç aydýnlarýmýz ve öðrencilerimiz nüfusun yüzde
doksanýný meydana getiren iþçilerin ve köylülerin arasýna gitmeli,
onlarý seferber etmeli ve örgütlemelidir. Ýþçilerden ve köylülerden
oluþan bu temel güç olmaksýzýn emperyalizme ve feodalizme karþý
savaþý kazanamayýz; bu savaþý sadece genç aydýnlardan ve öðrencilerden meydana gelen gruba dayanarak kazanamayýz. Ýþte bu
yüzden bütün ülkedeki genç aydýnlar ve öðrenciler geniþ iþçi-köylü
kitleleriyle birleþmeli, onlarla bütünleþmelidirler. Ancak o zaman
muazzam bir güç yaratýlabilir. Yüz milyonlarca insandan meydana
gelen bir güç! Ancak böyle muazzam bir güçle düþmanýn müstahkem mevkileri ele geçirilebilir ve en son kaleleri düþürülebilir. Bu
açýdan geçmiþteki gençlik hareketini gözden geçirirken, yanlýþ bir
eðilime dikkat çekmeliyiz. Geçen birkaç on yýlýn gençlik hareketinde gençliðin bir kesimi, iþçilerle ve köylülerle birleþmekte isteksizlik [sayfa 247] gösterdi ve onlarýn hareketlerine karþý tavýr aldý. Bu, gençlik
hareketi içinde bir karþý-akýmdýr. Aslýnda bu kiþiler, nüfusun yüzde
doksanýný meydana getiren kitlelerle birleþmeyi reddetmekle ve
hatta onlara tamamen karþý koyacak kadar ileri gitmekle hiç de
akýllýca davranmýyorlar. Bu iyi bir eðilim midir? Bence deðildir. Oünkü
iþçilere ve köylülere karþý çýkmakla aslýnda onlar, devrime karþý
çýkýyorlar. Ýþte bu yüzden biz onu gençlik hareketi içindeki bir karþýakým olarak niteliyoruz. Bu türden bir gençlik hareketinin sonu iyi
olmaz. Birkaç gün önce yazdýðým kýsa bir makalede belirttiðim gibi,
Son tahlilde, devrimci aydýnlarý devrimci olmayan aydýnlardan ya da karþý-devrimci aydýnlardan ayýran þey, onlarýn iþçi ve köylülerle kaynaþmak isteyip istememeleri ve bunu gerçekten yapýp
yapmamalarýdýr.
Bence geçerli olan tek ölçü budur. Bir gencin devrimci olup
olmadýðýný neye dayanarak söyleyebiliriz? Bunu nasýl anlayabiliriz?
Bunun sadece bir tek ölçüsü olabilir, o da onun geniþ iþçi ve köylü
kitleleriyle kaynaþmak isteyip istememesi ve bunu gerçekten yapýp
yapmamasýdýr. Eðer kaynaþmaya istekliyse ve gerçekte de kaynaþýyorsa devrimcidir. Aksi takdirde o devrimci deðildir ya da karþýdevrimcidir. Eðer bugün iþçi-köylü kitleleriyle kaynaþýyorsa, bugün
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bir devrimcidir. Eðer yarýn bundan vazgeçerse ya da tam tersine
halký ezerse, o zaman devrimci olmaktan çýkar ya da bir karþý-devrimci haline gelir. Bazý gençler kolayca Üç Halk Ýlkesine veya Marksizme olan inançlarýndan bahsederler, fakat bu hiç bir þeyi ispat
etmez. Hitler de sosyalizme inandýðýný söylemiyor mu? Yirmi yýl
önce Mussolini bile sosyalistti! Onlarýn sosyalizmleri ne anlama
gelir? Faþizm! Cen Du-siu da bir zamanlar Marksizme inanmýyor
muydu? Sonradan ne yaptý? Karþý-devrimin saflarýna geçti. Cang
Kuo-tao Marksizme inanmýyor muydu? Peki, þimdi kendisi nerede? Kaçtý ve bataða gömüldü. Bazý kiþiler kendilerini Üç Halk Ýlkesinin takipçileri, hatta bu ilkelerin kýdemli savunucularý olarak
tanýtýyorlar. Fakat bu kiþilerin yaptýðý nedir? Görülüyor ki, onlarýn
Milliyetçilik Ýlkesi emperyalizmle gizlice anlaþmak, Demokrasi Ýlkesi sýradan halký ezmek, Halkýn Refahý Ýlkesi ise, halkýn kanýný emmek demektir. Onlar Üç Halk Ýlkesinin lafýný ediyorlar fakat içlerinden
bunlarý reddediyorlar. O halde bir kiþiyi deðerlendirirken, onun Üç
Halk Ýlkesine samimiyetle mi yoksa sahte bir þekilde mi baðlý olduðunu, gerçek mi [sayfa 248] yoksa sahte bir Marksist mi olduðunu
tayin etmek için onun geniþ iþçi-köylü kitlelerine karþý tavrýna bakmamýz yeterlidir. O zaman onun gerçekte nasýl bir kiþi olduðunu
anlarýz. Tek ölçü budur ve bundan baþka ölçü yoktur. Ülkemiz gençlerinin bu kötü karþý-akým tarafýndan sürüklenmeye her zaman
karþý koyacaklarýný, iþçi ve köylüleri dostlarý olarak göreceklerini ve
aydýnlýk bir geleceðe doðru ilerleyeceklerini ümit ediyorum.
Beþinci olarak, içinde bulunduðumuz Japonyaya Karþý Direnme Savaþý, Çin devriminin aþamalarý içinde en büyüðü, en dinamiði ve en canlýsý olan yeni bir aþamayý belirlemektedir. Bu aþamada gençlik muazzam sorumluluklar yüklenmektedir. Devrimci hareketimiz geçmiþ yýllarda birçok mücadele aþamasýndan geçti, fakat hiç bir aþamada þimdiki Direnme Savaþý döneminde olduðu
kadar geniþ boyutlara ulaþmadý. Bugün Çin devrimini geçmiþteki
devrimlerden ayýran özellikler bulunduðunu ve yenilgiden zafere
dönüþtürmeyi baþaracaðýný söylerken, Çin halk kitlelerinin ilerleme
kaydettiðini kastediyoruz. Gençliðin ilerlemesi bunun en açýk kanýtýdýr. Dolayýsýyla Japonyaya karþý savaþ zafere ulaþmalýdýr ve mutlaka ulaþacaktýr. Herkesin bildiði gibi, bu savaþta temel siyasetimiz
Japonyaya Karsý Millî Birleþik Cephedir. Cephenin hedefi Japon
emperyalizmini ve onun Çinli iþbirlikçilerini devirmek, eski Çini ye-
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ni bir Çin haline getirmek ve bütün milleti içinde bulunduðu yarý-sömürge yarý-feodal durumdan kurtarmaktýr. Bugün Çin gençlik hareketinin birlikten yoksun oluþu önemli bir zaaftýr. Birlik için çalýþmaya
devam etmelisiniz, çünkü birlikten kuvvet doðar. Bütün ülke gençliðine þimdiki durumu anlamalarýnda, birliði saðlamalarýnda ve Japonyaya karþý sonuna kadar direnmelerinde yardýmcý olmalýsýnýz.
Altýncý ve sonuncu olarak, Yenandaki gençlik hareketi hakkýnda konuþmak istiyorum. Yenandaki gençlik hareketi bütün ülkedeki gençlik hareketi için bir örnektir. Onun yönü bütün ülkedeki
gençlik hareketinin yönü olmalýdýr. Neden? Çünkü doðru olan yön
budur. Gördüðünüz gibi birlik meselesinde Yenan gençliði görevini
iyi, hem de çok iyi bir þekilde yerine getirmiþtir. Yenan gençliði, dayanýþma ve birliði saðlamýþtýr. Yenandaki genç aydýnlar ve öðrenciler, genç iþçiler ve köylüler tamamen birleþmiþ durumdadýrlar. Ülkenin her yanýndan ve hatta yurt dýþýndaki Çinli topluluklardan çok
sayýda devrimci genç öðrenim görmek için Yenana geldiler. Bu
toplantýya katýlanlarýn çoðu Yenana binlerce mil uzaklýktaki yerlerden gelmiþ [sayfa 249] bulunuyor. Soyadýnýz ister Çang, ister Li olsun,
kadýn erkek, iþçi ya da köylü, hepiniz ayný þekilde düþünüyorsunuz.
Bu bütün ülke için bir örnek teþkil etmez mi? Yenan gençliði
kendi içinde birleþmiþ olmanýn yanýsýra, iþçi ve köylülerle kaynaþmýþ
durumdadýr. Ve her þeyden çok bu, sizi bütün ülke için bir örnek
haline getirmektedir. Siz ne yaptýnýz? Devrim teorisini, Japonyaya
karþý direniþin ve milleti kurtarmanýn ilkelerini ve yöntemlerini incelediniz. Üretim kampanyasýný yürüttünüz ve binlerce dönümlük
çorak topraðý iþlenebilir hale getirdiniz. Konfüçyüs hiç bir zaman
topraðý iþlememiþ ya da tarla sürmemiþti. Okulunda birçok öðrencisi vardý: Yetmiþ deðerli bilgin ve üç bin mürit. Oldukça etkileyici
bir okul! Fakat onun öðrencilerinin sayýsý Yenandakilerden çok daha
azdý, üstelik onlar üretim kampanyalarýndan da pek hoþlanmazlardý.
Bir öðrencisi ona tarlanýn nasýl sürüleceðini sorduðu zaman, Konfüçyüs, bilmiyorum, o iþte bir çiftçi kadar usta deðilim diye cevap
vermiþti. Daha sonra sebzenin nasýl yetiþtirileceði sorulduðu zaman,
Bilmiyorum, ben o iþte bir bostancý kadar usta deðilim diye cevap vermiþti. Eski çaðlarda Çin gençliði bir bilgenin denetiminde
eðitim gördüðü zaman ne devrimci teoriyi öðrenirdi ne de üretime
katýlýrdý. Bugün, ülkemizin büyük bir bölümündeki okullarda çok az
devrimci teori öðretiliyor ve üretim hareketi gibi þeylere ise hiç
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rastlanmýyor. Gençler sadece burada, Yenanda ve düþman hatlarýnýn gerisindeki Japon aleyhtarý üs bölgelerinde tamamen farklýdýrlar. Onlar Japonyaya karþý direniþte ve milletin kurtarýlmasýnda
öncülük yapýyorlar, çünkü onlarýn siyasî yönelimleri ve çalýþma yöntemleri doðrudur. Ýþte bu nedenle Yenandaki gençlik hareketinin,
bütün ülkedeki gençlik hareketine örnek olduðunu söylüyorum.
Bugünkü toplantýmýzýn büyük önemi vardýr. Bütün söylemek istediklerimi söyledim. Hepinizin Çin devriminin son elli yýllýk tecrübelerini inceleyeceðinizi, onun iyi taraflarýný geliþtirip, hatalarýný atacaðýnýzý ümit ediyorum. Böylece gençlik bütün ülkenin halkýyla tek
bir vücut haline gelecek ve devrim yenilgiden zafere doðru bir dönüþ
yapacaktýr. Gençlik ve bütün millet seferber edildiði, örgütlendiði
ve birleþtirildiði zaman Japon emperyalizmi yýkýlacaktýr. Her genç
kendisine düþen sorumluluðu yüklenmelidir. Her biriniz geçmiþtekinden farklý olmalý, gençliði birleþtirmede, Japon emperyalizmini yýkmak için bütün ülke halkýný örgütlemede ve eski Çini yeni
Çine dönüþtürmede kararlý olmalýsýnýz. Hepinizden bunu bekliyorum. [sayfa 250]
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TESLÝMÝYETÇÝ FAALÝYETLERE KARÞI ÇIKALIM
30 Haziran 1939

Çin milletinin Japon saldýrýsýyla karþý karþýya kalmasýndan bu
yana en önemli mesele savaþmak ya da savaþmamak olmuþtur.
Bu mesele 18 Eylül 1931 Olayýndan 7 Temmuz 1937 Lukuçiao Olayýna kadar olan dönemde ciddi tartýþmalara yol açtý. Bütün yurtsever
siyasî partiler ve gruplar ve bütün yurtseverler þu sonuca vardýlar:
Savaþmak yaþamak, savaþmamak yok olmak demektir. Bütün
teslimiyetçiler ise þu sonuca vardýlar: Savaþmak yok olmak, savaþmamak yaþamak demektir. Bir süre için meseleyi Lukuçiaodaki
direniþin gürleyen toplarý tayin etti. Direniþin gürleyen toplarý birinci
sonucun doðru, ikincisinin ise yanlýþ olduðunu ilan etti. Fakat mesele neden geçici olarak hallolmuþtu da kesin olarak hallolmamýþtý?
Çünkü Japon emperyalistleri Çini teslim olmaya zorlama siyasetini
benimsemiþler, uluslararasý teslimiyetçiler64 bir uzlaþma saðlamaya
64
Uluslararasý teslimiyetçiler, Çini feda ederek Japonya ile uzlaþmayý planlayan
Ýngiliz ve ABD emperyalistleriydi.
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çalýþmýþlar ve Japonyaya karþý cephemiz içindeki bazý kiþiler bocalamýþlardý. Þimdi mesele biraz farklý bir ifade ile ya savaþ ya barýþ
meselesi olarak yeniden ortaya getirilmektedir. Böylece Çinde savaþa devam etmek isteyenler ite barýþ yapmak isteyenler arasýnda
bir tartýþma ortaya çýkmýþtýr. Her iki grubun tavrý da eskisinin aynýdýr: Savaþ grubunun vardýðý sonuç savaþmak yaþamak, barýþ yapmak yok olmak demektir, barýþ grubunun vardýðý sonuç ise barýþ
yapmak yaþamak, savaþmak yok olmak demektir þeklindedir. Birinci grup bütün yurtsever partilerden ve bütün yurtseverlerden meydana gelmektedir ve bunlar milletin büyük çoðunluðunu oluþturmaktadýrlar. Ýkinci grup, yani teslimiyetçiler ise sadece Ja- ponyaya karþý
cephe içinde bocalayan küçük bir azýnlýktan ibarettir. Sonuç olarak
barýþ grubu yalana dayanan propagandaya ve hepsinden çok antikomünist propagandaya baþvurmak [sayfa 252] zorunda kaldý. Mesela,
Komünist Partisi yýkýcý faaliyetlere giriþiyor, Sekizinci Yol Ordusu
ve Yeni Dördüncü Ordu savaþmadan dolanýp duruyor ve emirlere
uymayý reddediyor, Þensi-Kansu-Ningsia Sýnýr Bölgesinde ayrýlýkçý bir rejim kurulmuþtur ve sýnýrlarý ötesine de yayýlmaktadýr, Komünist Partisi, hükümeti devirmek için komplolar tezgahlýyor, ve
hatta Sovyetler Birliði Çine saldýrmayý planlýyor gibi bir sürü yalan
yanlýþ haberler, raporlar, belgeler ve kararlar uyduruyor ve bunlarý
yayýyordu. Amacý, gerçekleri örtbas ederek ve kamuoyunu yanýltarak, barýþ yapmak ya da baþka bir deyiþle teslim olmaktýr. Barýþ
grubu, yani teslimiyetçiler grubu bütün bunlarý, Guomindang-Komünist iþbirliðini yýkamadýðý, Japonyaya Karþý Millî Birleþik Cepheyi
bölemediði ve Japonyaya karþý birleþik cephenin kurucusu ve savunucusu olan Komünist Partisine karþý savaþmadan Japonyaya
teslim olamayacaðý için yapýyor. Ýkincisi, Japon emperyalizminin
taviz vereceðini umuyor. Japonyanýn oldukça yorulduðuna ve temel
siyasetini deðiþtireceðine, Orta, Güney ve hatta Kuzey Çinden
gönüllü olarak çekileceðine ve böylelikle Çinin daha fazla savaþmadan zafere ulaþabileceðine inanýyor. Üçüncüsü, umudunu uluslararasý baskýya baðlýyor.
Barýþ grubuna dâhil olan birçok kimse büyük devletlerin,
sadece bazý tavizler vermesi ve böylece barýþ anlaþmasýný kolaylaþtýrmasý için Japonyaya baský yapmalarýna deðil, ayný zamanda Çin
hükümetine de baský yapmalarýna bel baðlýyorlar. Böylece, savaþ
grubuna: Bakýn, bugünkü uluslararasý ortamda barýþ yapmak zorun-
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dayýz! ve Bir Uluslararasý Pasifik Konferansý65 Çinin yararýna olur.
Bu, yeni bir Münih66 deðil, Çinin yeniden canlanmasý yönünde bir
adým olur! diyebilmeyi hesaplýyorlar. Barýþ grubunun, yani Çinli
teslimiyetçilerin görüþlerinin, taktiklerinin ve planlarýnýn hepsi bundan ibarettir.
Oyun, sadece bizzat Vang Çing-vey tarafýndan deðil, daha da
vahimi, Japonyaya karþý cephe içinde gizlenen ve onunla bir çeþit
düet67 ya da ortak gösteride iþbirliði yapan daha birçoklarý tarafýndan da oynanmaktadýr. Bu oyunda bazýlarý kötü adamýn beyaz maskesini, diðerleri ise kahramanýn kýzýl maskesini takmaktadýr.
Biz Komünistler, her zaman savaþa devam etmekten yana
olanlarý desteklediðimizi ve barýþtan yana olanlara kesinlikle karþý
olduðumuzu açýkça ilan ettik. Bizim bir tek isteðimiz var. O da,
bütün diðer yurtsever partilerle ve bütün diðer yurtseverlerle [sayfa 253]
birlikte, birliði saðlamlaþtýrmak ve millî birleþik cepheyi ve Guomjndang-Komünist iþbirliðini saðlamlaþtýrmak. Üç Halk Ýlkesini uygulamak, Direnme Savaþýný sonuna kadar sürdürmek, ta Yalu Irmaðýna
kadar savaþmak ve bütün kaybedilmiþ topraklarýmýzý geri almaktýr.68 Anti-Komünist bir hava yaratan, Guomindang ile Komünist Par65
Tasarlanan Uluslararasý Pasifik Konferansýna, Uzak Doðunun Münihi adý
verilmiþti. Çünkü Ýngiliz, ABD ve Fransýz emperyalistleri barýþ yapmaktan yana olan
Çinli grupla iþbirliði halinde, Çini satarak Japonya ile bir uzlaþmaya varmayý planlýyorlardý. Mao Zedung yoldaþýn bu makalede çürüttüðü, böyle bir konferansýn Doðunun Münihi olmayacaðý yolundaki gülünç iddia Çan Kay-þeke aitti.
66
1938 Eylülünde Ýngiliz, Fransýz, Alman ve Ýtalyan hükümet baþkanlarý Almanyada Münihte toplandýlar ve Ýngiltere ve Fransanýn Sovyetler Birliðine yapýlacak
bir Alman saldýrýsýna karþýlýk Çekoslovakyayý Almanyaya terketmelerini öngören
Münih Anlaþmasýný imzaladýlar. 1938de ve 1939da Ýngiliz ve ABD emperyalizmi
Çini feda ederek Japon emperyalizmi ile uzlaþmaya varmak için çeþitli giriþimlerde
bulundu. 1939 Haziranýnda Mao Zedung yoldaþ bu makaleyi yazdýðý sýrada Ýngiltere
ile Japonya arasýnda bu planý gerçekleþtirmek için görüþmeler yapýlmaktaydý. Buna,
Ýngiltere, Fransa, Almanya ve Ýtalyanýn Münihdeki komplosuna benzerliði yüzünden
Doðunun Münihi adý verilmiþti.
67
Düet, Çan Kay-þek ve Vang Çing-vey tarafýndan oynanýyordu. Vang Çing-vey,
açýk teslimiyetçilerin, Çan Kay-þek ise Japonyaya karþý cephe içinde gizlenen teslimiyetçilerin elebaþlarýydýlar.
68
1939 Ocaðýnda Guomindangýn 5. Merkez Yürütme Komitesinin 5. Genel
Toplantýsýnda, Çan Kay-þek Direnme Savaþýný sonuna kadar sürdürün sloganýndaki
sonuna kadar sözüyle Lukuçiao Olayýndan önceki durumu geri getirmeyi kastettiðini açýkça ilan etti. Bu yorum Kuzey ve Kuzeydoðu Çindeki geniþ bölgelerin Japon iþgaline terkedilmesi anlamýna geliyordu. Bu yüzden Çan Kay-þekin bu teslimiyetçi siyasetine karþý çýkmak için, Mao Zedung yoldaþ sonuna kadar sözünün
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tisi arasýnda sürtüþme69 tezgâhlayan ve hatta iki parti arasýnda
yeniden bir iç savaþ kýþkýrtmaya çalýþan açýk ve gizli Vang Çingveyleri kararlýlýkla mahkûm ediyoruz. Onlara þöyle diyoruz: Bölücü
komplolarýnýz aslýnda teslimiyet için hazýrlýktan baþka bir þey deðildir ve bölücü ve teslimiyetçi siyasetiniz bir avuç insanýn bencil çýkarlarý uðruna milletin çýkarlarýný satma yolundaki genel planýnýzý
açýða vurmaktan baþka bir iþe yaramamaktadýr. Ýnsanlar kör deðildir ve komplolarýnýzýn farkýna varacaklardýr. Pasifik Konferansý Doðunun Münihi olmayacaktýr þeklindeki saçma görüþü kesinlikle
reddediyoruz. Sözümona Pasifik Konferansý hiç þüphe yok ki Doðunun Münihi, yani Çini ikinci bir Çekoslovakya haline getirmenin
hazýrlýðý olacaktýr. Japon emperyalizminin aklýný baþýna toplayacaðý
ve tavizler vereceði yolundaki temelsiz iddiayý kesinlikle reddediyoruz. Japon emperyalizmi Çini boyunduruk altýna alma temel siyasetini asla deðiþtirmeyecektir, Japonyanýn, Vuhanýn düþüþünden
sonraki tatlý sözleri (mesela görüþmelerde Millî Hükümeti taraf
olarak kabul etmeme70 siyasetini terkedeceði ve millî hükümeti
karþý taraf olarak tanýyacaðý ya da belli þartlarda askerlerini Orta ve
Güney Çinden çekeceði yolundaki görüþ), balýðý kurnazca avlamak için takýlan bir yemden baþka bir þey deðildir; dolayýsýyla, kim
bu yemi yutarsa, bir güzel piþirileceðini bilmelidir.
Uluslararasý teslimiyetçiler Çini teslim olmaya zorlamak için
ayný þekilde kurnazca bir siyaset izlemektedirler. Uluslararasý teslita Yalu Irmaðýna kadar savaþmak ve kaybedilmiþ bütün topraklarýmýzý geri almak
anlamýna geldiðini özellikle belirtti.
69
Sürtüþme deyimi o sýralarda, Japonyaya Karþý Millî Birleþik Cepheyi yýkmak
ve Komünist Partisine ve ilerici güçlere karþý çýkmak için Sekizinci Yol Ordusuna ve
Yeni Dördüncü Orduya karþý katliamlara ve büyük çapta saldýrýlara giriþen Guomindang gericilerinin çeþitli gerici siyasî ve askerî eylemlerine atýf yapmak için geniþ
ölçüde kullanýlýyordu.
70
13 Aralýk 1937de Nankingin Japonlar tarafýndan iþgalinden sonra Japon hükümeti 16 Ocak 1938de bir bildiri yayýnladý. Bu bildiride, Japonyanýn görüþmelerde
Millî Hükümeti taraf olarak kabul etmeyeceði ve yeni bir hükümet kurulmasýný beklediði belirtiliyordu. 1938 Ekiminde Japon birliklerinin Kanton ve Vuhaný iþgalinden
sonra, Japon hükümeti, Çan Kay-þekin yalpalamasýndan yararlanarak onu teslimiyete zorlamak için siyasetini deðiþtirdi. Japon hükümeti 3 Kasýmda baþka bir bildiri
daha yayýnladý. Bu bildirinin bir yerinde þöyle deniyordu: Millî Hükümet bugüne
kadar izlediði hatalý siyaseti terkettiði, eski duruma dönmek ve barýþý ve düzeni korumak için yeni görevliler atadýðý takdirde, Ýmparatorluk onunla görüþmelere girmekten kaçýnmayacaktýr.
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miyetçiler, kendileri daðýn tepesine kurulup kaplanlarýn dövüþünü
seyreder ve baþkalarýnýn sýrtýndan kâr saðlamak amacýyla arabuluculuk yapmak için sözümona bir Pasifik Konferansý tezgâhlayacak
uygun bir fýrsat kollarken, Çine karþý Japon saldýrýsýný teþvik ettiler.
Böyle komploculara ümit baðlayan herkes fena halde aldatýldýðýný
görecektir.
Bir zamanlarýn savaþmalý mý savaþmamalý mý sorusu þimdi
savaþa devam etmeli mi yoksa barýþ mý yapmalý sorusuna dönüþtü;
fakat aslýnda her ikisi de ayný sorudur, bütün sorularýn en önemlisi
en temel olanýdýr. Son altý ayda Japonyanýn Çini teslim olmaya
zorlama siyasetini sürdürmesiyle, uluslar arasý [sayfa 254] teslimiyetçilerin faaliyetlerini yoðunlaþtýrmalarýyla ve en önemlisi Japonyaya
karþý cephemizdeki bazý kiþilerin her zamankinden fazla bocalamalarýyla barýþ ya da savaþ meselesi etrafýnda büyük bir gürültü
koparýlmýþ ve böylece teslimiyet bugünkü siyasî durumda esas tehlike haline gelmiþtir. Teslimiyetçilerin ilk ve en önemli giriþimi, komünizmle savaþmak için hazýrlýklar yapmak, yani Guomindang-Komünist iþbirliðini ve Japonyaya karþý cephenin birliðini yýkmaktýr. Bu
þartlar altýnda bütün yurtsever partiler ve bütün yurtseverler teslimiyetçi faaliyetleri yakýndan izlemeli ve bugünkü durumun esas niteliðini, yani teslimiyetin baþlýca tehlike, anti-komünizmin ise teslimiyeti
hazýrlayan bir adým olduðunu kavramalý ve teslimiyete ve bölünmeye karþý çýkmak için ellerinden geleni yapmalýdýrlar. Hiç bir grubun, Japon emperyalizmine karþý verilen savaþý, bütün milletin bedelini kanla ödediði iki yýllýk bir savaþý baltalanmasýna ya da bu savaþa ihanet etmesine hiç bir zaman izin verilmemelidir. Hiç bir grubun, bütün ülkenin ortak çabasýyla meydana getirilen Japonyaya
karþý millî birleþik cepheyi yýkmasýna ya da bölmesine izin verilmemelidir.
Savaþý sürdürür ve birlikte sebat edersek, Çin yaþayacaktýr.
Barýþ yapar ve bölücülükte ýsrar edersek, Çin yok olacaktýr.
Hangisini reddedeceðiz, hangisini kabul edeceðiz?
Yurttaþlarýmýz bir an önce seçimlerini yapmalýdýr.
Biz Komünistler, kesinlikle savaþmayý sürdürecek ve birlikte
sebat edeceðiz.
Bütün yurtsever partiler ve bütün yurtseverler savaþmaya devam edecek ve birlikte sebat edeceklerdir.
Teslim olmayý ve bölünmeyi tezgâhlayan teslimiyetçiler bir
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süre için üstünlük kazansalar bile eninde sonunda maskeleri düþecek ve halk tarafýndan cezalandýrýlacaklardýr, Çin milletinin tarihî
görevi, birleþik direnme yoluyla kurtuluþa ulaþmaktýr. Teslimiyetçilerin istedikleri ise bunun tam tersidir; fakat ne kadar üstünlük kazanýrlarsa kazansýnlar, kendilerine kimsenin zarar veremeyeceðini
hayal ederek ne kadar sevinirlerse sevinsinler bütün halkýn onlara
vereceði cezadan kurtulamayacaklardýr.
Teslimiyete ve bölünmeye karþý çýkalým. Þimdi, bütün yurtsever siyasî partilerin, gruplarýn ve bütün yurtseverlerin karþý karþýya
bulunduðu acil görev budur. Bütün ülke halký birleþin! [sayfa 255]
Direnmede ve birlikte sebat edin ve teslimiyet ve bölünme
için giriþilen bütün komplolarý yerle bir edin! [sayfa 256]
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GERÝCÝLER CEZALANDIRILMALIDIR*
1 Aðustos 1939

Bugün 1 Aðustosta, burada bir anma toplantýsý için bir araya
gelmiþ bulunuyoruz. Bu anma toplantýsýný niçin yapýyoruz? Çünkü
gericiler bizim devrimci yoldaþlarýmýzý, Japonyaya karþý savaþanlarý
öldürdüler. Bugün öldürülmesi gerekenler kimlerdir? Çinli hainler
ve Japon emperyalistleri. Çin, Japon emperyalizmine karþý iki yýldýr
savaþýyor, fakat netice henüz belli deðildir. Hainler hâlâ çok faaldir
ve onlardan öldürülenlerin sayýsý pek azdýr. Oysa öldürülenler, hepsi de Japonyaya karþý savaþçýlar olan bizim devrimci yoldaþlarýmýzdýr. Onlarý kim öldürdü? Askerler öldürdü. Askerler neden Japonyaya
karþý savaþanlarý öldürdü? Çünkü onlar emir almýþlardý, belli kiþiler
onlara öldürme emrini vermiþti. Onlara öldürme emrini veren kimdi? Gericiler.71 Yoldaþlar! Japonyaya karþý savaþanlarý kim öldür* Bu konuþma Mao Zedung yoldaþ tarafýndan, Pinkiang þehitlerini anmak için
Yenan halkýnýn düzenlediði anma toplantýsýnda yapýlmýþtýr.
71
Bu gericiler Çan Kay-þek ve þürekâsýydý. 12 Haziran 1939da Guomindangýn
27. Grup Ordusu Çan Kay-þekden aldýðý gizli bir emirle asker göndererek, Yeni
Dördüncü Ordunun Hunan Eyaletindeki Pinkiang Ýrtibat Bürosunu kuþattý ve Yeni
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mek isteyebilir? En baþta Japon emperyalistleri, ondan sonra da
Vang Çing-vey gibi Çinli iþbirlikçiler ve hainler. Fakat cinayetin iþlendiði yer Þanghay, Peyping, Tienzin, Nanking ya da Japon saldýrganlarýnýn ve Çinli iþbirlikçilerin iþgalinde olan bir yer deðildi. Cinayet
Pinkiangda, Direnme Savaþýnýn cephe gerisinde iþlendi; ve cinayet
kurbanlarý arasýnda Tu Çeng-kun ve Lo Zu-ming yoldaþlar gibi, Yeni
Dördüncü Ordunun Pinkiang Ýrtibat Bürosunun sorumlusu olan
yoldaþlar vardý. Cinayetin, Japon emperyalistlerinin ve Vang Çingveyih emriyle hareket eden bir Çinli gericiler çetesi tarafýndan iþlendiði açýktýr. Teslim olmaya hazýrlanan bu gericiler Japonlara ve Vang
Çing-veye yaranmak için onlarýn emirlerini yerine [sayfa 258] getirdiler;
ilk öldürdükleri de Japonyaya karþý en kararlý savaþanlar oldu. Bu
Önemsiz bir mesele deðildir; bu cinayete karþý sesimizi yükseltmeli, onu mahkûm etmeliyiz!
Þimdi bütün millet Japonyaya karþý direniyor ve direniþ için
halkýn büyük birliðini kurmuþ bulunuyor. Fakat bu birliðin içinde
hainler ve teslimiyetçiler var. Onlar ne yapýyorlar? Japonyaya karþý
savaþanlarý öldürüyor, ilerlemeye engel oluyorlar, Japon saldýrganlarý ve Çinli iþbirlikçileriyle elele çalýþarak teslimiyete giden yolu açýyorlar.
Japonyaya karþý savaþan yoldaþlarýmýzýn öldürülmesi ile ortaya çýkan bu vahim durum karþýsýnda harekete geçen oldu mu?
Cinayet 12 Haziranda öðleden sonra saat üçte iþlendi. Bugün Aðustosun Tidir, bütün bu süre zarfýnda herhangi bir giriþimde bulunan
oldu mu? Hayýr, kimlerin harekete geçmesi gerekirdi? Ülkenin kanunlarýna göre, kanunlarý uygulayanlar harekete geçmeliydiler. Eðer
böyle bir þey Þensi-Kansu-Ningsia Sýnýr Bölgesinde cereyan etmiþ
olsaydý, bizim yüksek mahkememiz çoktan harekete geçmiþ olurdu. Fakat Pinkiang katliamýnýn üzerinden neredeyse iki ay geçmiþ
olduðu halde adalet mekanizmasý harekete geçmemiþtir. Bunun
nedeni nedir? Bunun nedeni, Çinin birleþmiþ olmamasýdýr.72
Dördüncü Ordunun kurmay subayý olan Tu Çeng-kun yoldaþý, Sekizinci Yol
Ordusunda emir subayý olan Binbaþý Lo Zu-ming yoldaþý ve diðer dört yoldaþý
hunharca katletti. Bu katliam sadece Japon aleyhtarý demokratik üs bölgelerindeki
halk tarafýndan deðil, fakat Guomindang bölgelerindeki namuslu insanlar tarafýndan
da öfkeyle karþýlandý.
72
Mao Zedung yoldaþ, Guomindang gericilerinin birleþmeyi, komünistlerin
önderliðindeki Japon aleyhtarý silahlý kuvvetleri ve üs bölgelerini tasfiye etme
planlarýnýn bahanesi olarak kullanmalarýný önlemek amacýyla bu terimin tanýmýný
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Çin birleþtirilmelidir. Birlik olmadan zafer kazanýlamaz. Peki,
ama birleþme ne demektir? Bu herkesin Japonyaya karþý direnmesi, herkesin birleþmesi ve ilerleme için çalýþmasý, gerektiði yerde
mükâfatlarýn ve cezalarýn verilmesi demektir. Mükâfatlandýrýlmasý
gerekenler kimlerdir? Japonyaya karþý direnenler, birliði savunanlar ve ilerici olanlar. Cezalandýrýlmasý gerekenler kimlerdir? Direniþi,
birliði ve ilerlemeyi baltalayanlar, iþbirlikçiler ve gericiler. Ülkemiz
þimdi birleþtirilmiþ durumda mýdýr? Hayýr. Pinkiang katliamý bunu
ortaya koyuyor. Birliðin olmasý gereken yerde bunun saðlanamadýðýný gösteriyor. Uzun süredir bütün ülkenin birleþtirilmesini talep
ediyoruz. Birincisi, Direnme Savaþý temelinde birleþme. Ama þimdi,
Tu Çeng-kun, Lo Zu-ming ve Japonyaya karþý direnen diðer yoldaþlarýmýz mükâfatlandýrýlmak þöyle dursun hunharca katledilirken, direnmeye karþý çýkan alçaklar teslim olmaya hazýrlanýyorlar ve emniyeti cezasýz býrakýyorlar. Bu birleþmek demek deðildir. Bu alçaklara
ve teslimiyetçilere karþý çýkmalý ve katilleri tutuklamalýyýz. Ýkincisi,
birlik temelinde birleþme. Birliði savunanlar mükâfatlandýrýlmalý, birliði zayýflatanlar cezalandýrýlmalýdýr. Fakat þimdi, Tu Çeng-kun, Lo
Zu-ming ve birliði savunan [sayfa 259] diðer yoldaþlar cezalandýrýldýlar,
hunharca katledildiler; buna karþýlýk birliði baltalayan alçaklar cezasýz kaldýlar. Bu, birleþmek demek deðildir. Üçüncüsü, ilerleme
temelinde birleþme. Bütün ülke ileriye doðru gitmeli, geri olanlar
ileri olanlara ayak uydurmaya çalýþmalýdýr. Ýleri olanlar, geri olanlar
tarafýndan geriye çekilmemelidirler. Pinkiangdaki kasaplar ilerici
kiþileri öldürdüler. Direnme Savaþýnýn baþlamasýndan beri yüzlerce
Komünist ve yurtsever öldürüldü. Pinkiang katliamý bunlarýn sadece en sonuncu örneðidir. Bunun devam etmesi Çin için felaket
olur, çünkü Japonyaya karþý direnen herkes öldürülebilir. Bu cinayetlerin anlamý nedir? Bunun anlamý þudur: Japon emperyalistlerinyaptý. Guomindang ve Komünist Partisinin Japonyaya karþý direnme için yeniden
iþbirliði yapmaya baþlamasýndan sonra, birleþme sloganý Guomindangýn Komünist
Partisine saldýrmak için kullandýðý baþlýca silah haline geldi. Guomindang, Komünist
Partisini daima farklý olmaya çalýþmakla, birleþmeyi kösteklemekle ve direnme
davasýna zarar vermekle itham ediyordu. Bu gerici yaygara Ocak 1939da Guomindang 5. Merkez Yürütme Komitesinin 5. Genel Toplantýsýnýn, Çan Kay-þekin teklifiyle
Kökü Dýþarýda Partilerin Faaliyetlerini Kýsýtlama Tedbirlerini kabul etmesinden
sonra daha da arttý. Mao Zedung yoldaþ birleþme sloganýný Guomindang gericilerinin elinden alarak, Guomindangýn halka ve millete karþý yürüttüðü bölücü faaliyetlere
karþý çýkmak için, devrimci bir slogan haline getirdi.

248

Mao Zedung
Seçme Eserler-II

den ve Vana Çing-veyden emir alan Çin gericileri teslim olmaya
hazýrlanýyorlar ve iþte bu yüzden Japonyaya karþý savaþanlarý, Komünistleri ve yurtseverleri öldürmekle iþe baþladýlar. Buna bir son
verilmediði takdirde, Çin, bu gericilerin ellerinde mahvolup gidecektir. Bu nedenle bu cinayetler bütün ülkeyi ilgilendirmekte ye
büyük önem taþýmaktadýr. Biz Millî Hükümetin bu gericileri en aðýr
bir þekilde cezalandýrmasýný, talep etmeliyiz. Ayný zamanda yoldaþlar,
Japon emperyalizminin son zamanlarda yýkýcý faaliyetlerini artýrdýðýný, uluslararasý emperyalizmin Japonyaya daha fazla yardým ettiðini73 ve Çindeki hainlerin, hem açýk hem de gizli Vang Çing-veylerin Direnme Savaþýný daha faal bir þekilde baltalamaya baþladýklarýný,
birliði bozmaya ve zamanýn akýþýný tersine çevirmeye çalýþtýklarýný
görmelidirler. Gericiler ülkenin büyük bir kýsmýný teslim etmek, içerde bir bölünme yaratarak bir iç savaþ baþlatmak istiyorlar. Þu anda,
Kökü Dýþarýda Partilerin Faaliyetlerini Kýsýtlama Tedbirleri74 diye
bilinen gizli tedbirleri yaygýn bir þekilde uyguluyorlar. Bunlar, Japon
emperyalizminin iþine yarayan ve direnmenin, birliðin ve ilerlemenin zararýna olan, köküne kadar gerici tedbirlerdir. Kökü dýþarýda
partiler kimlerdir? Japon emperyalistleri, Vang Çing-vey ve hainlerdir. Çin Komünist Partisi ve Japonyaya karþý direnmede birleþmiþ
olan bütün diðer Japon aleyhtarý siyasî partilere nasýl kökü dýþarda
partiler denilebilir? Ne var ki, teslimiyetçiler, gericiler ve iflah ol73
Vuhanýn 1938 Ekiminde düþmesinden sonra Japonyanýn temel siyaseti, siyasî
yollardan Guomindangý teslim olmaya zorlamak haline geldi. Aralarýnda Ýngiliz ve
Amerikan emperyalistleri de olmak üzere uluslararasý emperyalizm sürekli olarak,
Çan Kay-þeke barýþ yapmasýný öneriyor ve Ýngiliz Baþbakaný Çembýrlayn da sözümona Uzak Doðunun yeniden inþa edilmesine Ýngilterenin de katýlacaðýný belirtiyordu. 1939da Japon saldýrganlarý ve uluslararasý emperyalistler fesat kampanyalarým
hýzlandýrdýlar. Ayný yýlýn Nisan ayýnda, Ýngilterenin Çin sefiri Klarkker, Çan Kay-þekle Japon saldýrganlarý arasýnda barýþ görüþmeleri yapýlmasý için arabuluculuk yaptý.
Temmuz ayýnda Ýngiltere ile Japonya arasýnda yapýlan bir anlaþmayla Ýngiliz Hükümeti, Japonyanýn Çinde yarattýðý fiilî durumu tanýmaya hazýr olduðunu kabul etti.
74
Kökü Dýþarýda Partilerin Faaliyetlerini Kýsýtlama Tedbirleri Guomindangýn
merkez yönetimi tarafýndan 1939 yýlýnda gizlice yayýnlandý. Halkýn bütün Japon
aleyhtarý örgütlerini daðýtmak amacýyla, Komünist ve diðer bütün ilerici fikir, konuþma
ve eylemlere aðýr kýsýtlamalar koydu. Ayný zamanda, Guomindanga göre Komünistlerin en faal olduðu yerlerde, kolektif sorumluluk ve kolektif ceza kanununun
uygulanmasýný ve aslýnda karþý-devrimci bir gizli örgüt olan haberalma þebekesinin
genel olarak pao-çiya örgütleri içinde kurulmasýný þart koþuyordu. Pao ve çiya Guomindang faþist rejiminin o zamanki temel yönetim birimleriydi. On aile bir çiyayý,
on çiya da bir paoyu meydana getiriyordu.
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mazlar, bilinçli olarak Japonyaya karþý olanlarýn saflarýnda sürtüþme
yaratýyorlar ve birliði bozuyorlar. Bu þekilde davranmak doðru mudur, yanlýþ mýdýr? Kesinlikle yanlýþtýr! (alkýþlar) Eðer kýsýtlama olacaksa ne tür insanlar kýsýtlanmalýdýr? Japon emperyalistleri, Vang
Çing-vey, gericiler ve teslimiyetçiler, (aIkýþIar) Japonyaya karþý direnmede [sayfa 260] en kararlý, en devrimci ve en ilerici olan Komünist
Partisini kýsýtlamak niye? Bu kesinlikle yanlýþtýr. Biz Yenan halký buna
kesinlikle karþý olduðumuzu bildiriyor ve bunu þiddetle protesto
ediyoruz, (alkýþlar) Kökü Dýþarýda Partilerin Faaliyetlerini Kýsýtlama
Tedbirlerine karþý çýkmalýyýz, çünkü birliði bozan caniyane hareketlerin temelinde bu gibi tedbirler yatmaktadýr. Bugün bu kitle
toplantýsýný direniþin, birliðin ve ilerlemenin sürdürülmesi için yapýyoruz. Bu amaçla, Kökü Dýþarýda Partilerin Faaliyetlerini Kýsýtlama Tedbirleri kaldýrýlmalý, teslimiyetçiler ve gericiler cezalandýrýlmalý
ve bütün devrimci yoldaþlar, Japonyaya karþý direnen bütün
yoldaþlar ve halk korunmalýdýr, (candan alkýþlar ve sloganlar) [sayfa
261]
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YENÝ ULUSLARARASI DURUM HAKKINDA
YENÝ ÇÝN GAZETESÝ MUHABÝRÝYLE MÜLAKAT
1 Eylül 1939

Muhabir: Sovyetler Birliði ile Almanya Arasýndaki Saldýrmazlýk Antlaþmasýnýn önemi nedir?75
Mao Zedung: Sovyet-Alman Saldýrmazlýk Antlaþmasý Sovyetler Birliðinin artan sosyalist gücünün ve Sovyet hükümetinin sürekli
olarak izlemekte olduðu barýþ siyasetinin bir sonucudur. Antlaþma
Çembýrlayn ve Daladiye (Daladier) tarafýndan temsil edilen gerici
uluslararasý burjuvazinin bir Sovyet-Alman savaþý çýkarmak amacýyla giriþtiði oyunlarý bozmuþ, Alman-Ýtalyan-Japon anti-komünist blokunun Sovyetler Birliðine uyguladýðý kuþatmayý kýrmýþ, Sovyetler
Birliði ve Almanya arasýndaki barýþý güçlendirmiþ ve Sovyetler Birliðindeki sosyalist inþanýn ilerlemesini güven altýna almýþtýr. Doðuda
bu antlaþma Japonyaya bir darbe indiriyor ve Çine yardým ediyor;
75
Sovyetler Birliði ve Almanya arasýndaki Saldýrmazlýk Antlaþmasý 23 Aðustos
1939da imzalandý.
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Japonyaya karþý direnen Çin güçlerinin durumunu kuvvetlendiriyor
ve teslimiyetçilere bir darbe indiriyor. Bütün bunlar dünya halklarýnýn hürriyet ve kurtuluþlarýný kazanmalarýna yardým için bir temel
oluþturuyor. Sovyet-Alman Saldýrmazlýk Antlaþmasýnýn bütün siyasî
önemi iþte burada yatmaktadýr.
Soru: Bazý kiþiler, Sovyet-Alman Saldýrmazlýk Antlaþmasýnýn
Ýngiliz-Fransýz-Sovyet görüþmelerinin çýkmaza girmesinin bir sonucu olduðunu hâlâ anlamýyorlar. Onlar, tam tersine, Sovyet-Alman
antlaþmasýnýn bu görüþmelerin çýkmaza girmesine sebep olduðunu zannediyorlar. Ýngiliz-Fransýz-Sovyet görüþmelerinin neden
baþarýsýzlýða uðradýðýný açýklar mýsýnýz?
Cevap: Görüþmelerin baþarýsýz olmasýnýn nedeni, tamamen,
Ýngiliz ve Fransýz hükümetlerinin samimi davranmamalarýdýr. Son
yýllarda baþta Ýngiliz ve Fransýz burjuvazisi olmak üzere gerici uluslararasý burjuvazi faþist Almanya, Ýtalya ve Japonyanýn [sayfa 263] saldýrýlarýna karþý sürekli olarak gerici müdahale etmeme siyasetini
uyguladý. Onlarýn amacý saldýrý savaþlarýna göz yummak ve bunlardan yararlanmaktýr. Böylece Ýngiltere ve Fransa, Sovyetler Birliðinin
saldýrýya karþý hakiki bir cephe kurulmasý yolunda tekrar tekrar yaptýðý teklifleri derhal reddettiler, kenarda bekleyerek müdahale etmeme tutumu takýndýlar ve Alman, Ýtalyan ve Japon saldýrýlarýna
göz yumdular. Onlarýn amacý, savaþan taraflar birbirlerini yýprattýktan
sonra müdahale etmekti. Bu gerici siyaset uðruna Çinin yarýsýný
Japonyaya ve Habeþistan, Ýspanya, Avusturya ve Çekoslovakyanýn
tümünü Ýtalya ve Almanyaya feda ettiler.76 Sonra da Sovyetler Birliðini feda etmek istediler. Bu komplo geçenlerde yapýlan ÝngilizFransýz-Sovyet görüþmeleri sýrasýnda açýkça ortaya çýktý. 15 Nisan23 Aðustos tarihleri arasýnda dört aydan fazla bir süre devam eden
bu görüþmelerde Sovyetler Birliði büyük bir sabýr gösterdi. Fakat
76
Ýngiliz ve Fransýz hükümetlerinin müdahale etmeme siyaseti ile yardým
etmiþ ve desteklemiþ olduklarý faþist Almanya ve Ýtalya birtakým saldýrýlara giriþtiler
ve amaçlarýna ulaþtýlar. Ýtalya Habeþistana karþý silahlý saldýrýsýna 1935 Ekiminde
baþladý ve 1936 Mayýsýnda bütün ülkeyi iþgal etti. 1939 Temmuzunda Almanya ve
Ýtalya beraberce, Ýspanyanýn içiþlerine silahlý müdahalede bulundular ve Halk Cephesi Hükümetine karþý faþist Frankonun isyanýný desteklediler. Alman ve Ýtalyan
müdahalecilerine ve Frankonun isyancý askerlerine karþý verdiði uzun bir savaþtan
sonra Halk Cephesi Hükümeti, 1939 Martýnda yenildi. Alman askerleri 1938 Martýnda
Avusturyayý ve ayný yýlýn Ekim ayýnda Çekoslovakyanýn Südetler bölgesini iþgal
ettiler. 1939 Martýnda ise Çekoslovakyanýn tümü Alman iþgali altýna girdi.
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görüþmelerin baþýndan sonuna kadar Ýngiltere ve Fransa, eþitlik ve
iliþkilerin karþýlýklý olmasý ilkesini reddettiler; Sovyetler Birliðinin kendi güvenlikleri için güvence vermesini istediler, fakat ayný þeyi Sovyetler Birliði ve küçük Baltýk devletleri için yapmayý reddettiler. Böylece Almanyanýn Sovyetler Birliðine saldýrmak için kullanacaðý bir
boþluk býraktýlar ve Sovyet askerlerinin saldýrganlara karþý savaþabilmek için Polonyadan geçmelerine izin vermeyi de reddettiler.
Görüþmeler iþte bu yüzden kesildi. Bu arada Almanya, Sovyetler
Birliðine karþý faaliyetlerine son vermek istediðini, Komünist Enternasyonale Karþý Anlaþma77 denen þeyden vazgeçtiðini belirtti ve
Sovyet sýnýrlarýnýn dokunulmazlýðýný tanýdý; bunlarýn sonucunda Sovyet-Alman Saldýrmazlýk Antlaþmasý ortaya çýktý. Uluslararasý ve özellikle Ýngiliz-Fransýz gericiliðinin müdahale etmeme siyaseti, daðýn
tepesinde oturup kaplanlarýn kavgasýný seyretme siyasetidir. Bu
doðrudan doðruya baþkalarýnýn zararýna yarar saðlamayý amaçlayan emperyalist bir siyasettir. Bu siyaset Çembýrlaynýn göreve baþlamasýyla yürürlüðe kondu; geçen yýlýn Eylül ayýnda yapýlan Münih
Anlaþmasýyla doruk noktasýna ulaþtý ve sonunda yakýnlarda yapýlan
Ýngiliz-Fransýz-Sovyet görüþmelerinde çöktü. Bundan sonra durum,
kaçýnýlmaz olarak, iki büyük emperyalist blok, yani Ýngiliz -Fransýz
bloku ile Alman-Ýtalyan bloku arasýndaki dolaysýz bir çatýþma
þeklinde geliþecektir. 1938 Ekiminde Partimizin 6. Merkez Komitesinin 6. Genel Toplantýsýnda söylediðim gibi, Çembýrlaynýn siyasetinin kaçýnýlmaz sonu, kendi kazdýðý kuyuya [sayfa 264] düþmek olacaktýr. Çembýrlayn iþe, baþkalarýna zarar vermek amacýyla baþladý
ama bu eninde sonunda kendi mahvýna yol açacaktýr. Bu bütün
gerici siyasetler için geçerli olan geliþme kanunudur.
Soru: Sizce, þimdiki durum nasýl geliþecektir?
Cevap: Uluslararasý durum þimdiden yeni bir aþamaya girmiþtir. Ýkinci emperyalist savaþta bir süredir devam etmekte olan tek
yanlý durum, yani müdahale etmeme siyasetinin, sonucu olarak
bir grup emperyalist devletin saldýrýya geçmesi, diðer emperyalist
devletler grubunun ise yerinde durup seyretmesi durumu, yerini,
kaçýnýlmaz olarak Avrupada topyekûn savaþ durumuna býrakacaktýr, ikinci emperyalist savaþ yeni bir aþamaya girmiþtir.
77
Komünist Enternasyonale Karþý Anlaþma, Japonya ve Almanya arasýnda 1936
Kasýmýnda imzalandý. Buna, 1937 Kasýmýnda Ýtalya da katýldý.
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Avrupada sömürge halklarýnýn boyunduruk altýna alýnmasý
için rekabet eden Alman-Ýtalyan ve Ýngiliz-Fransýz emperyalist bloklarý arasýnda geniþ çapta bir emperyalist savaþ yakýndýr. Bu savaþta,
savaþan taraflardan her biri halký kandýrmak ve kamuoyunun desteðini kazanmak için gözünü kýrpmadan kendi davasýnýn haklý,
karþý tarafýn ise haksýz olduðunu iddia edecektir. Gerçekte bu bir
sahtekârlýktýr. Her iki taraf da emperyalist amaçlar güdüyor, sömürge ve yarý-sömürgeleri hakimiyetleri altýna almak ve nüfuz alanlarý
elde etmek için bir yaðma savaþý yürütüyorlar. Su anda Polonya,
Balkanlar ve Akdeniz sahilleri için savaþýyorlar. Bu savaþ kesinlikle
haklý bir savaþ deðildir. Haklý olan savaþlar sadece, yaðma savaþý
olmayan savaþlardýr, kurtuluþ savaþlarýdýr. Komünistler hiç bir þart
altýnda bir yaðma savaþýný desteklemezler. Buna karþýlýk onlar haklý
olan ve yaðma savaþý olmayan her kurtuluþ savaþýný cesaretle desteklerler ve mücadelenin en ön safýnda yer alýrlar. Çembýrlayn ve
Daladiyenin gözdaðý ve rüþvet vermeleri karþýsýnda Ýkinci Enternasyonale baðlý olan sosyal-demokrat partiler bölünüyorlar. Gerici üst
tabaka Birinci Dünya Savaþýnda olduðu gibi felakete götüren bir yol
izliyor, bu tabaka yeni emperyalist savaþý desteklemeye hazýrdýr.
Fakat diðer kesim, savaþa ve faþizme karþý bir halk cephesi kurmak
için komünistlerle birleþecektir. Çembýrlayn ile Daladiye, Almanya
ve Ýtalyanýn izinden yürüyor ve günden güne daha da gericileþiyorlar.
Savaþ seferberliðini bahane ederek ülkelerindeki devlet cihazýný
faþistleþtiriyor ve ekonomiyi askerileþtiriyorlar. Kýsacasý, iki emperyalist blok hýzla savaþa hazýrlanýyor. Milyonlarca insan kitle katliamý
tehlikesiyle karþý karþýyadýr. Hiç þüphe yok ki [sayfa 265] bütün bunlar,
kitleler Ýçinde kitle direniþ hareketleri yaratacaktýr. Ýster Almanyada
ister Ýtalyada, ister Ýngilterede, Fransada ya da Avrupanýn, hatta
dünyanýn herhangi bir yerinde olsun, halklar emperyalistlerin toplarýnda barut yerine kullanýlmak istemiyorlarsa, ayaklanmak ve emperyalist savaþa mümkün olan her yoldan karþý koymak zorundadýrlar.
Bu iki büyük blok dýþýnda, kapitalist, dünyada baþýný ABDnin
çektiði ve bir kýsým Orta ve Güney Amerika ülkesinin dâhil olduðu
üçüncü bir blok mevcuttur. Kendi çýkarlarýna uygun olarak bu blok
þimdilik savaþa girmeyecektir. Amerikan emperyalizmi sahneye
daha sonra çýkarak kapitalist dünyanýn liderliðine oynamak için,
tarafsýzlýk adý altýnda, savaþan taraflardan herhangi birine katýlmaktan
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þimdilik kaçýnýyor. Amerikan burjuvazisinin, ülkesinde, þimdilik demokrasiyi ve barýþ ekonomisini bir tarafa býrakmak istememesi
dünya barýþ hareketi için olumludur.
Sovyet-Alman Antlaþmasýyla fena halde sarsýlan Japon emperyalizmini gelecekte daha büyük zorluklar bekliyor. Japonyada
iki hizip, dýþ politika konusunda mücadele ediyor. Militaristler, Çinin
tamamen kendi denetimlerine girmesi. Güneydoðu Asyanýn iþgal
edilmesi ve Ýngilterenin, Amerikanýn, Fransanýn Doðudan sürülüp
çýkarýlmasý amacýyla Almanya ve Ýtalya ile bir anlaþma yapmayý
tasarlýyorlar. Diðer taraftan burjuvazinin bir kesimi Çinin yaðmalanmasýna daha fazla aðýrlýk verebilmek için Ýngiltere, Amerika ve
Fransaya tavizler verilmesini tercih ediyor. Þu anda, Ýngiltere ile
uzlaþma yönünde güçlü bir eðilim var. Ýngiliz gericileri Japonyaya,
malî ve iktisadî yardým yapmayý ve Çini aralarýnda paylaþmayý teklif edeceklerdir. Buna karþýlýk Japonyadan, Ýngilterenin Doðudaki
çýkarlarýna bekçilik yapmasý, Çin Millî Kurtuluþ Hareketini bastýrmasý ve Sovyetler Birliðini sýnýrlamasý istenecektir. Dolayýsýyla,
Japonyanýn Çini iþgal etme temel hedefi ne olursa olsun hiç bir
zaman deðiþmeyecektir. Japonyanýn Çinde büyük çapta cephe
taarruzlarýna giriþmesi ihtimali çok büyük olmayabilir. Fakat Japonya, Çinlileri Çinlilere kýrdýrtmak78 için siyasî saldýrýsýna hýz verecek, savaþý, savaþla beslemek için79 Çinin iktisadî yaðmasýný artýracak, ayný zamanda iþgali altýndaki bölgelerde çýlgýnca temizleme
harekâtlarýný80 sürdürecek hatta Ýngiltere vasýtasýyla Çini teslim olmasý için zorlamaya çalýþacaktýr. Elveriþli gördüðü biranda Münih
Anlaþmasýna benzer bir anlaþma teklif edecektir. Çini köleleþtirme
78
Çinlileri Çinlilere kýrdýrtmak Japon emperyalistlerinin Çine karþý saldýrýlarýnda
kullandýklarý adî bir tertipti. Ülke içinde bölünmeler meydana getirmek için kendilerine uþaklýk edecek çeþitli Çinli unsurlar yetiþtirdiler. Savaþýn patlamasýndan sonra,
sadece Guomindang içindeki Vang Çing-veyin baþýný çektiði açýkça Japon taraftarý
kliði kullanmakla kalmadýlar, ayný zamanda, Japonyaya karþý en kararlý bir þekilde
direnen Komünist Partisini durdurabilmek için Çang Kay-þek kliðinden de yararlandýlar. 1939 yýlýnda Çan Kay-þekin askerlerine saldýrmaktan vazgeçtiler ve onu antikomünist faaliyetlerinde siyasî bakýmdan desteklediler.
79
Savaþý savaþla besleme Japonyanýn Çinin iþgal altýndaki bölgelerini insafsýzca talan ederek saldýrý savaþýnýn masraflarýný karþýlama siyasetine verilen isimdir.
80
Temizleme harekâtlarý Japon emperyalistlerinin, her þeyi yakmak, herkesi
öldürmek, her þeyi yaðmalamak þeklindeki üç yönlü zulüm siyasetlerine verdikleri
aldatmaca isimdir.
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amacýna [sayfa 266] ulaþabilmek için nispeten büyük tavizleri yem olarak kullanacak ve Çine kendi þartlarýný kabul ettirerek onu teslim
olmaya zorlayacaktýr. Japon hâkim sýnýfý hangi hükümet deðiþikliðini
yaparsa yapsýn, bu emperyalist amaç, Japon halkýnýn devrim için
ayaklanacaðý güne kadar deðiþmeyecektir.
Kapitalist dünyanýn dýþýnda, aydýnlýk bir dünya var. Bu, Sosyalist Sovyetler Birliðidir. Sovyet-Alman Antlaþmasý Sovyetler Birliðinin, dünya barýþ hareketine ve Çinin Japonyaya karþý direniþine
daha fazla yardým etmesini mümkün kýlýyor.
Ben, uluslararasý durumu böyle deðerlendiriyorum.
Soru: Bu þartlarda Çini neler bekliyor?
Cevap: Ýki ihtimal var. Birincisi millî canlanma anlamýna gelen, direnmede birlik ve ilerlemeyi saðlamada kararlýlýk. Diðeri ise
millî kölelik anlamýna gelecek olan uzlaþma, bölünme ve gerileme.
Japonyanýn giderek daha büyük güçlüklerle karþýlaþtýðý ve
Çinin kararlýlýkla uzlaþmayý reddettiði yeni uluslararasý durumda,
bizim için stratejik geri çekilme dönemi sona erecek ve stratejik
denge dönemi baþlayacaktýr. Bu son dönem karþý -saldýrýya geçmek için hazýrlýk dönemidir.
Buna raðmen cephede denge durumu, düþmanýn cephe gerisinde denge durumunun olmamasý demektir; cephede denge durumunun baþlamasýyla, düþmanýn cephe gerisinde mücadele þiddetlenecektir. Böylece düþmanýn esas olarak Kuzey Çinde, özellikle
Vuhanýn düþmesinden beri iþgal edilmiþ bölgelerde yürüttüðü büyük
temizleme harekatlarý sadece devam etmekle kalmayacak, daha
da þiddetlenecektir. Bundan baþka, þimdi düþmanýn temel siyaseti
Çinlileri Çinlilere kýrdýrtmak þeklindeki siyasî saldýrýdan ve savaþý
savaþla beslemek þeklindeki iktisadî saldýrýdan meydana geldiði
için ve Ýngilterenin Doðu siyasetinin hedefi Uzak Doðuda bir Münih
yaratmak olduðu için, Çinin büyük bir kýsmýnýn teslim olmasý ve
büyük bir iç bölünme tehlikesi son derece artacaktýr. Çin hâlâ düþmandan çok daha zayýftýr ve bütün ülke amansýz bir mücadele içinde birleþmezse, karþý-saldýrý için gereken gücü yaratamayacaktýr.
Ýþte bu yüzden ülkemizin önündeki en ciddi görev savaþa
kararlýlýkla devam etmektir. Bu konuda hiç bir gevþeme olmamalýdýr.
Hiç þüphe yok ki, Çin hiç bir þart altýnda þimdi karþýsýna çýkmýþ olan fýrsatý kaçýrmamalý ya da yanlýþ bir karar almamalýdýr; Çin
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saðlam bir siyasî tavýr takýnmalýdýr. [sayfa 267]
Baþka bir deyiþle, birinci olarak, Japonyaya karþý direnme
siyasetine sýkýca sarýlmalý ve bütün uzlaþma eðilimlerine karþý koymalýdýr. Bütün açýk ve gizli Vang Cing-veylere kararlý darbeler indirilmelidir, Çin, ister Japonyadan, isterse Ýngiltereden gelsin, bütün
yaltaklanmalarý kesinlikle reddetmeli ve bir Doðu Münihi yaratýlmasýna yardýmcý olmamalýdýr.
Ýkinci olarak, birlik tavrýna sýkýca sarýlmalý ve bütün bölücü
hareketlere kesinlikle karþý koymalýdýr. Ýster Japon emperyalistlerinden, ister baþka yabancý devletlerden ya da isterse ülkedeki teslimiyetçilerden gelsin, böyle faaliyetlere karþý tam bir uyanýklýk içinde
olmak gerekir. Direnme Savaþýna zararlý olan bütün iç çekiþmelere
derhal son verilmelidir.
Üçüncü olarak, ilerleme tavrýna sýkýca sarýlmalý ve bütün gerileme eðilimlerine karþý koymalýdýr. Askerî, siyasî, malî ve iktisadî
alanlarda, parti çalýþmalarýnda, kültür ve eðitim alanýnda ve kitle
hareketi içinde savaþa zararlý olan her teori, her kurum ya da her
tedbir yeniden incelenmeli ve Direnme Savaþýna hizmet edecek
þekilde kökten deðiþtirilmelidir.
Bütün bunlar yapýldýðý takdirde, Çin karþý-taarruz için etkili
bir þekilde güç toplayabilecektir.
Bundan böyle bütün ülke karþý-taarruz için hazýrlýk yapmalýdýr. Direnme Savaþýnda genel görev budur.
Bugün, bir taraftan ön saflarda savunma hatlarýmýzý ciddi bir
þekilde korumak ve düþmanýn cephe gerisindeki savaþa sýký bir þekilde yardýmcý olmak, diðer taraftan da muazzam bir güç inþa edebilmek için siyasî, askerî ve diðer reformlarý yapmak gereklidir. Öyle
ki zamaný geldiðinde milletin bütün gücü, kaybettiðimiz bölgelerin
geri alýnabilmesi için büyük bir karþý-taarruza seferber edilebilsin.
[sayfa 268]
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MERKEZÎ HABER AJANSINDAN, SAO TANG PAO VE
SÝN MÝN PAO81 GAZETELERÝNDEN ÜÇ MUHABÝRLE
YAPILAN MÜLAKAT
16 Eylül 1939

Muhabir: Bazý konularda görüþlerinizi sorabilir miyiz? Bugünkü Yeni Çin Haberlerinde 1 Eylülde verdiðiniz demeci okuduk.
Sorularýmýzýn bazýlarýna cevap veriyor. Fakat üzerinde durmanýzý
istediðimiz baþka sorular var. Yazýlý sorularýmýz üç gruba ayrýlýyor.
Her biri üzerinde görüþlerinizi almaktan memnun olacaðýz.
Mao Zedung: Sorularýnýzý listedeki sýraya göre cevaplandýracaðým.
Direnme Savaþýnýn denge dönemine girip girmediðini soruyorsunuz. Ben, bir bakýma girdiðini düþünüyorum. Çünkü yeni bir
uluslararasý durum var; Çin uzlaþmaya karþý kesin bir tavýr alýrken,
Japonya daha büyük zorluklarla karþýlaþýyor. Fakat bu, düþmanýn
oldukça büyük saldýrý kampanyalarýna giriþme ihtimalini ortadan
kaldýrmaz. Mesela onlar Pakhoy, Çangþa, hatta Siana saldýrabilirler.
81
Merkezî Haber Ajansý Guomindangýn resmî haber ajansýydý. Sao Tang Pao,
Guomindang hükümetindeki askerî çevrelerin çýkardýðý bir gazeteydi. Sin Min Pao
ise millî burjuvazinin sözcülerindendi.
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Düþmanýn büyük stratejik saldýrýsý ve bizim stratejik geri çekilmemiz bir bakýma büyük ölçüde sona erdi derken, ilerde baþka saldýrý
ve geri çekilme ihtimallerini tamamen gözardý etmiyoruz. Yeni aþamadaki somut göreve gelince, bu, karþý-saldýrý için hazýrlanmaktýr.
Bu kavram her þeyi kapsar. Yani denge döneminde, Çin, ilerdeki
karþý-saldýrý için gerekecek olan gücü yaratmak zorundadýr. Karþýsaldýrýya hazýrlanmak, onu derhal baþlatmak demek deðildir; çünkü þartlar olgunlaþmadan bu yapýlamaz. Bizim sözünü ettiðimiz taktik
deðil, stratejik karþý-saldýrýdýr. Bizim, Güneydoðu Þanside düþmanýn
temizleme harekâtlarýný püskürtmemiz gibi taktik karþý-saldýrýlar
yalnýz mümkün deðil, ayný zamanda mutlaka gereklidir de. [sayfa 270]
Fakat topyekûn, stratejik bir karþý-saldýrýnýn zamaný henüz gelmemiþtir ve biz þimdi faal bir þekilde bunu hazýrlama aþamasýndayýz. Bu
aþamada hâlâ düþmanýn cephede giriþebileceði birçok saldýrý kampanyasýný püskürtmek zorunda kalacaðýz.
Yeni aþamanýn görevlerini sýralarsak, düþmanýn cephe gerisinde gerilla savaþýna devam etmeliyiz, düþmanýn temizleme harekâtlarýný bozguna uðratýp, iktisadî saldýrýsýný altetmeliyiz; cephede
askerî savunmamýzý güçlendirmeli ve düþmanýn baþlatabileceði her
saldýrý kampanyasýný püskürtmeliyiz. Büyük Cephe Gerisi Bölgesinde esas olan, siyasî reformlar için çaba harcamaktýr. Bütün bunlar
karþý-saldýrý için hazýrlýðýmýzýn somut içeriðini meydana getirmektedir.
Ülke içinde siyasî reformlarýn yapýlmasý çok önemlidir çünkü þu anda düþman esas olarak siyasî bir saldýrý yapýyor, dolayýsýyla
biz de özellikle siyasî direncimizi güçlendirmeliyiz. Baþka bir deyiþle
demokrasi meselesi derhal çözülmelidir. Çünkü ancak böylece siyasî direnme gücümüzü artýrabilir ve askerî gücümüzü inþa edebiliriz. Direnme Savaþýnda, Çin, esas olarak kendi gücüne dayanmak
zorundadýr. Biz kendi çabalarýmýzla yeniden canlanmayý savunduk
ve bu yeni uluslararasý durumda daha da önem kazandý. Böyle bir
yeniden canlanýþýn özü, demokrasidir.
Soru: Þimdi kendi çabalarýmýzla Direnme Savaþýnda zafer
kazanmak için demokrasinin þart olduðunu söylediniz. Bugünkü
þartlarda böyle bir sistem nasýl yaratýlabilir?
Cevap: Dr. Sun Yat-sen, baþlangýçta, askerî idare, siyasî eðitim
ve anayasal yönetimden meydana gelen üç aþamayý öngörmüþtü.82
Fakat ölümünden kýsa bir süre önce yayýnlanan Kuzeye Hareke-
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timle Ýlgili Demeç83inde artýk üç aþamadan söz etmiyordu ve bir
millî meclisin derhal toplanmasý gerektiðini belirtiyordu. Bu, Dr. Sun
Yat-senin deðiþen þartlara uygun olarak görüþlerini yýllar önce deðiþtirdiðini gösteriyor. Direnme Savaþýnýn sürmekte olduðu bugünkü
ciddi durumda, hem bir millî meclisin erken bir tarihte toplanmasý
ve hem de demokratik hükümetin kurulmasý, millî esaret tehlikesinin önlenmesi ve düþmanýn kovulmasý için vazgeçilmez þartlardýr.
Bu meselede çeþitli görüþler var. Bazýlarý halkýn cahil olduðunu ve
demokratik hükümetin kurulamayacaðýný söylüyorlar. Onlar yanýlýyorlar. Sýradan halk, savaþ sýrasýnda çok hýzlý bir ilerleme gösterdi.
Halka önderlik edildiði ve doðru bir siyaset izlendiði takdirde, demokratik [sayfa 271] hükümet elbette kurulabilir. Mesela bu, Kuzey
Çinde uygulanmaya baþlanmýþtýr. Oradaki mahallelerin, kasabalarýn, pao ve çiyalarýn baþkanlarý halkoyuyla seçilmektedir. Hatta bazý köy yargýçlarý bile bu yolla seçilmiþlerdir. Seçimleri ilerici unsurlar
ve ümit verici gençler kazandýlar. Mesele kitlelerin tartýþmasýna sunulmalýdýr.
Listenizin ikinci bölümünde kökü dýþarýda partilerin kýsýtlanmasý meselesini, yani bazý yörelerdeki sürtüþme meselesini ortaya atýyorsunuz. Bu konudaki kaygýnýz haklýdýr. Son zamanlarda bir
düzelme görüldü, fakat esas olarak durum deðiþmemiþtir.
Soru: Komünist Partisi bu konudaki tavrýný Merkezî Hükümete açýkça bildirdi mi?
Cevap: Protesto ettik.
Soru: Ne þekilde?
Cevap: Parti temsilcimiz Çu En-lay yoldaþ, Mareþal Çan Kayþeke daha Temmuz ayýnda bir mektup yazdý. Gene ayný þekilde 1
82
Bkz, Millî Yeniden Ýnþa Programý, Dr. Sun Yat-sen. Çan-Kay-þekin baþýný çektiði
Guomindang gerici kliði, uzun bir süre amansýz karþý-devrimci diktatörlüðünün, Dr.
Sun Yat-senin öngördüðü askerî idare ya da siyasî eðitim aþamasý olduðunu
ileri sürerek haklý çýkarmaya çalýþtý.
83
Bu demeç Dr. Sun Yat-sen tarafýndan, 10 Kasým 1924 tarihinde Feng Yusiangýn daveti üzerine Kantondan Pekine hareket etmesinden iki gün önce verilmiþtir. Bütün milletin desteðini kazanan bu demecinde Dr. Sun, emperyalizme ve savaþ
aðalarýna karþý olduðunu tekrarladý ve ülkenin karþý karþýya olduðu meseleleri halletmek üzere bir millî meclisin toplanmasýný istedi. Feng Yu-siang önceleri Çinli savaþ
aðalarý kliðine dâhildi; fakat 1924 kýþýnda, onlarla Fengtien savaþ aðalarý kliði arasýnda
ikinci defa savaþ patlak verdiðinde, savaþmayý reddetti Ve askerlerim Pekine götürdü.
Bu, Çinli savaþ aðalarýnýn gerçek önderi olan Vu Pey-funun düþmesine sebep oldu.
Feng Yu-siang, Dr. Sun Yat-seni Pekine davet eden telgrafý bundan sonra yolladý.
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Aðustosta Yenandaki her meslekten halk Mareþale ve Millî Hükümete bir telgraf gönderdiler.
Gizlice yayýnlanan ve çeþitli yerlerdeki sürtüþmenin gerçek sebebi olan Kökü Dýþarýda Partilerin Faaliyetlerini Kýsýtlama
Tedbirlerinin kaldýrýlmasýný talep ettiler.
Soru: Merkezî hükümetten bir cevap geldi mi?
Cevap: Hayýr. Fakat Guomindang içinde de bu tedbirleri
onaylamayan kimselerin olduðu söyleniyor. Herkesin bildiði gibi,
Japonyaya karþý verilen ortak savaþa katýlan bir ordu, dost bir ordudur ve kökü dýþarýda bir ordu deðildir. Gene ayný þekilde, Japonyaya karþý savaþa katýlan bir parti, kökü dýþarýda bir parti deðil,
dost bir partidir. Japonyaya Karþý Direnme Savaþma çeþitli partiler
ve gruplar katýlýyorlar. Bunlar farklý güçlere sahip olmalarýna raðmen ayný dava uðruna savaþýyorlar. Bunlarýn hepsi birleþmeli ve hiç
bir þekilde birbirlerini kýsýtlamamalýdýrlar. Kökü dýþarýda olan parti hangisidir? Bu, Japon uþaðý Vang Çing-veyin baþýný çektiði hainlerin partisidir. Çünkü onun siyasî olarak Japon aleyhtarý partilerle hiç
bir ortak yönü yoktur. Kýsýtlanmasý gereken iþte böyle bir partidir.
Guomindangla Komünist Partisi arasýnda ortak bir siyasî temel vardýr. Bu, Japon saldýrýsýna karþý direniþtir. Bundan dolayý, bütün gücümüzü Komünist Partisine karþý çýkmaya ve onu kýsýtlamaya deðil,
Japonyaya ve Vang Çing-veye karþý [sayfa 272] çýkmaya ve onu durdurmaya harcamalýyýz. Doðru sloganlar tespit etmek için tek temel
budur. Vang Çing-veyin üç sloganý var: Çan Kay-þeke karþý koy,
Komünist Partisine karþý koy ve Japonya ile dost ol. Vang Çingvey Guomindangýn, Komünist Partisinin ve bütün halkýn ortak düþmanýdýr. Fakat Komünist Partisi Guomindangýn düþmaný deðildir;
ayný þekilde Guomindang da Komünist Partisinin düþmaný deðildir.
Bu iki parti birbirlerine karþý çýkmak ya da birbirlerini kýsýtlamaktan
ziyade, birleþmeli ve birbirlerine yardým etmelidirler. Bizim sloganlarýmýz Vang Çing-veyinkilerden farklý olmalýdýr. Onun sloganlarýnýn
zýddý olmalý ve hiç bir zaman onunkilerle karýþtýrýlmamalýdýr. Eðer o
Çang Kay-þeke karþý çýkýn diyorsa, herkes Çan Kay-þeki desteklemelidir. Eðer o Komünist Partisine karsý çýkýn diyorsa, herkes
Komünist Partisiyle birleþmelidir. Ve gene o Japonya ile dost olun
diyorsa, herkes Japonyaya karþý direnmelidir. Düþmanýn karþý çýktýðý
her þeyi desteklemeli, onun desteklediði her þeye karþý çýkmalýyýz.
Bugünlerde, makalelerde dostlarýnýzý üzmeyin, düþmanlarýnýzý se-
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vindirmeyin sözü sýk sýk kullanýlýyor. Bu söz Doðu Han Hanedanýndan Liu Siyunun bir generali olan Çu Funun Yuyang Valisi Peng
Çunga yazdýðý bir mektuptan alýnmýþtýr. Aslý þu þekildedir: Yaptýðýnýz her þeyin dostlarýnýzý üzmemesine ve düþmanlarýnýzý sevindirmemesine dikkat etmelisiniz. Çu Funun sözleri hiç bir zaman
unutmamamýz gereken kesin bir siyasî ilkeyi ifade ediyor.
Soru listenizde, sürtüþme diye adlandýrýlan þeye karþý Komünist Partisinin tavrýnýn ne olduðunu soruyorsunuz. Size açýkça
þunu söyleyeyim ki, biz Japonyaya karþý olan partiler arasýnda
sürtüþmeye tamamen karþýyýz. Çünkü bu, onlarýn gücünü azaltmaktadýr. Fakat herhangi bir kimse bize karþý þiddet kullanmakta
ýsrar eder, zorbalýk etmeye ve baský uygulamaya çalýþýrsa. Komünist Partisi buna karþý kesin bir tavýr almak zorunda kalacaktýr. Bizim tavrýmýz þudur: Bize saldýrýlmazsa, biz saldýrmayacaðýz; bize
saldýrýlýrsa, mutlaka karþý-saldýrýya geçeceðiz. Fakat bizim tavrýmýz,
kesinlikle, bir kendini savunma tavrýdýr. Hiç bir Komünistin kendini
savunma ilkesinin dýþýna çýkmasýna izin verilmez.
Soru; Kuzey Çindeki sürtüþme hakkýnda ne düþünüyorsunuz?
Cevap: Çang Yin-vu ve Çin Çi-cung Kuzey Çinde sürtüþme
çýkarmakta ustadýrlar. Hopeyde Çang Yin-vu ve Þantungda Çin Çicung, ne tanrýnýn ne de kulun kanunlarýna uyuyorlar. [sayfa 273]
Onlarý hainlerden ayýrt etmek çok zor. Düþmanla çok seyrek
olarak savaþýyorlar, buna karþýlýk sýk sýk Sekizinci Yol Ordusuna
saldýrýyorlar. Mareþal Çana bir sürü su götürmez delil gönderdik.
Mesela, Çang Yin-vunun emrindekilere verdiði, Sekizinci Yol Ordusuna saldýrma emrini.
Soru: Yeni Dördüncü Orduyla sürtüþme var mý?
Cevap: Evet var. Pinkiang katliamý bütün milleti sarstý.
Soru: Bazý, kimseler birleþik cephenin önemli olduðunu, fakat birleþme uðrunda Sýnýr Bölgesi Hükümetinin laðvedilmesi gerektiðini söylüyorlar. Bu konuda ne düþünüyorsunuz?
Cevap: Her yerde, saçmalýðýn her türlüsü konuþuluyor. Sinir
Bölgesinin sözde laðvedilmesi bunlardan birisidir. Þensi-Kansu-Ningsia Sýnýr Bölgesi demokratik bir Japon aleyhtarý üs bölgesidir ve bütün ülkede siyasî bakýmdan en ileri bölgedir. Laðvedilmesi için ne
sebep var? Dahasý, Mareþal Çan Sýnýr Bölgesini çoktan tanýmýþtý.
Millî Hükümetin Yürütme Yuaný ise onu daha Cumhuriyetin 26.
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yýlýnýn kýþýnda (1937) tanýmýþ bulunuyordu. Çin muhakkak birleþtirilmelidir; fakat bu birleþme direnme, birlik ve ilerleme temelinde
olmalýdýr. Bunun zýddý olan bir temelde ülkenin birleþtirilmesi istenirse, ülke yok olur.
Soru: Birleþmenin deðiþik yorumlarý olduðuna göre Guomindang ve Komünist Partisi arasýnda bir bölünme olabilir mi?
Cevap: Eðer sadece ihtimallerden söz ediyorsak, Guomindangýn. Komünist Partisinin ve özellikle bütün ülkede yaþayan halkýn tavýrlarýna baðlý olarak hem bir birleþme ihtimalini ve hem de
bir bölünme ihtimalini gözönünde tutabiliriz. Biz komünistler, siyasetimizin iþbirliði siyaseti olduðunu çok önceden açýkladýk; ayrýca
uzun vadeli iþbirliðini sadece ümit etmekle kalmýyoruz, buna ulaþmak için çok da çalýþýyoruz. Guomindangýn Merkez Yürütme Komitesi 5. Genel Toplantýsýnda Mareþal Çan Kay-þekin de iç meselelerin þiddet yoluyla çözülmemesi gerektiðini açýkladýðý söyleniyor.
Hafife alýnamayacak bir düþmanla karþý karþýya olan ve geçmiþten
dersler çýkaran Guomindang ve Komünist Partisi uzun vadeli iþbirliðinde ýsrar etmeli ve bir bölünmeyi önlemelidirler. Fakat bölünme
ihtimalinin ortadan kalkmasý için uzun vadeli iþbirliðini saðlayacak
siyasî güvenceler getirilmelidir. Bu güvenceler. Direnme Savaþýnda
sebat edilmesi ve demokratik hükümetin kurulmasýdýr. Bu þekilde
birlik korunabilir ve bölünme önlenebilir. Bu, iki partinin ve bütün
milletin ortak çabalarýna baðlýdýr ve bu çaba gösterilmelidir. Direnmede sebat edelim ve teslimiyete karþý [sayfa 274] koyalým, Birlikte
sebat edelim ve bölünmeye karþý koyalým, Ýlerlemede sebat edelim ve gerilemeye karþý koyalým, bunlar bizim partimizin bu yýl, 7
Temmuz Bildirisinde ortaya koyduðu üç büyük siyasî slogandýr.
Bizce, Çin, boyunduruk altýna girmeyi ancak böyle önleyebilir ve
düþmaný ancak böyle kovabilir. Bunun baþka yolu yoktur. [sayfa 275]
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SOVYETLER BÝRLÝÐÝ ÝLE
BÜTÜN ÝNSANLIK ARASINDAKÝ ÇIKAR BÝRLÝÐÝ
28 Eylül 1939

Büyük Ekim Sosyalist Devriminin 22. yýldönümünün yaklaþmakta olmasý nedeniyle, Çin-Sovyet Kültür Derneði benden bir makale istedi. Kendi gözlemlerime dayanarak Sovyetler Birliði ile Çini
ilgilendiren bazý meseleleri açýklýða kavuþturmak istiyorum. Çünkü
bunlar bugün Çinde halk arasýnda tartýþýlmaktadýr ve henüz Kesin
bir sonuca varýlamamýþtýr. Avrupada-ki savaþ ve Çin-Sovyet iliþkileri
ile ilgilenenlere fikirlerimi açýklamak için bu fýrsattan yararlanmak
istiyorum.
Bazý kimseler, bir dünya savaþýnýn baþlamasýnýn Sovyetler
Birliðinin çýkarýna olduðu için, onun dünya barýþýnýn devam etmesini istemediðini; þimdiki savaþýn, Sovyetler Birliðinin Ýngiltere ve
Fransa ile bir karþýlýklý yardýmlaþma anlaþmasý yerine, Almanya ile
bir saldýrmazlýk anlaþmasý imzalamasý yüzünden çýktýðýný söylüyorlar. Ben bu görüþün yanlýþ olduðunu düþünüyorum. Çok uzun bir
zaman süresince Sovyetler Birliðinin dýþ siyaseti, tutarlý olarak bir
barýþ siyaseti olmuþtur. Bu siyaset Sovyetler Birliðinin çýkarlarý i!e
insanlýðýn büyük çoðunluðunun çýkarlarý arasýndaki yakýn iliþki üzerine kurulmuþtur. Sovyetler Birliði kendi sosyalist inþasý için daima
barýþa, diðer ülkelerle barýþ iliþkilerini geliþtirmeye ve Sovyet aleyht-
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arý bir savaþý önlemeye ihtiyaç duymuþtur. Dünya çapýnda bir barýþýn
saðlanmasý uðrunda Sovyetler Birliði, faþist ülkelerin saldýrýsýný durdurmaya, sözde demokratik ülkelerin savaþ kýþkýrtýcýlýðýný önlemeye
ve bir emperyalist dünya savaþýnýn çýkmasýný mümkün olduðu kadar ertelemeye ihtiyaç duymuþtur. Sovyetler Birliði, her zaman,
dünya barýþý davasý için büyük çaba sarfetmiþtir. Mesela Milletler
Cemiyetine84 katýlmýþ, [sayfa 276] Fransa ve Çekoslovakya ile85 karþýlýklý
yardýmlaþma anlaþmalarý imzalamýþ ve Ýngiltere ve barýþ isteyebilecek bütün diðer ülkelerle güvenlik anlaþmalarý yapmaya büyük çaba
harcamýþtýr. Almanya ve Ýtalya beraberce Ýspanyayý iþgal edip, Ýngiltere, Birleþik Amerika ve Fransa ise sözde müdahale etmeme
siyasetine sarýldýklarý fakat aslýnda saldýrýya göz yumduklarý zaman,
Sovyetler Birliði müdahale etmeme siyasetine karþý çýktý ve Almanya ve Ýtalyaya karþý direniþlerinde Ýspanyol Cumhuriyetçi güçlerine aktif destek saðladý. Japonya Çini iþgal ettiði ve bu üç devlet
gene ayný müdahale etmeme siyasetini öne sürdükleri zaman,
Sovyetler Birliði, Çinle sadece bir saldýrmazlýk anlaþmasý imzalamakla kalmadý, ona direniþinde faal bir þekilde yardým etti. Ýngiltere ve Fransa Hitlerin saldýrýsýna göz yumup Avusturya ve Çekoslovakyayý feda ettiklerinde, Münih siyasetinin gerisinde yatan çirkin
emelleri teþhir etmek için her türlü çabayý harcadý ve Ýngiltere ile
Fransaya bundan sonraki saldýrýlarý önlemek için tekliflerde bulundu. Bu yýlýn ilkbahar ve yazýnda Polonya en önemli mesele haline
geldiði ve dünya savaþýnýn baþlamasý gün meselesi olduðu zaman
Çembýrlayn ve Daladiyenin bütün samimiyetsizliðine raðmen, Sovyetler Birliði tam dört ay boyunca savaþý önlemek için Ýngiltere ve
Fransa ile bir karþýlýklý yardýmlaþma anlaþmasý imzalamak için
84
Milletler Cemiyeti, pazarlýk ve çatýþan çýkarlarýn geçici olarak uzlaþtýrýlmasý
yoluyla dünyanýn yeniden paylaþýlmasý için, Ýngiltere, Fransa, Japonya ve diðer
devletler tarafýndan Birinci Dünya Savaþýndan hemen sonra kurulmuþ bir örgüttü.
1931 yýlýnda Japon emperyalistleri Çinin kuzeydoðusunu iþgal ettiler ve 1933 yýlýnda
Japonya, saldýrýsýný daha kolay geniþletebilmek için Milletler Cemiyetinden çekildi.
Ayný yýl Alman faþistleri iktidara geldiler ve onlar da saldýrý savaþý hazýrlýklarýný
kolaylaþtýrabilmek için Milletler Cemiyetinden çekildiler. 1934 yýlýnda, faþist bir saldýn
savaþý tehdidinin büyümesi üzerine Sovyetler Birliði Milletler Cemiyetine katýldý.
Böylece, dünyanýn yeniden paylaþýlmasý için kurulmuþ olan bu emperyalist örgütün
dünya barýþý davasýna hizmet eden bir örgüt haline dönüþtürülmesi ihtimali doðmuþ
oldu. Habeþistanýn iþgalinden sonra 1935 yýlýnda Ýtalya Milletler Cemiyetinden çekildi.
85
SSCB ile Fransa arasýndaki ve SSCB ile Çekoslovakya Cumhuriyeti arasýndaki
karþýlýklý yardýmlaþma anlaþmalarý 1935 yýlýnda yapýldý.
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görüþmeler yaptý. Fakat bütün bu çabalar Ýngiliz ve Fransýz hükümetlerinin savaþa göz yumma, savaþý baþlatma ve yayma emperyalist siyaseti tarafýndan boþa çýkarýldý. Bunun sonucunda dünya barýþý
davasý yenilgiye uðratýldý ve emperyalist savaþ baþladý. Ýngiltere,
Birleþik Amerika ve Fransa hükümetleri bu savaþý gerçekten önlemeyi hiç bir zaman istemediler; tam tersine onun baþlamasýna yardým ettiler. Onlarýn Sovyetler Birliði ile anlaþýp, eþitlik ve iliþkilerin
karþýlýklý olmasýna dayanan gerçekten etkili bir karþýlýklý yardýmlaþma
anlaþmasý yapmayý reddetmeleri, onlarýn barýþ deðil savaþ istediklerini kanýtladý. Herkes biliyor ki bugünkü dünyada Sovyetler Birliðinin
reddedilmesi, barýþýn reddedilmesi anlamýna gelir. Ýngiliz burjuvazisinin tipik temsilcisi olan Loyd Corc bile bunu bilir,86 Ýþte Sovyet-Alman Saldýrmazlýk Antlaþmasý bu þartlarda ve Almanya, Sovyet aleyhtarý faaliyetlerine son vermeyi kabul ettiði. Komünist Enternasyonale
Karþý Anlaþmadan vazgeçtiði ve Sovyet sýnýrlarýnýn dokunulmazlýðýný
tanýdýðý bir zamanda yapýldý. Ýngiltere, Amerika ve Fransanýn planlarý Almanyayý Sovyetler Birliðine saldýrmaya kýþkýrtmaktý; [sayfa 277]
böylece kendileri daðýn tepesinde oturup kaplanlarýn kavgasýný seyredecekler, Sovyetler Birliði ile Almanya birbirlerini yýprattýktan sonra
aþaðý inerek duruma hâkim olacaklardý. Sovyet-Alman Saldýrmazlýk
Antlaþmasý bu komployu yerle bir etti. Bazý yurttaþlarýmýz savaþa
gözyuman, savaþ çýkaran ve bir dünya savaþýnýn çýkmasýný hýzlandýran Ýngiliz-Fransýz emperyalistlerinin bu komplosunu gözden kaçýrmakla, bu entrikacýlarýn tatlý sözlerine aldanmýþ oldular. Bu kurnaz
politikacýlar Ýspanyaya, Çine, Avusturya ve Çekoslovakyaya karþý
giriþilen saldýrýyý durdurmakla hiç ilgilenmiyorlardý. Tam tersine,
tavþana kaç, tazýya tut diyen bir siyaset izleyerek, saldýrýya göz yumdular ve savaþ çýkardýlar. Utanmadan faaliyetlerini müdahale etmeme olarak tanýmladýlar. Fakat aslýnda yaptýklarý, daðýn tepesinde
oturup, kaplanlarýn dövüþmesini seyretmekti. Bütün dünyada birçok insan, Çembýrlayn ve ortaklarýnýn tebessümlerinin arkasýndaki
caniyane planlarý görmeyerek ya da Sovyet-Alman Saldýrmazlýk Antlaþmasýnýn Çembýrlayn ve Daladiyenin Sovyetler Birliðini reddedip
emperyalist bir savaþ çýkarmaya karar vermelerinden sonra yapýldý86
Birinci Dünya Savaþýnda baþbakan olan Ýngiliz burjuva siyasetçisi Loyd Corc,
Ýngiltere, Fransa, Almanya ve Ýtalya görüþmelere baþlayacaklarý sýrada, 1938 Kasýmýnda parlamentoda, Sovyetlerin görüþmelere katýlmasýný reddetmekle barýþýn
saðlanamayacaðýný ilan etti.
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ðýný görmeyerek, onlarýn tatlý sözlerine kandý. Artýk bu insanlar uyanmalýdýr. Sovyetler Birliðinin son dakikaya kadar dünya barýþýný korumak için çaba göstermesi, Sovyetler Birliðinin çýkarlarýnýn,
insanlýðýn ezici çoðunluðunun çýkarlarý ile bir olduðunu gösteriyor.
Üzerinde durmak istediðim birinci mesele buydu.
Bazý kiþiler þimdi ikinci emperyalist savaþ baþladýðýna göre,
Sovyetler Birliðinin belki de taraf tutacaðýný, baþka bir deyiþle, Sovyet Kýzýl Ordusunun Alman emperyalist cephesine katýlmak üzere
olduðunu söylüyorlar. Ben bu görüsün yanlýþ olduðunu düþünüyorum. Ýster Ýngiliz-Fransýzlarýn, isterse Almanlarýn açýsýndan bakýlsýn,
þimdi patlak veren savaþ haksýz, yaðmacý ve emperyalist bir savaþtýr.
Komünist Partileri ve bütün dünya halklarý bu savaþa karsý ayaklanmalý ve savaþan taraflarýn her ikisinin de emperyalist niteliðini teþhir
etmelidirler. Çünkü bu emperyalist savaþ dünya halklarýna yarar
deðil zarar getirmektedir. Onlar, emperyalist savaþý destekleyen ve
proletaryanýn çýkarlarýna ihanet eden sosyal-demokrat partilerin caniyane faaliyetlerini teþhir etmelidirler. Sovyetler Birliði, Komünist
Partisinin iktidarda olduðu sosyalist bir ülkedir. Bundan dolayý
savaþlara karþý iki yönlü, kesin bir tavrý vardýr: 1) Haksýz, yaðmacý ve
emperyalist savaþlara katýlmayý kesinlikle reddeder ve savaþan taraflara karþý kesin bir tarafsýzlýk [sayfa 278] uygular. Bu nedenle Sovyet
Kýzýl Ordusu hiç bir zaman ilkelere sýrtýný dönüp iki emperyalist
savaþ cephesinden birine katýlmayacaktýr. 2) Sovyetler Birliði haklý
ve yaðmacý olmayan kurtuluþ savaþlarýný faal bir þekilde desteklemektedir. Mesela bundan on üç yýl önce Kuzey Seferi savaþýnda
Çin halkýna ve bu yýla kadar Almanya ve Ýtalyaya karþý sürdürdüðü
savaþta ispanya halkýna yardým etti. Son iki yýldýr Çin halkýna Japonyaya Karþý Direnme Savaþýnda ve son birkaç aydan beri de Moðolistan halkýna Japonyaya karþý direniþinde yardým etmektedir. Ýlerde
de kitlelerin ya da bir milletin kurtuluþu için baþka ülkelerde verilecek savaþlara, mutlaka yardým edecektir. Barýþýn korunmasýna yardým edecek olan savaþlara mutlaka yardým edecektir. Sovyetler
Birliðinin son yirmi iki yýllýk tarihi bunu þimdiden ispatlamýþtýr. Tarih bunu ilerde de tekrar ispatlayacaktýr. Bazý kimseler Sovyet-Alman Ticaret Anlaþmasýna dayanan Sovyet-Alman ticaretini, Almanyanýn yanýnda savaþa katýlma olarak görüyorlar. Bu görüþ de, ticareti savaþa katýlmakla karýþtýrdýðý için yanlýþtýr. Ticaret, savaþa katýlmakla ya da yardým vermekle karýþtýrýlmamalýdýr. Mesela, Ýspanya
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savaþý sýrasýnda Sovyetler Birliði Almanya ve Ýtalya ile ticaret yaptý,
fakat kimse çýkýp da Sovyetler Birliðinin Almanya ve Ýtalyaya, Ýspanyaya yaptýklarý saldýrýda yardým ettiðini iddia etmedi. Tam tersine,
bu saldýrýya karþý direniþinde Ýspanyaya yardým ettiðini söylediler.
Bunun nedeni Sovyetler Birliðinin Ýspanyaya gerçekten yardým
etmiþ olmasýdýr. Gene ayný þekilde þimdiki Çin-Japon savaþýnda
Sovyetler Birliði Japonya ile ticaret yapýyor fakat dünyada hiç kimse
Sovyetler Birliðinin Japonyaya Çine karþý saldýrýsýnda yardým ettiðini söylemiyor. Tam tersine Çinin bu saldýrýya direniþine yardým
ettiðini söylüyorlar; çünkü Sovyetler Birliði Çine gerçekten yardým
etmektedir. Þu anda, .dünya savaþýna katýlan her iki tarafýn da Sovyetler Birliði ile ticarî iliþkileri var. Fakat bu, hiç bir tarafa yardým
ettiði anlamýna gelmez; savaþa katýldýðý anlamýna ise hiç gelmez.
Ancak savaþýn niteliði deðiþirse, savaþ bir ya da birkaç ülkede, gereken deðiþikliklerden geçer ve Sovyetler Birliðine ve dünya halklarýna elveriþli bir duruma gelirse, Sovyetler Birliðinin yardým etmesi
ya da katýlmasý mümkün olur, yoksa olmaz. Sovyetler Birliðinin
savaþan taraflardan biri ya da diðeri ile sözkonusu ülkenin ne derece dost ya da düþman olduðuna baðlý olarak, az ya da çok, tercihli
ya da daha az tercihli ticaret yapmak zorunda olmasý meselesine
gelince, bu Sovyetler Birliðinin [sayfa 279] deðil savaþan taraflarýn tavrýna baðlýdýr. Fakat bir ya da birkaç ülke Sovyet aleyhtarý bir tavýr takýnsalar bile, eðer onlar, Almanyanýn 23 Aðustostan önce yaptýðý gibi diplomatik iliþkileri sürdürmeyi ve ticarî anlaþmalar yapmayý kabul ettikleri ve ona savaþ ilan etmedikleri sürece, Sovyetler Birliði
onlarla ticarî iliþkilerini koparmayacaktýr. Böyle ticarî iliþkilerin yardým demek olmadýðý, savaþa katýlmak anlamýna ise hiç gelmediði
iyice anlaþýlmalýdýr. Üzerinde durmak istediðim ikinci mesele buydu.
Çinde birçok kimse Sovyet askerlerinin Polonyaya girmesine þaþýrdýlar.87 Polonya meselesi deðiþik açýlardan ele alýnmalýdýr:
Almanyanýn, Ýngilterenin, Fransanýn ve Polonya hükümeti, Polonya
halký ve Sovyetler Birliðinin görüþ açýlarýndan. Almanya, savaþý, Po87
1 Eylül 1939da Almanlar Polonyaya girerek topraklarýnýn büyük bir kýsmým
iþgal ettiler. Eylülün 17sinde gerici Polonya hükümeti yurtdýþýna kaçtý. Gene ayný
gün Sovyetler Birliði eskiden kaybettiði topraklarýný geri almak, ezilen Ukrayna ve
Beyaz Rusya halklarýný kurtarmak ve faþist Alman askerlerinin doðuya doðru
ilerlemesini önlemek için askerlerini Doðu Polonyaya gönderdi.
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lonya halkýný yaðmalamak ve Ýngiliz-Fransýz emperyalist cephesinin
bir kanadýný, çökertmek için baþlattý. Niteliði dolayýsývla Almanyanýn
savaþý emperyalisttir ve hoþ görülmemeli, ona karþý çýkýlmalýdýr.
Ýngiltere ve Fransaya gelince, onlar Polonyayý malî sermayeleri
için bir talan alaný olarak gördüler; Alman emperyalistlerinin, dünya
ganimetlerini yeniden bölüþme çabalarýný boþa çýkarmak için onu
kullandýlar ve onu kendi emperyalist cephelerinin bir kanadý haline
getirdiler. Dolayýsýyla, onlarýn savaþý emperyalist bir savaþtýr; onlarýn
Polonyaya sözde yardýmlarý sadece Polonyanýn köleleþtirilmesinde
Almanyayla yarýþabilmelerine hizmet ediyor. Bu savaþa da göz yumulmamalý ona karþý çýkýlmalýdýr. Polonya hükümetine gelince, bu
hükümet, iþçileri, köylüleri amansýzca sömüren, Polonyalý demokratlarý ezen Polonyalý toprak aðalarýnýn ve burjuvazinin faþist ve gerici hükümetiydi. Bundan da öteye bu hükümet, sayýlarý on milyonu
aþan Ukraynalýlarý, Beyaz Ruslarý, Yahudileri, Almanlarý, Litvanyalýlarý ve Polonyalý olmayan diðer azýnlýk milliyetlerini insafsýzca ezen
Büyük Polonya þovenlerinin hükümetiydi. Bu hükümetin kendisi
de emperyalist bir hükümetti. Savaþta bu gerici hükümet Polonya
halkýný, Ýngiliz ve Fransýz malî sermayesinin çýkarlarý uðruna gözü
kapalý feda etti, gönüllü olarak gerici uluslararasý malî sermaye cephesinin Polonyadaki þubesi olarak hizmet etti. Yirmi yýl boyunca
Polonya hükümeti Sovyetler Birliðine karþý çýktý ve Ýngiltere, Fransa
ve Sovyetler Birliði arasýndaki görüþmelerde Sovyetler Birliðinin askerî yardým teklifini inatla reddetti. Dahasý bu son derece beceriksiz bir hükümetti. Bir milyon beþ yüz bin kiþilik muazzam ordusu
daha ilk darbede daðýldý [sayfa 280] ve Polonya halkýný Alman emperyalizminin çizmeleri altýnda býrakarak sadece iki hafta içinde ülkenin mahvolmasýna sebep oldu. Polonya hükümetinin büyük suçlarý
iþte bunlardý. Bizim bu hükümet için sempati beslememiz yanlýþ
olur. Polonya halkýna gelince, onlar kurban durumundadýrlar. Onlar
Alman faþistlerinin, kendi gerici toprak aðasý ve burjuva sýnýflarýnýn
zulmüne karþý ayaklanmalý ve baðýmsýz, hür ve demokratik bir Polonya devleti kurmalýdýrlar. Hiç þüphe yok ki bizim sempatimiz Polonya halkýnadýr. Sovyetler Birliðine gelince, onun yaptýklarý tamamen haklýdýr. Sovyetler Birliði iki meseleyle karþý karþýyaydý. Birinci mesele þuydu: Bütün Polonyayý Alman emperyalistlerinin idaresine býrakmak mý, yoksa Doðu Polonyadaki azýnlýk milliyetlerinin
kurtuluþlarýna vardým etmek mi? Sovyetler Birliði ikinci yolu seçti.
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1918de Brest-Litovsk Anlaþmasý imzalandýðý zaman, üzerinde Beyaz
Ruslarýn ve Ukraynalýlarýn yaþadýðý geniþ bir bölge yeni doðmuþ
olan Sovyet devletinden Alman emperyalistleri tarafýndan koparýlmýþ
ve sonradan Versay Anlaþmasýyla keyfi olarak gerici Polonya hükümetinin idaresi altýna verilmiþti. Þimdi Sovyetler Birliði sadece kaybettiði topraklarýný geri almýþ, ezilen Beyaz Ruslarý ve Ukraynalýlarý
kurtarmýþ ve onlarý Alman zulmüne karþý korumuþtur. Son günlerde gelen haberler bu azýnlýk milliyetlerinin Kýzýl Orduyu nasýl yiyecek ve içecekle, sýcak bir þekilde kurtarýcýlarý olarak karþýladýklarýný
gösteriyor. Buna karþýlýk Alman askerleri tarafýndan iþgal edilen Batý
Polonyadan, ya da Fransýz askerleri1 tarafýndan iþgal edilen Batý
Almanyadan buna benzer bir tek haber gelmedi. Bu, Sovyetler Birliðinin savaþýnýn haklý ve yaðmacý olmayan bir kurtuluþ savaþý olduðunu, zayýf ve küçük milletlerin kurtulmasýna yardým eden ve
halklarý özgürlüðe kavuþturan bir kurtuluþ savaþý olduðunu açýkça
gösteriyor. Diðer taraftan Almanyanýn, Ýngilterenin ve Fransanýn
yürüttükleri savaþ, baþka halklarý ve milletleri ezmek için yapýlan
haksýz, yaðmacý ve emperyalist bir savaþtýr. Sovyetler Birliðinin
karþýlaþtýðý ikinci mesele, Çembýrlaynýn eski Sovyet aleyhtarý siyasetine devam etmek istemesiydi. Onun siyaseti birinci olarak, Almanyayý büyük bir abluka altýna almak ve batýdan baský uygulamak;
ikinci ola/ak, Almanyayý tecrit edebilmek için Amerikayla bir ittifak
kurmak ve Ýtalya, Japonya ve Doðu Avrupanýn diðer ülkelerini satýn
almak; ve üçüncü olarak da Almanyaya Polonyayý, hatta Romanya
ve Macaristaný rüþvet olarak vermekti. Kýsacasý Cembýrlayn, Almanyayý Sovyet-Alman [sayfa 281] Saldýrmazlýk Antlaþmasýný bozmaya
ve toplarýný Sovyetler Birliðine çevirmeye zorlamak için her türlü
tehdit ve rüþvete baþvurdu. Bu komplo bir süredir devam ediyor ve
daha da devam edecektir. Güçlü Sovyet ordusunun, Sovyetler Birliðinin kendi topraklarýný geri almak ve oradaki zayýf ve küçük milliyetleri kurtarmak için Doðu Polonyaya girmesi, ayný zamanda. Alman saldýrgan güçlerinin doðuya doðru geniþlemesini önlemeyi ve
Çembýrlaynýn komplosunu bozmayý amaçlayan pratik bir tedbirdi.
Son birkaç günün haberlerine bakýlýrsa Sovyet siyaseti çok baþarýlý
olmuþtur. Bu, Sovyetler Birliðinin çýkarlarýnýn, gerici Polonya idaresi altýndaki ezilen halklar da dâhil olmak üzere insanlýðýn ezici çoðunluðunun çýkarlarýyla bir olduðunu somut olarak göstermektedir.
Üzerinde durmak istediðim üçüncü mesele buydu.
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Sovyet-Alman Saldýrmazlýk Antlaþmasýnýn imzalanmasýndan
sonra meydana gelen durum Japonyaya büyük bir darbe indiriyor.
Çine ise büyük bir yardým teþkil ediyor. Bu, Japonyaya karþý direnenlerin durumunu güçlendiriyor, teslimiyetçilerin durumunu ise
zayýflatýyor. Haklý olarak Çin halký bu anlaþmayý sevinçle karþýladý.
Fakat Nomonhan Ateþkes Anlaþmasýnýn88 imzalanmasýndan beri Ýngiliz ve Amerikan haber ajanslarý, yakýnda bir Sovyet-Japon Saldýrmazlýk Antlaþmasýnýn imzalanacaðý hikâyesini yaymakla meþguller.
Bu, Sovyetler Birliðinin artýk Çine yardým etmeyeceðini düþünen
bazý Çinliler arasýnda tereddüde yol açýyor. Ben onlarýn yanlýþ düþündüklerini zannediyorum. Nomonhan Ateþkes Anlaþmasýnýn niteliði
bundan önceki Çang Kufeng Ateþkes Anlaþmasýnýn89 niteliðiyle aynýdýr. Bunun anlamý yenilgiyi kabul eden Japon militaristlerinin Sovyet ve Moðolistan sýnýrlarýnýn dokunulmazlýðýný tanýmak zorunda kalmalarýdýr. Bu ateþkes anlaþmalarý Sovyetlerin Çine yardýmýný azaltmasýna deðil artýrmasýna olanak saðlayacaktýr. Japon-Sovyet Saldýrmazlýk Antlaþmasý söylentilerine gelince, Sovyetler Birliði bunu
yýllardýr teklif ediyor, fakat Japonya bunu her defasýnda reddediyor.
Simdi Japon hâkim sýnýfýnýn bir kesimi Sovyetler Birliði ile böyle bir
anlaþma yapmayý istiyor, fakat Sovyetler Birliðinin kabul edip etmeyeceði, anlaþmanýn Sovyetler Birliðinin ve insanlýðýn ezici çoðunluðunun çýkarlarýna uygun olup olmadýðý temel ilkesine baðlýdýr. Özel
olarak, anlaþmanýn Çin millî kurtuluþ savaþýnýn çýkarlarýyla çeliþip
çekiþmediðine baðlýdýr. Stalinin Sovyetler Birliði Komünist Partisinin bu yýlýn 10 Martýndaki 18. Kongresine verdiði rapora ve [sayfa 282]
88
Nomonhan Ateþkes Anlaþmasý 1939 Eylülünde Moskovada imzalandý. Mayýs
1939da Moðolistan ve Mançukuo sýnýrýndaki Nomonhanda, Japon ve kukla
Mançukuo askerleri beraberce Sovyetler Birliði ve Moðolistan Halk Cumhuriyeti
askerlerine saldýrmýþlar, fakat yiðit bir savunma savaþý veren Sovyet ve Moðol askerleri
tarafýndan yenilmiþlerdi. Japonlar bunun üzerine barýþ istediler. Ateþkes anlaþmasý,
derhal ateþ kesilmesini ve çatýþmanýn meydana geldiði yerlerde Moðolistan Halk
Cumhuriyeti ile kukla Mançukuo devleti arasýndaki sýnýrýn çizilmesi için iki taraftan
iki temsilcinin katýlacaðý bir dörtlü komisyonun kurulmasýný öngörüyordu.
89
Çang Kufeng Ateþkes Anlaþmasý 11 Aðustos 1938de Moskovada yapýldý.
Temmuz sonu ve 1938 Aðustosu baþýnda Japonlar, Çin, Kore ve Sovyetler Birliði
sýnýrýndaki Çang Kufeng bölgesinde Sovyet askerlerine karþý provokasyonlara giriþmiþ
fakat hýzla geri püskürtülmüþlerdi. Japonlar barýþ istediler. Ateþkes anlaþmasý derhal
ateþ kesilmesini, sýnýr hattýný incelemek ve nihaî bir düzenleme yapmak için, Sovyet
tarafýndan iki, Japon Mançukuo tarafýndan da iki temsilciden meydana gelmek
üzere dört kiþilik bir komisyonun kurulmasýný öngörüyordu.
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Molotovun SSCB Yüksek Sovyetinde 30 Mayýsta yaptýðý konuþmaya
bakacak olursak, bence Sovyetler Birliði bu temel ilkeden vazgeçmeyecektir. Anlaþma imzalansa bile, Sovyetler Birliði Çine yardým
etmek konusundaki hareket serbestîsini kýsýtlayýcý hiç bir þeye razý
olmayacaktýr. Sovyetler Birliðinin çýkarlarý Çinin millî kurtuluþunun
çýkarlarýyla hiç bir zaman çeliþmeyecek, daima ona uygun olacaktýr. Bence bundan hiç þüphe edilemez. Sovyetler Birliðine karþý
önyargýlarý olan kimseler Nomonhan Ateþkes Anlaþmasý ve JaponSovyet Saldýrmazlýk Antlaþmasý söylentilerinden, mesele çýkarmak
ve Çin ve Sovyetler Birliði gibi iki büyük millet arasýnda soðukluk
yaratmak için faydalanýyorlar. Ýngiliz, Amerikan ve Fransýz komplocularýnýn ve Çinli teslimiyetçilerin yaptýðý budur. Bu son derece tehlikeli olduðu için onlarýn kirli oyunlarýný iyice teþhir etmeliyiz. Açýktýr
ki, Çinin dýþ siyaseti Japon saldýrýsýna karþý direnmek olmalýdýr. Bu
siyaset, esas olarak kendi gücümüze güvenmekle beraber, dýþardan
yardým alma ihtimalini gözardý etmemek demektir. Þimdi emperyalist dünya savaþý baþladýðýna göre, dýþ yardým baþlýca üç kaynaktan
gelecek demektir: (1) Sosyalist Sovyetler Birliði, (2) kapitalist ülkelerin halklarý ve (3) sömürge ve yan-sömürgelerdeki ezilen milletler. Bunlar bizim güvenebileceðimiz tek yardým kaynaklarýdýr.
Gelmesi saðlansa Dile bunlarýn dýþýndaki her türlü dýþ yardým denebilecek þeyi, sadece tamamlayýcý ve geçici olarak görebiliriz. Tabii
ki Çin söyle tamamlayýcý ve geçici dýþ yardýmlar almaya çalýþmalýdýr,
fakat ona hiç bir zaman bel baðlamamalý ya da güvenilir olduðunu
düþünmemelidir. Emperyalist savaþta, savaþan taraflara karþý Çin
kesin bir tarafsýzlýk gütmeli ve hiç bir tarafa katýlmamalýdýr. Çinin
Ýngiliz-Fransýz emperyalist savaþ cephesine katýlmasýný istemek. Direnme Savaþýna ve Çin milletinin baðýmsýzlýk ve kurtuluþ mücadelesine zararlý olan teslimiyetçi bir görüþtür ve derhal reddedilmelidir.
Bu, sözünü etmek istediðim dördüncü meseleydi.
Bu dört mesele yurttaþlarýmýz tarafýndan geniþ bir þekilde
tartýþýlmaktadýr. Amaç Japon saldýrýsýna karþý zafer kazanmak olduðu için, uluslararasý meselelerin incelenmesi, emperyalist dünya
savaþý ile Çinin Direnme Savaþý arasýndaki iliþkilerin ve Sovyetler
Birliði ile Çin arasýndaki iliþkilerin ele alýnmasý çok iyi bir þevdir. Burada bu meseleler üzerindeki temel görüþlerimden bazýlarýný ortaya koydum ve okuyucularýn düþüncelerini esirgemeyeceklerini ümit
ediyorum. [sayfa 283]
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KOMÜNÝSTÝ SUNARKEN
4 Ekim 1939

Merkez Komitesi uzun zamandýr bir Parti içi gazete yayýnlamayý tasarlýyordu. Bu tasarý nihayet þimdi gerçekleþmiþ bulunuyor.
Böyle bir gazete ülke çapýnda ve geniþ bir kitle karakterine sahip
olan, ideolojik, siyasî ve örgütsel bakýmdan tamamen saðlamlaþmýþ
ve bolþevikleþmiþ bir Çin Komünist Partisinin inþasý için gereklidir.
Kendine has özellikleri bulunan bugünkü þartlarda bu zorunluluk
daha açýk bir hal almaktadýr. Bir yandan, Japonyaya Karþý Millî Birleþik Cephede teslimiyet, bölünme ve gerileme tehlikesi günden
güne artarken, öte yandan Partimiz dar sýnýrlarýný aþýp ülke çapýnda
büyük Bir parti haline gelmiþ bulunuyor. Partinin görevi, teslimiyet,
bölünme ve gerileme tehlikelerinin üstesinden gelebilmeleri için
kitleleri seferber etmek ve Partiyi ve devrimi beklenmedik kayýplara uðratabilecek bütün ihtimallere karþý hazýrlýklý olmaktýr. Böyle bir
zamanda Parti içi bir gazete gerçekten de son derece gerekli olmaktadýr.
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Bu Parti içi gazete Komünist adýný taþýyor. Amacý nedir? Ne
iþ görecektir? Diðer parti yayýnlarýndan hangi bakýmlardan farklý olacaktýr?
Bu gazetenin amacý, ülke çapýnda ve geniþ bir kitle karakterine sahip olan, ideolojik, siyasî ve örgütsel bakýmdan tamamen
saðlamlaþmýþ ve bolþevikleþmiþ bir Çin Komünist Partisinin inþasýna
yardýmcý olmaktýr. Çin devriminin zafere ulaþmasý için böyle bir
partinin inþasý þarttýr ve Parti inþasý için gerekli sübjektif ve objektif
þartlarýn çoðu mevcuttur. Bu büyük görev þu anda sürdürülmektedir. Sýradan bir Parti yayýnýnýn gücünün ötesinde olan bu büyük
görevin baþarýyla yerine getirilmesine yardýmcý olacak özel bir Parti
yayýn organýna ihtiyaç vardýr; ve iþte Komünist de bunun için yayýnlanmaktadýr. Yönetici [sayfa 286] çekirdeði, üyelerinin bir kýsmý, genel
çizgisi ve devrimci çalýþmasý açýsýndan Partimiz, þimdiden belli ölçülerde ülke çapýnda ve geniþ bir kitle karakterine sahip olan, ideolojik, siyasî ve örgütsel bakýmdan saðlamlaþmýþ ve bolþevikleþmiþ bir
partidir.
Öyleyse yeni bir görev ortaya koymak niye?
Çünkü þimdi çok sayýda üyesi olan yeni birçok kola sahip
olduðumuz halde, bunlar henüz geniþ bir kitle karakterine sahip,
ideolojik, siyasî ve örgütsel bakýmdan saðlamlaþmýþ ya da bolþevikleþmiþ deðildirler. Ayný zamanda eski Parti üyelerinin siyasî düzeylerini yükseltmek, eski kollarýn daha da bolþevikleþmelerini
saðlamak ve onlarý ideolojik, siyasî ve Örgütsel bakýmdan saðlamlaþtýrmak meselesi vardýr. Partinin içinde bulunduðu þartlar ve yüklendiði sorumluluklar, devrimci iç savaþ dönemindekilerden oldukça
farklýdýr; þartlar çok daha karmaþýk ve sorumluluklar çok daha aðýrdýr.
Ýçinde olduðumuz dönem millî birleþik cephe dönemidir; ve
biz burjuvazi ile birlikte bir birleþik cephe meydana getirmiþ bulunuyoruz. Bu dönem Japonyaya: Karþý Direnme Savaþý dönemidir
ve Partimizin silahlý kuvvetleri cephede, dost ordularla birlikte düþmana karþý acýmasýz bir savaþ yermektedir. Ýçinde bulunduðumuz
dönem. Partimizin ülke çapýnda büyük bir parti haline geldiði ve bu
yüzden de artýk eskisi gibi olmadýðý bir dönemdir. Bütün bu etkenleri bir arada ele alýrsak sözünü ettiðimiz görevin, yani ülke çapýnda
ve geniþ bir kitle karakterine sahip olan, ideolojik, siyasî ve örgütsel
bakýmdan tamamen saðlamlaþmýþ ve bolþevikleþmiþ bir Çin Ko-
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münist Partisinin inþasýnýn ne kadar þerefli ve önemli bir görev olduðunu anlarýz.
Bizim þimdi inþa etmek istediðimiz böyle bir partidir; ama
bunu nasýl gerçekleþtireceðiz? Bu soruyu. Partimizin tarihine ve onun
on sekiz yýllýk mücadelesine dönüp bakmadan cevaplandýramayýz.
1921deki Birinci Millî Kongremizi yapalý tam on sekiz yýl oldu.
Bu on sekiz yýl içinde Partimiz birçok büyük mücadeleden geçti.
Partimizin üyeleri, kadrolarý ve örgütlen kendilerini bu büyük mücadelelerin içinde yoðurdular. Hem parlak zaferlerin hem de aðýr
yenilgilerin tecrübesine sahip oldular. Parti burjuvazi ile birlikte bir
Millî Birleþik Cephe kurdu; bu cephenin daðýlmasýyla, büyük burjuvazi ve onun müttefikleriyle çok þiddetli bir silahlý mücadeleye giriþti.
Son üç yýl içinde yeniden burjuvazi [sayfa 287] ile birlikte bir Millî Birleþik
Cephe dönemine girdi. Çin devrimi ve Çin Komünist Partisi, Çin
burjuvazisi ile olan bu karmaþýk iliþkiler içinde kendi geliþmesini
sürdürdü. Bu özel bir tarihî durum, sömürge ve yarý-sömürge ülkelerdeki devrimlere özgü ve hiç bir kapitalist ülkenin devrim tarihinde bulunmayan bir durumdur. Bunun yaný sýra Çin, yarý-sömürge
ve yarý-feodal, siyasî, iktisadî ve kültürel geliþmesi eþitsiz, ekonomisi esas olarak yan-feodal ve çok geniþ topraklara sahip bir ülke
olduðu için, içinde bulunduðumuz dönemde Çin devrimi, burjuva
demokratik niteliktedir ve baþlýca hedefleri emperyalizm ve feodalizmdir. Temel itici güçleri proletarya, köylülük ve þehir küçük burjuvazisi ile belli dönemlerde belli ölçüde millî burjuvazidir; ve Çin
devrimindeki temel mücadele biçimi silahlý mücadeledir. Gerçekten Partimizin tarihi, bir silahlý mücadeleler tarihi olarak görülebilir.
Stalin yoldaþ, Çinde silahlý devrim, silahlý karþý-devrimle savaþmaktadýr. Bu, Çin Devriminin kendine özgü niteliklerinden ve üstünlüklerinden biridir90 demiþti. Bu tamamen doðrudur. Çine özgü olan
bu durum, kapitalist ülkelerdeki Komünist Partilerinin önderlik ettiði devrimlerin tarihinde ya hiç olmamýþtýr, ya da ayný þekilde olmamýþtýr. Dolayýsýyla, Çin burjuva demokratik devriminde kendine özgü
iki temel nitelik vardýr: 1) Proletarya, ya burjuvazi ile devrimci bir
millî birleþik cephe kurar ya da bunu bozmak zorunda kalýr ye 2)
silahlý mücadele devrimin temel biçimidir. Biz burada Partinin köy90
J. V. Stalin, Çin Devriminin Önündeki Ýhtimaller, Eserler, Ýng. bas. FLPH.
Moskova 1954, Cilt 8, s. 379 .
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lülük ve þehir küçük burjuvazisi ile olan iliþkilerini Çine özgü bir temel nitelik olarak tanýmlamýyoruz. Çünkü birincisi, bu iliþkiler, ilke
olarak bütün dünyada Komünist Partilerinin karþýlaþtýklarý iliþkilerle
aynýdýr; ikincisi, Çinde silahlý mücadele özünde köylü savaþýdýr ve
Partinin köylülükle olan iliþkileri ile, köylü savaþýyla olan yakýn iliþkisi
farklý þeyler deðildir.
Aslýnda, tam da bu iki kendine özgü temel nitelikten dolayý,
Partimizin inþasý ve bolþevikleþmesi özel þartlar içinde sürmektedir.
Partinin hatalarý ve baþarýlarý, gerilemeleri ya da ilerlemeleri, küçülmesi ya da geniþlemesi, geliþmesi ve saðlamlaþmasý kaçýnýlmaz
olarak burjuvazi ve silahlý mücadele ile olan iliþkilerine baðlýdýr.
Parti, burjuvazi ile birleþik cephe kurma ya da mecbur kaldýðýnda
bunu bozma meselelerinde doðru bir siyasî çizgi izlediði zaman,
geliþme, saðlamlaþma ve bolþevikleþme yolunda ileri bir adým atmýþ
olur. Partimiz, burjuvazi ile olan iliþkilerinde hatalý bir çizgi izlediðinde ise geriye doðru bir adým atmýþ olur. Ayný þekilde devrimci silahlý mücadele meselesini [sayfa 288] doðru bir þekilde ele aldýðýnda
geliþme, saðlamlaþma ve bolþevikleþme yolunda ileri doðru bir adým
atmýþ olur. Meseleyi yanlýþ bir þekilde ele aldýðý zaman ise geriye
doðru bir adým atmýþ olur. Bundan dolayý, on sekiz yýldýr, Partinin
inþasý ve bolþevikleþmesi, birleþik cephe ve silahlý mücadele meselelerinin doðru ya da yanlýþ bir þekilde ele alýnmasýna ve siyasî
çizgisine sýký sýkýya baðlý olmuþtur. Bu. Partimizin on sekiz yýllýk tarihi tarafýndan açýk bir þekilde doðrulanmýþtýr. Ya da meseleye diðer yanýndan bakarsak, Parti ne kadar bolþevikleþirse, siyasî çizgisini o kadar doðru tespit edebilir ve birleþik cephe ve silahlý mücadele
meselelerini de o kadar doðru bir þekilde ele alabilir. Bu da, Partimizin on sekiz yýllýk tarihi tarafýndan açýk bir þekilde doðrulanmýþtýr.
Böylece, birleþik cephe, silahlý mücadele ve Partinin inþasý,
Çin devriminde Partimizin üç temel meselesidir. Bu üç meselenin
ve bunlarýn birbirleriyle olan iliþkilerinin doðru bir þekilde kavranmasý, bütün Çin devrimine doðru bir önderliðin kazandýrýlabilmesi
demektir. Biz, bugün, Partimizin on sekiz yýllýk tarihî tecrübesine,
hatalarýmýzýn ve baþarýlarýmýzýn, gerileme ve ilerlemelerimizin, küçülme ve geniþlemelerimizin, zengin ve derin tecrübelerine dayanarak, bu üç meseleye iliþkin doðru sonuçlara varacak durumdayýz.
Bu, biz artýk birleþik cephe, silahlý mücadele ve Partinin inþasý meselelerini doðru olarak ele alabiliyoruz demektir. Bu, ayný zamanda
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on sekiz yýllýk tecrübemizden þu dersi çýkardýðýmýzý da gösterir: Birleþik cephe, silahlý mücadele ve Partinin inþasý, Çin devriminde Çin
Komünist Partisinin düþmaný yenmek için kullandýðý üç esas sihirli
silahtýr. Bu da Çin Komünist Partisi ve Çin devriminin büyük bir
baþarýsýdýr. Bu üç sihirli silahýn, üç meselenin her birini kýsaca ele
alalým.
Son on sekiz yýl içinde Çin proletaryasýnýn burjuvazi ve diðer
sýnýflarla birleþik cephesi üç farklý durumda ya da üç farklý aþamada
geliþti. 1924dsn 1927ye kadar Birinci Büyük Devrim, 1927den
1937ye kadar Toprak Devrimi Savaþý ve þimdiki Japonyaya karþý
Direnme Savaþý. Bu üç aþamanýn tarihi aþaðýdaki kanunlarý doðrulamýþtýr.
1. Çin millî burjuvazisi belli dönemlerde ve belli ölçüde emperyalizme ve feodal savaþ aðalarýna karþý mücadelede yer alacaktýr. Çünkü söz konusu dönemlerde yabancý zulmü, Çinin maruz
kaldýðý en büyük zulümdür. Bu bakýmdan, böyle zamanlarda proletarya millî burjuvazi [sayfa 289] ile bir birleþik cephe kurmalý ve bunu
mümkün olduðu kadar sürdürmelidir.
2. Farklý tarihî þartlar altýnda Çin millî burjuvazisi iktisadî ve
siyasî zayýflýðýndan ötürü yalpalayacak ve saf deðiþtirecektir. Bu nedenle Çinin devrimci cephesinin bileþimi her zaman sabit kalmayacak ve deðiþmelere uðrayacaktýr. Bazan millî burjuvazi bunun
içinde yer alabilir, bazan da yer almayabilir.
3. Komprador nitelikte olan Çin büyük burjuvazisi doðrudan
doðruya emperyalizme hizmet eden, onun tarafýndan himaye edilen bir sýnýftýr. Bundan dolayý Çin büyük burjuvazisi daima devrimin
hedefi olmuþtur. Ne var ki, bu büyük burjuvazinin içinde, farklý gruplar, farklý emperyalist devletler tarafýndan desteklenmektedir; bu
bakýmdan bu devletlerarasýndaki çeliþmeler keskinleþtiði ve devrim
belirli bir devleti hedef aldýðý zaman, bu emperyalist devlete karþý
verilen mücadeleye, diðer emperyalist devletlere dayanan büyük
burjuva gruplarý da belli ölçüde ve belli bir süre için katýlabilir. Böyle
zamanlarda düþmaný zayýflatmak ve kendi yedeklerini artýrmak için,
Çin proletaryasý, bu gruplarla bir birleþik cephe kurabilir ve devrime
yarar saðladýðý sürece bu cepheyi sürdürmelidir.
4. Komprador büyük burjuvazi ortak düþmana karþý verilen
mücadelede proletaryanýn yanýnda birleþik cepheye katýldýðý zaman bile en gerici taraf olmaya devam eder. Proletaryanýn ve pro-
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letarya partisinin her türlü ideolojik, siyasî ve örgütsel geliþimine
inatla karþý çýkar ve bunlarý sýnýrlandýrmaya çalýþýr; hile, yaltaklanma, yýpratma, vahþice saldýrýlarda bulunma gibi yýkýcý taktiklere
baþvurur. Üstelik, bütün bunlarý, düþmana teslimiyeti hazýrlamak ve
birleþik cepheyi bölmek için yapar.
5. Köylülük proletaryanýn saðlam müttefikidir.
6. Þehir küçük burjuvazisi güvenilir bir müttefiktir.
Bu kanunlarýn geçerliliði Birinci Büyük Devrimde ve Toprak
Devriminde doðrulanmýþtýr. Þimdi Direnme Savaþý içinde de doðrulanmaktadýr. Bu bakýmdan burjuvazi ile (özellikle büyük burjuvazi
ile) bir birleþik cephenin teþkilinde, proletarya partisi her iki cephede kararlý ve amansýz bir mücadele vermelidir. Bir yandan, burjuvazinin belirli dönemlerde ve belirli ölçülerde devrimci mücadeleye katýlabilmesinin mümkün olduðunu reddetme [sayfa 290] hatasýyla
mücadele etmek gerekir. Bu, Çindeki burjuvaziyi kapitalist ülkelerdeki burjuvaziyle bir sayan sol bir kapalý-kapýcýlýk hatasýdýr ve sonuç olarak burjuvaziyle bir birleþik cephe kurarak, bunu mümkün
olduðu kadar sürdürmeyi reddeden bir siyasettir. Öte yandan proletaryanýn programýný, siyasetini, ideolojisini, pratiðini vb. yi burjuvazininkilerle özdeþ tutup temeldeki farklarý reddetme hatasýyla da
mücadele edilmelidir. Buradaki hata burjuvazinin (özellikle büyük
burjuvazinin) sadece küçük burjuvazi ile köylülüðü etkilemekle kalmayýp proletaryanýn ve Komünist Partisinin ideolojik, siyasî ve örgütsel baðýmsýzlýðýný da yok etmek, onu burjuvazinin bir uzantýsý ve
burjuvazinin bir siyasî partisi haline getirmek, devrimin meyvalarýný
sadece kendisi ya da kendi partisi için toplamak için elinden geleni
yaptýðýný gözardý etmektir. Bu hata ayný zamanda burjuvazinin, özellikle büyük burjuvazinin, devrimin çýkarlarý kendi çýkarlarý ile ya da
kendi siyasî partisinin bencil çýkarlarýyla çeliþtiði zaman devrime
ihanet edebileceði gerçeðinin gözardý edilmesi hatasýný da içinde
taþýmaktadýr. Bütün bunlarý gözardý etmek sað oportünizmdir. Proletaryayý, burjuvazinin ve onun siyasî partisinin bencil çýkarlarý ile
uzlaþmaya götüren Çen Du-siu sað oportünizminin en belirgin yaný
buydu ve bu durum Birinci Büyük Devrimde yenilginin sübjektif
nedeni olmuþtur. Burjuva demokratik devrimde Çin burjuvazisinin
ikili niteliðinin bizim siyasî çizgimiz ve Partimizin inþasý üzerinde
büyük etkisi vardýr; ve bu ikili niteliði anlamadan siyasî çizgimiz ve
Partimizin inþasý hakkýnda doðru bir kavrayýþa sahip olamayýz. Çin
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Komünist Partisinin siyasî çizgisinin önemli unsurlarýndan birisi de
burjuvazi ile hem birlik hem mücadele siyasetidir. Hatta Partinin,
burjuvazi ile birlik ve mücadele içinde geliþip çelikleþmiþ olmasý,
Partinin inþasýnda önemli bir unsurdur. Burada birlikten kasýt, burjuvazi ile birleþik cepheyi kurmaktýr. Mücadeleden kasýt, burjuvazi
ile birlik halinde olduðumuz sürece devam eden barýþçý ve kansýz ideolojik siyasî ve örgütsel mücadele demektir. Birliði bozmak
zorunda býrakýldýðýmýzda ise bu barýþçý ve kansýz mücadele silahlý
mücadeleye dönüþür. Eðer Partimiz, belli dönemlerde burjuvazi ile
birleþmesi gerektiðini anlamazsa, ilerleyemez ve devrim geliþemez.
Eðer Partimiz burjuvazi ile birlik halinde iken de ona karþý sert ve
kararlý bir Þekilde, barýþçý bir mücadele vermesi gerektiðini anlamazsa, o zaman Partimiz ideolojik, siyasî ve örgütsel bakýmdan daðýlýr, devrim de yenilgiye uðrar. Eðer Partimiz burjuvazi ile birliðini
[sayfa 291] bozmak zorunda kaldýðý zaman, ona karþý sert ve kararlý bir
silahlý mücadele sürdürmezse, týpký diðer durumda olduðu gibi, daðýlýr ve devrim yenilgiye uðrar. Bütün bunlar geçen on sekiz yýlýn
olaylarý tarafýndan doðrulanmýþtýr.
Çin Komünist Partisinin silahlý mücadelesi, proletarya önderliðinde bir köylü savaþý biçimini alýr. Bu silahlý mücadelenin tarihi de yine üç aþamaya ayrýlýr. Birinci aþama. Kuzey Seferine
katýldýðýmýz aþamadýr. Bu aþama Partimizin, silahlý mücadelenin
önemini fark etmeye baþladýðý fakat henüz tam olarak anlayamadýðý, Çin devriminde silahlý mücadelenin temel mücadele biçimi olduðunu kavrayamadýðý aþamadýr. Ýkinci aþama Toprak Devrimi Savaþýdýr. Bu sýrada Partimiz, daha o zamandan kendi baðýmsýz silahlý
kuvvetlerini inþa etmiþ, baðýmsýz olarak savaþma sanatýný öðrenmiþ
ve üs bölgelerini ve halkýn siyasî iktidarýný kurmuþtu.
Partimiz daha o zaman, temel mücadele biçimi olan silahlý
mücadeleyi dolaylý ve dolaysýz olarak diðer birçok gerekli mücadele biçimleriyle birleþtirebilecek durumdaydý. Yani silahlý mücadeleyi ülke çapýnda iþçilerin mücadelesiyle, köylülerin mücadelesiyle
(esas olan da buydu), gençliðin, kadýnlarýn ve diðer bütün halk
kesimlerinin mücadeleleriyle, siyasî iktidar için verilen mücadeleyle, ekonomi, karþý-casusluk alanlarýnda ve ideolojik cephede verilen mücadelelerle, bütün mücadele biçimleriyle birleþtirebilecek
durumdaydý. Ve bu silahlý mücadele proletaryanýn önderliði altýnda
bir köylü toprak devrimiydi. Üçüncü aþama, yani þimdiki aþama.
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Direnme Savaþý aþamasýdýr. Bu aþamada biz, birinci ve özellikle
ikinci aþamalardaki silahlý mücadele tecrübelerimizden ve silahlý
mücadeleyi, diðer gerekli mücadele biçimleriyle birleþtirme konusundaki tecrübelerimizden yararlanabiliriz. Bugün silahlý mücadele genel olarak gerilla savaþý demektir.91 Gerilla savaþý nedir? Silahlý
düþmaný yenilgiye uðratmak ve kendi üslerimizi inþa etmek için
geri kalmýþ, geniþ ve yarý-sömürge bir ülkede, uzun bir dönem için,
halkýn silahlý güçlerinin yürüteceði zorunlu ve dolayýsýyla en iyi mücadele biçimidir. Bugüne kadar siyasî çizgimiz ve Partimizin inþasý
bu mücadele biçimine sýký sýkýya baðlý olmuþtur. Siyasî çizgimiz ve
dolayýsýyla partimizin inþasý, silahlý mücadeleden ayrý olarak ele alýndýðý zaman doðru bir þekilde kavranamaz. Silahlý mücadele, siyasî
çizgimizin önemli bir unsurudur. On sekiz yýlda Partimiz silahlý mücadele vermeyi yavaþ yavaþ öðrendi ve bunda sebat etti. Silahlý
mücadele olmadan ne proletaryanýn [sayfa 292] ne halkýn ve ne de
Komünist Partisinin Çinde hiç bir varlýk gösteremeyeceðini ve devrimin zafere ulaþamayacaðýný öðrendik. Bu yýllarda Partimiz, devrimci savaþlarýn içinde geliþmiþ, saðlamlaþmýþ ye bolþevikleþmiþtir.
Muhakkak ki, silahlý mücadele olmadan Partimiz, bugünkü haline
91
Mao Zedung yoldaþ, Çin Devriminde silahlý mücadelenin genel olarak gerilla
savaþý demek olduðunu söylemekle, Çinin ikinci Devrimci Ýç Savaþtan, Japonyaya
Karþý Direnme Savaþýnýn ilk günlerine kadar olan devrimci savaþ tecrübesini özetlemektedir. Uzun Ýkinci Devrimci Ýç Savaþ döneminde Çin Komünist Partisi tarafýndan
yönetilen bütün silahlý mücadeleler gerilla savaþý biçimindeydi. Bu dönemin ikinci
safhasýnda Kýzýl Ordunun gücü arttýkça gerilla savaþý, gerilla niteliðindeki bir hareketli
savaþa dönüþtü. Mao Zedung yoldaþ bunu daha üst düzeyde bir gerilla savaþý olarak
tanýmlar. Deðiþik þartlarda ve deðiþik bir düþmana karþý verilen Japonyaya Karþý Direnme Savaþýnda yeniden gerilla savaþýna dönüldü. Japonyaya karþý savaþýn ilk
günlerinde sað oportünizm hatasýný iþleyen yoldaþlar, Parti önderliðindeki gerilla
savaþýný küçümsediler ve ümitlerini Guomindang ordusunun harekatýna baðladýlar.
Mao Zedung yoldaþ Japonyaya Karþý Gerilla Savaþýnda Strateji Meseleleri, Uzayan
Savaþ Üzerine, Savaþ ve Strateji Meseleleri adlý eserlerinde ve bu makalesinde
Çin devriminde gerilla savaþý biçimini alan uzun süreli silahlý mücadeleden kazanýlmýþ
olan tecrübeleri teorik bakýmdan özetleyerek bu görüþleri çürüttü.
Japonyaya karþý savaþýn son aþamasýnda ve özellikle Üçüncü Devrimci Ýç Savaþ
döneminde (1945-49) Çin Komünist Partisinin önderliði altýnda gerilla savaþý, devrimci
kuvvetlerin hýzla büyümesinden ve düþman saflarýnda meydana gelen deðiþikliklerden ötürü düzenli savaþa dönüþtü. Bu dönemde düzenli savaþ, temel mücadele
biçimi haline geldi. Üçüncü Devrimci Ýç Savaþýn son aþamasýnda yeni bir geliþme
meydana geldi. Bu aþamada harekâtlar, iyi tahkim edilmiþ düþman mevzilerini zaptedebilecek þekilde aðýr silahlarla donatýlmýþ çok büyük birlikler tarafýndan yürütülüyordu.

280

Mao Zedung
Seçme Eserler-II

gelemezdi. Partideki yoldaþlarýmýz, kanýmýz pahasýna kazandýðýmýz
bu tecrübeyi asla unutmamalýdýrlar.
Ayný þekilde. Partinin inþasýnýn da üç ayrý aþamasý vardýr:
Partinin geliþmesi, saðlamlaþmasý ve bolþevikleþmesi.
Birinci aþama Partinin çocukluk devresidir. Bu aþamanýn ilk
ve orta devrelerinde Partinin çizgisi doðru, Partinin sýradan üyelerinin ve yönetici kadrolarýn devrimci þevkleri fazlasýyla yüksekti; bunun sonucunda Birinci Büyük Devrimdeki zaferler elde edildi. Fakat
ne de olsa, Parti, daha hâlâ çocukluk devresindeydi ve birleþik cephe, silahlý mücadele ve Partinin inþasý gibi üç temel meselede tecrübe eksikliði çekmekteydi. Çin tarihi ve Çin toplumu hakkýnda ya
da Çin devriminin özellikleri ve kanunlarý hakkýnda fazla bir bilgiye
sahip deðildi. Parti, Marksizm-Leninizmin teorisi ile Çin Devriminin
pratiðini birleþtirecek kapsamlý bir kavrayýþtan yoksundu. Bu yüzden aþamanýn son döneminde ya da bu aþamanýn can alýcý dönüm
noktasýnda Parti yönetimine hâkim olanlar devrimin zaferlerini saðlamlaþtýrmada Partiye önderlik etmeyi baþaramadýlar. Sonuç olarak burjuvazi tarafýndan aldatýldýlar ve devrimin yenilgisine yol açtýlar.
Bu aþamada Parti örgütü geniþletilmiþ ama saðlamlaþtýrýlmamýþtý
ve yönetime hâkim olanlar Parti üyeleriyle kadrolarýn ideolojik ve
siyasî bakýmdan saðlam ve istikrarlý bir hale gelmelerine yardýmcý
olamadýlar. Birçok yeni parti üyesi vardý fakat bunlar gerekli Marksist-Leninist eðitimle donatýlmamýþlardý. Çalýþmalarla ilgili birçok tecrübeye sahip olunmuþtu ama bunlar gerektiði gibi özetlenmiþ
deðildi. Partiye birçok mevki düþkünü sýzmýþ fakat bunlar Partiden
temizlenmemiþti. Parti hem düþmanýn hem de müttefiklerinin komplolarý ve dalavereleri ile karþý karþýya kalmýþtý. Fakat Partinin uyanýklýðý eksikti. Parti içinde çok sayýda faal unsur ortaya çýkmýþ fakat
bunlar zamanýnda Partimizin temel direði haline getirilmemiþti. Partinin komutasý altýnda bazý devrimci silahlý birlikler vardý ama Parti
onlarý sýký bir denetim altýnda tutamýyordu. Bütün bunlarýn nedenleri tecrübesizlik, yeterince derin bir devrimci kavrayýþýn olmamasý
ve Marksist-Leninist teoriyle Çin Devriminin pratiðini birleþtirmede
[sayfa 293] baþarýsýz kalýnmasýydý. Partinin inþasýnýn birinci aþamasý iþte
böyleydi.
Ýkinci aþama Toprak Devrimi Savaþýydý. Birinci aþamada kazandýðý tecrübeler ve Çin tarihi, Çin toplumu, Çin Devriminin özellikleri ve kanunlarý hakkýnda daha iyi bir anlayýþa sahip olmasý
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sayesinde ve kadrolarý Marksizm-Leninizm teorisini daha iyi kavradýklarý ve bu teoriyi Çin Devrimi pratiðiyle daha iyi birleþtirebildiði
için Partimiz, Toprak Devrimi mücadelesini on yýl baþarýyla sürdürebildi. Burjuvazinin ihanet etmesine raðmen, Partimiz köylülüðe
sýký sýkýya dayanmayý baþarabildi. Parti örgütü yeniden taze kan
almakla kalmamýþ, ayný zamanda saðlamlaþmýþtý. Düþman durmadan Partimizi sabote etmeye çalýþtý, fakat Parti bu sabotajcýlarý defetti. Bir kere daha çok sayýda kadro ileri atýldý ve bu sefer Partimizin
temel direði haline geldiler. Parti halkýn siyasî iktidarý yolunda ilk
adýmlarý attý ve böylece hükümet etme sanatýný öðrendi. Parti güçlü
silahlý kuvvetler yarattý ve böylece savaþma sanatýný öðrendi. Bunlar
muazzam ilerlemeler ve baþarýlardý. Bununla beraber, bu büyük
mücadeleler sýrasýnda yoldaþlarýmýzdan bazýlarý oportünizm bataðýna battýlar ya da hiç deðilse bir süre için oportünizme kapýldýlar.
Bunun nedeni, gene, geçmiþin tecrübelerinden alçak gönüllülükle
ders çýkarmamalarý, Çin tarihini, Çin toplumunu ve Çin Devriminin
özelliklerini ve kanunlarýný anlamamalarý ve Marksizm-Leninizm teorisi ile Çin Devriminin pratiði arasýndaki birliði kavramamalarýydý.
Bundan dolayý bütün bu aþama boyunca Partide yönetime hâkim
olan bazý kimseler doðru bir siyasî ve örgütsel çizgi izleyemediler.
Parti bir dönemde Li Li-san yoldaþýn sol oportünizminden, baþka
bir dönemde de devrimci savaþta ve beyaz bölgelerde yapýlan
çalýþmadaki sol oportünizmden zarar görmüþtü. Zunyi Toplantýsýna kadar (Siyasî Büronun 1935 Ocaðýnda Kveyçov Eyaletindeki
Zunyide yaptýðý toplantý) Parti kesin bir þekilde bolþevikleþme yolunu tutmamýþ ve Çang Kuo-taonun sað oportünizmine karþý zafer
kazanýlmasýnýn ve Japonyaya karþý millî birleþik cephenin kurulmasýnýn temellerini atmamýþtý. Bu, Partinin geliþmesindeki ikinci
aþamaydý.
Üçüncü aþama Japonyaya Karþý Millî Birleþik Cephe aþamasýdýr. Biz üç yýldýr bu aþamanýn içindeyiz ve bu mücadele yýllarý son
derece önemlidir. Parti, daha önceki iki devrimci aþamada kazandýðý tecrübeleri örgütsel gücüne ve silahlý kuvvetlerinin gücüne dayanarak ve bütün ülkede halk arasýnda [sayfa 294] yüksek bir siyasî
itibara sahip olmasý ve Marksizm-Leninizm teorisi ile Çin Devriminin pratiði arasýndaki birliði daha derin bir þekilde kavramasý sayesinde, sadece Japonyaya Karþý Millî Birleþik Cepheyi kurmakla
kalmamýþ, ayný zamanda Japonyaya Karþý Büyük Direnme Savaþýný
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da yürütmüþtür ve yürütmektedir. Partimiz, örgütsel bakýmdan dar
sýnýrlarýný aþtý ve ülke çapýnda büyük bir Parti haline geldi. Silahlý
kuvvetlerimiz tekrar büyüyor ve Japon saldýrganlarýna karþý verilen
mücadelede daha da güçlü bir hale geliyor. Partimizin, bütün halk
içindeki etkisi daha da yaygýnlaþýyor. Bunlarýn hepsi büyük
baþarýlardýr. Bununla beraber, partimizin yeni üyelerinin birçoðu
eðitilmemiþ, yeni örgütlerin birçoðu da henüz saðlamlaþtýrýlmamýþtýr.
Eski ve yeni üyelerle, eski ve yeni örgütler arasýnda hâlâ çok büyük
farklar vardýr. Yeni Parti üyelerinin ve kadrolarýn birçoðunun henüz
yeterli bir devrimci tecrübesi yoktur. Bunlar Çin tarihi ve toplumu
ya da Çin Devriminin özellikleri ve kanunlarý hakkýnda, ya çok az
þey biliyorlar ya da hiç bir þey bilmiyorlar. Marksizm-Leninizm teorisi ite Çin Devriminin pratiði arasýndaki birlik hakkýnda sahip olduklarý kavrayýþ kapsamlý olmaktan uzaktýr. Merkez Komitesinin
Partiyi cesaretle geniþletelim fakat istenmeyen bir tek unsurun
bile Parti içine girmesine izin vermeyelim sloganýnýn üstünde önemle durmasýna raðmen, Parti örgütlerinin geniþletilmesi sýrasýnda birçok mevki düþkünü ve yýkýcý düþman ajaný sinsice Partiye sýzmayý
baþardý. Birleþik cephe kurulduðu ve üç yýldýr da yaþatýldýðý halde,
burjuvazi ve özellikle büyük burjuvazi sürekli olarak Partimizi yýkmaya çalýþmakta ve büyük burjuva teslimiyetçileri ve iflah olmaz
unsurlar ülke çapýnda ciddi bir sürtüþmeyi kýþkýrtmaktadýrlar. Antikomünist yaygaralarýnýn ardý arkasý kesilmemektedir. Büyük burjuva teslimiyetçileri ve iflah olmaz unsurlar bütün bunlarý, Japon emperyalizmine teslimiyetin yolunu yapmak, birleþik cepheyi parçalamak ve Çini geriye sürüklemek için yapmaktadýrlar. Büyük burjuvazi, ideolojik bakýmdan komünizmi yýpratmaya çalýþýrken, siyasî
ve örgütsel bakýmdan da Komünist Partisini, Sýnýr Bölgelerini ve
Partinin silahlý kuvvetlerini tasfiye etmeye Çalýþmaktadýr. Bu þartlarda
hiç þüphesiz ki, görevimiz, teslimiyet, bölünme ve gerileme tehlikelerinin üstesinden gelmek, birleþik cephe ve Guomindang-Komünist iþbirliðini mümkün olduðu kadar sürdürmek, Japonyaya karþý
sürekli direnme, birlik ve ilerleme için çalýþmak ve ayný zamanda
da Partinin ve devrimin [sayfa 295] beklenmedik kayýplara uðramasýna
yol açabilecek muhtemel durumlara karþý hazýrlýklý olmaktýr. Bu
amaca ulaþmak için. Parti örgütünü ve Partinin silahlý kuvvetlerini
güçlendirmeli ve bütün halký teslimiyete, bölünmeye ve gerilemeye
karþý azimle mücadele etmesi için seferber etmeliyiz. Bu görevin
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yerine getirilmesi bütün Partinin çabasýna, her yerdeki ve her kademedeki Parti üyelerinin, kadrolarýn ve Parti örgütlerinin amansýz ve
inatçý bir þekilde mücadele etmelerine baðlýdýr. Biz, on sekiz yýllýk
tecrübeye sahip Çin Komünist Partisinin, eski tecrübeli üye ve kadrolarý ile dinamik ve genç üye ve kadrolarýnýn, sýnanmýþ ve
bolþevikleþmiþ Merkez Komitesi ile onun mahallî örgütlerinin ve
güçlü silahlý kuvvetleri ile ilerici kitlelerin ortak çabalarýyla, bu hedeflere varabileceðinden eminiz.
Partimizin on sekiz yýllýk tarihindeki belli baþlý tecrübeleri ve
meseleleri ortaya koymuþ bulunuyoruz.
On sekiz yýlýn tecrübesi göstermiþtir ki, birleþik cephe ve silahlý mücadele düþmaný yenilgiye uðratmada iki temel silahtýr. Birleþik Cephe, silahlý mücadeleyi sürdürmek için kurulan bir birleþik
cephedir. Ve Parti, düþman mevzilerini darmadaðýn etmek için bu
iki silahý, yani birleþik cephe ve silahlý mücadele silahýný kullanan
kahraman bir savaþçýdýr. Bu üç þey birbirine iþte böyle baðlýdýr.
Bugün Partimizi nasýl inþa etmeliyiz? Ülke çapýnda ve geniþ
bir kitle karakterine sahip, ideolojik, siyasî ve örgütsel bakýmdan
tamamen saðlamlaþmýþ ve bolþevikleþmiþ bir Çin Komünist Partisini nasýl inþa edebiliriz? Bunun cevabýný Partinin tarihini incelemekle. Partinin inþasýný birleþik cephe ve silahlý mücadele meselesiyle
baðýntýlý olarak, burjuvazi ile hem birleþmek hem mücadele etmek
meselesiyle baðlantýlý olarak, Sekizinci Yol Ordusu ve Yeni Dördüncü Ordumuzun Japonyaya karþý gerilla savaþýnda sebat etmesi meselesiyle baðlantýlý olarak ve Japonyaya karþý üs bölgelerinin kurulmasý meselesiyle baðlantýlý olarak ele alýp incelemekle bulabiliriz.
On sekiz yýllýk tecrübelerimizi ve bugün edindiðimiz yeni tecrübeleri, Marksizm-Leninizm teorisi ile Cin Devriminin pratiði arasýndaki birlik temelinde özetlemek ve bu tecrübeleri bütün Partiye
yaymak, bu þekilde Partimizin çelikleþmesini ve eski hatalarý tekrarlamaktan kaçýnabilmesini saðlamak. Ýþte görevimiz budur. [sayfa
296]
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ÞÝMDÝKÝ DURUM VE PARTÝNÝN GÖREVLERÝ*
10 Ekim 1939

1) Emperyalist Dünya Savaþýnýn patlak vermesi, emperyalist
ülkelerin kendilerini, yeni iktisadî ve siyasî buhranlardan kurtarma
çabalarýnýn bir sonucudur. Gerek Almanya açýsýndan, gerekse Ýngiltere açýsýndan savaþ, haksýz, yaðmacý ve emperyalist bir niteliktedir. Dünyanýn her yanýnda Komünist Partileri, hem bu savaþa, hem
de bu savaþý destekleyerek proletaryaya ihanet eden sosyal-demokrat partilerin canice tutumlarýna kesinlikle karþý çýkmalýdýrlar. Sosyalist Sovyetler Birliði, daha önce olduðu gibi bugün de barýþ siyasetinde sebat etmekte ve her iki savaþan tarafa karþý, da tarafsýzlýðýný
titizlikle korumaktadýr. Bu arada silahlý kuvvetlerini Polonyaya göndererek saldýrgan Alman kuvvetlerinin doðuya doðru yayýlmasýný
denetim altýna almýþ, Doðu Avrupada barýþý güçlendirmiþ ve Batý
Ukrayna ile Beyaz Rusyadaki kendi kardeþ milletlerini, Polonyalý
yöneticilerin zulmünden kurtarmýþtýr. Sovyetler Birliði, uluslararasý
gerici güçlerin herhangi bir saldýrý ihtimaline meydan vermemek
* Bu karar, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi için Mao Zedung yoldaþ
tarafýndan kaleme alýndý.
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amacýyla komþu ülkelerle birçok anlaþmalar yapmýþtýr ve dünya
barýþýný yeniden kurmak için çaba harcamaktadýr. Bu yeni uluslararasý durumda, Japon emperyalizminin siyaseti, ilerde uluslararasý
planda daha büyük maceralara atýlmanýn hazýrlýðý içinde, Çine karþý
saldýrýlarýný yoðunlaþtýrýp Çin meselesini halletmektir.
2) Japon emperyalizminin Çin meselesini halletmek için uygulayacaðý siyaset þöyledir:
a) Ýþgal edilmiþ bölgelerle ilgili siyaseti, Çinin tamamýný boyunduruk altýna alma hazýrlýðý içinde, buralardaki [sayfa 298] denetimini
sýklaþtýrmaktýr. Bunu yapabilmek için de Japon aleyhtarý gerilla üs
bölgelerini «temizlemek», iktisadî kaynaklan sömürmek, kukla rejimler kurmak ve halkýn millî ruhunu kýrmak zorundadýr.
b) Çinin cephe gerisi bölgeleri ile ilgili siyaseti ise, askerî taarruzlarýn desteðinde esas olarak siyasî taarruzlarý baþlatmaktýr. Siyasî taarruzdan kasýt, geniþ çapta askerî saldýrýlarý baþlatmak deðil,
fakat Japonyaya Karþý Birleþik Cepheyi bölmek, Guomindang-Komünist iþbirliðini bozmak ve Guomindang hükümetini teslimiyete
sürüklemek için yoðun bir saldýrýya geçmektir.
Çinin son iki yýl boyunca gösterdiði kahramanca direniþ, bu
direniþ sýrasýnda indirdiði darbeler ve kendi malî kaynaklarýnýn ve
askerî gücünün yetersizliðinden dolayý düþman, içinde bulunduðumuz dönemde Vuhana karþý giriþtiði çapta büyük stratejik taarruzlarý muhtemelen baþlatmayacaktýr. Bu anlamda Direnme Savaþý,
esas olarak bir stratejik denge aþamasýna ulaþmýþ bulunmaktadýr.
Ve bu stratejik denge aþamasý bizim karþý-taarruzumuz için hazýrlýk
aþamasý demektir. Ama birinci olarak, biz, esas olarak bir denge
aþamasýna ulaþýlmýþtýr derken düþman tarafýndan ilerde baþlatýlabilecek taarruzlarý gözardý etmiyoruz. Þimdi Çanþa saldýrýya uðradý,
ilerde baþka yerler de saldýrýya uðrayabilir. Ýkinci olarak, cephede
denge ihtimali arttýkça düþman bizim üs bölgelerimize karþý yürüttüðü «temizleme» harekâtlarýný yoðunlaþtýracaktýr. Üçüncü olarak,
Çin, düþmanýn zaptettiði yerlerdeki iþgali kýrmayý baþaramazsa, onun
elinin altýndaki yerlerde durumunu güçlendirmesine ve buralarý
sömürmesine imkân verirse, düþmanýn siyasî taarruzunu püskürtemezse, direnme, birlik ve ilerlemede sebat gösteremez ve karþýtaarruz için kuvvet toplayamazsa, ya da Guomindang hükümeti
kendi baþýna uzlaþýp teslim olursa, düþman daha da büyük taarruzlar baþlatabilir. Baþka bir deyiþle, bugün ulaþýlmýþ olan denge duru-
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munun, düþman ya da teslimiyetçiler tarafýndan bozulmasý ihtimali
hâlâ mevcuttur.
3. Japonyaya Karþý Birleþik Cephede teslimiyet, bölünme ye
gerileme halen en büyük tehlikedir ve büyük toprak aðalan j!e büyük
burjuvazi, bugünkü anti-komünist ve gerileme yönündeki faaliyetleri ile teslimiyet yolunda ilerlemeye devam etmektedirler. Karþý-taarruz için kuvvet toplamak amacýyla [sayfa 299] bütün Çin yurtseverleri
ile iþbirliði yapmak ve Partimizin Temmuz Bildirisinde ortaya atýlan
Direnmede sebat edelim ve teslimiyete karþý çýkalým, Birlikte
sebat edelim ve bölünmeye karþý çýkalým, Ýlerlemede sebat edelim ve gerilemeye karþý çýkalým þeklindeki üç büyük siyasî þiarýn
etkili bir biçimde uygulanmasý için kitleleri seferber etmek bugün
hâlâ görevimiz olmaya devam etmektedir. Bu amacý gerçekleþtirebilmek için düþman hatlarýnýn gerisindeki gerilla savaþýný devam ettirmek, düþmanýn temizleme harekâtýný yenilgiye uðratmak, zaptettiði yerlerde düþman iþgalini kýrmak ve Japonlara karþý direnen
kitlelerin yararýna olan köklü siyasî ve iktisadî deðiþiklikleri baþlatmak
zorunludur. Cephede ise askerî savunmayý sürdürmek ve düþmanýn
baþlatabileceði bütün taarruz harekâtlarýný geri püskürtebilmek þarttýr. Çinin cephe gerisi bölgelerinde gerçek siyasî reformlarý süratle
baþlatmak, Guomindangýn tek parti diktatörlüðüne son vererek her
bakýmdan halkýn iradesini temsil eden, gerçek yetkilerle donatýlmýþ
bir millî meclis toplamak, anayasayý hazýrlayýp kabul etmek ve anayasal yönetimi gerçekleþtirmek zorunludur. Herhangi bir bocalama, herhangi bir erteleme ve belirtilene aykýrý bir siyasetin izlenmesi
tamamen hatalýdýr. Ayný zamanda, Partimizin bütün kademelerdeki yönetici organlarý ve bütün Parti üyeleri, Çin devrimini tehdit
eden her türlü tehlikeye karþý hazýrlýklý olmak ve Partinin ve devrimin beklenmedik kayýplara uðramasýna meydan vermemek için,
mevcut durumda uyanýklýklarýný daha arttýrmalý ve Partinin ve onun
önderliði altýndaki silahlý kuvvetlerin ve siyasî iktidar organlarýnýn
ideolojik, siyasî ve örgütsel bakýmdan saðlamlaþtýrýlmasý için azamî
çaba göstermelidirler. [sayfa 300]
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ÇOK SAYIDA AYDINI92
SAFLARIMIZA KAZANALIM*
1 Aralýk 1939

1) Komünist Partisi uzun ve amansýz millî kurtuluþ savaþýnda,
yeni bir Çinin kurulusu için verilen büyük mücadelede, aydýnlarý
kazanmada baþarýlý olmalýdýr. Direnme Savaþý için büyük kuvvetleri
ve milyonlarca köylüyü örgütlemeyi, devrimci kültür hareketini
geliþtirmeyi ve devrimci birleþik cepheyi geniþletmeyi ancak böyle
gerçekleþtirebilir. Aydýnlarýn katýlmasý saðlanmadan devrimin zafere ulaþmasý imkânsýzdýr.
2) Partimiz ve ordumuz son üç yýl içinde aydýnlarý kazanmak
için dikkate deðer bir çaba gösterdi ve birçok devrimci aydýnýn
Partiye, orduya, hükümet organlarýna, kültür hareketine ve kitle hareketlerine katýlmasý saðlandý. Böylece birleþik cephe geniþletildi.
* Bu karar, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi için, Mao Zedung yoldaþ
tarafýndan kaleme alýndý.
92
Aydýnlar terimi ile orta ya da yüksek öðrenim görmüþ olanlar ve benzeri
öðrenim düzeyindekiler kastedilmektedir. Buna üniversite, lise ve orta okul öðretmenleri ve öðretim üyeleri üniversite ve ortaöðrenim öðrencileri, ilkokul öðretmenleri,
Serbest meslek sahipleri, mühendisler ve teknisyenler dâhildir. Bunlar arasýnda üniversite ve ortaöðrenim öðrencileri önemli bir yer tutmaktadýr.
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Bu büyük bir baþarýdýr. Fakat ordudaki kadrolarýn, birçoðu henüz
aydýnlarýn öneminin farkýnda deðildir; onlara hâlâ tereddütle bakýyorlar, onlarý kendilerinden ayýrma ve hatta aralarýna almama eðilimi taþýyorlar. Eðitim kurumlarýmýzdan çoðu, çok sayýda genç öðrenciyi kabul etmek konusunda hâlâ tereddüt göstermektedir. Mahallî
parti kollarýmýzdan çoðu, aydýnlarýn partiye alýnmasý konusunda hâlâ
isteksizdirler. Bütün bunlar þundan ileri gelmektedir: Devrim davasý
açýsýndan aydýnlarýn önemini kavrayamamak, sömürge ve yansömürge ülkelerdeki aydýnlarla kapitalist ülkelerdeki aydýnlar arasýndaki farký ve toprak aðalan vs burjuvaziye hizmet eden aydýnlarla,
iþçi sýnýfýna ve köylülüðe hizmet edenler arasýndaki farký kavrayamamak; burjuva siyasî partilerinin aydýnlan kazanmak konusunda bizimle þiddetle rekabet etmesi ve [sayfa 301] Japon emperyalistlerinin de Çinli aydýnlarý satýn almak ya da kafalarýný bulandýrmak için
her yola baþvurmalarý gibi bir durumun önemini kavrayamamak ve
özellikle Partimiz ve ordumuzun iyi denenmiþ kadrolardan kurulu
saðlam bir çekirdeði þimdiden geliþtirmiþ olduðunu ve Partimizin
aydýnlara önderlik edebilecek güçte olduðunu kavrayamamak.
3) Dolayýsýyla, bundan sonra aþaðýdaki hususlara dikkat gösterilmelidir:
a) Savaþ alanlarýndaki bütün Parti örgütleri ve Parti tarafýndan yönetilen bütün ordu birimleri çok sayýda aydýný ordumuza,
eðitim kurumlarýna ve hükümet organlarýna almalýdýrlar. Japonlara
karþý savaþmak isteyen, esas olarak dürüst, çalýþkan ve zorluklara
katlanabilecek çok sayýda aydýný kazanmak için çeþitli yollarý denemeliyiz. Savaþ ve çalýþma içinde kendilerini düzeltmeleri, orduya,
hükümete ve kitlelere hizmet edebilmeleri için onlarý siyasî eðitime
tabi tutmalý, her aydýnýn meziyetlerini deðerlendirmeli ve Parti üyeliði için gerekli niteliklere sahip olanlarý Partiye kabul etmeliyiz. Gerekli niteliklere sahip olmayan ya da Partiye girmek istemeyenlerle
de iyi çalýþma iliþkileri sürdürmeli ve bizimle olan çalýþmalarýnda
onlara yol göstermeliyiz.
b) Çok sayýda aydýný kazanma siyasetini uygularken hiç þüphesiz ki, düþman ve burjuva siyasî partileri tarafýndan gönderilen
unsurlarýn içimize sýzmasýna meydan vermemek için büyük dikkat
göstermeli ve diðer dürüst olmayan unsurlarý da kendimizden uzak
tutmalýyýz. Bu tür unsurlarý uzak tutmada çok titiz olmalýyýz. Önceden Partimize, orduya ya da hükümet organlarýna sinsice sýzmýþ
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olanlar, kararlýlýkla, fakat kesin delillere dayanarak ve dikkatli bir
þekilde ayýklanmalýdýr. Ancak bunu yaparken esas olarak dürüst ve
yararlý aydýnlardan þüphelenmemeli ve suçsuz kiþilerin karþý-devrimciler tarafýndan haksýz yere itham edilmesine karþý tam bir uyanýklýk göstermeliyiz.
c) Esas olarak dürüst ve yararlý olan aydýnlara uygun görevler vermeli ve kendilerini ciddi bir siyasî eðitime tabi tutmalý ve onlara yol göstermeliyiz. Böylece, uzun mücadele yolunda, giderek
zaaflarýnýn üstesinden gelebilmelerini, görüþlerini devrimcileþtirebilmelerini, [sayfa 302] kitlelerle bütünleþebilmelerini, eski parti üyeleriyle
ve kadrolarla. Partinin iþçi ve köylü olan üyeleriyle kaynaþabilmelerini
saðlamalýyýz.
d) Çalýþmalarýmýza aydýnlarý da katmak gerektiðini, bunlarýn
katýlmasýna karþý çýkan kadrolara ve özellikle ordumuzun esas kuvvetlerindeki bazý kadrolara-kavratmalýyýz. Ayný zamanda da iþçi ve
köylü kadrolarý, çok çalýþýp kültür düzeylerini yükseltmeleri için teþvik
etmeliyiz. Ýsçi ve köylü kadrolar ayný zamanda: birer aydýn olurlarken, aydýnlar da birer iþçi ve köylü, haline geleceklerdir.
e) Yukarýda belirtilen ilkeler, esas olarak, Guomindang bölgelerinde ve Japon iþgali altýndaki bölgelerde de geçerlidir. Ancak
bu bölgelerde, Parti örgütünün daha da saðlamlaþmasý amacýyla,
aydýnlarýn; Partiye kabulünde dürüstlük derecelerine daha fazla dikkat gösterilmesi gerekir. Bize sempati duyan çok sayýda Partili olmayan aydýnla uygun iliþkileri sürdürmeli ve onlarý Japonyaya karþý direnme ve demokrasi uðruna verilen büyük mücadele içinde, kültür
hareketi ve birleþik cephe çalýþmasý içinde örgütlemeliyiz.
4) Bütün Partili yoldaþlar, devrimde zafere ulaþabilmenin
önemli bir ön þartýnýn, aydýnlara karþý doðru bir siyaset izlemek
olduðunu kavramalýdýrlar. Birçok mahallî Parti örgütününve ordu
biriminin, Toprak Devrimi sýrasýnda aydýnlara karþý takýnmýþ olduðu
hatalý tavýr tekrarlanmamalýdýr; proletarya bugünkü aydýnlarýn yardýmý olmaksýzýn kendi aydýnlarýný yetiþtiremez. Merkez Komitesi
her kademedeki Parti komitelerinin ve bütün Partili yoldaþlarýn bu
konuya ciddiyetle eðileceklerini ümit eder. [sayfa 303]
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ÇÝN DEVRÝMÝ VE ÇÝN KOMÜNÝST PARTÝSÝ*
Aralýk 1939

BÝRÝNCÝ BÖLÜM
ÇÝN TOPLUMU
1. ÇÝN MÝLLETÝ

Çin dünyanýn en geniþ ülkelerinden biridir, topraklan aþaðý
yukarý Avrupa kýtasý kadardýr. Bu büyük ülkede bize yiyecek ve
giyecek saðlayan verimli geniþ topraklar, bir uçtan öbür uca uzanan
sýradaðlarda büyük ormanlar ve zengin maden yataklarý, suyolu
ulaþýmýný ve sulamayý mümkün kýlan ýrmaklar ve göller, deniz aþýn
ülkelerle irtibatý kolaylaþtýran uzun bir kýyý çizgisi vardýr. Eski caðlardan beri atalarýmýz bu geniþ topraklarda çalýþmýþ, yaþamýþ ve çoðalmýþlardýr. [sayfa 304]
Çinin kuzeydoðuda, kuzeybatýda ve kýsmen batýda Sovyet* Çin Devrimi ve Çin Komünist Partisi, Mao Zedung yoldaþýn 1939 kýþýnda
Yenanda diðer yoldaþlarla birlikte hazýrladýðý bir ders kitabýdýr. Birinci bölüm olan
Çin Toplumu diðer yoldaþlar tarafýndan hazýrlanmýþ ve Mao Zedung yoldaþ tarafýndan gözden geçirilerek düzeltilmiþtir. Ýkinci bölüm olan Çin Devrimi bizzat Mao
Zedung yoldaþ tarafýndan yazýlmýþtýr. Parti Ýnþasýný kapsamasý düþünülen baþka
bir bölüm ise bu bölüm üzerinde çalýþan yoldaþlarca tamamlanmadan býrakýlmýþtýr.
Yayýnlanan iki bölüm, özellikle Ýkinci Bölüm, Çin Komünist Partisi içinde ve Çin
halký arasýnda önemli bir eðitici rol oynamýþtýr. Mao Zedung yoldaþýn ikinci Bölümde
Yeni Demokrasi üzerine ortaya koyduðu görüþler, 1940 yýlýnýn Ocak ayýnda yazdýðý
Yeni Demokrasi Üzerine adlý eserinde önemli ölçüde geliþtirilmiþtir.
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ler Birliði ile; kuzeyde Moðolistan Halk Cumhuriyeti ile; güneybatýda
ve kýsmen batýda Afganistan, Hindistan, Bütan ve Nepal ile; güneyde Burma ve Çin Hindi ile; ve doðuda Kore ile sýnýrlarý vardýr. Japonya ve Filipinler ile de yakýn komþudur. Çinin coðrafî konumunun
Çin halk devrimi için hem faydalarý hem de mahzurlarý vardýr. Sovyetler Birliðine komþu olmanýn, Avrupa ve Amerikadaki belli baþlý
emperyalist ülkelerden oldukça uzak olmanýn ve birçok sömürge
ve yarý-sömürge ülke tarafýndan çevrili bulunmanýn faydalarý vardýr.
Fakat Çindeki bütün milliyetlerin varlýðýný ve Çin halk devrimini sürekli olarak tehdit eden Japon emperyalizminin coðrafî yakýnlýðý ise
bir mahzur teþkil eder.
Çinin 450 milyon nüfusu vardýr; bu, toplam dünya nüfusunun
dörtte birine yakýndýr. Nüfusun onda dokuzundan fazlasý Han milliyetindendir. Bundan baþka, uzun bir geçmiþe ve farklý kültürel
geliþme düzeylerine sahip olan çok sayýda azýnlýk milliyetleri de
vardýr; bunlara Moðol, Huy, Tibet, Uygur, Miao, Yi, Çuang, Çungçia
ve Kore milliyetleri dâhildir. Görüldüðü gibi Cin birçok milliyetten
oluþan çok büyük nüfusa sahip bir ülkedir.
Çin halký (burada esas olarak Hanlarý kastediyoruz) dünyadaki
diðer birçok milletle ayný çizgide geliþti; binlerce yýl sýnýfsýz ilkel
topluluklar halinde yaþadý. Bu ilkel topluluklarýn yýkýlmasýndan ve
ilkin köleci, sonra da feodal toplum þeklindeki sýnýflý topluma geçilmesinden bu yana 4000 yýl geçti. Çin uygarlýðýnýn bütün tarihi boyunca tarýmýn ve zanaatýn yüksek bir geliþme düzeyinde olduðu bilinen
bir gerçektir. Birçok büyük düþünür, bilgin, mucit, devlet adamý,
asker, edebiyatçý ve sanatçý yetiþmiþ, zengin bir klasik eserler hazinesi meydana gelmiþtir. Pusula çok zaman önce Çinde icat edildi.93 Kaðýt yapma sanatý bundan 1800 yýl önce keþfedildi.94 Taþ baský
93
Pusulanýn icat edilmesiyle ilgili olarak Lu Pu-veyin Almanakýnda mýknatýs
taþýnýn manyetik gücünden M.Ö. 3. yüzyýlda sözediliyordu. M.S. 1. yüzyýlýn baþlarýnda
materyalist filozof Vang Çung, Lun Hengin de mýknatýs taþýnýn güneyi gösterdiðine
iþaret ediyordu, bu da daha o zamanlar manyetik kutuplaþmanýn bilindiðini gösterir.
12. yüzyýlýn baþlarýnda yazýlmýþ olan seyahat notlarý, pusulanýn daha o zamanlar
Çinli denizciler arasýnda yaygýn bir þekilde kullanýldýðýný gösteriyor.
94
Güney Han Hanedanýnýn (M.S. 25-220) hadýmaðalarýndan olan Zay Lunun
aðaç kabuklarý, kenevir, paçavralar ve eskimiþ balýk aðlarýndan kâðýt yaptýðý tarihî
belgelerden anlaþýlmýþtýr. M.S. 105de (Ýmparator Ho Tinin iktidarýnýn son yýlý) Zay
Lun, icadýný imparatora takdim etti ve hemen ardýndan bitki elyafýndan kâðýt yapma
usulü giderek Çinde yayýldý.
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tekniði 1300 yýl önce95, döküm harf tekniði ise 800 yýl önce96 keþfedildi. Çinliler Avrupalýlardan önce barutu kullanmayý öðrendiler.97
Görüldüðü gibi Çin dünyanýn en eski uygarlýklarýndan biridir; 4000
yýla yakýn yazýlý tarihi vardýr.
Bütün dünyada Çin milleti sadece çalýþkanlýðý ve dayanaklýðý
ile deðil, ayný zamanda ateþli bir hürriyet aþký ve zengin devrimci
gelenekleri ile de tanýnýr. Mesela Han halkýnýn tarihi, Çinlilerin hiç
bir zaman zorba yönetimlere boyun eðmediði ve daima bunlarý
yýkmak ya da deðiþtirmek için devrimci yollara [sayfa 305] baþvurduðunu
gösterir. Binlerce yýllýk Han tarihi, toprak aðalarýnýn ve soylularýn
karanlýk yönetimine karþý yüzlerce köylü ayaklanmasý ile doludur.
Hanedan deðiþikliklerinin çoðu bu gibi; köylü ayaklanmalarýnýn sonucu olmuþtur. Bütün Çin milliyetleri, daima yabancý hâkimiyetine
karþý direnmiþ, bu hâkimiyeti yýkmak için ayaklanmýþlardýr. Çin milliyetleri eþitlik temeli üzerinde kurulan birlikten yanadýr ve bir milliyetin diðerini ezmesine karþýdýr. Binlerce yýllýk yazýlý tarihi boyunca,
Çin milleti, birçok millî kahraman ve devrimci önder yetiþtirmiþtir.
Görüldüðü gibi Çin milleti þanlý bir devrimci geleneðe ve parlak bir
tarihi mirasa sahiptir.
2. ESKÝ FEODAL TOPLUM

Çin, büyük bir millet ve büyük bir nüfusa, uzun bir tarihe,
zengin bir devrimci geleneðe ve mükemmel bir tarihî mirasa sahip
olan geniþ bir ülke olduðu halde, köleci toplumdan feodal topluma
geçiþten sonra Çinin iktisadî, siyasî ve kültürel geliþimi uzun bir
süre aðýr yürümüþtür. Çu ve Çin Hanedanlarý ile baþlayan bu feodal
toplum üç bin yýl kadar sürmüþtür.
Çinin feodal çaðýnýn iktisadî ve siyasî sisteminin baþlýca özellikleri þunlardý:
(1) Kendi kendine yeterli tabiî ekonomi hâkimdi. Köylüler
sadece tarým ürünlerini deðil, ayný zamanda kendilerine gerekli olan
el sanatlarý mamullerinin çoðunu da kendileri üretirlerdi. Toprak
Taþ baský M.S. 600de Suy Hanedaný zamanýnda icat edilmiþti.
Döküm harfler, 1041 ve 1048 arasýnda Sung Hanedaný zamanýnda Pi Þeng
tarafýndan icat edilmiþti.
97
Barutun 9. yüzyýlda Çinde icat edildiði ve 11. yüzyýlda top atýþý için kullanýldýðý
söylenilir.
95
96
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aðalarý ve soylular da, köylülerden toprak rantý olarak gaspettiklerini deðiþim için deðil, esas olarak kendi özel kullanýmlarý için harcýyorlardý. Zamanla deðiþim geliþtiyse de ekonominin bütününde
tayin edici bir rol oynamamýþtýr.
(2) Toprak aðalarý, soylular ve imparatordan meydana gelen
feodal hâkim sýnýf, topraðýn çoðuna sahipti, köylüler ise çok az bir
topraða sahiptiler ya da hiç topraklarý yoktu. Köylüler, toprak aðalarýnýn, soylularýn ve imparatorluk ailesinin topraklarýný kendi tarým
araçlarý ile iþlerlerdi ve onlara özel kullanýmlarý için ürünün yüzde
40, 50, 60, 70, 80, hatta daha fazlasýný verirlerdi. Aslýnda köylüler
hâlâ serttiler.
(3) Bir yandan, toprak aðalarý, soylular ve imparatorluk ailesi
köylülerden gaspettikleri rant sayesinde yaþamlarýný sürdürürken,
diðer yandan toprak aðasý devleti de, hükümet memurlarý güruhunu ve özellikle köylülerin bastýrýlmasý için kullanýlan bir orduyu
beslemek üzere köylülerden haraç ve vergi alýyor ve angaryaya
baþvuruyordu. [sayfa 306]
(4) Feodal toprak aðasý devleti, feodal sömürü sistemini koruyan iktidar organýydý. Feodal devlet Çin Hanedanýndan önceki
dönemde düþman prensliklere bölünmüþtü. Ýlk Çin imparatorunun
Çini birleþtirmesinden sonra bazý feodal ayrýlýklar kalmasýna raðmen, feodal devlet otokratik (despotik) ve merkezî bir hale geldi.
Ýmparator, feodal devlette mutlak otoriteye sahipti; silahlý kuvvetlere, mahkemelere, hazineye ve ülkenin her yerindeki devlet zahire
ambarlarýna memurlarý atar ve bütün feodal hâkimiyet sisteminin
temel direði olan toprak sahibi eþrafa dayanýrdý.
Ýþte Çinli köylüler böyle bir feodal iktisadî sömürü ve siyasî
baský altýnda, yüzyýllar boyunca açlýk ve sefalet içinde köle gibi yaþadýlar. Feodalizmin boyunduruðu altýnda kiþi özgürlüðüne sahip
deðillerdi. Toprak aðasýnýn onlarý dövmeye, onlara kötü davranmaya hatta isterse öldürmeye hakký vardý ve köylülerin hiç bir siyasî
hakký yoktu. Amansýz toprak aðasý sömürüsü ve baskýsý sonucu
köylülerin büyük bir yoksulluða ve geriliðe mahkûm olmasý, Çin
toplumunun birkaç bin yýl ayný sosyo-ekonomik geliþme aþamasýnda
kalmasýnýn temel nedenidir.
Feodal toplumda baþ çeliþme köylülük ile toprak aðasý sýnýfý
arasýndaydý.
Köylüler ve zanaatkârlar bu toplumun zenginliðini ve kültür-
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ünü yaratan baþlýca sýnýflardý.
Amansýz iktisadî sömürü ve siyasî baský Çin köylülerini, toprak aðasý hâkimiyetine, karþý sayýsýz ayaklanmalara sürükledi.
Küçüklü büyüklü yüzlerce ayaklanma oldu ve bunlarýn hepsi de
köylü isyanlarý ya da devrimci köylü savaþlarýydý. Mesela, Çin Hanedaný zamanýnda Çen Þeng, Vu Kuang, Siang Yu ve Liu Pang98 ayaklanmalarý; Han Hanedaný zamanýnda Sin Þih, Pinglin, Kýzýl Kaþlar,
Tunç Atlar99 ve Sarý Sarýklar100 ayaklanmalarý; Suy Hanedaný zamanýnda Li Mi ve Tu Çienteh101 ayaklanmalarý; Tang Hanedaný zamanýnda Vang Sien-çih ve Huang Çao102 ayaklanmalarý; Sung Hanedaný
zamanýnda Sung Ciang ve Fang La103 ayaklanmalarý; Yuan Hanedaný zamanýnda Çu Yuan-çang104 ayaklanmasý; Ming Hanedaný zama98
Çen Þeng, Vü Kuang, Siang Yu ve Liu Pang, Çin Hanedaný zamanýndaki ilk
köylü ayaklanmasýnýn önderleri idi. M.Ö. 209da bir sýnýr karakolunda garnizon
görevini devralmak üzere yola çýkan 900 yeni: askerin arasýnda olan Çen Þen ve Vu
Kuang, Çi Sien ilinde (þimdi Anvey Eyaletinin Susien ilinde) Çin Hanedanýnýn gaddar
yönetimine karþý bir isyan düzenlediler. Bütün ülke çapýndaki bu silahlý ayaklanmaya
en etkili biçimde katýlanlar Siang Yu ve Liu Pang idi. Siang Yunun ordusu Çinin
esas kuvvetlerini daðýttý, Liu Pangýn birlikleri de Çinin baþkentini ele geçirdi. Bundan sonra Liu Pang ile Siang Yu arasýnda olan mücadelede. Liu Pang, Siang Yuyu
yendi ve Han Hanedanýný kurdu.
99
Sin Þih, Pinglin, Kýzýl Kaþlar ve Tunç Atlar, Batý Han Hanedanýnýn son yýllarýnda
köylülerin huzursuzluðunun çok yaygýn olduðu sýrada, köylü ayaklanmalarýna verilen
isimlerdir. MS. 8de Vang Mang iktidardaki Hanedaný devirdi ve köylülerin
huzursuzluðunu gidermek için birkaç reform yaptý. Fakat Sin Þih (þimdi Hupehdeki
Çingþan ilinde) ve Pinglindeki Hupehdeki Susien ilinde) açlýktan kýrýlan kitleler
isyan ederek ayaklandýlar. Tunç Atlar ve Kýzýl Kaþlar, Vang Mangýn iktidarýna karþý
þimdiki merkezî Hopey ve merkezî Þantung Eyaletlerinde ayaklanan köylü
kuvvetlerine verilen isimdir. Köylü kuvvetlerinin en büyüðü olan Kýzýl Kaþlar, askerleri
kaþlarýný bu renge boyadýklarý için bu ismi almýþlardýr.
100
Sarý Sarýklýlar, M.S. 184de ayaklanan ve isimlerini giydikleri baþlýklardan alan
bir köylü kuvvetidir.
101
Li Mi ve Tu Çien-teh, 7. yüzyýl baþýnda Suy Hanedanýna karþý Honan ve
Hopeyde giriþilen büyük köylü ayaklanmalarýnýn önderleri idi.
102
Vang Sien-çih, M.S. 874de Þantungda bir ayaklanma düzenledi. Ertesi yýl
Huang Çao da onu desteklemek için bir ayaklanma örgütledi.
103
Sung Çiang ve Fang La, 12. yüzyýl baþlarýndaki köylü ayaklanmalarýnýn ünlü
önderleri idi; Sung Çiang, Þantung, Hopey, Honan ve Kiangsu arasýndaki sýnýrlarda
faaliyet gösterirken, Fang La da Çekiang ve Anveyde faaliyetteydi.
104
1351de ülkenin her tarafýndaki halk, Yuan (Moðol) hanedanýna karþý
ayaklandý. 1352de Çu Yuan-çan, Kuo Zu-sing yönetimindeki isyan kuvvetlerine katýldý
ve Kuo Zu-singin ölümü üzerine komutan oldu. Nihayet 1368de halkýn hücumlarý
karþýsýnda sarsýlmakta olan Moðol Hanedanýnýn iktidarýný devirmeyi baþardý ve Ming
Hanedanýný kurdu.
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nýnda Li Zu-çengi105 ayaklanmasý; ve Çing Hanedaný zamanýnda
Tayping Ýlahî Krallýðý Savaþý diye bilinen ayaklanma. Çin tarihindeki
kadar geniþ çapta köylü ayaklanmalarý ve köylü savaþlarý hiç bir
yerde görülmemiþtir. Köylülerin sýnýf mücadeleleri, köylü ayaklanmalarý ve köylü savaþlarý Çin feodal toplumunun [sayfa 307] tarihî
geliþmesinin gerçek itici gücü olmuþtur. Çünkü her önemli köylü
ayaklanmasý ve köylü savaþý, zamanýn feodal rejimine bir darbe indirmiþ ve böylece bir ölçüye kadar sosyal üretici güçlerin geliþmesini
saðlamýþtýr. Buna raðmen, o günlerde köylü ayaklanmalarý ve köylü
savaþlarý, proletaryanýn ve Komünist Partisinin bugün saðladýðý doðru
önderlikten yoksundular. Bunun nedeni, yeni üretici güçlerin, yeni
üretim iliþkilerinin, yeni sýnýf güçlerinin ve ileri bir siyasî partinin var
olmamasýydý. Her köylü devrimi baþarýsýzlýða uðradý ve köylülük
deðiþmez bir þekilde toprak aðalarý ve soylular tarafýndan ya devrim sýrasýnda ya da sonra hanedanýn deðiþmesini saðlamak için
bir araç olarak kullanýldý; bu yüzden her büyük devrimci köylü mücadelesinden sonra bazý toplumsal ilerlemeler olduysa da, feodal
iktisadî iliþkiler ve siyasî sistem esas olarak ayný kaldý.
Farklý türden bir deðiþme ancak son yüzyýlda meydana
gelmiþtir.
3. BUGÜNKÜ SÖMÜRGE, YARI-SÖMÜRGE VE
YARI-FEODAL TOPLUM

Yukarda açýklandýðý gibi, Çin toplumu üç bin yýl feodal bir
105
Kuzey Þenside Miçihin bir yerlisi olan Kral Çuang (gözü kara kral) adý ile
bilinen Li Zu-çeng, Ming Hanedanýn devrilmesine sebep olan bir köylü ayaklanmasýnýn önderiydi. Ayaklanma önce 1628de Kuzey Þenside baþladý. Li, Kao Yingsiang önderliðindeki kuvvetlere katýldý ve Honan, Anvey ve yine Þensi üzerine sefer
yaptý. Kaonun 1636da ölümünden sonra Li, Kral Çuang adýný alarak onun yerine
geçti ve Þensi, Seçuan, Honan ve Hupeh Eyaletlerinin içinde ve dýþýnda seferler
düzenledi. Nihayet, imparatorluk baþkenti olan Pekini 1644de ele geçirdi, bunun
üzerine son Ming imparatoru intihar etti. Kitleler arasýnda yaydýðý esas slogan, Kral
Çuangý destekleyin ve tahýl vergisi ödemeyin idi. Erleri arasýnda disiplini kuvvetlendirmek için kullandýðý baþka bir slogan da þuydu: Her cinayet babamý öldürmek
her iðfal anamýn ýrzýna geçmek demektir. Böylelikle kitlelerin desteðini kazandý ve
onun ayaklanmasý bütün ülkeyi saran köylü isyanlarýnýn esas akýmý haline geldi. O
da, oldukça saðlamlaþtýrýlmýþ üs bölgeleri kurmaksýzýn oradan oraya dolaþtýðýndan,
kendisine karþý ortak bir hücum için Çing birlikleri ile birleþen Ming generali Vu
San-kuey tarafýndan maðlup edildi.
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toplum olarak kalmýþtýr. Bugün de tamamen feodal midir? Hayýr.
Çin deðiþmiþtir. 1840 Afyon Savaþýndan sonra Çin giderek yarý-sömürge, yarý-feodal bir toplum haline gelmiþtir. Japon emperyalistlerinin silahlý saldýrýlarýný baþlattýklarý 18 Eylül 1931 Olayýndan bu yana Çin daha da deðiþerek sömürge, yarý-sömürge ve yarý-feodal bir
toplum haline gelmiþtir. Þimdi bu deðiþimin seyrini açýklayacaðýz.
Yukarýda, Eski Feodal Toplum adlý kýsýmda açýklandýðý gibi,
Çin feodal toplumu üç bin yýl kadar sürmüþtür. 19. yüzyýlýn ortasýna
yani yabancý kapitalizmin girmesine kadar, Çin toplumunda büyük
bir deðiþiklik olmamýþtýr.
Çinin feodal toplumu meta ekonomisine doðru geliþtiði ve
böylece içinde kapitalizmin tohumlarýný taþýdýðý için, Çin, yabancý
kapitalizmin zorlamasý olmasa bile giderek kendi kendine kapitalist bir toplum haline gelecekti. Yabancý kapitalizmin nüfuz etmesi
bu süreci hýzlandýrdý. Çinin toplumsal ekonomisinin çözülmesinde
yabancý kapitalizm önemli bir rol oynadý; bir yandan Çinin kendine
yeterli tabiî ekonomisini baltaladý ve hem þehirlerdeki hem de köy
evlerindeki el sanatlarý [sayfa 308] sanayisini yýktý; öte yandan, il ve ilçelerdeki meta ekonomisinin geliþmesini hýzlandýrdý.
Olaylarýn bu þekilde geliþmesi, Çinin feodal ekonomisinin
temellerine yaptýðý bu çözücü etkilerin dýþýnda, Çinde kapitalist
üretimin geliþmesi için belirli objektif þartlarýn ve imkânlarýn doðmasýna yol açtý. Çünkü tabiî ekonominin yýkýlmasý, kapitalizm için
bir meta pazarý yarattý; ayný zamanda çok sayýda köylünün ve zanaatkârýn iflasý, kapitalizme, emeðin bir meta olarak alýnýp satýlmasý
imkânýný saðladý.
Aslýnda, altmýþ yýl kadar önce, 19. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda
yabancý kapitalizmin etkisi ile ve feodal iktisadî yapýdaki bazý çatlaklardan dolayý bazý tüccarlar, toprak aðalarý ve bürokratlar modern sanayiye yatýrým yapmaya baþladýlar. Bundan kýrk yýl kadar
önce, yüzyýlýn baþlarýnda, Çinin millî kapitalizmi ileriye doðru ilk
adýmlarýný attý. Sonra, yirmi yýl kadar önce, birinci emperyalist dünya
savaþý sýrasýnda Çin millî sanayisi özellikle dokuma ve un deðirmenciliði alanlarýnda geliþti; çünkü Avrupa ve Amerikadaki emperyalist ülkeler savaþ ile uðraþýyorlardý ve Çin üzerindeki baskýlarýný
bir süre için azaltmýþlardý.
Millî kapitalizmin ortaya çýkýþýnýn ve geliþmesinin tarihi ayný
zamanda Çin burjuvazisinin ve proletaryasýnýn doðuþunun ve geliþ-
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mesinin tarihidir. Nasýl ki, tüccarlarýn toprak aðalarýnýn ve bürokratlarýn bir kesimi Çin burjuvazisinin müjdecisi idiyse, ayný þekilde
köylülerin ve zanaat iþçilerinin bir kesimi de Çin proletaryasýnýn
müjdecisiydi. Çin burjuvazisi ve proletaryasý, ayrý birer toplumsal
sýnýf olarak, yeni doðmuþ ve daha önce Çin tarihinde görülmemiþ
sýnýflardýr. Bunlar feodal toplumun baðrýnda geliþerek yeni toplumsal sýnýflar olarak ortaya çýktýlar. Bunlar Çinin eski (feodal) toplumunun doðurduðu ikiz kardeþlerdir; hem birbirlerine baðlýdýrlar hem
de birbirleriyle uzlaþmazlar. Bununla beraber, Çin proletaryasý sadece
Çin millî burjuvazisi ile birlikte deðil, fakat Çinde doðrudan doðruya
emperyalistler tarafýndan yönetilen iþletmelerle birlikte ortaya Çýktý
ve geliþti. Bundan dolayý Çin proletaryasýnýn çok büyük bir kesimi
Çin burjuvazisinden daha yaþlý ve daha tecrübelidir, dolayýsýyla daha
büyük ve daha geniþ bir tabana sahip olan bir toplumsal güçtür.
Bununla beraber kapitalizmin ortaya çýkmasý ve geliþmesi
Çindeki emperyalist müdahaleden bu yana meydana gelen deðiþikliðin sadece bir yönüdür. Bu deðiþikliðin, kapitalizmle [sayfa 309]
birlikte geliþen ve onu engelleyen bir yönü daha vardýr: Emperyalizmin, Çin feodal güçleri ile birleþerek, Çin kapitalizminin geliþmesini
durdurmak için kurduðu tuzak.
Çini istila etmekte olan emperyalist devletlerin amacý, hiç
de feodal Çini kapitalist bir Çin haline getirmek deðildir. Tam tersine, amaçlarý Çini kendi yarý-sömürgeleri ya da sömürgeleri haline
getirmektir. .
Bu konuda, Çinin giderek bir yarý-sömürge ve sömürge haline gelebilmesi için, emperyalist devletler, askerî, siyasî, iktisadî ve
kültürel baský yollarýna baþvurmuþlardýr ve baþvurmaktadýrlar. Bu
baský yollarý þunlardýr:
(1) Emperyalist devletler, Çine karþý pek çok saldýrý savaþlarýna giriþmiþlerdir. Mesela 1840da Ýngiltere tarafýndan baþlatýlan Afyon Savaþý, 1857de Ýngiliz ve Fransýz müttefik kuvvetleri tarafýndan
baþlatýlan savaþý106, 1884 Çin-Fransýz Savaþý107 1894 Çin-Japon Savaþý
106
1856dan 1860a kadar, ABD ve Çarlýk Rusyasýnýn da desteklediði Ýngiltere ve
Fransa, Çine karþý ortak bir saldýrý savaþý, baþlattý. O zamanlar Çing Hanedanýnýn
hükümeti bütün kuvvetlerini Tayping Ýlahî Krallýðýnýn köylü devrimini bastýrmaya
hasrediyor ve yabancý saldýrganlara karþý pasif bir direnme siyaseti uyguluyordu.
Ýngiliz-Fransýz kuvvetleri Kanton, Tienzin ve Pekin gibi büyük þehirleri iþgal etti ve
Pekindeki Yuan Ming Yuan Sarayýný yaðmaladý ve yakýp yýktý ve Çing Hükümetini,
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ve 1900de sekiz devletin müttefik kuvvetleri tarafýndan baþlatýlan
savaþ108. Çini savaþta yendikten sonra, Çin himayesindeki bazý komþu ülkeleri iþgal etmekle kalmamýþlar, ayný zamanda Çin topraklarýnýn bir kýsmýný da zaptetmiþ ya da kiralamýþlardýr. Mesela Japonya
Tayvaný ve Pengu adalarýný iþgal etti ve Luþun limanýný kiraladý;
Ýngiltere Hongkongu zaptetti ve Fransa Kvangçovvaný kiraladý.
Bu topraklarý ilhak etmekle kalmadýlar, büyük ölçüde tazminat da
aldýlar. Böylece Çinin büyük feodal imparatorluðuna aðýr darbeler
indirildi.
(2) Emperyalist devletler Çini, kendilerine kara ve deniz üsleri kurma hakkýný veren ve Çinde kendi konsolosluklarýna yargýlama hakký tanýyan sayýsýz eþit olmayan antlaþmalar imzalamaya
zorladýlar109 ve bütün ülkeyi emperyalist nüfuz bölgelerine ayýrdýlar.110
Tienzin ve Pekin anlaþmalarýný imzalamak zorunda býraktý. Anlaþmalarýn esas
noktalarý Tienzin, Nevçang, Tengçov, Tayvan, Tamsuy, Çaoçov, Çiungçov, Nanking,
Çinkiang, Kiukiang ve Hankovun açýk liman olmasýný saðlýyor ve özel imtiyazlara
sahip yabancýlarý seyahat, misyonerlik faaliyetlerinde bulunma ve Çinin nehir ve
göllerinde serbestçe seyretme hakký tanýyordu. Bu andan itibaren, yabancý saldýrý
kuvvetleri Çinin bütün kýyý illerine daðýldýlar ve limanlarýn gerisindeki topraklara
kadar sýzdýlar.
107
1882-83de Fransýz saldýrganlarý Çin Hindinin kuzey kýsmýný istila ettiler. 188485de saldýrý savaþlarýný Çinin Kvangsi, Tayvan, Fukien ve Çekiang Eyaletlerine de
yaydýlar. Bu savaþta kazanýlan zafere raðmen, yozlaþmýþ olan Çing hükümeti yüz
kýzartýcý Tienzin anlaþmasýný imzaladý.
108
1900de Çin halkýnýn, saldýrýya karþý olan Yi Ho Tuan Hareketini bastýrmak
için sekiz emperyalist ülke, Ýngiltere, Amerika Birleþik Devletleri, Almanya, Fransa,
Çarlýk Rusyasý, Japonya, Ýtalya ve Avusturya ortak bir kuvvet gönderdiler. Çin halký
kahramanca direndi. Bu sekiz devletin müttefik kuvvetleri Takuyu ele geçirdi ve
Tienzin ile Pekini istila etti. 1901de Çing hükümeti Sekiz Emperyalist Devletle anlaþmaya vardý; anlaþmanýn esaslarýna göre, Çin bu devletlere savaþ tazminatý olarak
450 milyon gümüþ Tael gibi büyük bir para ödeyecek ve ekin ile Pekinden Tienzin
ve Þanhaykuana, kadar olan bölgelerde birliklerini yerleþtirmeleri için özel imtiyaz
tanýyacaktý.
109
Konsolosluklarýn yargýlama hakký, emperyalist devletlerin eski Çin hükümetlerini imzalamaya zorladýðý eþit olmayan anlaþmalarla saðlanan özel imtiyazlardan
biriydi. Bu anlaþmalar 1843de Humende (Bogue) Çin-Ýngiliz Nanking antlaþmasýna
ek olarak imzalanan anlaþma ve 1844te Vanghiada imzalanan Çin-Amerikan anlaþmasý idi. Bu imtiyazdan yararlanan herhangi bir ülkenin vatandaþý, sulh ya da aðýr
ceza ile ilgili bir davada sanýk olduðunda Çin mahkemeleri tarafýndan deðil de kendi ülkesinin konsolosu tarafýndan yargýlanmaktaydý.
110
Nüfuz bölgeleri, Çine karþý saldýrýda bulunan emperyalist devletlerin 19. yüzyýlýn sonunda Çinde kendilerine ayýrdýklarý deðiþik bölgelerdi. Bu devletlerden her
biri kendi iktisadî ve askerî nüfuzlarý altýna giren bölgeleri ayýrdý. Böylelikle, Yangze
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(3) Bu eþit olmayan antlaþmalarla, emperyalist devletler,
Çindeki bütün önemli ticaret limanlarýný denetimleri altýna aldýlar
ve bu limanlarýn çoðunda bazý yerleri kendi doðrudan yönetimleri
altýndaki imtiyazlý bölgeler haline getirdiler.111 Ayrýca Çinin gümrüðünü, dýþ ticaretini ve ulaþýmýný (deniz, kara, nehir, göl ve hava) denetimleri altýna aldýlar. Böylece, mallarýný Çine yýðma, onu kendi
sanayi ürünleri için bir pazar haline getirme ve ayný zamanda Çin
tarýmýný kendi emperyalist ihtiyaçlarýna göre yönlendirme imkânýný
ellerine geçirdiler.
(4) Emperyalist devletler Çinin hammaddelerinden ve ucuz
emeðinden yerinde yararlanmak amacýyla Çinde pek [sayfa 310]çok
aðýr ve hafif sanayi teþebbüslerini iþletmekte ve böylelikle, Çinin
millî sanayisi üzerinde iktisadî baský yaparak üretici güçlerin geliþmesini önlemektedirler.
(5) Emperyalist devletler, Çin Hükümetini borçlandýrarak ve
Çinde bankalar kurarak Çinin bankacýlýðýný ve maliyesini tekelleri
altýna aldýlar. Böylelikle sadece meta rekabeti alanýnda Çinin millî
kapitalizmin] ezmekle kalmadýlar, ayný zamanda bankacýlýðýný ve
maliyesini de denetimlerine aldýlar.
(6) Emperyalist devletler, ticaret limanlarýndan en ücra iç
bölgelere varýncaya kadar, Çinin bir ucundan diðer ucuna, bir komprador ve tüccar-tefeci sömürü þebekesi kurdular. Çin köylü kitleleri ve halkýn diðer kesimleri üzerindeki sömürülerini kolaylaþtýrmak
için kendilerine hizmet eden bir komprador ve tüccar-tefeci sýnýfý
yarattýlar.
vadisinin orta ve güney eyaletleri Ýngiliz; Yünnan, Kvantung ve Kvangsi Fransýz; Þantung, Alman; Fukien Japon ve üç kuzeydoðu eyaleti (þimdiki Liyaoning; Kirin ve
Heylungkiang Eyaletleri) Çarlýk Rusyasýnýn nüfuz bölgesi olarak ayrýlmýþtý. 1905
Rus-Japon Harbinden sonra üç kuzeydoðu eyaletinin güney kýsýmlarý Japon hâkimiyetine geçti.
111
Yabancýlara verilen imtiyazlar, emperyalist devletlerin Çing hükümetini bu
limanlarý açmaya zorlamasýndan sonra açýk liman haline getirilen yerlerde ele
geçirdikleri bölgelerdi. Bu sözümona imtiyazlarla Çin kanun ve yönetiminden
tamamen baðýmsýz olan emperyalist bir sömürge yönetimi sistemi kurdular. Bu
imtiyazlarla emperyalistler Çinin feodal ve komprador rejimi üzerinde dolaylý ya da
dolaysýz siyasî ve iktisadî denetim kurdular. 1924-27 Devrimi sýrasýnda Çiri Komünist
Partisi önderliðindeki devrimci halk, bu imtiyazlarý kaldýrmak için bir hareket baþlattý
ve 1927 Ocaðýnda Hankov ve Kiyukuangdaki Ýngiliz imtiyazlarýný geri aldý. Buna
raðmen, Çan-Kay-þek devrime ihanet ettikten sonra emperyalistler çeþitli imtiyazlarý
elde tutmaya devam ettiler.
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(7) Emperyalist devletler, komprador sýnýfý kadar feodal toprak aðasý sýnýfýný da Çindeki hâkimiyetlerinin temel direði haline
getirdiler. Emperyalizm ilk önce, kendinden önceki toplumsal yapýnýn hâkim tabakasýyla, yani feodal aðalar, ticaret burjuvazisi ve
tefeci burjuvazi ile halkýn çoðunluðuna karþý ittifak yapar. Emperyalizm her yerde, kendi gerici müttefiklerinin varlýðýnýn temeli olan
bütün kapitalizm öncesi sömürü biçimlerim (özellikle köylerde)
korumaya ve devam ettirmeye çalýþýr.112 Bütün askerî ve malî
gücü ile emperyalizm, Çinde feodal kalýntýlarý bütün bürokratikmilitarist üst yapýlarý ile birlikte destekleyen, teþvik eden, besleyen
ve muhafaza eden güçtür.113
(8) Emperyalist devletler, savaþ aðalarýnýn kendi aralarýnda
çarpýþmaya devam etmelerini saðlamak ve Çin halkýný bastýrmak
için gerici hükümeti geniþ çapta silah ve bir sürü askerî danýþmanla
teçhiz eder.
(9) Bundan baþka emperyalist devletler, Çin halkýnýn zihnini
zehirleme çabalarýný bir an bile býrakmamýþlardýr. Bu, onlarýn kültürel saldýrý siyasetidir. Ve bu, misyonerlerin çalýþmalarý ile, hastane
ve okullar inþa etmekle, gazeteler yayýnlamakla ve Çinli öðrencileri
dýþ ülkelerde okumaya ikna etmekle yapýlýr. Hedefleri, kendilerine
hizmet edecek ve halký aldatacak aydýnlar yetiþtirmektir.
(10) 18 Eylül 1931den bu yana Japon emperyalizminin Çini
geniþ çapta istilasý, yarý-sömürge Çinin büyük bir kýsmýný bir Japon
sömürgesi haline getirdi.
Bu gerçekler, emperyalistlerin Çine girmesinden sonra [sayfa
311] meydana gelen deðiþikliðin diðer yönünü, yani yarý-feodal, yarýsömürge ve sömürge haline getirilen feodal Çinin kanla lekelenmiþ
görünümünü ortaya koyar.
Þu nokta açýktýr ki, emperyalist devletler Çine saldýrýlan ile
bir yandan feodal toplumun çözülmesini ve kapitalist unsurlarýn
geliþmesini hýzlandýrmýþ, böylelikle feodal bir toplumu yarý-feodal
bir toplum haline getirmiþlerdir; diðer yandan da, baðýmsýz bir ülkeyi yan-sömürge ve sömürge bir ülke haline getirerek Çinde ken112
Sömürge ve Yan-Sömürge Ülkelerdeki Devrimci Hareket Üzerine Tezler
Altýncý Komintern Kongresi tarafýndan kabul edilmiþtir. Altýncý Komintern Kongresinin
steno ile tutulmuþ kayýtlarý. Sayý altý. Rus. bas. Moskova, 1929, s. 128.
113
J. V. Stalin Çin Devrimi ve Kominternin Görevleri Eserler, Ýng. bas. FLPH
Moskova, 1954, Cilt IX, s. 292.
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di amansýz hakimiyetlerini kurmuþlardýr.
Bu iki yönü bir arada incelediðimizde, Çinin sömürge, yansömürge ve yarý-feodal toplumunun þu özelliklere sahip olduðunu
görürüz:
(1) Feodal zamanlarýn kendine yeterli tabiî ekonomisinin
temelleri yýkýlmýþtýr; fakat, feodal sömürü sisteminin temeli olan,
köylülerin toprak aðasý sýnýfý tarafýndan sömürülmesi, hem olduðu
gibi korunmuþ hem de bu sömürü, komprador ve tefeci sermayesinin sömürüsüne de sýký sýkýya baðlý olduðundan, Çinin sosyal ve
iktisadî hayatýný açýkça hakimiyet altýnda tutmaya devam etmiþtir.
(2) Millî kapitalizm belli ölçülerde geliþmiþ ve Çinin siyasî ve
kültürel hayatýnda kayda deðer bir rol oynamýþtýr, fakat Çinin toplumsal ekonomisinin hâkim biçimi haline gelmemiþtir; çok zayýftýr
ve çoðunlukla, deðiþen ölçülerde yabancý emperyalizmle ve yerli
feodalizmle iliþkileri vardýr.
(3) Ýmparatorlarýn ve soylularýn zorba yönetimi yýkýlmýþ ve
onun yerini önce toprak aðasý sýnýfýnýn savaþ aðasý-bürokrat yönetimi sonra da toprak aðasý sýnýfýnýn ve büyük burjuvazinin ortak diktatörlüðü almýþtýr. Ýþgal altýndaki bölgelerde Japon emperyalizmi ve
onun kuklalarýnýn hâkimiyeti vardýr.
(4) Emperyalizm sadece Çinin hayatî önem taþýyan malî ve
iktisadî can damarlarýný deðil ayný zamanda siyasî ve askerî gücünü
de denetimi altýnda bulundurmaktadýr. Ýþgal altýndaki bölgelerde
Japon emperyalizmi her þeyi elinde tutmaktadýr.
(5) Çinde iktisadî, siyasî ve kültürel geliþme çok eþitsizdir
çünkü Çin, birçok emperyalist devletin tamamen ya da kýsmen hâkimiyeti altýnda kalmýþtýr ve aslýnda uzun bir süredir bölünmüþ durumdadýr; topraklarý da çok geniþtir.
(6) Emperyalizmin ve feodalizmin ikili baskýsý altýnda ve özellikle Japon emperyalizminin geniþ çaptaki istilasýnýn bir sonucu
olarak, Çin halký, özellikle köylüler, açlýk ve soðuk içinde [sayfa 312] ve
siyasî haklardan yoksun olarak yaþamýþ, günden güne yoksullaþtýrýlmýþ ve hatta çok büyük bir kýsmý sadakaya muhtaç bir durumda
býrakýlmýþtýr. Çin halký baþka hiç bir yerde kolay rastlanmayacak
kadar sefalet içinde ve hürriyetten yoksun bir durumdadýr.
Çinin sömürge, yan-sömürge ve yarý-feodal toplumunun özellikleri iþte bunlardýr.
Bu durum esas olarak, Japon emperyalistleri ve diðer empe-
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ryalist güçler tarafýndan tayin edilmiþtir; yabancý emperyalizm ile
yerli feodalizmin iþbirliðinin bir sonucudur.
Emperyalizm ile Çin milleti arasýndaki çeliþme ve feodalizmle geniþ halk kitleleri arasýndaki çeliþme günümüzdeki Çin toplumunun temel çeliþmeleridir. Elbette baþka çeliþmeler de vardýr,
mesela burjuvazi ile proletarya arasýndaki çeliþme ve gerici hâkim
sýnýflarýn kendi aralarýndaki çeliþmeler gibi. Fakat emperyalizmle
Çin milleti arasýndaki çeliþme baþ çeliþmedir. Bu, çeliþmeler ve
bunlarýn keskinleþmesi, kaçýnýlmaz olarak, devrimci hareketlerin
sürekli geliþmesine yol açacaktýr. Bugünkü ve çaðdaþ Çindeki büyük
devrimler, bu temel çeliþmeler temelinde doðmuþ ve geliþmiþtir.
ÝKÝNCÝ BÖLÜM
ÇÝN DEVRÝMÝ
1. SON YÜZYILDAKÝ DEVRÝMCÝ HAREKETLER

Emperyalizmin, Çin feodalizmiyle iþbirliði halinde Çini bir
yarý-sömürge ve sömürge haline dönüþtürmesinin tarihi, ayný zamanda, Çin halký tarafýndan emperyalizme ve onun uþaklarýna karþý
yürütülen bir mücadelenin tarihidir. Afyon Savaþý, Tayping Ýlahî Krallýðý Savaþý, Çin-Fransýz Savaþý, Çin-Japon Savaþý, 1898 Reform Hareketi, Yi Ho Tuan Harekeli, 1911 Devrimi, 4 Mayýs Hareketi, 30 Mayýs
Hareketi, Kuzey Seferi, Toprak Devrimi Savaþý ve bugünkü Japonyaya Karþý Direnme Savaþý Çin halkýnýn emperyalizme ve onun
uþaklarýna karþý verdiði mücadelelerde ortaya koyduðu boyun eðmez ruhun birer delilidir.
Son yüzyýl boyunca Çin halkýnýn yürüttüðü amansýz ve kahramanca mücadelelerden dolayý, emperyalizm Çine boyun eðdirememiþtir, hiç bir zaman da eðdiremeyecektir. [sayfa 313]
Japon emperyalizminin bütün kuvvetleriyle ülke çapýnda bir
genel taarruza giriþmesine ve gizli ya da açýk Vang Çin-veyler gibi
pek çok toprak aðasý ve büyük burjuva unsurun düþmana teslim
olmasýna ya da teslim olmaya hazýrlanmasýna raðmen yiðit Çin halký mutlaka savaþmaya devam edecektir. Çin halký Japon emperyalizmini Çinden sürüp atmadýkça ve ülkenin tam baðýmsýzlýðý kazanýlmadýkça, bu kahramanca mücadele sona ermeyecektir.
Çin halkýnýn millî devrimci mücadelesi 1840 Afyon Savaþýndan
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itibaren sayarsak yüz yýl, 1911 Devriminden itibaren sayarsak otuz
yýl süren bir tarihe sahiptir. Bu mücadele ne geliþmesini tamamlamýþtýr ne de görevlerini kayda deðer baþarýlarla yerine getirmiþtir;
bu yüzden Çin halký ve hepsinin de üstünde Komünist Partisi kararlý bir þekilde mücadeleye devam etme sorumluluðunu üstlenmelidir. Devrimin hedefleri nelerdir? Görevleri nelerdir? Ýtici güçleri
nelerdir? Niteliði nedir? Uzun vadeli geliþme yönü nedir? Bunlar
þimdi ele alacaðýmýz meseleleri teþkil etmektedir.
2. ÇÝN DEVRÝMÝNÝN HEDEFLERÝ

Birinci bölümün üçüncü kýsmýnda yaptýðýmýz tahlile göre,
bugünkü Çin toplumu, sömürge, yarý-sömürge ve yarý-feodal bir
toplumdur. Ancak Çin toplumunun tabiatýný kavradýðýmýzda Çin devriminin hedeflerini, görevlerini, itici güçlerini, niteliðini ve uzun vadeli geliþme yönü ile gelecekte nereye varacaðým anlayabiliriz. Bu
yüzden Çin toplumunun tabiatý yani Çinin þartlarý konusunda berrak bir kavrayýþa sahip olmak, Çin devriminin bütün meselelerinin
berrak bir þekilde kavranmasýný saðlayacak anahtardýr.
Bugünkü Çin toplumunun tabiatý sömürge, yarý-sömürge ve
yarý-feodal olduðuna göre, bu aþamada Çin devriminin baþlýca hedefleri ya da baþlýca düþmanlarý kimlerdir?
Bunlar emperyalizm ve feodalizm, emperyalist ülkelerin burjuvazisi ve ülkemizdeki toprak aðasý sýnýfýdýr. Çünkü halkýmýzý ezenler, bugünkü Çin toplumunun ilerlemesine engel olanlar, esas olarak,
bu iki unsurdur. Bu ikisi, Çin halkýný ezmek için birbirleri ile suç ortaklýðý yaparlar ve emperyalizm Çin halkýnýn en baþta gelen ve en
azgýn düþmanýdýr; çünkü emperyalizm tarafýndan uygulanan millî
baský en aðýr olanýdýr. [sayfa 314]
Japonyanýn Çini silahlý istilasýndan sonra devrimin baþ düþmaný, ister teslim olmuþ olsunlar ister teslim olmayý düþünsünler,
emperyalizmle ittifak halinde olan bütün Çinli hainler ve gericiler
ile Japon emperyalizmidir.
Emperyalist baskýnýn bir kurbaný olan Çin burjuvazisi de, bir
zamanlar 1911 Devrimi gibi devrimci mücadelelere önderlik etti ya
da bu mücadelelerde baþrollerden birini oynadý. Kuzey Seferi ve
bugünkü Japonyaya Karþý Direnme Savaþý gibi devrimci mücadelelere de katýldý. Ancak, 1927den 1937ye kadar geçen uzun sürede,
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Çin burjuvazisinin üst tabakasý, yani Guomindang içindeki gerici
kliðin temsil ettiði kesim, emperyalizmle iþbirliði yaptý, toprak aðasý
sýnýfý ile gerici bir ittifak kurdu, ona yardým etmiþ olan dostlarýna
Komünist Partisine, proletaryaya, köylülere ve küçük burjuvazinin
diðer kesimlerine ihanet etti, Çin devrimine ihanet etti ve onun
yenilgisine sebep oldu. Bu yüzden, o zamanlar, devrimci halk ve
devrimci siyasî parti (Komünist Partisi) bu burjuva unsurlarý devrimin hedeflerinden biri olarak kabul etmek zorundaydý. Direnme
Savaþýnda Vang Çin-vey tarafýndan temsil edilen büyük toprak aðasý
sýnýfýnýn ve büyük burjuvazinin bir kesimi, ihanet etmiþ ve düþmana
sýðýnmýþtýr. Sonuç olarak, Japon aleyhtarý halk, millî çýkarlarýmýza
ihanet etmiþ olan bu büyük burjuva unsurlarý devrimin hedeflerinden biri olarak kabul etmek zorundadýr.
Bu yüzden, Çin devriminin düþmanlarýnýn çok güçlü olduðu
çok açýktýr. Sadece kuvvetli emperyalistleri ve kuvvetli feodal güçleri
kapsamamakta, ayný zamanda, bazan, halký bastýrmak için emperyalistlerle ve feodal güçlerle birleþen burjuva gericilerini de kapsamaktadýr. Bu yüzden, devrimci Çin halkýnýn düþmanlarýnýn gücünü
küçümsemek yanlýþtýr.
Böyle düþmanlar karþýsýnda, Çin devrimi, uzun süreli ve
amansýz olmak zorundadýr. Böyle güçlü düþmanlar karþýsýnda, ancak uzun bir zaman içinde devrimci güçler inþa edilebilir ve ancak
böylelikle bu düþmanlarý ezecek bir kuvvet haline gelir. Çin devrimini bu derece amansýzca bastýran düþmanlar karþýsýnda devrimci
güçler, kendilerini çelikleþtirmedikçe ve büyük bir kararlýlýk göstermedikçe, býrakýn düþmanýn Mevzilerini ele geçirmeyi kendi mevzilerini bile muhafaza edemezler. Bu yüzden, Çin devriminin güçlerinin
göz açýp kapayýncaya kadar inþa edilebileceðini ya da Çinin devrimci [sayfa 315] mücadelesinin bir gecede zafere ulaþabileceðini
düþünmek yanlýþ olur.
Böyle düþmanlar karþýsýnda, Çin devriminin esas araçlarý ya
da biçimi, barýþçý mücadele deðil, silahlý mücadele olmak zorundadýr. Çünkü düþmanlarýmýz, Çin halkýnýn barýþçý bir þekilde hareket
etmesini imkânsýz kýlmýþ ve onu bütün siyasî özgürlüklerden ve
demokratik haklarýndan yoksun býrakmýþlardýr. Stalin þöyle diyor:
Çinde silahlý devrim, silahlý karþý-devrimle savaþmaktadýr. Bu, Çin
devriminin kendine özgü niteliklerinden ve üstünlüklerinden biridir.114 Bu ifade tamamen doðrudur. Dolayýsýyla, silahlý mücadeleyi,
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devrimci savasý, gerilla savaþýný ve askerî çalýþmayý küçümsemek
yanlýþtýr.
Böyle, düþmanlar karþýsýnda, devrimci üs bölgeleri meselesi
ortaya çýkýyor. Çinin kilit þehirleri kuvvetli emperyalistler ve onlarýn
gerici Çinli müttefikleri tarafýndan uzun süredir iþgal altýnda bulunduðuna göre, devrimci saflarýn, geri köyleri ileri köylere dönüþtürmeleri, köylük bölgelere saldýrmak için þehirleri kullanmakta olan
vahþi düþmanlarýna karþý saðlamlaþtýrýlmýþ üs bölgelerini devrimin
büyük birer askerî, siyasî, iktisadî ve kültürel kalesi haline getirmeleri, böylece, uzun süreli savaþla devrimin nihaî zaferini yavaþ yavaþ
gerçekleþtirmeleri zorunludur. Eðer emperyalizm ve onun uþaklarý
ile uzlaþmaya deðil de savaþmaya kararlý iseler ve eðer güçlerini
geliþtirmek ve çelikleþtirmek istiyorlarsa ve kendi güçleri yetersizken kuvvetli bir düþmanla kesin savaþlara girmek istemiyorlarsa
böyle yapmalarý zorunludur. Ýþte bu yüzden, Çin devriminde zafer
ilk önce köylük bölgelerde kazanýlabilir. Çünkü Çinin iktisadî geliþmesi eþit deðildir (ekonomisi birleþik bir kapitalist ekonomi deðildir); topraklarý çok geniþtir (bu da devrimci güçlere hareket serbestisi
saðlar); karþý -devrimci kamp birleþmemiþtir ve çeliþmelerle doludur; devrimin temel gücü olan köylülerin mücadelesi, proletaryanýn partisi olan Komünist Partisi önderliðinde yapýlmaktadýr. Fakat
öte yandan bu þartlar, devrimin iniþli çýkýþlý olmasýna yol açar ve nihaî zaferin uzun süreli ve zorlu bir mücadeleyle kazanýlmasý görevini getirir. Öyleyse, devrimci üs bölgelerindeki uzun süreli devrimci
mücadelenin esas olarak, Komünist Partisi önderliðindeki köylü
gerilla savaþýna dayandýðý açýktýr-Bu yüzden, köylük bölgelerin devrimci üs bölgeleri olarak kullanýlmasý zorunluluðunu gözardý etmek,
köylüler arasýnda [sayfa 316] çetin mücadeleler vermeyi ve gerilla
savaþýný ihmal etmek yanlýþtýr.
Buna karþýlýk, silahlý mücadeleye aðýrlýk vermek diðer mücadele biçimlerini terk etmek demek deðildir; tam tersine, silahlý mücadele diðer mücadele biçimleriyle bir arada yürütülmezse baþarýya
ulaþamaz. Köylük bölgelerdeki üs bölgelerinde çalýþmaya aðýrlýk
vermek demek hâlâ düþmanýn hâkimiyeti altýnda olan þehirlerde
ve diðer geniþ köylük bölgelerdeki çalýþmalarýmýzý terk etmek deðil114
J. V. Stalin Çin Devriminin Önündeki Ýhtimaller Eserler, Ýng, bas. FLPH
Moskova 1954, Cilt VIII, s. 379.
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dir; tam tersine, þehirlerdeki ve diðer köylük bölgelerdeki çalýþmalarýmýz olmazsa köylük bölgelerdeki üs bölgelerimiz tecrit edilmiþ olur
ve devrim yenilgiye uðrar. Ayrýca devrimin nihaî hedefi, þehirlerin,
yani düþmanýn esas üslerinin zaptedilmesidir ve bu hedefe þehirlerde
yeterli bir çalýþma yapmadan ulaþamayýz.
Þu açýktýr ki, ne köylük bölgelerde ne de þehirlerde, düþmanýn
halka karþý esas silahý olan düþman ordusu parçalanmadýkça devrim zafere ulaþamaz. Bu yüzden, savaþta düþman birliklerini imha
etmenin yaný sýra onlarý parçalamak gibi önemli bir görev de vardýr.
Þu da açýktýr ki, Komünist Partisi, uzun bir süredir gericiliðin ve karanlýk güçlerin hâkimiyeti ve düþmanýn iþgali altýnda bulunan þehirlerde ve köylük bölgelerde yaptýðý propaganda ve örgütlenme çalýþmalarýnda aceleci ve maceracý olmamalý, yeraltýnda çalýþan seçkin
kadrolara sahip olmalý ve güç toplayarak hücum için uygun fýrsatý
kol-lamalýdýr. Düþmana karþý mücadelede halka önderlik ederken,
Komünist Partisi, adým adým ve yavaþ fakat emin bir þekilde Ýlerleme taktiðini uygulamalý, haklý bir zemin üzerinde, kendi lehimize
ve ihtiyatla mücadele etme ilkesine baðlý kalmalý ve kanun, kararname ve toplumsal geleneklerin izin verdiði her türlü açýk faaliyet
biçiminden yararlanmalýdýr; kuru gürültü ve ihtiyatsýzlýk hiç bir zaman baþarýya götürmez.
3. ÇÝN DEVRÝMÝNÝN GÖREVLERÝ

Bu dönemde, Çin devriminin baþlýca düþmanlarý emperyalizm ve feodal toprak aðasý sýnýfý olduðuna göre, devrimin bugünkü
görevleri nelerdir?
Hiç þüphesiz esas görevler, bu iki düþmana saldýrmaktýr,
Yani, yabancý emperyalist baskýyý ortadan kaldýrmak için bir
millî devrim ve feodal toprak aðasý baskýsýný yok etmek için de bir
demokratik devrim yapmaktýr. En önemli ve baþta gelen görev,
emperyalizmi yýkmak için millî devrimi yapmaktýr. [sayfa 317]
Bu iki büyük görev birbirine baðlýdýr. Emperyalist tahakküm
yýkýlmadýkça feodal toprak aðasý sýnýfýnýn tahakkümüne de son verilemez, çünkü emperyalizm onun temel dayanaðýdýr. Ayný þekilde,
feodal toprak aðasý sýnýfý ile olan mücadelelerinde köylülere yardým
edilmediði takdirde, emperyalist tahakkümü yýkmak için güçlü devrimci birlikler kurmak mümkün olmaz; çünkü feodal toprak aðasý

Mao Zedung
Seçme Eserler-II

307

sýnýfý Çindeki emperyalist tahakkümün temel toplumsal dayanaðýdýr ve köylüler Çin devriminin temel gücüdür. Bu bakýmdan iki
temel görev, yani millî devrim ile demokratik devrim, hem farklýdýr
hem de birleþmiþtir.
Hatta millî devrimin esas acil görevinin Japon emperyalist
iþgalcilerine karþý direnmek olduðuna ve savaþý kazanmak için de
demokratik devrimi gerçekleþtirmek gerektiðine göre, bu iki devrimci görev þimdiden birbirine sýmsýký baðlýdýr. Millî devrimi ve demokratik devrimi, devrimin tamamen ayrý iki dönemi olarak nitelendirmek yanlýþtýr.
4. ÇÝN DEVRÝMÝNÝN ÝTÝCÝ GÜÇLERÝ

Çin toplumunun niteliði ve Çin devriminin bugünkü hedefleri ve görevleri yukarýda tahlil ettiðimiz ve tanýmladýðýmýz þekilde
olduðuna göre, Çin devriminin itici güçleri nelerdir?
Çin toplumu sömürge, yarý-sömürge ve yarý-feodal olduðuna
göre, devrimin hedefleri esas olarak yabancý emperyalist tahakküm ve yerli feodalizm olduðuna göre ve görevleri bu iki baskýyý
ortadan kaldýrmak olduðuna göre, Çin toplumundaki çeþitli sýnýf ve
tabakalardan hangileri bunlara karþý savaþabilecek gücü meydana
getiriyor? Bugünkü aþamada Çin devriminin itici güçleri meselesi
iþte budur. Bu meselenin berrak bir þekilde kavranmasý, Çin devriminin temel taktik meselelerini çözmek bakýmýndan zorunludur.
Bugünkü Çin toplumunda hangi sýnýflar vardýr? Toprak aðasý
sýnýfý ve burjuvazinin üst tabakalarý Çin toplumunun hâkim sýnýflarýný meydana getirmek üzere, toprak aðasý sýnýfý ve burjuvazi vardýr.
Ayrýca, proletarya, köylülük ve küçük burjuvazinin köylülük dýþýndaki
diðer çeþitli kesimleri vardýr; bunlar, halen, Çinin geniþ bölgelerinde ezilen sýnýflarý meydana getirmektedir.
Bu sýnýflarýn Çin devrimi karþýsýndaki tutumlarý tamamen toplumdaki iktisadî durumlarý tarafýndan belirlenir. Dolayýsýyla, devrimin hedefleri ve görevleri kadar itici güçleri de Çinin [sayfa 318] sosyoekonomik sisteminin niteliði tarafýndan belirlenir. Þimdi Çin toplumundaki farklý sýnýflan tahlil edelim.
1. Toprak Aðasý Sýnýfý

Toprak aðasý sýnýfý, Çinde, emperyalist tahakkümün temel
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toplumsal dayanaðýný teþkil eder; bu sýnýf, köylüleri bastýrmak ve
sömürmek için feodal düzeni kullanýr; Çinin siyasî, iktisadî ve kültürel geliþimini engelleyen ve hiç bir ilerici rol oynamayan bir sýnýftýr.
Bu yüzden, bir sýnýf olarak, toprak aðalarý devrimin itici güçlerinden deðil hedeflerinden biridir.
Bugünkü Direnme Savaþýnda büyük toprak aðalarýnýn bir kesimi, büyük burjuvazinin bir kesimi (teslimiyetçiler) ile birlikte Japon saldýrganlarýna teslim olup ihanet ederken, büyük burjuvazinin
diðer bir kesimi (iflah olmazlar) ile büyük toprak aðalarýnýn diðer
bir kesimi de Japon aleyhtarý kampta olmalarýna raðmen hâlâ bocalamaktadýrlar. Fakat orta ve küçük toprak aðasý olan ve belli ölçülerde kapitalizmin izlerini taþýyan aydýnlanmýþ eþrafýn büyük bir kýsmý,
savaþmak için belli bir istek göstermektedir; Japonyaya karþý savaþýmýzda onlarla birleþmeliyiz.
2. Burjuvazi

Komprador büyük burjuvazi ile millî burjuvazi arasýnda bir
ayýrým vardýr.
Komprador büyük burjuvazi, emperyalist ülkelerin kapitalistlerine doðrudan hizmet eden ve onlar tarafýndan beslenen bir sýnýftýr; sayýsýz baðlarla köylük bölgelerdeki feodal güçlere sýký sýkýya
baðlýdýr. Bu yüzden, Çin devriminin hedeflerinden biridir ve devrim
tarihinde hiç bir zaman itici bir güç olmamýþtýr.
Buna raðmen, komprador büyük burjuvazinin farklý kesimleri, farklý emperyalist devletlere baðlýdýrlar. Böylece, emperyalist devletlerarasýndaki çeliþmeler iyice keskinleþtiðinde ve devrim esas
olarak tek bir emperyalist devleti hedef aldýðýnda, baþka emperyalist gruplara hizmet eden komprador sýnýfýnýn bazý kesimlerinin, belli
ölçülerde Ve belli bir dönem için, o günkü anti-emperyalist cepheye katýlmasý mümkün olur. Fakat efendileri Çin devrimine karþý
cephe aldýklarý anda, onlar da ayný þekilde davranacaklardýr.
Bugünkü savaþta, Japon taraftarý büyük burjuvazi (teslimiyetçiler) [sayfa 319] ya teslim olmuþlardýr ya da teslim olmaya hazýrlanmaktadýrlar. Avrupacý ve Amerikancý büyük burjuvazi (iflah olmazlar), Japon aleyhtarý cephede yer almalarýna raðmen, gittikçe
daha fazla bocalýyorlar; hem Japonyaya karþý direnerek hem de
Komünist Partisine karþý çýkarak ikili oynuyorlar. Büyük burjuva tes-
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limiyetçilerine karþý siyasetimiz, onlara düþman muamelesi etmek
ve onlarý kararlýlýkla devirmektir. Büyük burjuva iflah olmazlara karþý
ise ikili bir devrimci siyaset uyguluyoruz. Bir yandan hâlâ Japonyaya
karþý olduklarý ve onlarýn Japonya ile olan çeliþmelerinden yararlanmamýz gerektiði için onlarla birleþiyoruz; fakat öte yandan, direnmeye ve birliðe zararlý olan keyfî, anti-komünist ve gerici bir siyaset
izledikleri için onlara karþý kararlýlýkla mücadele ediyoruz. Böyle bir
mücadele olmasaydý direnme de birlik de tehlikeye girerdi.
Millî burjuvazi ikili bir karaktere sahiptir.
Bir yandan, emperyalizm tarafýndan baský altýnda tutulmakta ve feodalizm tarafýndan kösteklenmekte, dolayýsýyla her ikisi ile
de çeliþmesi bulunmaktadýr. Bu bakýmdan devrimci güçlerden birini meydana getirir. Çin devriminin seyri boyunca emperyalizme
ve bürokratlarýn ve savaþ aðalarýnýn hükümetlerine karþý savaþmak
için belli bir istek göstermiþtir.
Fakat öte yandan, emperyalizme ve feodalizme bütünüyle
karþý çýkma cesaretini gösterememektedir; çünkü iktisadî ve siyasî
bakýmdan zayýftýr ve hâlâ emperyalizmle ve feodalizmle iktisadî
baðlarý vardýr. Halkýn devrimci güçleri kuvvetlendiði zaman, bu durum, daha da berrak bir þekilde ortaya çýkar.
Millî burjuvazi bu ikili karakterinden dolayý, belli zamanlarda
ve belli ölçülerde, emperyalizme ve bürokrat savaþ aðalarý hükümetlerine karþý devrime katýlabilir ve devrimci bir güç haline gelebilir; fakat baþka zamanlarda, komprador büyük burjuvaziyi izlemesi
ve bir karþý-devrimde onun suç ortaðý haline gelmesi tehlikesi de
vardýr.
Çindeki millî burjuvazi ki bu esas olarak orta burjuvazidir,
hiç bir zaman gerçek siyasî iktidara sahip olmamýþ, fakat 1927den
193Te kadar olan dönemde (18 Eylül Olayýndan önce) onlarla birlikte devrime karþý çýktýðý halde, güçlü olan büyük toprak aðasý
sýnýfý ve büyük burjuvazi tarafýndan kýsýtlanmýþtýr. Bugünkü savaþta,
sadece büyük burjuvazinin ve toprak aðasý sýnýfýnýn teslimiyetçi kesiminden deðil ayný zamanda büyük burjuvazinin iflah olmaz kesiminden de farklý [sayfa 320] bir durumdadýr ve þimdiye kadar oldukça
iyi bir müttefikimiz olmuþtur. Bu yüzden, millî burjuvaziye karþý ihtiyatlý bir siyaset uygulamak son derece gereklidir.
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3. Küçük Burjuvazinin Köylülük Dýþýndaki Diðer Kesimleri

Köylülük dýþýndaki küçük burjuvazi, çok sayýda aydýn, küçük
tüccar, zanaatkâr ve serbest meslek sahiplerinden oluþmaktadýr.
Durumlarý bir bakýma orta köylülerinkini andýrýr; hepsi emperyalizmin, feodalizmin ve büyük burjuvazinin baskýsý altýnda kývranmakta
ve her an iflasa ve sefalete sürüklenmektedirler.
Dolayýsýyla küçük burjuvazinin bu kesimleri devrimin itici güçlerinden birini meydana getirmektedir ve proletaryanýn güvenilir bir
müttefikidir. Bunlar ancak proletarya önderliðinde kurtuluþa kavuþabilirler.
Þimdi küçük burjuvazinin köylülük dýþýndaki kesimlerini tahlil
edelim.
Birinci olarak, aydýnlar ve öðrenci gençlik. Bunlar ayrý bir sýnýf ya da tabaka meydana getirmezler. Bugünkü Çinde bunlarýn
pek çoðu, aile kökenleri, yaþama þartlarý ve siyasî görüþleri bakýmýndan küçük burjuva sýnýflamasýna dâhil edilebilirler. Son yirmi,
otuz yýldýr sayýlarý önemli ölçüde artmýþtýr. Emperyalistlerle ve büyük
burjuvazi ile bütünleþmiþ ve halka karþý onlara hizmet eden aydýnlar dýþýnda, pek çok aydýn ve öðrenci emperyalizm, feodalizm ve
büyük burjuvazi tarafýndan ezilmekte ve iþsiz kalma ya da öðrenimlerine devam edememe korkusu ile yaþamaktadýrlar. Bu yüzden
devrimci olmaya oldukça yatkýndýrlar. Az ya da çok burjuva bilimi
ile donatýlmýþlardýr, siyasî sezgileri kuvvetlidir ve devrimin bu aþamasýnda, çoðunlukla, öncü bir rol oynarlar ya da kitlelerle bað kurmada bir köprü vazifesi görürler. Yurt dýþýndaki öðrencilerin 1911
Devriminden önceki hareketleri, 1919daki 4 Mayýs Hareketi, 1925deki 30 Mayýs Hareketi ve 1935 Aralýk Hareketi bunun kesin kanýtýdýr. Özellikle, çok sayýda az ya da Çok yoksullaþmýþ aydýn, devrimi
desteklemek ya da ona katýlmak için iþçiler ve köylülerle elele verebilir. Çinde Marksist-Leninist ideoloji ilk olarak, aydýnlar ve genç
öðrenciler arasýnda geniþ þekilde yayýldý ve benimsendi. Devrimci
aydýnlarýn katýlmasý olmadan devrimci güçler baþarýlý bir þekilde
örgütlenemez ve devrimci çalýþma baþarýlý bir þekilde yürütülemez
fakat aydýnlar vargüçleriyle kitle mücadelelerine katýlmadýkça, ya
da [sayfa 321] kitlelerin çýkarlarýna hizmet etmede kararlý davranmadýkça sübjektif ve bireyci olurlar, pratik düþünmeme ve eylemde kararsýz olma eðilimi gösterirler. Dolayýsýyla Çindeki devrimci aydýn kitlesi
öncü bir rol oynayabilmesine ya da kitlelerle bað kurmada bir köprü
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vazifesi görebilmesine raðmen, bu kitlenin tümü sonuna kadar devrimci kalmayacaktýr. Bazýlarý hayatî anlarda devrimci saflardan ayrýlýp pasifleþirken bazýlarý da devrimin düþmaný haline bile gelecektir.
Aydýnlar bu eksikliklerini ancak uzun süreli kitle mücadelesi içinde
altedebilirler.
Ýkinci olarak, küçük tüccarlar. Bunlar genellikle küçük dükkânlar iþletirler ve birkaç yardýmcý çalýþtýrýrlar, ya da hiç yardýmcý
çalýþtýrmazlar. Emperyalizmin, büyük burjuvazinin ve tefecilerin sömürüsü altýnda iflas etme korkusu ile yaþarlar.
Üçüncü olarak, zanaatkârlar. Bunlarýn: sayýlarý çok fazladýr.
Kendi üretim araçlarýna sahiptirler, ya hiç iþçi çalýþtýrmazlar ya da
sadece bir, iki yardýmcý ya da çýrak çalýþtýrýrlar. Durumlarý orta köylülerin burumlarýna benzer.
Dördüncü olarak, serbest meslek sahipleri. Bu kesim doktorlarý ve diðer meslek sahiplerini kapsamaktadýr. Baþkalarýný sömürmezler ya da çok az miktarda sömürürler. Durumlarý zanaatkârlarýn
durumuna benzemektedir.
Küçük burjuvazinin bu kesimleri, kazanmamýz ve çýkarlarýný
korumamýz gereken geniþ bir kitle meydana getirmektedir; çünkü
bunlar, genel olarak, devrimi destekleyebilir ya da ona katýlabilirler
ve iyi müttefiklerdir. Zayýf taraflarý, bazýlarýnýn burjuvazi tarafýndan
kolayca etki altýna alýnabilmesidir; dolayýsýyla onlar arasýnda devrimci propaganda ve örgütleme çalýþmasý yürütmeliyiz.
4. Köylülük

Köylülük Çinin toplam nüfusunun aþaðý yukarý yüzde seksenini oluþturmaktadýr ve bugün Çin millî ekonomisinin temel gücüdür.
Köylülük içinde, þiddetli bir kutuplaþma süreci geliþmektedir.
Birinci olarak, zengin köylüler. Bunlar köylük bölgelerdeki
nüfusun hemen hemen yüzde beþini (ya da toprak aðalarý ile beraber yüzde onunu) teþkil eder ve köy burjuvazisini meydana getirirler. Çindeki pek çok zengin köylü, topraklarýnýn [sayfa 322] bir kýsmýný
kiraya verdikleri, tefecilik yaptýklarý ve tarým e-ekçilerini amansýzca
sömürdükleri için, nitelik olarak yarý-feodaldirler. Fakat genel olarak kendileri de üretime katýlýrlar ve bu anlamda köylülüðün bir
parçasýdýrlar. Zengin köylü üretim biçimi, belirli bir dönem için yararlý
olacaktýr. Genel olarak köylü kitlelerinin anti-emperyalist mücade-
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lesine bazý katkýlarda bulunabilirler ve toprak aðalarýna karþý verilen
toprak devrimi mücadelesinde tarafsýz kalabilirler. Bu yüzden zengin köylüleri toprak aðalarý ile ayný sýnýftan saymamalý ve zengin
köylülüðü zamanýndan önce tasfiye etme siyasetini uygulama-malýyýz.
Ýkinci olarak, orta köylüler. Çinin köylük bölgelerdeki nüfusunun hemen hemen yüzde yirmisini teþkil ederler. Ýktisadî bakýmdan kendilerine yeterlidirler (ürün iyi olduðunda bir kenara ayýrabilecek bir þeyleri bulunur ve zaman zaman ücretli emek çalýþtýrýrlar
ya da faizle küçük miktarda ödünç para verirler) ve genel olarak
baþkalarýný sömürmezler fakat emperyalizm, toprak aðasý sýnýfý ve
burjuvazi tarafýndan sömürülürler. Hiç bir siyasî haklarý yoktur. Kimisinin yeteri kadar topraðý yoktur, sadece bir kesiminin (hali vakti
yerinde orta köylüler) yeterinden fazla topraðý vardýr. Orta köylüler
sadece anti-emperyalist devrime ve toprak devrimine katýlmakla
kalmaz, ayný zamanda sosyalizmi de kabul edebilirler. Bu yüzden
bütün orta köylülük proletaryanýn güvenilir bir müttefiki olabilir ve
devrimin önemli bir itici gücüdür. Orta köylülerin olumlu ya da
olumsuz tavýrlarý devrimde zaferi ya da yenilgiyi belirleyen etkenlerden biridir; ve bu, toprak devriminden sonra köylük bölgelerdeki
nüfusun çoðunluðunu teþkil ettikleri zaman özellikle geçerli olacaktýr.
Üçüncü olarak, yoksul köylüler. Çindeki yoksul köylüler, tarým iþçileri ile birlikte, köylük bölgelerdeki nüfusun hemen hemen
yüzde yetmiþini teþkil ederler. Hiç topraðý olmayan ya da yetersiz
topraða sahip olan geniþ köylü kitleleri, köylük bölgelerin yarý-proletaryasý, Çin devriminin en büyük itici gücü, proletaryanýn tabiî ve en
güvenilir müttefiki ve Çinin devrimci kuvvetlerinin esas unsurudur.
Yoksul köylüler ancak proletaryanýn önderliðinde kurtuluþa kavuþabilirler ve proletarya ancak yoksul ve orta köylülerle saðlam bir
ittifak kurarak devemi zafere götürebilir. Aksi takdirde bunlarý gerçekleþtirmek mümkün deðildir. Köylülük terimi esas olarak yoksul ve orta köylüleri içine alýr. [sayfa 323]
5. Proletarya

Çin proletaryasýnýn içinde, sayýlarý ikibuçuk milyon ile üç milyon arasýnda deðiþen modern sanayi iþçileri vardýr. Hafif sanayide
çalýþan iþçiler ve zanaatkârlar ve þehirlerdeki tezgâhtarlar toplam
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olarak on iki milyon civarýndadýr, buna ek olarak çok sayýda köylü
proleter (tarým iþçisi) ve þehir içinde ve dýþýndaki diðer mülksüz insanlar bulunmaktadýr.
Bütün dünyadaki proletaryayla ayný olan temel niteliklerine,
yani ekonominin en ileri biçimi ile olan yakýnlýðýna, kuvvetli disiplin
ve örgütlenme anlayýþýna ve özel üretim araçlarýndan yoksun oluþuna
ek olarak Çin proletaryasýnýn pek çok önemli niteliði vardýr.
Bunlar nelerdir?
Birinci olarak, Çin proletaryasý, devrimci mücadelede diðer
bütün sýnýflardan daha kararlý ve tutarlýdýr. Çünkü baþka ülkelerde
ender rastlanan bir gaddarlýkla kendini gösteren üç yönlü bir baský
(emperyalist, burjuva ve feodal) altýndadýr. Sömürge ve yarý-sömürge Çinde, Avrupada olduðu gibi, sos-yal-reformizmin iktisadî temeli
bulunmadýðý için birkaç grev kýrýcý dýþýnda bütün proletarya son derece devrimcidir.
Ýkinci olarak, devrim sahnesinde belirdiði günden beri, Çin
proletaryasý, kendi devrimci partisinin Çin Komünist Partisinin
önderliði altýnda ilerledi ve Çin toplumunun siyasî bilince en fazla
sahip sýnýfý haline geldi.
Üçüncü olarak, Çin proletaryasýnýn, kökeni itibariyle iflas etmiþ
köylülerden meydana geldiðinden, köylü kitleleri ile onlarla sýký bir
ittifak kurmasýný saðlayan tabiî baðlan vardýr.
Bu yüzden, önüne geçilemeyen bazý zaaflarýna raðmen, mesela sayýca az oluþu (köylülük ile karþýlaþtýrýlýrsa), genç oluþu (diðer
kapitalist ülkelerdeki proletaryayla karþýlaþtýrýlýrsa) ve eðitim düzeyinin düþük oluþu (burjuvazi ile karþýlaþtýrýlýrsa), Çin proletaryasý Çin
devriminin temel itici gücüdür. Proletarya tarafýndan yönetilmediði
takdirde, Çin devriminin baþarýya ulaþmasý mümkün deðildir.
Geçmiþten bir örnek verirsek, 1911 Devrimi baþarýya ulaþmadý çünkü proletarya ona bilinçli bir þekilde katýlmamýþ ve Komünist Partisi
henüz kurulmamýþtý. Daha yakýn zamanlarda 1924-27 Devrimi bir
süre için büyük bir baþarý kazandý çünkü proletarya buna bilinçli bir
þekilde katýlmýþ ve ona önderlik etmiþ ve Komünist Partisi de
kurulmuþtu. Ama
bu da yenilgiyle son buldu, çünkü burjuvazi proletarya ile
olan ittifakýna ihanet etti ve ortak devrimci programý terk etti, ayný
zamanda Cin proletaryasý ve onun siyasî partisinin henüz yeterli
devrimci tecrübesi de yoktu. Þimdi de bugünkü Japonyaya karþý
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savaþý ele alalým. Proletarya ve Komünist Partisi Japonyaya Karþý
Millî Birleþik Cepheye önderlik ettiðinden bütün millet birleþmiþ ve
büyük Direnme Savaþý baþlatýlmýþtýr ve kararlý bir þekilde sürdürülmektedir.
Cin proletaryasý þunu anlamalýdýr ki, en yüksek siyasî bilince
ve örgütlenme anlayýþýna sahip olan sýnýf olmasýna raðmen sadece
kendi gücü ile zafer kazanamaz. Zafer kazanmak için, deðiþen
þartlara göre, devrimde yer alabilecek bütün sýnýf ve tabakalarla
birleþmeli ve devrimci bir birleþik cephe örgütlemelidir. Cin toplumunun bütün sýnýflarý içinde, köylülük, iþçi sýnýfýnýn saðlam bir müttefikidir; þehir küçük burjuvazisi güvenilir bir müttefik ve millî burjuvazi de belli dönemlerde ve belli ölçülerde bir müttefiktir. Bu, Çinin
yakýn devrimci tarihi tarafýndan ortaya konan temel kanunlardan
biridir.
6. Baþýboþlar

Çinin bu sömürge ve yarý-sömürge durumu köylerde ve
þehirlerde çok sayýda iþsizin ortaya çýkmasýna sebep oldu. Bunlardan pek çoðu, meþru yollarla geçim saðlamaya imkânlarý olmayan
hýrsýzlar, gangsterler, dilenciler, fahiþeler ve batýl itikatlardan yararlanarak geçinen sayýsýz insan gibi, gayrý-meþru yollara sapmaya
zorlanmýþlardýr. Bu, istikrarsýz bir toplumsal tabakadýr; bazýlarý gerici kuvvetler tarafýndan satýn alýnabildikleri halde bazýlarý devrime
katýlabilirler. Bu insanlar yapýcý niteliklerden yoksundurlar ve yapýcýlýktan çok yýkýcýlýða yatkýndýrlar; devrime katýldýktan sonra, devrimci saflarda gezginci-asi ideolojisinin ve anarþist ideolojinin
kaynaklarýndan biri olurlar. Bu yüzden onlarý yeniden biçimlendirmeyi ve yýkýcýlýklarýna karsý korunmayý bilmeliyiz.
Çin devriminin itici güçlerini bu þekilde tahlil ediyoruz.
5. ÇÝN DEVRÝMÝNÝN NÝTELÝÐÝ

Artýk Cin toplumunun tabiatý, yani Çinin özel þartlarý hakkýnda bir fikir edinmiþ bulunuyoruz; bu, Çinin devrimci meselelerini
çözmek için zorunlu bir ön þarttýr. Cin devriminin hedefleri, görevleri ve itici güçlen hakkýnda da berrak bir kavrayýþa [sayfa 325] ulaþtýk;
bunlar, devrimin bugünkü döneminde temel meselelerdir ve Çin
toplumunun özel tabiatýndan, yani, Çinin özel þartlarýndan doð-
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maktadýrlar. Bütün bu konularý kavradýktan sonra, þimdi, devrimin
bugünkü aþamasýndaki baþka bir temel meseleyi yani Çin devriminin niteliðini kavrayabiliriz.
Bugünkü aþamada Çin devriminin niteliði nedir? Burjuva, demokratik mi yoksa proleter-sosyalist bir devrim midir? Açýktýr ki,
ikincisi deðil birincisidir.
Çin toplumu sömürge, yarý-sömürge ve yarý-feodal olduðuna
göre, Çin devriminin baþlýca düþmanlarý emperyalizm ve feodalizm
olduðuna göre, devrimin görevleri kimi zaman burjuvazinin de katýldýðý bir millî ve demokratik devrimle bu iki düþmaný devirmek
olduðuna göre, Çin devrimi, büyük burjuvazi devrime ihanet ederek
düþman haline gelse bile, genel olarak kapitalizmi ve kapitalist özel
mülkiyeti deðil emperyalizmi ve feodalizmi hedef almaktadýr. Bütün
bunlar doðru olduðuna göre, bugünkü dönemde Çin devriminin
niteliði proleter-sosyalist deðil, burjuva demokratiktir.115
Buna raðmen bugünkü Çinde burjuva demokratik devrim
artýk geçersiz olan eski genel tipte deðil, yeni özel tipte bir devrimdir. Bu tipe yeni demokratik devrim diyoruz. Bu, Çinde olduðu
kadar diðer bütün sömürge ve yarý-sömürge ülkelerde de geliþmektedir. Yeni demokratik devrim, dünya proleter-sosyalist devriminin
bir parçasýdýr çünkü emperyalizme, yani uluslararasý kapitalizme
kararlý bir þekilde karþý çýkmaktadýr. Siyasî olarak, devrimci sýnýflarýn, emperyalistler, hainler ve gericiler üzerindeki ortak diktatörlüðü
için mücadele eder ve Çin toplumunun burjuva diktatörlüðü altýndaki bir toplum haline gelmesine karþý çýkar. Ýktisadî olarak emperyalistlerin, hainlerin ve gericilerin bütün büyük teþebbüslerinin
ve sermayesinin millileþtirilmesini ve toprak aðalarýnýn elindeki topraklarýný köylülere daðýtýlmasýný hedef alýr. Buna karþýlýk özel kapitalist teþebbüsleri genel olarak muhafaza eder ve zengin köylü ekonomisini tasfiye etmez. Böylelikle bu yeni tip demokratik devrim
bir yandan kapitalizmin geliþmesine izin verirken, diðer yandan sosyalizm için gerekli ön þartlarý da yaratýr. Çin devriminin bugünkü
aþamasý, sömürge, yarý-sömürge ve yarý-feodal toplumun ortadan
kaldýrýlmasý ile sosyalist bir toplumun inþa edilmesi arasýndaki geçiþ
aþamasýdýr. Yani, bir yeni demokratik devrim sürecidir. Bu süreç,
115
Bkz. V.Ý. Lenin 1905-1907 Birinci Rus Devriminde Sosyal-Demokrasinin Toprak
Programý Bütün Eserleri, Ýng. bas. FLPH Moskova, 1962, Cilt XIII, s. 219-429.
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Birinci Dünya Savaþýndan ve Rus Ekim Devriminden sonra Çinde 4
Mayýs 1919 Hareketi [sayfa 326] ile ortaya çýktý; Yeni demokratik devrim, proletarya önderliðindeki geniþ halk kitlelerinin anti-emperyalist ve anti-feodal devrimidir. Çin toplumu sosyalizme ancak böyle
bir devrim ile geçebilir; baþka bir yol yoktur.
Yeni demokratik devrim Avrupa ve Amerikada olan demokratik devrimlerden çok farklýdýr ve burjuvazinin diktatörlüðü ile
deðil; proletarya önderliðindeki devrimci sýnýflarýn birleþik cephesinin diktatörlüðü ile sonuçlanýr. Bugünkü Direnme Savaþýnda, Komünist Partisinin önderliðindeki devrimci üs bölgelerinde kurularý Japon
aleyhtarý demokratik siyasî Ýktidar, Japonyaya Karþý Millî Birleþik
Cephenin siyasî iktidarýdýr. Bu ne burjuvazinin ne de proletaryanýn
tek sýnýf diktatörlüðü deðil, proletarya önderliðindeki devrimci sýnýflarýn ortak diktatörlüðüdür. Japonyaya karþý direnmeden ve demokrasiden yana olan herkes, hangi partiye baðlý olursa olsun, bu
siyasî iktidara katýlmaya hak kazanýr. Yeni demokratik devrim, Çinde
emperyalistlerin, hainlerin ve gericilerin hâkimiyetini devirmesi fakat kapitalizmin anti-emperyalist ve anti-feodal mücadeleye katkýda bulunabilen hiç bir kesimini yok etmemesi bakýmýndan
sosyalist-devrimden farklýdýr.
Yeni demokratik devrim, 1924te Dr. Sun Yat-senin savunduðu Üç Halk Ýlkesinde öngörülen devrim ile esas olarak ayný çizgidedir. Ayný yýl yayýnlanan, Guomindangýn Birinci Millî Kongresinin
Bildirisinde Dr. Sun þuna iþaret etti:
Modem devletlerdeki sözümona demokratik sistem, genellikle burjuvazinin tekelindedir ve sadece halký bastýrmaya yarayan
bir araç haline gelmiþtir. Oysa Guomindangýn Demokrasi Ýlkesi bir
azýnlýðýn özel malý deðil de bütün halkýn paylaþtýðý bir demokratik
sistem demektir.
Dr. Sun þunu da belirtti:
Nitelikleri bakýmýndan tekelci olan ya da özel þahýslar tarafýndan yönetilemeyecek kadar büyük olan bankalar; demiryollarý
ve havayollarý gibi teþebbüsler, ister Çinlilere ister yabancýlara ait
olsun, özel sermayenin halkýn geçim þartlarýna hükmetmesini önlemek için devlet tarafýndan iþletilecek ve yönetilecektir; sermayeyi
denetlemenin temel-ilkesi budur.
Ve gene Dr. Sun vasiyetinde, iç ve dýþ siyasetin temel ilkelerine iþaret etti: Halk kitlelerini harekete geçirmeli ve bize [sayfa 327]
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eþit bir þekilde davranan diðer ülkeler ile ortak bir mücadelede birleþmeliyiz. Eski uluslararasý ve iç þartlara uygun olan eski demokrasinin Üç Halk Ýlkesi, yeni uluslararasý ve iç þartlara uygun olarak
yeni demokrasinin Üç Halk Ýlkesi þekline sokulmuþtur. Çin Komünist Partisi 22 Eylül 1937 tarihli Bildirisinde Partimiz, Çinin bugün
ihtiyaç duyduðu Üç Halk Ýlkesinin tümüyle gerçekleþtirilmesi için
mücadeleye hazýrdýr derken yeni demokrasinin Üç Halk Ýlkesini
kastediyordu, baþka bir þeyi deðil. Bu Üç Halk Ýlkesi Dr. Sun Yatsenin Üç Büyük Siyasetini meydana getirir: Rusya ile ittifak, Komünist Partisi ile iþbirliði ve iþçilere ve köylülere yardým. Yeni uluslararasý
þartlarda ve ülke þartlarýnda, Üç Büyük Siyasete aykýrý düþen hiç bir
Üç Halk Ýlkesi devrimci deðildir. (Burada, komünizmin ve Üç Halk
Ýlkesinin, demokratik devrimin temel siyasî programý konusunda
birbirleriyle uyuþtuðu fakat diðer bütün bakýmlardan aralarýnda farklýlýk bulunduðu meselesine deðinmeyeceðiz.)
Dolayýsýyla, Çinin burjuva demokratik devriminde, gerek
mücadele için kuvvetlerin mevzilenmesi açýsýndan (yani birleþik
cephe içinde), gerekse iktidarýn örgütlenmesi açýsýndan, proletaryanýn, köylülüðün ve küçük burjuvazinin diðer kesimlerinin rolü
küçümsenemez. Bu sýnýflarý hesaba katmayan bir kimse ne Çin
milletinin geleceði meselesini ne de Çinin hiç bir diðer meselesini
kesinlikle çözemez. Çin devrimi bugünkü aþamada iþçilerin, köylülerin ve küçük burjuvazinin diðer bütün kesimlerinin belirli bir yere
sahip olduklarý ve belirli bir rol oynadýklarý demokratik bir cumhuriyeti kurmak için çaba göstermelidir. Baþka bir deyiþle bu, iþçilerin,
köylülerin, þehir küçük burjuvazisinin ve emperyalizme ve feodalizme karþý olan herkesin devrimci ittifaký temeline dayanan demokratik bir cumhuriyet olmalýdýr. Böyle bir cumhuriyet ancak
proletarya önderliðinde tamamen gerçekleþtirilebilir.
6. ÇÝN DEVRÝMÝNÝN UZUN VADELÝ GELÝÞME YÖNÜ

Þimdi temel meseleler, yani Çin toplumunun tabiatý ve bugünkü aþamada Çin devriminin hedefleri, görevleri, itici güçleri ve
niteliði açýklýða kavuþturulduðuna göre, Çin devriminin uzun vadeli
geliþme yönünü kavramak, baþka bir deyiþle burjuva-demokratik
devrim ile proleter-sosyalist devrim arasýndaki [sayfa 328] ya da Çin
devriminin bugünkü ve gelecekteki aþamalarý arasýndaki iliþkiyi an-
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lamak kolaydýr.
Çin devriminin nihaî geliþme yönünün kapitalizm deðil, sosyalizm ve komünizm olduðu þüphe götürmez. Çünkü Çinin bugünkü aþamadaki burjuva demokratik devrimi eski genel tipte deðil,
yeni ve özel tipte bir demokratik devrimdir yeni demokratik devrim ve Ýkinci Dünya Savaþý ve devrimler çaðý döneminde, sosyalizmin yükselmesi ve kapitalizmin gerilemesi ile belirlenen 1930larýn
ve 1940larin yarattýðý yeni uluslararasý þartlarda yer almaktadýr.
Buna raðmen bugünkü aþamasýnda Çin devriminin amacý,
mevcut sömürge, yan-sömürge ve yarý-feodal toplumu deðiþtirmek
yani yeni demokratik devrimin tamamlanmasý için çaba göstermek olduðuna göre devrimin zaferinden sonra kapitalizmin
geliþmesini önleyen engellerin ortadan kaldýrýlmasýyla kapitalist ekonominin Çin toplumu içinde belli ölçülerde geliþmesi þaþýrtýcý deðil
tamamen beklenen bir þeydir. Ýktisadî olarak geri olan Çinde kapitalizmin belli ölçüde geliþmesi, demokratik devrimin kaçýnýlmaz
sonuçlarýndan biri olacaktýr. Fakat bu, Çin devriminin sonuçlarýnýn
tümünü deðil, bu sonuçlardan sadece bir tanesini ortaya koyacaktýr. Genel görünüm kapitalist unsurlar kadar sosyalist unsurlarýn geliþmesini de ortaya koyacaktýr. Bu sosyalist unsurlar neler olacaktýr?
Ülkedeki siyasî güçler arasýnda proletaryanýn ve Komünist Partisinin, gittikçe artan nisbî önemi; proletaryanýn ve Komünist Partisinin, köylülük, aydýnlar ve þehir küçük burjuvazisi tarafýndan þimdiden
kabul edilmiþ ya da kabul edilecek olan önderliði; ekonominin demokratik cumhuriyetin mülkiyetindeki devlet sektörü ile emekçi
halkýn mülkiyetindeki kooperatif sektörü.; iþte bütün bunlar sosyalist unsurlar olacaktýr. Bu unsurlar, lehimizde bir uluslararasý durum
da eklendiðinde, Çinin burjuva demokratik devriminin sonunda
kapitalist bir geleceðe deðil, sosyalist bir geleceðe kavuþmasýný
mümkün kýlacaktýr.
7. ÇÝN DEVRÝMÝNÝN VE ÇÝN KOMÜNÝST PARTÝSÝNÝN
ÝKÝ YÖNLÜ GÖREVÝ

Bu bölümün þimdiye kadarki alt bölümlerini özetlersek, bir
bütün olarak ele alýndýðýnda Çin devriminin iki yönlü bir görevle
karþý karþýya, olduðunu görürüz. Baþka bir deyiþle hem burjuva demokratik devrimi (yeni demokratik devrim) hem de [sayfa 329] prole-
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ter-sosyalist devrimi, yani, devrimin bugünkü ve gelecekteki aþamalarýný kapsamaktadýr. Bu iki yönlü devrimci görevin yerine getirilmesinde önderlik, proletarya partisine. Çin Komünist Partisine
düþmektedir. Onun önderliði olmadan hiç bir devrim baþarýya
ulaþamaz.
Çinin burjuva demokratik devrimini (yeni demokratik devrim) tamamlamak ve bütün gerekli þartlar olgunlaþtýðýnda onu sosyalist bir devrime dönüþtürmek - iþte, Çin Komünist Partisinin büyük
ve þanlý devrimci görevi budur. Bütün Parti üyeleri bunun gerçekleþmesi için çaba göstermeli ve hiç bir þart altýnda bu görevden yarý
yolda vazgeçmemelidir. Bazý olgunlaþmamýþ komünistler bizim görevimizin bugünkü demokratik devrimle sýnýrlý olduðunu ve ilerdeki sosyalist devrimi kapsamadýðýný ya da bugünkü devrimin ya da
toprak devriminin aslýnda bir sosyalist devrim olduðunu sanýyorlar.
Bu görüþlerin yanlýþ olduðu kesinlikle ortaya konmalýdýr. Her komünist bilmelidir ki. Komünist Partisi önderliðindeki Çin devrimci
hareketi, bir bütün olarak alýndýðýnda, iki aþamayý kapsar: Demokratik ve sosyalist devrimler. Bunlar, tamamen ayrý iki devrimci
süreçtir ve ikinci süreç ancak birincisi tamamlandýktan sonra gerçekleþtirilebilir. Demokratik devrim, sosyalist devrim için gerekli bir
hazýrlýktýr; sosyalist devrim ise demokratik devrimin kaçýnýlmaz bir
sonucudur. Bütün komünistlerin ulaþmaya çalýþtýklarý nihaî hedef,
sosyalist ve komünist bir toplum yaratmaktýr. Demokratik devrim
ile sosyalist devrim adasýndaki farklýlýklarýn ve baðlarýn berrak bir
þekilde kavranmasý, Çin devriminde doðru önderliðin gerçekleþmesi
bakýmýndan zorunludur.
Komünist Partisinden baþka hiç bir siyasî parti (burjuva ya
da küçük burjuva) Çinin iki büyük devrimini, demokratik ve sosyalist devrimleri, sonuna kadar sürdürmede önderlik görevini yerine
getiremez. Doðduðu ilk günden itibaren Komünist Partisi bu iki
yönlü görevi yüklenmiþ ve bunun gerçekleþmesi için on sekiz yýldýr
zorlu bir þekilde mücadele etmiþtir.
Bu, hem þanlý hem de çetin bir görevdir. Ve ülke çapýnda
geniþ bir kitle karakterine sahip bir parti, ideolojik, siyasî ve örgütsel
bakýmdan saðlamlaþmýþ, bolþevikleþmiþ bir Çin Komünist Partisi
olmadan gerçekleþtirilemez. Bu yüzden her komüniste böyle bir
komünist partisinin inþa edilmesine faal bir þekilde katýlma görevi
düþmektedir. [sayfa 330]
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ÇÝN HALKININ DOSTU STALÝN
20 Aralýk 1939

Aralýk ayýnýn yirmi birinde Stalin yoldaþ altmýþ yaþýnda olacak. Stalin yoldaþýn doðum gününün, dünyanýn dört bir yanýnda bu
olaydan haberli olan bütün devrimci insanlarýn yüreðinde sýcak ve
coþkun kutlama duygularý uyandýracaðýndan emin olabiliriz.
Stalini kutlamak bir formalite deðildir. Stalini kutlamak demek, onu ve onun davasýný desteklemek, sosyalizmin zaferini desteklemek, Stalinin insanlýða gösterdiði ilerleme yolunu, desteklemek
ve sevilen bir dostu desteklemek demektir. Çünkü bugün insanlýðýn büyük çoðunluðu acý çekmektedir ve insanlýk kendisini acý
çekmekten, ancak Stalinin gösterdiði yolda ilerlemekle ve onun
yardýmýyla kurtarabilir. Tarihimizin en acýlý bir döneminde yaþadýðýmýz bugünlerde, biz Çin halký, baþkalarýnýn yardýmýna acil bir ihtiyaç
duyuyoruz. Kasideler Kitabýnda þöyle bir söz vardýr: Kuþlar, sesleri; dostlarýnda yanký bulsun diye öterler. Bu söz, bizim þimdiki
durumumuza tamamen uymaktadýr.
Öyleyse, bizim dostlarýmýz kimlerdir?
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Çin halkýnýn, kendi kendini dost ilan eden bazý sözde dostlarý vardýr, hatta bazý Çinlileri bile düþünmeden bunlarý dost kabul
ederler. Ama böyle dostlar, olsa olsa Tang Hanedanýnýn tatlý dilli
bir cani olarak ün salan baþ veziri Li Lin-fuyla116 ayný kefeye konulabilir. Gerçekten de bunlar, tatlý dilli birer cani olan dostlardýr.
Kimdir bunlar? Bunlar, Çine yakýnlýk taslayan emperyalistlerdir.
Buna karþýlýk, baþka türden dostlar da vardýn bize gerçekten
yakýnlýk duyan ve bizi kardeþ bilen dostlar da vardýr. Bunlar kimlerdir? Bunlar Sovyet halký ve Stalindir. [sayfa 335]
Sovyetler Birliði dýþýnda hiç bir ülke Çindeki imtiyazlarýndan
vazgeçmedi; sadece Sovyetler Birliði vazgeçti.
Birinci Büyük Devrimimiz sýrasýnda bütün emperyalistler bize
karþý çýktýlar; sadece Sovyetler Birliði bize yardým etti.
Japonyaya Karþý Direnme Savaþý patlak verdiðinden bu yana
hiç bir emperyalist ülke hükümeti bize gerçekten yardýmda bulunmadý; Çine uçaðýyla, malzemesiyle sadece Sovyetler Birliði yardýmda bulundu.
Mesele yeterince açýk deðil mi?
Çin milletinin ve Çin halkýnýn kurtuluþ davasýna, gerçek yardýmý önderleri ve halkýyla, sosyalist düþünürleri, devlet adamlarý ve
iþçileriyle ancak sosyalizmin anavataný yapabilir ve onlarýn yardýmý
olmadan davamýz nihaî zafere ulaþamaz.
Stalin, Çin halkýnýn kurtuluþ davasýnýn gerçek dostudur. Ayrýlýk tohumlarý ekmek için giriþilen hiç bir çaba, hiç bir yalan ve iftira,
Çin halkýnýn Staline olan yürekten sevgi ve saygýsýný ye bizim Sovyetler Birliðiyle olan gerçek dostluðumuzu sarsamaz. [sayfa 336]

116
Li Lin-fu (8. yüzyýl) Tang Hanedanýndan Ýmparator Þuan Zungun baþ veziriydi.
Li Lin-fu, kendisini yetenek ya da ün bakýmýndan geride býrakan, ya da imparatorun
gözüne girmeyi baþaran herkese karþý bir yandan dost görünmüþ, bir yandan da
hepsinin kuyusunu kazmýþtý. Bu yüzden, o devirde yaþayan insanlar tarafýndan,
tatlý dilli bir cani olarak tanýnýrdý.
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NORMAN BETHUNEUN ANISINA
21 Aralýk 1939

Kanada Komünist Partisi üyesi Norman Bethune yoldaþ117.
Kanada ve Amerika Birleþik Devletleri Komünist Partileri tarafýndan
Çine gönderildiðinde elli yaþlarýndaydý; Japonyaya Karþý Direnme
Savaþýmýzda bize yardým için binlerce kilometrelik yolu bir çýrpýda
katetti. Geçen yýlýn ilkbaharýnda Yenana gelerek Vutay Daðlarýnda
çalýþmaya baþladý ve bizi büyük bir üzüntü içinde býrakarak görev
baþýnda þehit oldu. Bu nasýl bir ruhtur ki, bir yabancýnýn hiç kendini
düþünmeden Çin halkýnýn kurtuluþu davasýný kendi davasý olarak
benimsemesine sebep oluyor? Bu, her Çinli Komünistin ders almasý gereken enternasyonalizm ruhu, komünizm ruhudur. Leninizm
bize, dünya devriminin, ancak kapitalist ülkelerin proletaryasýnýn
117
Ünlü cerrah Norman Bethune, Kanada Komünist Partisi üyesiydi. Alman ve
Ýtalyan faþist haydutlarý 1936da Ýspanyayý iþgal ettiðinde, Norman Bethune cepheye
gitti ve anti-faþist Ýspanya halký için çalýþtý. Japonyaya Karþý Direnme Savaþýnda Çin
halkýna yardým etmek için bir týp ekibinin baþýnda Çine geldi ve 1938 ilkbaharýnda
Yenana vardý. Hemen ardýndan Þansi-Çahar-Hopey sýnýr bölgesine gitti. Coþkun bir
enternasyonalizm ve yüce bir komünizm ruhuyla dolu olarak, Kurtarýlmýþ Bölgelerin
ordusuna ve halkýna iki yýl kadar hizmet etti. Yaralý askerleri ameliyat ederken kan
zehirlenmesinden 12 Kasým 1939da Hopey Eyaletindeki Tangsiende öldü.
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sömürge ve yarý-sömürge halklarýn kurtuluþ mücadelesini destekleme-siyle ve sömürge ve yarý-sömürgelerin proletaryasýnýn da kapitalist ülkelerin proletaryasýný desteklemesiyle baþarýya ulaþacaðýný
öðretir.118 Bethune yoldaþ, bu Leninist çizgiyi pratiðe uyguladý. Biz
Çin Komünistleri de pratiðimizde bu çizgiyi izlemeliyiz. Bütün kapitalist ülkelerin proletaryasýyla, Japonyanýn, Ýngilterenin, Amerika
Birleþik Devletlerinin, Almanyanýn, Ýtalyanýn ye bütün diðer kapitalist ülkelerin proletaryasýyla birleþmeliyiz. Çünkü emperyalizmi altetmenin, milletimizi ve halkýmýzý kurtarmanýn, dünyanýn diðer milletlerini ve halklarýný kurtarmanýn tek yolu budur. Dar anlamda milliyetçiliðe ve dar anlamda yurtseverliðe karþý çýkan enternasyonalizm, bizim enternasyonalizmimiz budur.
Bethune yoldaþýn ruhu, kendini hiç düþünmeksizin tamamen baþkalarýna adamasý, çalýþmasýndaki yüce sorumluluk duygusunda ve bütün yoldaþlara ve halka gösterdiði içtenlikte [sayfa 337]
ifadesini bulur. Her Komünist ondan ders almalýdýr. Çalýþmalarýnda
sorumsuz hareket eden, aðýrdan kaçýp hafifi seçen ve zor görevleri
baþkalarýnýn üzerine atarak kendilerine kolay görevleri seçen kiþiler
az deðildir. Bunlar daima baþkalarýndan önce kendilerini düþünürler.
Ufak bir katkýda bulunduklarý zaman, gururla kabarýrlar ve baþkalarýnýn gözünden kaçacak korkusuyla böbürlenir dururlar. Yoldaþlara
ve halka karþý hiç yakýnlýk duymazlar; soðuk, ilgisiz ve duygusuzdurlar. Aslýnda bunlar Komünist deðildirler ya da en azýndan kendilerini davaya adamýþ komünistler olarak görülemezler. Cepheden
dönenler arasýnda, Bethuneun adý geçtiðinde hayranlýðýný belirtmeyen ve onun ruhu karþýsýnda etkilenmeyen yoktu. Þansi-CaharHopey sýnýr bölgesinde, asker ya da sivil, Dr. Bethune tarafýndan
tedavi edilen ya da onun nasýl çalýþtýðýný gören herkes ondan etkilenmiþti. Her Komünist, bu gerçek komünist ruhunu Bethune yoldaþtan öðrenmelidir.
Bethune yoldaþ bir hekimdi, tedavi sanatý onun mesleðiydi
ve Sekizinci Yol Ordusunun týbbî hizmetinde önemli bir yer tutan
bu hünerini sürekli olarak mükemmelleþtiriyordu. Yeni bir þey gördükleri anda iþlerini deðiþtirmek isteyen, teknik iþleri yararsýz ve
istikbal vaadetmeyen iþler olarak gören kimselere, onun ortaya koy118
Bkz. J. V. Stalin, Leninizmin Ýlkeleri, Leninizmin Meseleleri, Ýng. bas. FLPH,
Moskova, 1954, s. 70-79.
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duðu örnek çok iyi bir derstir.
Bethune yoldaþla sadece bir kere karþýlaþtým. Daha sonralarý
bana birçok mektup yazdý. Ama çok meþguldüm, ona ancak bir
tek mektup yazabildim ve onun da eline geçip geçmediðini bilmiyorum. Ölümüne çok üzüldüm. Þimdi hepimiz onu anýyoruz. Bu
onun ruhunun, bize nasýl derin bir ilham kaynaðý olduðunu gösterir.
Hepimiz, ondan, ne olursa olsun kendimizi hiç düþünmemeyi öðrenmeliyiz. Bu ruha sahip olan herkes halka çok yararlý olabilir. Bir
kimsenin yeteneði az ya da çok olabilir; ama o kimse bu ruha sahipse, daha þimdiden mert ve dürüst, saðlam bir ahlaka sahip, adi
çýkarlardan arýnmýþ ve halka yararlý bir insandýr. [sayfa 338]
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YENÝ DEMOKRASÝ ÜZERÝNE
Ocak 1940

I. ÇÝN NEREYE GÝDÝYOR?

Direnme Savaþý baþladýðýndan bu yana ülkenin dört bir yanýnda bir canlýlýk hüküm sürmektedir, içine düþülen çýkmazdan
kurtulmanýn yolunun bulunduðunu herkes hissediyor ve insanlar
artýk çaresizlik içinde boyunlarýný bükmüyorlar. Ne var ki, son zamanlarda ortalýk yeniden, uzlaþmacýlýðýn ve anti-komünizmin tozu ve
dumanýyla doldu ve halk bir kere daha þaþkýna döndü. Bundan en
kolay ve en baþta etkilenecek olanlar aydýnlar ve genç öðrencilerdir. Ayný soru yeniden ortaya çýkmaktadýr: Ne yapmalý? Çin nereye
gidiyor? Bu yüzden Çin Kültürünün119 yayýna baþlamasý dolayýsýyla
ülke içersindeki siyasî ve kültürel akýmlarýn açýklýða kavuþturulmasý
yararlý olabilir. Ben kültür meselelerinde acemi sayýlýrým; bu meseleleri incelemek istiyorum, ama buna daha yeni baþladým. Bereket
versin, Yenanda bu konuyu etraflý bir þekilde ele almýþ olan pek
çok yoldaþ var, onun için benim ortaya koyduðum kabataslak
119
Çin Kültürü Ocak 1940da Yenanda yayýnlanmaya baþlayan bir dergidir; bu
makale derginin ilk sayýsýnda çýkmýþtýr.

326

Mao Zedung
Seçme Eserler-II

görüþler tiyatroda oyun baþlamadan önce çalan zilin görevini görebilir. Gözlemlerimiz, ülkenin ileri kültür iþçileri için bir nebze doðruluk payý taþýyabilir ve kendi deðerli katkýlarýný öne sürmeleri için
alçakgönüllü bir uyarý görevini yerine getirebilir; onlarýn, millî ihtiyaçlarýmýzý karþýlayacak doðru sonuçlara varýlmasý için tartýþmaya
katýlacaklarýný umuyoruz. Bilimsel tavýr, gerçeði olgularda aramaktýr ye kendini beðenmiþ bir þekilde yanýlmaz olduðunu ilan
ederek insanlara nutuk çekmekle hiç bir zaman hiç bir þey halledilmez. Milletimizin karþýlaþtýðý felaketler son derece ciddidir ve ancak bilimsel bir yaklaþým ve sorumluluk duygusu onu kurtuluþa
götürebilir. Bir tek gerçek [sayfa 340] vardýr ve insanýn o gerçeðe varýp
varmadýðý, sübjektif bir þekilde böbürlenmeye deðil, objektif pratiðe baðlýdýr. Gerçeðin tek ölçüsü, milyonlarca insanýn devrimci pratiðidir.
Bence bu, Çin Kültürünün tutumu olarak kabul edilebilir.
II. YENÝ BÝR ÇÝN KURMAK ÝSTÝYORUZ

Biz Komünistler, uzun yýllardýr, siyasî ve iktisadî bir devrim
için olduðu kadar bir kültür devrimi için de mücadele ettik. Hedefimiz Çin milleti için yeni bir toplum ve yeni bir devlet inþa etmektir.
Bu yeni toplumun ve yeni devletin, yalnýz yeni bir siyaseti ve yeni
bir ekonomisi deðil, ayný zamanda yeni bir kültürü de olacaktýr.
Baþka bir deyiþle, yalnýz, siyasî yönden ezilen ve iktisadî yönden
sömürülen Çini, siyasî yönden özgür ve iktisadî yönden kalkýnmýþ
bir Çin haline getirmek istemekle kalmýyor, ayný zamanda eski kültürün tahakkümü altýnda cahil ve geri býrakýlan Çini yeni bir kültürün hüküm sürdüðü aydýnlanmýþ ve ileri bir Çin haline getirmek
istiyoruz. Kýsacasý, yeni bir Çin kurmak istiyoruz. Kültür alanýnda
hedefimiz, yeni, bir millî Çin kültürü inþa etmektir.
III. ÇÝNÝN TARÝHÎ ÖZELLÝKLERÝ

Biz yeni bir millî kültür inþa etmek istiyoruz, ama bu nasýl bir
kültür olmalýdýr?
Her kültür (bir ideolojik biçim olarak), belli bir toplumun siyasetinin ve ekonomisinin yansýmasýdýr. Diðer yandan bunlardan
birincisinin ikincisi üzerinde muazzam bir etkisi vardýr; ekonomi
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temeldir ve siyaset, ekonominin yoðunlaþmýþ ifadesidir.120 Kültürün
siyaset ve ekonomiyle olan iliþkisi ve siyasetin ekonomiyle olan
iliþkisi konusunda temel görüþümüz budur. Dolayýsýyla, kültür biçimi önce siyasî ve iktisadî biçim tarafýndan belirlenir ve ancak ondan sonra söz konusu siyasî ve iktisadî biçim üzerinde iþlemeye ve
onu etkilemeye baþlar. Marks þöyle der: Ýnsanlarýn varlýklarýný belirleyen, bilinçleri deðil; tam tersine bilinçlerini belirleyen, sosyal
varlýklarýdýr.121 Ayrýca þunu da belirtir: Filozoflar dünyayý sadece
çeþitli þekillerde yorumlamýþlardýr; oysa mesele onu deðiþtirmektir.122 Bu bilimsel tanýmlamalar, Ýnsanlýk tarihinde ilk defa olarak,
bilinç [sayfa 341] ile varlýk arasýndaki iliþki meselesini doðru bir þekilde
çözmüþtür; ve bunlar, daha sonra Lenin tarafýndan çok derin bir
þekilde geliþtirilen dinamik devrimci bilgi teorisinin temel kavramlarýdýr. Bu teori, bilgiyi gerçeðin yansýmasý olarak alýr. Çinin kültür
meselelerini tartýþýrken bu temel kavramlarý aklýmýzda tutmalýyýz.
Böylece, tasfiye etmek istediðimiz eski millî kültürün gerici
unsurlarýnýn, eski millî siyaset ve ekonominin ayrýlmaz bir parçasý
olduðu; öte yandan, inþa etmek istediðimiz yeni millî kültürün de
yeni millî siyaset ve ekonominin ayrýlmaz bir parçasý olduðu apaçýk
görülmektedir. Çin milletinin eski siyaseti ve ekonomisi onun eski
kültürünün temelini meydana getirmektedir; ayný þekilde yeni siyaseti ve ekonomisi de onun yeni kültürünün temelini meydana getirecektir.
Çinin eski siyaseti ve ekonomisi nedir? Ve Çinin eski kültürü nedir?
Çu ve Çin Hanedanlarýndan itibaren Çin toplumu, feodal bir
siyasete ve feodal bir ekonomiye sahip olan feodal bir toplumdu.
Hâkim kültür de, siyaseti ve ekonomiyi yansýtan feodal kültürdü.
Yabancý kapitalizmin istilasýndan ve Çin toplumundaki kapitalist unsurlarýn giderek geliþmesinden itibaren, ülke adým adým
deðiþerek sömürge, yarý-sömürge ve yarý-feodal bir toplum haline
120
Bkz. V. Ý. Lenin, Bir Kere Daha Sendikalar, Þimdiki Durum ve Troçki ve
Buharinin Hatalarý Üzerine Seçme Eserler Ýng. bas, International Publishers, New
York, 1943, Cilt IX s. 54.
121
Karl Marks, Ekonomi Politiðin Eleþtirisine Katkýya Önsöz Seçme Eserler,
Marks-Engels, Ýng. bas. FLPH, Moskova 1958, Cilt I, s. 363.
122
Karl Marks, Foyerbah (Feuerbach) Üzerine Tezler Seçme Eserler, MarksEngels, Ýng. bas., FLPH, Moskova 1958, Cilt II, s. 405.
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gelmiþtir. Çin bugün, Japon iþgali altýnda bulunan bölgelerde sömürge, Guomindang bölgelerinde ise esas olarak yan-sömürgedir ve
iki bölgede de esas olarak feodal ya da yan-feodaldir. Ýþte günümüz Çin toplumunun niteliði ve ülkemizdeki durum budur. Bu toplumun siyaseti ve ekonomisi, esas olarak, sömürge, yarý-sömürge
ve yan-feodaldir ve siyaset ile ekonomiyi yansýtan hakim kültür de
gene sömürge, yan-sömürge ve yarý-feodal bir nitelik taþýr.
Bizim devrimimiz tamamen bu hâkim siyasî, ekonomik ve
kültürel biçimlere yöneltilmiþtir. Biz eski sömürge, yarý-sömürge ve
yarý-feodal siyaset ve ekonomiden ve onlarýn hizmetindeki eski kültürden kurtulmak istiyoruz. Ve yerine, bunlarýn tam tersi olan Çin
milletinin yeni siyasetini, yeni ekonomisini ve yeni kültürünü inþa
etmek istiyoruz.
Öyleyse Çin milletinin yeni siyaseti, yeni ekonomisi ve yeni
kültürü nedir?
Çin devrimi kendi tarihî süreci içersinde iki aþamadan, birinci olarak, demokratik devrim ve ikinci olarak sosyalist devrim [sayfa
342] aþamasýndan geçmek zorundadýr. Ve tabiatlarý gereði bunlar iki
ayrý devrimci süreçtir. Buradaki demokrasi eski sýnýflamaya dâhil
olan, eski demokrasi deðildir; tersine yeni sýnýflamaya giren. Yeni
Demokrasidir.
Dolayýsýyla Çinin yeni siyasetinin, Yeni Demokrasinin siyaseti, Çinin yeni ekonomisinin Yeni Demokrasinin ekonomisi ve Çinin
yeni kültürünün de Yeni Demokrasinin kültürü olduðu söylenebilir.
Günümüzdeki Çin devriminin tarihî özellikleri bunlardýr. Çin
devrimine katýlan herhangi bir siyasî parti, grup ya da kiþi bunu kavramadýðý takdirde, Çin devrimini yönetmeyi ve zafere ulaþtýrmayý
baþaramayacak, halk tarafýndan bir kenara atýlacak ve kaderine
yanacaktýr.
IV. ÇÝN DEVRÝMÝ DÜNYA DEVRÝMÝNÝN BÝR PARÇASIDIR

Çin devriminin tarihî özelliði demokrasi ve sosyalizm olmak
üzere iki aþamaya bölünmüþ olmasýdýr; birincisi artýk genel anlamda demokrasi deðil, Çin tipi bir demokrasi, yeni ve özel tipte bir demokrasi, yani Yeni Demokrasidir. Öyleyse bu tarihî Özellik nasýl
meydana gelmiþtir? Geçen yüzyýldan beri var olan bir þey midir,
yoksa daha yakýn zamana mý aittir?

Mao Zedung
Seçme Eserler-II

329

Çinin ve Dünyanýn tarihî geliþmesinin kýsa bir incelemesi bu
özelliðin Afyon Savaþýndan hemen sonra deðil; ancak birinci emperyalist dünya savaþýndan ve Rusyadaki Ekim Devriminden sonra
þekillenmeye baþladýðýný gösterir. Þimdi bunun oluþma sürecini inceleyelim.
Günümüz Çin toplumunun sömürge, yarý-sömürge ve yarýfeodal niteliðinden Çin devriminin iki aþamaya bölünmesi gerektiði
sonucu çýkar. Birinci adým, sömürge, yarý-sömürge ve yarý-feodal
toplum biçimini, baðýmsýz, demokratik bir toplum haline getirmektir. Ýkinci adým ise, devrimi ilerletmek ve sosyalist bir toplum inþa
etmektir. Þu anda Çin devrimi birinci adýmý atmaktadýr.
Birinci adým için hazýrlýk dönemi 1840daki Afyon Savaþýyla,
yani feodal Çin toplumunun, yarý-sömürge ve yarý-feodal bir toplum
haline gelmeye baþlamasýyla açýldý. Bunu Tayping Ýlahî ballýðý Hareketi, Çin-Fransýz Savaþý, Çin-Japon Savaþý, 1898 [sayfa 343] Reform Hareketi, 1911 Devrimi, 4 Mayýs Hareketi, Kuzey Seferi, Toprak Devrimi
Savaþý ve þimdiki Japonyaya Karþý Direnme Savaþý izledi. Bunlarýn
tümü bütün bir yüzyýlý kaplamýþtýr ve bunlar, Çin halkýnýn baðýmsýz,
demokratik bir toplum. Ýnþa. etmek ve birinci devrimi tamamlamak için emperyalizme ve feodal güçlere karþý çeþitli zamanlarda
ve deðiþen ölçülerde yürüttüðü mücadeleler olduklarý için bir anlamda o birinci adýmý temsil ederler. 1911 Devrimi, bu devrimin daha tam anlamda baþlangýcýydý. Sosyal niteliði bakýmýndan bu devrim
bir proleter-sosyalist devrim deðil, bir burjuva demokratik devrimdir. Daha tamamlanmamýþtýr ve hâlâ büyük çabalar gerektirmektedir, çünkü bugün bile düþmanlarý hâlâ çok güçlüdür. Dr. Sun Yat-sen
devrim henüz tamamlanmamýþtýr, bütün yoldaþlarým mücadeleye
devam etmelidir derken burjuva demokratik devrimden söz etmekteydi.
Ne var ki, 1914deki birinci emperyalist dünya savaþýnýn patlak vermesinden sonra ve 1917deki Rus Ekim Devriminin sonucu
olarak yeryüzünün altýda birini kaplayan topraklar üzerinde sosyalist bir devletin kurulmasýyla Çinin burjuva demokratik devriminde
bir deðiþiklik meydana geldi.
Bu olaylardan önce, Çinin burjuva demokratik devrimi, eski
burjuva demokratik dünya devrimi sýnýflamasýna giriyordu ve bunun bir parçasýydý.
Bu olaylardan sonra, Çin burjuva demokratik devrimi bir
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deðiþiklik geçirmiþ ve burjuva demokratik devrimlerinin yeni sýnýflamasýna dâhil olmuþtur. Devrimci güçlerin mevzileniþi açýsýndan
ise, bu devrim proleter-sosyalist dünya devriminin bir parçasýdýr.
Neden? Çünkü birinci emperyalist dünya savaþý ve ilk muzaffer sosyalist devrim, Ekim Devrimi, dünya tarihinin bütün gidiþini
deðiþtirmiþ ve yeni bir çað baþlatmýþtýr.
Bu çaðda, dünya kapitalist cephesi yeryüzünün bir bölümünde (dünyanýn altýda birinde) çökmüþ ve geri kalan yerlerde ise
kendi çürümüþlüðünü açýkça gözler önüne sermiþtir. Kapitalizmin
hüküm sürdüðü ülkeler varlýklarýný sürdürebilmek için her zamankinden daha fazla sömürge ve yarý-sömürgelere dayanmak zorundadýrlar; sosyalist bir devlet kurulmuþ ve bütün sömürgelerle yarý-sömürgelerin kurtuluþ hareketlerini faal olarak desteklemeye hazýr
olduðunu ilan etmiþtir; kapitalist ülkelerdeki proletarya kendisini
sosyal-demokrat partilerin sosyal-emperyalist etkilerinden kararlý bir
þekilde kurtarmakta ve [sayfa 344] sömürgelerle yarý-sömürgelerdeki
kurtuluþ hareketlerini desteklediðini ilan etmektedir. Bu çaðda bir
sömürge ya da yarý-sömürgede emperyalizme, yani uluslararasý burjuvaziye ya da uluslararasý kapitalizme yöneltilmiþ her devrim, artýk
burjuva demokratik dünya devriminin eski sýnýflamasýna deðil, yeni
sýnýflamasýna girer. Böyle bir devrim artýk eski burjuva ya da kapitalist dünya devriminin bir parçasý deðil yenidünya devriminin, proleter-sosyalist dünya devriminin bir parçasýdýr. Böyle devrimci sömürge
ve yarý-sömürgelere artýk dünya kapitalizminin karþý-devrimci cephesinin müttefikleri gözüyle bakýlamaz; bunlar dünya sosyalizminin devrimci cephesinin müttefikleri olmuþlardýr.
Sömürge ve yarý-sömürge bir ülkede böyle bir devrim, birinci aþamasý ya da birinci adýmý sýrasýnda, toplumsal niteliði bakýmýndan temelde hâlâ burjuva demokratik olduðu ve objektif hedefi
kapitalizmin geliþmesi için yolu açmak olduðu halde, artýk, burjuvazinin diktatörlüðü altýnda kapitalist bir toplum ve kapitalist bir devlet kurmak amacýyla burjuvazinin önderlik ettiði eski tipte bir devrim
deðildir. Bu devrim, birinci aþamada, yeni demokratik bir toplum
ve bütün devrimci sýnýflarýn ortak diktatörlüðü altýnda bir devlet
kurmak amacýyla proletaryanýn önderlik ettiði yeni tipte bir devrimdir. Böylece bu devrim, gerçekte, sosyalizmin geliþmesi için daha
da geniþ bir yol açma görevini yerine getirir. Bu devrimin geliþme
süreci içinde, düþman tarafýnda ve müttefiklerimizin saflarýnda mey-
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dana gelen deðiþikliklerden dolayý, birkaç alt aþama daha olabilir,
ama devrimin temel niteliði deðiþmez.
Böyle bir devrim emperyalizmin temellerini hedef alýr ve bu
yüzden emperyalizm onu hoþgörmez, ona karþýdýr. Ne var ki, sosyalizm ondan yanadýr ve sosyalizmin anavatanýyla uluslararasý sosyalist proletarya onu destekler.
Bu yüzden, böyle bir devrim kaçýnýlmaz olarak proleter-sosyalist dünya devriminin bir parçasý olur.
Çin devrimi dünya devriminin bir parçasýdýr þeklindeki
doðru tez daha 1924-27 yýllarýnda Çinin Birinci Büyük Devrimi sýrasýnda öne sürülmüþtü. Bu tez, Çin Komünistleri tarafýndan öne
sürülmüþ ve o günkü anti-emperyalist ve anti-feodal mücadeleye
katýlan herkes tarafýndan onaylanmýþtý. Ne var ki, bu tezin taþýdýðý
önem, o günlerde tam olarak açýklýða kavuþturulmamýþ ve dolayýsýyla oldukça muðlâk bir þekilde kavranmýþtý. [sayfa 345]
Burada geçen dünya devrimi sözü, artýk eski dünya devrimi deðildir çünkü eski burjuva dünya devrimi çoktan tarihe karýþmýþtýr; bu söz bugün yenidünya devrimini, sosyalist dünya devrimini
ifade eder. Ayný þekilde, onun bir parçasýný meydana getirmek
demek, eski burjuva devriminin deðil, yeni sosyalist devrimin bir
parçasýný meydana getirmek demektir. Bu, hem Çin, hem de dünya
tarihinde eþi görülmemiþ muazzam bir deðiþikliktir.
Çin Komünistleri tarafýndan öne sürülen bu doðru tez, Stalinin
teorisine dayanýr.
Stalin, daha 1918 yýlýnda, Ekim Devriminin birinci yýldönümünü kutlayan bir makalesinde þöyle yazmýþtý:
Ekim Devriminin dünya çapýndaki büyük önemi, esas olarak
þu gerçekte yatar:
1) Millî meselenin ufkunu geniþletmiþ ve bunu, Avrupada
millî baskýya karþý mücadele gibi özel bir mesele olmaktan çýkarýp
ezilen halklarý, sömürgeleri ve yarý-sömürgeleri emperyalizmden
kurtarmak gibi genel bir mesele haline getirmiþtir;
2) Onlarýn kurtuluþlarý için geniþ imkânlar yaratmýþ ve kurtuluþa giden doðru yolu açmýþtýr; böylelikle Batýnýn ve Doðunun ezilen halklarýnýn kurtuluþ davasýný büyük ölçüde kolaylaþtýrmýþ ve hepsini, emperyalizme karþý verilen muzaffer ortak mücadele akýmý
içine çekmiþtir;
3) Ekim Devrimi, dünya emperyalizmine karþý, Batýnýn prole-
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terlerinden baþlayýp, Rus Devriminden geçerek Doðunun ezilen halklarýna kadar ulaþan, yeni bir devrimler cephesi yaratarak sosyalist
batý ile köleleþtirilmiþ doðu arasýnda bir köprü kurmuþtur.123
Stalin, bu yazýyý yazdýðý tarihten itibaren, sömürge ve yarýsömürgelerdeki devrimlerin eski sýnýflamadan çýkarak proleter-sosyalist devrimin bir parçasý haline geldikleri teorisini tekrar tekrar
açýklýða Kavuþturmuþtur. En berrak ve kesin açýklama, 30 Haziran
1925 tarihinde yayýnlanan ve Stalinin zamanýn Yugoslav milliyetçilerine karsý sürdürdüðü polemikleri içeren bir makalede yapýlmýþtýr.
Bir Kere Daha Millî Mesele adýný taþýyan bu makale, Çang Çungþih tarafýndan tercüme edilen ve Stalin, Millî Mesele Üzerine adýný
taþýyan bir kitapta yer almaktadýr. Aþaðýdaki bölüm bu kitaptan
aktarýlmýþtýr. [sayfa 346]
Semiç, Stalinin 1912 yýlý sonunda yazdýðý Marksizm ve Millî
Mesele adlý yazýda yer alan bir bölüme atýf yapýyor. Orada þöyle
denmektedir: Yükselen kapitalizm þartlarýnda millî mücadele, burjuva sýnýflarýnýn kendi aralarýndaki bir mücadeledir. Böylece Semiçin,
bugünkü tarihî þartlarda, millî hareketin toplumsal anlamýnýn belirlenmesinde kendi formülünün doðru olduðunu ima etmek istediði
açýktýr. Fakat Stalinin yazýsý emperyalist savaþtan önce, millî meselenin henüz Marksistler tarafýndan dünya çapýnda önem taþýyan bir
mesele olarak ele alýnmadýðý ve Marksistlerin temel talebinin, kendi kaderini tayin hakký talebinin, proletarya devriminin bir parçasý,
olarak deðil de, burjuva demokratik devrimin bir parçasý olarak ele
alýndýðý bir zamanda yazýlmýþtý. Uluslararasý durumun o zamandan
bu yana kökten bir deðiþikliðe uðradýðýný, bir yandan savaþýn, öte
yandan da Rusyadaki Ekim Devriminin millî meseleyi burjuva demokratik devrimin bir parçasý olmaktan çýkarýp proleter-sosyalist
devrimin bir parçasý haline getirdiðini görmemek gülünç olur. Lenin daha 1916 Ekiminde yazdýðý Kendi Kaderini Tayin Ýle Ýlgili
Tartýþmanýn Sonuçlarý adlý makalesinde, millî meselenin esas noktasý olan kendi kaderini tayin hakkýnýn, genel demokratik hareketin
bir parçasý olmaktan çýktýðýný ve daha o zamandan itibaren genel
proleter-sosyalist devrimin ayrýlmaz bir parçasý, haline geldiðini söylemiþti. Burada, Lenin ve Rus komünizminin diðer temsilcileri ta123
J. V. Stalin, Ekim Devrimi ve Millî Mesele Eserler, Ýng. bas., FLPH, Moskova
1953, Cilt IV, s. 169-70.
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rafýndan millî mesele konuþunda daha sonra yazýlan eserlerin sözünü etmiyorum bile. Bütün bunlardan sonra Semiçin, Stalinin Rusyadaki burjuva demokratik devrim döneminde yazdýðý bir yazýda
yer alan bir bölüme atýf yapmasýnýn zamanýmýzda, yeni tarihî durumun sonucu olarak yeni bir çaða, proleter devrimi çaðýna girdiðimiz bir zamanda ne anlamý olabilir? Bu ancak, Semiçin zaman ve
yer dýþýnda, yaþanan tarihî durumdan baðýmsýz olarak aktarmalar
yaptýðýný ve dolayýsýyla diyalektiðin en temel gereklerine aykýrý hareket ettiðini ve bir tarihî durumda doðru olan bir þeyin baþka bir
tarihî durumda yanlýþ olabileceði gerçeðini gözardý ettiðini gösterir.124 [sayfa 347]
Buradan da, iki türden dünya devrimi olduðu ve birincisinin
burjuva ya da kapitalist sýnýflamaya girdiði görülür. Bu türden dünya
devrimi çaðý çoktan tarihe karýþmýþtýr; daha 1914de birinci emperyalist dünya savaþý patlak verdiði ve özellikle 1917de Ekim Devrimi
meydana geldiði zaman son bulmuþtur. Ýkinci tür, yani proletersosyalist dünya devrimi bundan sonra baþlamýþtýr. Bu devrimin temel
gücü kapitalist ülkelerin proletaryasý, müttefikleri de sömürge ve
yarý-sömürgelerin ezilen halklarýdýr. Ezilen bir millette hangi sýnýflar,
hangi partiler ya da hangi kiþiler devrime katýlýrsa katýlsýn ve bunlar
meselenin bilincinde olsunlar ya da olmasýnlar, meseleyi kavrasýnlar ya da kavramasýnlar, emperyalizme karþý çýktýklarý sürece, onlarýn devrimi proleter-sosyalist dünya devriminin bir parçasý haline
gelir ve kendileri de bu devrimin müttefiki olurlar.
Bugün Çin devrimi daha da büyük bir önem kazanmýþtýr.
Bugün, kapitalizmin iktisadî ve siyasî buhranlarýnýn dünyayý gitgide
daha çok Ýkinci Dünya Savaþma doðru, sürüklediði; Sovyetler Birliðinin sosyalizmden komünizme geçiþ dönemine vardýðý ve bütün
dünya proletaryasý ile ezilen milletlere, emperyalist savaþa ve kapitalist gericiliðe karþý mücadelelerinde hem önderlik, hem yardým
edebileceði; kapitalist ülkelerin proletaryasýnýn kapitalizmi devirip
sosyalizmi kurmaya hazýrlandýðý; ve Çinde proletaryanýn, köylülüðün, aydýnlarýn ve küçük burjuvazinin diðer kesimlerinin Çin Komünist Partisinin önderliði altýnda muazzam bir baðýmsýz siyasî güç
haline geldiði bir zamanda yaþýyoruz. Ýçinde bulunduðumuz bu du124
J. V. Stalin, Bir Kere Daha Millî Mesele Eserler, Ýng. bas. FLPH, Moskova,
1954, Cilt VII, s. 225-227.

334

Mao Zedung
Seçme Eserler-II

rumda, Çin devriminin dünya çapýnda daha da büyük bir önem
kazandýðýný söylemek doðru olmaz mý? Bence doðru olur. Çin devrimi, dünya devriminin çok önemli bir parçasý haline gelmiþtir.
Çin devrimi bu birinci aþamada (birçok alt aþamasýyla birlikte) yeni tipte bir burjuva demokratik devrim olduðu ve toplumsal
niteliði bakýmýndan henüz bir proleter-sosyalist devrim olmadýðý halde, çoktan beri proleter-sosyalist dünya devriminin bir parçasý olmuþtur ve hatta bugün bu dünya devriminin çok önemli bir parçasý
ve büyük bir müttefikidir. Devrimimizin birinci adýmý ya da aþamasý,
kesinlikle, Çin burjuvazisinin diktatörlüðü altýnda kapitalist bir toplum kurulmasý deðildir ve olamaz da; devrimimiz, Çin proletaryasýnýn
önderliðinde Çinin bütün devrimci sýnýflarýnýn ortaklaþa diktatörlüðü altýnda yeni [sayfa 348] demokratik bir toplumun kurulmasýyla
sonuçlanacaktýr. O zaman devrim, Çinde sosyalist bir toplumun
kurulacaðý ikinci aþamasýna doðru ilerletilecektir.
Bu, günümüz Çin devriminin, (1919daki 4 Mayýs Hareketinden itibaren) geçen yirmi yýlýn yeni devrimci sürecinin temel niteliði ve somut yaþayan özüdür.
V. YENÝ DEMOKRASÝNÝN SÝYASETÝ

Çin devriminin yeni tarihî özelliði, birincisi yeni demokratik
devrim olmak üzere iki aþamaya bölünmüþ olmasýdýr. Bu, yurt içindeki siyasî ve iktisadî iliþkilerde somut olarak nasýl ifadesini bulur?
Bu meseleyi ele alalým.
1919daki 4 Mayýs Hareketinden önce (bu olay 1914deki
Birinci Emperyalist Dünya Savaþýndan ve 1917deki Rus Ekim Devriminden sonra meydana gelmiþtir) burjuva demokratik devrimin
siyasî önderleri, (aydýnlarý aracýlýðýyla) küçük burjuvazi ve burjuvaziydi. Çin proletaryasý henüz uyanmýþ ve baðýmsýz bir sýnýf gücü olarak siyaset sahnesine çýkmamýþ, fakat devrimde sadece küçük
burjuvazinin ve burjuvazinin takipçisi olarak yer almýþtý. 1911 Devrimi sýrasýnda proletarya iþte bu durumdaydý.
4 Mayýs Hareketinden sonra ise, millî burjuvazi devrime katýlmaya devam ettiði halde, Çin burjuva demokratik devriminin siyasî önderi artýk burjuvazi deðil, proletaryaydý. Çin proletaryasý,
olgunlaþmasý sonucu ve Rus Devriminin etkisiyle hýzla baðýmsýz ve
uyanmýþ bir siyasî güç haline geldi. Kahrolsun emperyalizm slo-
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ganýný ve burjuva demokratik devrimin bütünü için geniþ kapsamlý
bir programý öne süren Çin Komünist Partisiydi. Toprak Devrimini
gerçekleþtiren de sadece ve sadece Çin Komünist Partisiydi.
Çin millî burjuvazisi, sömürge ve yarý-sömürge bir ülkenin
burjuvazisi olduðu ve emperyalizm tarafýndan ezildiði için, emperyalizm çaðýnda bile, emperyalistlere ve bürokratlarla savaþ aðalarýnýn yerli hükümetlerine karþý (ikincisine karþý çýkma örnekleri,
1911 Devrimi ve Kuzey Seferi dönemlerinde bulunabilir) belirli dönemlerde ve belli ölçülerde belli bir devrimci niteliði sürdürür ve
karþý çýkmaya hazýr olduðu düþmanlara karþý proletarya ve küçük
burjuvaziyle ittifak kurabilir. Bu bakýmdan Çin burjuvazisi, eski Çarlýk Rusyasýndaki burjuvaziden ayrýlýr. Çarlýk Rusyasý baþka ülkelere
saldýrýda bulunan [sayfa 349] askerî-feodal bir emperyalizm olduðu için,
Rus burjuvazisi devrimci bir nitelikten yoksundu. Orada proletaryanýn görevi burjuvaziyle birleþmek deðil, ona karþý çýkmaktý. Ama
Çin millî burjuvazisinin belli dönemlerde ve belli ölçülerde devrimci bir niteliði vardýr, çünkü Çin saldýrýya uðrayan sömürge ve yarýsömürge bir ülkedir. Burada proletaryanýn görevi, millî burjuvazinin
devrimci niteliðini gözönünde tutarak onunla emperyalizme ve bürokrat ve savaþ aðasý hükümetlerine karþý bir birleþik cephe kurmaktýr.
Fakat bunun yanýsýra, Çin millî burjuvazisinin, sömürge ve
yarý-sömürge bir ülkede bulunduðu ve dolayýsýyla iktisadî ve siyasî
yönden son derece çelimsiz bir burjuvazi olduðu için devrimin
düþmanlarýyla uzlaþma eðilimi gibi bir niteliði de vardýr. Devrime
katýldýðý zaman bile emperyalizmden tamamen kopmaya yanaþmaz
ve üstelik köylük bölgelerde toprak rantý yoluyla sürdürülen sömürüyle çok yakýndan iliþkisi vardýr. Dolayýsýyla emperyalizmi ve hele
feodal güçleri kesin bir þekilde devirmeyi ne ister, ne de bunu yapabilecek durumdadýr. Bu yüzden, Çinin burjuva demokratik devriminin iki temel meselesi ya da görevi, millî burjuvazi tarafýndan
çözülemez ya da gerçekleþtirilemez. Guomindang tarafýndan temsil edilen Çin büyük burjuvazisi ise, 1927den 1937ye kadar olan
uzun dönem boyunca emperyalistlerin kucaðýndan inmemiþ ve devrimci halka karþý feodal güçlerle ittifak kurmuþtur. 1927den itibaren bir süre için Çin millî burjuvazisi de karþý-devrimin peþine takýlmýþtý. Þimdiki Japonyaya karþý savaþ sýrasýnda büyük burjuvazinin
Vang Çing-vey tarafýndan temsil edilen kesimi düþmana teslim ol-
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muþ ve bu da büyük burjuvazinin yeni bir ihanetini oluþturmuþtur.
Öyleyse bu bakýmdan Çindeki burjuvazi, Avrupa ve Amerika ülkelerindeki ve özellikle Fransadaki daha önceki burjuvaziden ayrýlýr.
O ülkelerdeki ve özellikle Fransadaki burjuvazi hâlâ devrimci çaðýnda iken burjuva devrimi nispeten köklü bir nitelik taþýmaktaydý,
oysa Çindeki burjuvazi bu ölçüde köklü olmaktan bile uzaktýr.
Bir yanda devrime katýlma ihtimali, diðer yanda devrim düþmanlarýyla uzlaþma eðilimi; iþte Çin burjuvazisinin ikili niteliði budur
ve önünde her iki yol da açýktýr. Avrupa ve Amerikanýn tarihindeki
burjuvazi bile bu ikili niteliðe sahipti. Büyük bir düþmanla karþýlaþtýklarý zaman, düþmana karþý iþçiler ve köylülerle birleþmiþler, fakat
köylüler ve iþçiler uyanýnca yüz-geri ederek iþçilere ve köylülere
karþý düþmanla birleþmiþlerdir. [sayfa 350] Bu, dünyanýn her yerindeki
burjuvazi için geçerli olan genel bir kuraldýr, fakat Çin burjuvazisinde bu özellik daha da belirgindir.
Çinde, emperyalizmi ve feodal güçleri yýkmak için kim halka önderlik etmeyi baþarýrsa, halkýn güvenini onun kazanacaðý; açýktýr; çünkü bu ikisi ve özelikle emperyalizm, halkýn can düþmanlarýdýr.
Bugün, Japon emperyalizmini kovmak ve demokratik bir yönetim
kurmak için halka kim önderlik ederse, o, halkýn kurtarýcýsý olacaktýr. Tarih, Çin burjuvazisinin bu sorumluluðu taþýyamayacaðýný ve
bunun kaçýnýlmaz olarak proletaryanýn omuzlarýna yükleneceðini
kanýtlamýþtýr.
Dolayýsýyla, Çinin kaderini tayin eden temel güçlerin proletarya, köylülük, aydýnlar ve küçük burjuvazinin diðer kesimleri olduðu açýktýr. Bir kýsmý þimdiden uyanmýþ ve geri kalaný da uyanma
süreci içinde olan bu sýnýflar, proletarya önder güç olmak üzere,
zorunlu olarak Çin demokratik cumhuriyetinin devlet ve hükümet
yapýsýnýn temel unsurlarý haline geleceklerdir. Kurmak istediðimiz
demokratik Çin cumhuriyeti, bütün anti-emperyalist ve anti-feodal
halkýn proletarya önderliðindeki ortak diktatörlüðü altýnda bir demokratik cumhuriyet, yani yeni demokratik bir cumhuriyet, gerçekten devrimci yen: Üç Halk Ýlkesinin ve onun Üç Büyük Siyasetinin
cumhuriyeti olmalýdýr.
Bu yeni demokratik cumhuriyet, eski demokratik biçim olan;
ve zaten günü geçmiþ bulunan burjuva diktatörlüðü altýndaki eski
Avrupa-Amerikan tipi kapitalist cumhuriyetten farklý olacaktýr. Diðer
taraftan, SSÇBde daha þimdiden geliþip serpilmeye baþlayan pro-
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letarya diktatörlüðü altýndaki Sovyet tipi sosyalist cumhuriyetten de
farklý olacaktýr. Bu Sovyet tipi sosyalist cumhuriyet, bütün kapitalist
ülkelerde kurulacak ve þüphesiz sanayisi geliþmiþ bütün ülkelerdeki devlet ve hükümet yapýlarýnýn hâkim biçimi haline gelecektir.
Ancak, belli bir tarihî dönem boyunca bu biçim, sömürge ve yarýsömürge ülkelerdeki devrimler için uygun deðildir. Öyleyse bu süre
zarfýnda, bütün sömürge ve yarý-sömürge ülkelerde üçüncü bir devlet biçimi, yani yeni demokratik cumhuriyet kabul edilmelidir. Bu
biçim, belli bir tarihî dönem için geçerlidir ve bu yüzden bir geçiþ
biçimidir; ama gene de zorunlu bir biçimdir ve buncan vazgeçilemez. [sayfa 351]
Dolayýsýyla, dünyadaki çeþitli tipteki devlet sistemleri siyasî
iktidarlarýnýn sýnýf niteliðine göre üç temel biçimde özetlenebilir: (1)
Burjuva diktatörlüðü altýndaki cumhuriyetler; (2) proletarya diktatörlüðü altýndaki cumhuriyetler; (3) birkaç devrimci sýnýfýn ortak diktatörlüðü altýndaki cumhuriyetler.
Birinci tür, eski demokratik devletleri kapsar. Bugün, ikinci
emperyalist savaþýn patlamasýndan sonra, burjuvazinin kanlý militarist diktatörlüðü altýna girmiþ ya da girmekte bulunan kapitalist ülkelerin birçoðunda demokrasinin izine bile rastlanmaz. Toprak
aðalarý ve burjuvazinin ortak diktatörlüðü altýndaki belli ülkeler de
bu tür içinde sayýlabilirler.
Sovyetler Birliðinde mevcut olan ikinci türün kapitalist ülkelerde ortaya çýkmasý için þartlar olgunlaþmaktadýr. Gelecekte bu, bir
süre için bütün dünyada hâkim bir biçim olacaktýr.
Üçüncü tür, sömürge ve yarý-sömürge ülkelerin devrimlerinde benimsenmesi gereken geçiþ döneminin devlet biçimidir. Bu
devrimlerin her birinin kaçýnýlmaz olarak kendine has belli özellikleri olacaktýr, ama bunlar genel bir tema üzerindeki küçük
çeþitlemelerdir. Sömürge ve yarý-sömürge ülkelerde yer alan devrimler olduklarýna göre, devlet ve hükümet yapýlarý zorunlu olarak
temelde ayný, yani birkaç anti-emperyalist sýnýfýn ortak diktatörlüðü
altýndaki yeni demokratik bir devlet olacaktýr. Bugünün Çininde
Japonyaya karþý birleþik cephe, yeni demokratik devlet biçimini
temsil etmektedir. Japonyaya karþýdýr ve anti-emperyalisttir; ayný
zamanda birkaç devrimci sýnýfýn ittifaký olan bir birleþik cephedir.
Fakat ne yazýk ki, savaþ bu kadar uzun bir süredir devam ettiði halde, demokrasiyi gerçekleþtirme çalýþmasý, Komünist Partisi önder-
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liðindeki Japon aleyhtarý demokratik üs bölgeleri dýþýnda kalan çoðu
yerde, daha yeni baþlamýþtýr ve Japon emperyalistleri bu temel
zaaftan ülkemizi çiðnemek için yararlanmýþlardýr. Eðer bu konuda
bir þey yapýlmazsa, millî geleceðimiz ciddi bir þekilde tehlikeye
düþecektir
Burada tartýþýlan mesele devlet sistemidir. Çing Hanedanýnýn son yýllarýndan bu yana, yirmi-otuz yýldýr süregelen çatýþmalardan sonra bile bu mesele hâlâ çözülmüþ deðildir. Aslýnda bu, çeþitli
toplumsal sýnýflarýn devlet içindeki yeri meselesinden baþka bir þey
deðildir. Burjuvazi, bir kural olarak sýnýflarýn yeri, meselesini hasýraltý eder ve millî yaftasý altýnda [sayfa 352] tek sýnýf diktatörlüðünü sürdürür. Meseleyi bu þekilde hasýraltý etmenin devrimci halka hiç bir
yararý yoktur ve mesele onlara açýkça anlatýlmalýdýr. Millî terimine
bir diyeceðimiz yok, ama bu terim karþý-devrimcileri ve hainleri
içine almamalýdýr. Çünkü bugün bizim ihtiyaç duyduðumuz devlet,
bütün devrimci sýnýflarýn, karþý-devrimcilerle hainler üzerindeki diktatörlüðüdür.
Modern devletlerdeki sözümona demokratik sistem, genellikle burjuvazinin tekelindedir ve sadece halký ezmeye yarayan bir
araç haline gelmiþtir. Oysa Guomindangýn Demokrasi Ýlkesi, bir
azýnlýðýn özel malý deðil de bütün halkýn paylaþtýðý demokratik bir
sistem demektir.
Guomindangýn, 1924de Guomindang-Komünist iþbirliði döneminde yapýlan Birinci Millî Kongresinin Bildirisindeki resmî açýklama buydu. Guomindang on altý yýldýr bu açýklamayý ihlal etmiþ ve
dolayýsýyla þu anda içinde bulunduðumuz vahim millî buhraný yaratmýþtýr. Bu, çok büyük bir hatadýr ve Guomindangýn, Japonyaya
karþý savaþýn pislikleri arýndýran alevleri içerisinde bu hatayý düzelteceðini ummaktayýz.
Yönetim sistemi meselesine gelince, bu, siyasî iktidarýn
nasýl örgütleneceði meselesidir; þu ya da bu toplumsal sýnýfýn, düþmanlarýna karþý çýkmak ve kendini korumak için, siyasî iktidar mekanizmasýný hangi biçimde düzenleyeceði meselesidir. Kendim
temsil edecek uygun bir siyasî iktidar organý olmayan hiç bir devlet
yoktur. Çin, artýk bir halk meclisleri sistemini benimseyebilir; bu
sistem, millî halk meclisinden baþlayýp eyalet, il, bölge ve kasaba
halk meclislerine kadar iner ve her düzeydeki meclis kendi yönetim organlarýný seçer. Fakat her devrimci sýnýfýn devlet içindeki yeri-
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ne göre doðru dürüst temsil edilmesi, halkýn iradesinin doðru, ifadesini bulmasý, devrimci mücadelelerin doðru yönetilmesi ve Yeni
Demokrasi ruhunun doðru bir þekilde dile getirilmesi için cinsiyet,
dinî inanç, mülkiyet ya da eðitim ayýrýmý yapýlmaksýzýn genel ve eþit
oy hakký tanýyan bir sistem kurulmalýdýr. Demokratik merkeziyetçilik böyle bir sistemdir. Ancak demokratik merkeziyetçiliðe dayanan
bir yönetim, bütün devrimci halkýn iradesini tamamen dile getirebilir ve devrimin düþmanlarýyla en etkili bir þekilde mücadele edebilir. Hükümet ve orduda azýnlýðýn özel malý olmayý reddetme ruhu
hâkim olmalýdýr. Gerçekten demokratik bir sistem [sayfa 353] olmaksýzýn bu baþarýlamaz ve yönetim sistemi ile devlet sistemi arasýnda
uyum saðlanamaz.
Devlet sistemi, bütün devrimci sýnýflarýn ortak diktatörlüðüdür; yönetim sistemi, demokratik merkeziyetçiliktir. Yeni Demokrasinin siyaseti ve Yeni Demokratik cumhuriyet budur; Japonyaya
karþý birleþik cephe cumhuriyeti, yeni Üç Halk Ýlkesinin ve onun Üç
Büyük Siyasetinin cumhuriyeti, ismen olduðu kadar fiiliyatta da var
olan Çin Cumhuriyeti iþte budur. Bugün lafta var olan, fakat gerçekte olmayan bir Cin Cumhuriyetimiz vardýr ve þimdiki görevimiz bu
isme uyacak gerçeði yaratmaktýr.
Devrimci bir Çinin, Japon istilasýna karþý savaþan bir Çinin,
mutlaka gerçekleþtirmesi gereken iç siyasî iliþkileri bunlardýr; bugünkü millî yeniden inþa çalýþmamýzýn tek yönelimi, tek doðru yönelimi budur.
VI. YENÝ DEMOKRASÝNÝN EKONOMÝSÝ

Eðer Çinde böyle bir cumhuriyet kurulacaksa, sadece siyasetinde deðil, ayný zamanda ekonomisinde de yeni demokratik
olmalýdýr.
Bu cumhuriyet büyük bankalarý ve büyük sanayi ve ticaret
iþletmelerini mülkiyeti altýna alacaktýr.
Nitelikleri bakýmýndan tekelci olan ya da özel þahýslar tarafýndan yönetilemeyecek kadar büyük olan, bankalar, demiryollarý
ve havayollarý gibi teþebbüsler, ister Çinlilere, ister yabancýlara ait
olsun, özel sermayenin halkýn geçim þartlarýna hükmetmesini önlemek için devlet tarafýndan iþletilecek ve yönetilecektir; sermayeyi
denetlemenin temel ilkesi budur.
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Guomindang-Komünist iþbirliði döneminde yapýlan Guomindangýn Birinci Millî Kongresinin Bildirisinde yer alan bir diðer resmî
açýklama da budur ve bu yeni demokratik cumhuriyetin ekonomik
yapýsý için doðru olan siyasettir. Proletaryanýn önderliði altýndaki
yeni demokratik cumhuriyette devlet teþebbüsleri sosyalist bir niteliðe sahip olacak ve bütün millî ekonominin önder gücünü meydana getirecektir; fakat cumhuriyet, kapitalist özel mülkiyete genel
olarak el koymayacak ve halkýn geçim þartlarýna hükmetmeyen
kapitalist üretimin [sayfa 354] geliþmesine engel olmayacaktýr. Bunun
nedeni Çin ekonomisinin hâlâ çok geri olmasýdýr.
Cumhuriyet, toprak aðalarýnýn topraklarýna el koymak ve topraksýz ya da az topraklý köylülere daðýtmak. Dr. Sun Yat-senin
toprak iþleyenindir sloganýný gerçekleþtirmek, köylük bölgelerde
feodal iliþkileri ortadan kaldýrmak ve topraðý köylülerin özel mülkiyetine geçirmek yolunda birtakým gerekli adýmlar atacaktýr. Köylük
bölgelerde, zengin köylü ekonomisine izin verilecektir. Toprak mülkiyetinin eþitleþtirilmesi siyaseti budur. Bu siyaset açýsýndan toprak iþleyenindir sloganý doðrudur. Genel olarak, bu aþamada sosyalist tarým gerçekleþtirilmeyecek, ama toprak iþleyenindir sloganý
temelinde geliþtirilen çeþitli kooperatif iþletmeleri baðýrlarýnda sosyalizmin unsurlarýný taþýyacaklardýr.
Çin ekonomisi sermayenin denetlenmesi ve toprak mülkiyetinin eþitleþtirilmesi yolunda geliþmelidir ve hiç bir zaman bir
azýnlýðýn özel malý olmamalýdýr. Bir avuç kapitalistin ve toprak aðasýnýn halkýn geçim þartlarýna hükmetmesine hiç bir zaman izin
vermemeliyiz; hiç bir zaman Avrupa-Amerika tipi bir kapitalist toplum kurmamalý ya da eski yarý-feodal toplumun yaþamasýna izin
vermemeliyiz. Kim bu ilerleme çizgisinin tersine hareket etmeye
kalkarsa, baþarýya ulaþamayacak ve kafasýný duvara çarpacaktýr.
Devrimci bir Çinin, Japon saldýrýsýna karþý savaþan bir Çinin
kurmak zorunda olduðu ve kaçýnýlmaz olarak kuracaðý yurtiçi ekonomik iliþkiler bunlardýr.
Yeni Demokrasinin ekonomisi budur.
Ve Yeni Demokrasinin siyaseti, Yeni Demokrasinin ekonomisinin yoðunlaþmýþ ifadesidir.
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VII. BURJUVA DÝKTATÖRLÜÐÜNÜN REDDEDÝLMESÝ

Halkýn yüzde doksanýndan fazlasý, yeni demokratik siyaseti
ve yeni demokratik ekonomisi ile böyle bir cumhuriyetten yanadýr;
baþka bir yol yoktur.
Peki, ya burjuva diktatörlüðü altýnda kapitalist bir topluma
giden yol? Avrupa ve Amerika burjuvazisinin izlediði eski yol buydu,
fakat istesek de istemesek de Çinin gerek uluslar arasý gerekse
yurtiçi durumu, bu yolun izlenmesine elvermemektedir. [sayfa 355]
Uluslararasý duruma bakacak olursak, bu yol kapanmýþtýr.
Þimdiki uluslararasý durum, esasýnda, kapitalizm ile sosyalizm arasýnda mücadele durumudur ve kapitalizm gerilerken sosyalizm yükselmektedir. Birinci olarak, uluslararasý kapitalizm ya da emperyalizm, Çinde burjuva diktatörlüðü altýnda kapitalist bir toplum kurulmasýna izin vermeyecektir. Gerçekten de modern Çinin tarihi,
bir emperyalist saldýn tarihi, Çinin baðýmsýzlýðýna ve kapitalizmi
çeliþtirmesine emperyalistlerin karþý çýkmasýnýn tarihidir. Çinde daha
Önceki devrimler, emperyalizm onlarý boðduðu için baþarýsýzlýða
uðramýþ ve sayýsýz devrim þehidi görevlerini yerine getirememenin
acýsý içinde ölmüþtü. Bugün, güçlü bir Japon emperyalizmi zorla
Çine girmekte ve Çini bir sömürge haline getirmek istemektedir.
Ülkemizde Çin kapitalizmini Çin deðil, tersine Japonya, Japon kapitalizmini geliþtirmektedir. Ülkemizde diktatörlüðünü sürdüren Çin
burjuvazisi deðil, Japon burjuvazisidir. Gerçekten de bu dönem, ölmekte olan emperyalizmin son çýrpýnýþlarý dönemidir. Emperyalizm can çekiþen kapitalizmdir.125 Ama can çekiþtiði için de, varlýðýný sürdürebilmek amacýyla sömürgelere ve yarý-sömürgelere her
zamankinden daha fazla muhtaçtýr. Ve herhangi bir sömürge ya da
yarý-sömürgenin, kendi burjuvazisinin diktatörlüðü altýnda kapitalist
bir toplum kurmasýna hiç bir þekilde izin vermeyeceði açýktýr. Japon emperyalizmi özellikle vahim iktisadî ve siyasî buhranlarýn bataðýna saplandýðý ve can çekiþmekte olduðu için Çini istila etmek,
onu bir sömürge haline getirmek, böylece Çinde burjuva diktatörlüðüne ve millî kapitalizme giden yolu týkamak zorundadýr.
Ýkinci olarak sosyalizm buna izin vermeyecektir. Dünyadaki
125
V. Ý. Lenin, Emperyalizm, Kapitalizmin En Yüksek Aþamasý Seçme Eserler,
Ýng. bas., FLPH, Moskova, 1950, Cilt I, Bölüm 2, s. 566.
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bütün emperyalist devletler bizim düþmanýmýzdýr ve sosyalizmin
anavatanýnýn ve uluslararasý proletaryanýn yardýmý olmaksýzýn Çinin
baðýmsýzlýðýný kazanmasýna imkân yoktur. Yani, Sovyetler Birliðinin
yardýmý ve Japonya, Ýngiltere, Amerika Birleþik Devletleri, Fransa,
Almanya, Ýtalya ve diðer ülkelerin proletaryalarýnýn kapitalizme karþý
mücadele ederek yaptýklarý yardým olmaksýzýn Çin baðýmsýzlýðýný
kazanamaz. Hiç kimse Çin devriminin zafer kazanmasýnýn, bütün
bu ülkelerde ya da bu ülkelerden bir kaçýnda devrimin zafer kazanmasýna baðlý olduðunu söyleyemez, ama onlarýn proletaryasýnýn
gücünü kendimizinkine katmaksýzýn zafer kazanamayacaðýmýz da
açýktýr. Özellikle Sovyetler Birliðinin yardýmý, Çinin Direnme Savaþýnda nihaî zaferi kazanmasý için kesinlikle vazgeçilmez bir þeydir.
[sayfa 356] Sovyet yardýmýný reddedersek, devrim baþarýsýzlýða uðrayacaktýr. 1927den itibaren açýlan Sovyet aleyhtarý kampanyalar126, bu
konuda çok iyi bir ders olmadý mý? Bugün dünya, yeni bir savaþlar
ve devrimler çaðýnda, kapitalizmin kesinlikle can çekiþtiði ve sosyalizmin kesinlikle ilerleyip geliþtiði bir çaðdadýr. Bu þartlarda, Çinde
emperyalizm ve feodalizm yenilgiye uðradýktan sonra, burjuvazinin
diktatörlüðü altýnda kapitalist bir toplumun kurulmasýný beklemek
boþ hayallere kapýlmak olmaz mý?
Birinci emperyalist dünya savaþýndan ye Ekim Devriminden
sonra Türkiyede, belli özel þartlardan dolayý (burjuvazinin Yunan
saldýrýsýný püskürtmedeki baþarýsý ve proletaryanýn zayýflýðý) burjuvazinin cýlýz Kemalist diktatörlüðü127 ortaya çýktýðý halde, ikinci bir
126
Bu Sovyet aleyhtarý kampanyalar Çan Kay-þekin devrime ihanetinden sonra
Guomindang hükümeti tarafýndan baþlatýldý. Guomindang 13 Aralýk 1927de Kantonda Sovyet konsolos yardýmcýsýný öldürttü ve ertesi gün Nankingdeki Guomindang
hükümeti Rusya ile olan iliþkilerinin kesildiðine dair resmi bir kararname yayýnlayarak
çeþitli illerdeki Sovyet konsolosluklarýný tanýmadýðýný resmen açýkladý ve bütün Sovyet
ticarî kuruluþlarýna faaliyetlerini durdurmalarýný emretti. Çan Kay-þek Aðustos 1929da
emperyalistlerin kýþkýrtmasýyla, kuzeydoðuda Sovyetler Birliðine karþý, silahlý çatýþmalarla sonuçlanan bazý provokasyonlar düzenledi.
127
Ýngiliz emperyalistleri Birinci Dünya Savaþýndan sonra kendi uþaklarý olan
Yunanistaný Türkiyeye saldýrmasý için kýþkýrttýlar, ama Türkiye halký Sovyetler Birliðinin de yardýmýyla Yunan birliklerini 1922de bozguna uðrattý. 1923de Kemal Türkiye Cumhurbaþkanlýðýna seçildi. Stalin þöyle demiþti:
Kemalist devrim, bir üst tabaka devrimidir, milli ticaret burjuvazisinin devrimidir.
Bu devrime, yabancý emperyalistlere karþý mücadele içinde varýldý ve devrimin daha
sonraki geliþmesi, esas olarak, köylü ve iþçilere karþý, evet toprak devrimi imkânlarýna
karþý yönelmektedir. (Sun Yat-sen Üniversitesi öðrencileriyle konuþma) Eserler,
Ýng. bas., FLPH, Moskova 1954, Cilt IX. S. 261.
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Türkiye olamaz; hele Ýkinci Dünya Savaþýndan ve Sovyetler Birliðinde
sosyalizmin inþasýndan sonra, 450 milyon nüfuslu bir Türkiye hiç
olamaz. Çinin kendine özgü þartlarýnda (uzlaþma eðiliminde olan
burjuvazinin çelimsizliði ve sonuna kadar devrimci olan proletaryanýn gücü þartlarýnda), iþler hiç bir zaman Türkiyede olduðu gibi
kolayca halledilemez. 1927deki Birinci Büyük Devrim baþarýsýzlýkla
sonuçlandýktan sonra, Çin burjuvazisinin bazý mensuplarý Kemalizmi ateþli bir þekilde savunmamýþlar mýydý? Ama Çinin Kemali nerede? Ve Çinin burjuva diktatörlüðü ile kapitalist toplumu nerede?
Zaten Kemalist Türkiye bile, gittikçe daha çok bir yarý-sömürge haline, gerici emperyalist dünyanýn bir parçasý haline gelerek, sonunda
kendini Ýngiliz-Fransýz emperyalizminin kollarýna atmak zorunda
kalmýþtýr. Günümüzdeki uluslararasý durumda sömürge ve yarýsömürgelerdeki kahramanlar, ya emperyalist cephede yer alarak
dünya karþý-devrim güçlerinin bir parçasý haline gelirler, ya da antiemperyalist cephede yer alarak dünya devrim güçlerinin bir parçasý haline gelirler. Ya birini ya da diðerini yapmak zorundadýrlar,
çünkü üçüncü bir yol yoktur.
Yurtiçindeki durumu da ele alacak olursak, Çin burjuvazi
þimdiye kadar, almasý gereken dersi almýþ olmalýdýr. Proletarya,
köylü ve diðer küçük burjuva kitlelerinin gücü 1927 devrimini zafere ulaþtýrdýktan hemen sonra büyük burjuvazinin önderliðindeki kapitalist sýnýf, kitleleri bir kenara fýrlatýp atmýþ, devrimin meyvelerini
gaspetmiþ, emperyalizm ve feodal güçlerle karþý-devrimci bir ittifak
kurmuþ ve on yýl süren Komünistlerin bastýrýlmasý savaþýnda gücünü sonuna kadar zorlamýþtý. [sayfa 357] Fakat sonuç ne oldu? Bugün,
güçlü bir düþman topraklarýmýzýn ta içine kadar girmiþken ve
Japonyaya karþý savaþ iki yýlý aþkýn bir zamandýr sürüp giderken,
Avrupa ve Amerika burjuvazisinin eskimiþ reçetelerini hâlâ týpatýp
uygulamak isteyen kimselerin bulunmasýna imkân var mýdýr? Bütün
bir on yýl komünistleri yok etmek üzere baský uygulamakla geçti,
ama burjuva diktatörlüðü altýndaki bir kapitalist toplum baský yoluyla gerçekleþtirilemedi. Ayný- þeyi bir kere daha denemek isteyenlerin bulunmasý mümkün müdür? Komünistlerin on yýl boyunca
bastýrýlmasý sonucunda tek parti diktatörlüðünün baský yoluyla kurulduðu doðrudur, ama bu, yarý-sömürge ve yarý-feodal bir
diktatörlüktür. Üstelik dört yýl süreyle Komünistlerin bastýrýlmasý
sonucunda (1927den 18 Eylül 1931 Olayýna kadar) baský yoluyla
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Mançukuo uçuruldu. Ve gene, altý yýl süren böyle bir baskýnýn
sonucu olarak Japon emperyalistleri Büyük Çin Þeddinin güneyinden Çine girmeyi baþardýlar. Eðer bugün baskýnýn bir on yýl daha
sürdürülmesi isteniyorsa, bu, eskisinden biraz farklý olan yeni tipte
bir Komünistlerin bastýrýlmasý olacaktýr. Peki, bu yeni Komünistlerin bastýrýlmasý giriþimini cesaretle üstlenen ve þimdiden bu konuda herkesi geride býrakan eli çabuk birisi yok mu? Var, yeni tipte
bir anti-komünist mümtaz þahsiyet haline gelen Vang Çing-vey. Onun
çetesine katýlmak isteyen varsa, keyfi bilir; ama o zaman burjuva
diktatörlüðü, kapitalist toplum, Kemalizm, modern bir devlet, tek
parti diktatörlüðü, tek öðreti, vb. gibi konularda yüksekten atmak
daha da yüz kýzartýcý bir þey olmaz mý? Eðer bir kimse, Vang Çingvey çetesine katýlmak yerine, halkýn Japonyaya karsý savaþ kampýna girmek ister ve savaþ kazanýldýðý anda da, Japonyaya karþý
savaþan halký bir kenara fýrlatýp atabileceðini, Japonyaya karþý
savaþta elde edilen zaferin meyvelerini gaspedebileceðini ve sürekli bir tek parti diktatörlüðü kurabileceðini sanýrsa hayale kapýlmýþ
olmaz mý? Japonyaya karþý savaþalým!, Japonyaya karþý savaþalým! Peki, ama kim savaþýyor? Ýþçiler, köylüler ve küçük burjuvazinin diðer kesimleri olmaksýzýn bir adým bile ilerlemeye imkân
yoktur. Onlarý bir tarafa itmeye kalkan, kendisi ezilir. Artýk bu da
yeterince açýk deðil midir? Fakat Çin burjuvazisi içindeki iflah olmazlar (sadece iflah olmazlardan söz ediyorum), son yirmi yýlda
hiç bir þey öðrenmemiþe benziyorlar. Onlar hâlâ, komünizmi kýsýtlayalým, komünizmi yýpratalým ve komünizmle mücadele edelim diye baðýrýp durmuyorlar mý? [sayfa 358] Kökü Dýþarýda Partilerin
Faaliyetlerini Kýsýtlamak Ýçin Tedbirlerin arkasýndan Kökü Dýþarýda
Parti Meselesinin Halledilmesi Ýçin Tedbirlerin, onun da arkasýndan Kökü Dýþarýda Parti Meselesinin Halledilmesi Ýçin Talimatlarýn
geldiðini görmedik mi? Amanýn! Bütün bu kýsýtlamalar ve halletmeler böyle sürüp giderken, insan, onlarýn hem ülkemiz, hem de
kendileri için nasýl bir gelecek hazýrladýklarýný merak ediyor doðrusu! Bu beylere ciddi ve içten bir öðüt vermek isteriz: Gözlerinizi
açýn, Çine ve dünyaya iyice bakýn, yurtiçinde olduðu kadar yurt
dýþýnda da iþlerin ne merkezde olduðunu görün ve hatalarýnýzý tekrarlamayýn. Hatalarýnýzý tekrar etmekte ayak direrseniz milletimizin geleceði elbette çok kötü olacaktýr, ama eminim ki sizin iþleriniz
de yolunda gitmeyecektir. Bu tamamen doðru ve kesindir. Çin bur-

Mao Zedung
Seçme Eserler-II

345

juvazisi içindeki iflah olmazlar uyanmazlarsa, gelecekleri pek parlak olmayacak, sadece kendi çöküþlerini hazýrlayacaklardýr. Bu yüzden, Çinin Japonyaya karþý birleþik cephesinin sürdürüleceðini ve
Japon aleyhtarý davanýn bir tek kliðin tekelinde olarak deðil, herkesin iþbirliðiyle zafere ulaþacaðýný umuyoruz. Tek iyi siyaset budur ve
bütün diðer siyasetler kötüdür. Biz komünistler bunu size samimi
olarak tavsiye ediyoruz, sizi önceden uyarmadýk diye ilerde bizi
suçlamayýn.
Yemek varsa, herkes payýný almalý, Bu eski Çin atasözünde, büyük bir gerçek payý vardýr. Düþmana karþý mücadeleye hepimiz katýldýðýmýza göre, hepimiz yemekten payýmýzý olmalý, hepimiz
payýna düþen iþi yapmalý ve hepimiz eðitimden Payýmýzý almalýyýz.
Herþeyi ben ve sadece ben alacaðým ve kimse bana dokunmaya yeltenemez gibi tavýrlar, feodal aðalarýn artýk 1940larda kesinlikle sökmeyecek olan eski numaralarýndan baþka bir þey deðildir.
Biz komünistler devrimci olanlarý hiç bir zaman bir yana itmeyeceðiz; biz, birleþik cephede sebat edeceðiz ve Japonyaya karþý
sonuna kadar savaþmaya hazýr olan bütün sýnýf, tabaka, siyasî parti,
grup ve kiþilerle uzun vadeli iþbirliðini sürdüreceðiz. Ama bazý kimseler Komünist Partisini bir kenara itmek isterlerse, bu olmaz; birleþik
cepheyi bölmek isterlerse, bu olmaz. Çin, birleþerek ve ilerleyerek,
Japonyaya karþý savaþmaya devam etmelidir; teslim olmaya,
bölücülük yapmaya ya da geri itmeye çalýþan hiç kimseye göz
yumamayýz. [sayfa 359]
VIII. SOL LAFAZANLIÐIN REDDEDÝLMESÝ

Peki, burjuva diktatörlüðü altýndaki kapitalist yolu izlemek
mümkün deðilse, o zaman proletarya diktatörlüðü altýndaki sosyalist yolu tutmak mümkün müdür?
Hayýr, o da mümkün deðildir.
Hiç þüphesiz, þimdiki devrim birinci adýmdýr ve geliþerek,
ileri bir tarihte, ikinci adýma, yani sosyalizme dönüþecektir. Ve Çin,
ancak sosyalist döneme girdiði zaman gerçek mutluluða eriþecektir.
Ama bugün henüz sosyalizmi kurmaya giriþmenin zamaný deðildir.
Çindeki devrimin þimdiki görevi emperyalizme ve feodalizme karþý
savaþmaktýr ve bu görev yerine getirilmedikçe sosyalizm söz konusu deðildir. Çin devrimi bu iki adýmý, önce Yeni Demokrasi, sonra
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da sosyalizm adýmlarýn! atmak zorundadýr. Üstelik birinci adým epey
uzun bir zaman alacaktýr ve bu öyle, bir gecede tamamlanacak bir
iþ deðildir. Biz hayalci deðiliz ve kendimizi, karþý karþýya bulunduðumuz gerçek þartlardan koparamayýz.
Birbirinden kesinlikle ayrýlan bu iki farklý devrim aþamasýný
kasten birbirine karýþtýran bazý kötü niyetli propagandacýlar, Üç Halk
Ýlkesinin her türlü devrime uygulanabileceðini ve dolayýsýyla komünizmin var oluþ nedeninin ortadan kalktýðýný ispatlayabilmek için,
sözümona tek devrim teorisini savunmaktadýrlar. Bu teoriyi kullanarak komünizme, Komünist Partisine, Sekizinci Yol Ordusuna
ve Yeni Dördüncü Orduya ve Þensi-Kansu-Ningsia Sýnýr Bölgesine
gözleri dönmüþçesine karþý çýkmaktadýrlar. Esas amaçlarý devrimi
yok etmek, burjuva demokratik devrimin ve Japonyaya karþý direniþin sonuna kadar götürülmesine karþý çýkmak ve Japon saldýrganlarýna teslim olmalarýný haklý çýkarmak için kamuoyunu hazýrlamaktýr. Bu, Japon emperyalistleri tarafýndan özellikle teþvik edilmektedir.
Japon emperyalistleri Vuhaný iþgal etmelerinden sonra, Çinin boyunduruk altýna girmesi için sadece askerî gücün yeterli olmayacaðýný görmeye baþlamýþlar ve bu yüzden siyasî saldýrýlara ve iktisadî
hilelere baþvurmuþlardýr. Siyasî saldýrýlarý Japon aleyhtarý kamptaki
bocalayan unsurlarý kendi taraflarýna çekmeye çalýþmak, birleþik
cepheyi bölmek ve Guomindang-Komünist iþbirliðini baltalamaktan
ibarettir. Ýktisadî hileleri ise, sözde ortak sanayi iþletmeleri biçimini
almaktadýr. Japon saldýrganlarý, Orta ve Güney Çindeki bu gibi iþletmelerde Çin [sayfa 360] kapitalistlerin sermayenin yüzde elli birini yatýrmalarýna izin vermektedir; bunun geri kalan yüzde kýrk dokuzunu
ise Japon sermayesi meydana getirmektedir. Kuzey Çinde Çin kapitalistlerine yüzde kýrk dokuz oranýnda sermaye yatýrýmý yapma
izni verilmekte, geri kalan yüzde elli biri ise Japon sermayesi meydana getirmektedir. Japon istilacýlarý ayrýca, Çin kapitalistlerine eski
tahvillerini yapýlan yatýrýmlarda sermaye paylarý þeklinde geri vereceklerini vaat etmiþlerdir. Kâr edeceklerini gören bazý vicdansýz kapitalistler, bütün ahlak kurallarýný bir yana atýp þanslarýný denemek
için sabýrsýzlanmaktadýrlar. Vang Çing-vey tarafýndan temsil edilen
bir kesim, daha þimdiden teslim olmuþtur. Japon aleyhtarý kampta
gizlenen diðer bir kesim de b tarafa geçmek istiyor. Ama hýrsýzlarýn
korkaklýðý içinde, Komünistlerin karþýlarýna dikileceðinden ve dahasý, halkýn onlarý hain ilan etmesinden korkuyorlar. Onun için kafa
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kafaya verip, kültür çevrelerinde ve basýn aracýlýðýyla bunun zeminini hazýrlamaya karar vermiþlerdir. Siyasetlerini iyice belirledikten
sonra, kalemlerinin uçlarýný sivrilterek dört bir yana saldýran ve
kargaþalýk yaratan birkaç metafizik bezirgânýný128 ve Troçkisti para
ile tutmakta hiç vakit kaybetmemiþlerdir. Böylece, çevrelerinde olup
bitenlerden habersiz kimseleri aldatmak için bir sürü hile ve yalan
ile ortaya çýkmaktadýrlar. Tek devrim teorisi, komünizmin Çin
þartlarýna uygun olmadýðý konusunda uydurulan hikayeler, Çinde
bir Komünist Partisine ihtiyaç olmadýðý. Sekizinci Yol Ordusu ve
Yeni Dördüncü Ordunun Japonyaya karþý savaþý baltaladýklarý ye
hiç savaþmadan dolanýp durduklarý, Þensi-Kansu-Ningsia Sýnýr Bölgesinin feodal ayrýlýkçý bir rejim olduðu. Komünist Partisinin itaatsiz, muhalif, komplocu ve yýkýcý olduðu yolundaki bütün bu yalanlar,
yüzde kýrk dokuz ya da yüzde elli bir hisselerini alabilmeleri ve
elveriþli bir anda milletin çýkarlarýný düþmana satabilmeleri için kapitalistlere uygun bir ortam saðlayabilmek amacýyla yapýlmaktadýr.
Bu kiriþleri ve sütunlarý çalýp yerine çürümüþ kereste koymak,
kamuoyunu ilerdeki teslimiyetlerine hazýrlamak demektir. Dolayýsýyla, bütün ciddiyetleriyle, komünizme ve Komünist Partisine karþý
çýkmak için tek devrim teorisini öne süren bu baylar aslýnda yüzde kýrk dokuz ya da yüzde elli bir hisselerinden baþka hiç bir þey
düþünmemektedirler. Bu kimseler kim bilir kafalarýný ne kadar yormak zorunda kalmýþlardýr! Tek devrim teorisi aslýnda hiç devrim
yapmama teorisinden baþka bir þey deðildir ve meselenin özü de
budur. [sayfa 361]
Ama hiç bir kötü niyetleri olmaksýzýn, tek devrim teorisi ve
hem siyasî devrimi, hem de sosyal devrimi tek darbede gerçekleþtirme hayalci anlayýþýyla yanlýþ yola sürüklenen kimseler de vardýr.
Bunlar, devrimimizin iki aþamaya bölündüðünü, bir sonraki devrim
aþamasýna ancak birinci aþamayý tamamladýktan sonra varabileceðimizi ve her ikisini de tek darbede gerçekleþtirmek diye bir
128
Metafizik bezirgânlarý Çang Çun-may ve grubudur. 4 Mayýs Hareketinden
sonra Çang bilime açýkça karþý çýkarak metafiziði ya da kendi deyiþiyle ruhsal
kültürü savundu ve böylece adý metafizik bezirgânýna çýktý. Çan Kay-þeki ve
Japon saldýrganlarýný desteklemek için, Çan Kay-þekin emri üzerine, Aralýk 1938de
Bay Mao Zedunga Açýk Mektupu yayýnladý ve Sekizinci Yol Ordusunun, Yeni
Dördüncü Ordunun ve Þen-si-Kansu-Ningsia Sýnýr Bölgesinin laðvedilmesini gözü
dönmüþ bir þekilde talep etti.
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þey olmadýðýný anlamýyorlar. Onlarýn anlayýþý da çok zararlýdýr, çünkü bu anlayýþ devrimde atýlacak adýmlarý birbirine karýþtýrmakta ve
bugünkü görevin gerçekleþtirilmesine yönelik çabalarý zayýflatmaktadýr. Ýki devrim aþamasýndan birincisinin, ikincisinin þartlarýný saðladýðýný ve arada, bir burjuva diktatörlüðü aþamasý olmasýna izin verilmeksizin bu iki aþamanýn birbirini izlemesi gerektiðini söylemek
Marksist devrimci geliþme teorisine uygundur ve doðrudur. Öte yandan demokratik devrimin kendine özgü bir görevi ve dönemi olmadýðýný ve baþka bir görevle yani ancak baþka bir dönemde
gerçekleþtirilebilecek olan sosyalist görevle birleþtirilip ayný anda
gerçekleþtirilebileceðini söylemek, gerçek devrimcilerin reddettiði
hayalci bir görüþtür; onlarýn bir darbede her ikisini birden gerçekleþtirmek dedikleri þey budur.
IX. ÝFLAH OLMAZLARIN REDDEDÝLMESÝ

Öte yandan burjuva iflah olmazlarý da gelip, Mademki siz
Komünistler sosyalist sistemi daha sonraki bir aþamaya ertelediniz;
Üç Halk Ýlkesi Çinin bugünkü ihtiyaçlarýna cevap yerdiði için Partimiz bunlarýn tamamen gerçekleþtirilmesi uðruna savaþmaya hazýrdýr129 diye ilan ettiniz, öyleyse þimdilik komünizminizi rafa kaldýrýn
diyorlar. Bu tezin ortaya atýlmasýyla birlikte son zamanlarda tek
öðreti teorisi biçimini alan korkunç bir gürültü koparýldý. Bu, özünde, iflah olmazlarýn burjuva zorbalýðý uðrunda kopardýðý bir yaygaradýr. Ne var ki, biz kibar davranarak bunu tamamen saðduyudan
yoksun olmak diye nitelendirebiliriz.
Komünizm, hem proletarya ideolojisinin bütünsel bir sistemi,
hem de yeni bir toplumsal sistemdir. Herhangi bir diðer ideolojiden
ya da toplumsal sistemden farklýdýr ve insanlýk tarihinin en eksiksiz,
en ileri, en devrimci ve en akla uygun sistemidir. Feodalizmin ideolojik ve toplumsal sisteminin yeri ise ancak tarihin müzesidir. Kapitalizmin ideolojik ve toplumsal [sayfa 362] sistemi de dünyanýn bir
parçasýnda (Sovyetler Birliðinde) müzelik olmuþtur ve diðer ülkelerde de batýdaki tepelerin ardýnda kaybolan güneþ gibi hýzla batan, ölüm döþeðindeki bir insaný andýrmaktadýr ve yakýnda müzeye
129
Bkz. Çin Komünist Partisi Merkez Komitesinin, Guomindang-Komünist
iþbirliðinin kurulmasý üzerine 1937 Eylülünde yayýnladýðý bildiri.
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kaldýrýlacaktýr. Sadece komünizmin ideolojik ve toplumsal sistemi
gençlik ve canlýlýkla doludur, dünyayý bir çýð hýzýyla ve bir þimþek
gücüyle sarmaktadýr. Bilimsel komünizmin Çine geliþi insanlara
yepyeni ufuklar açmýþ ve Çin devriminin çehresini deðiþtirmiþtir.
Komünizm Çin demokratik devrimine yol göstermezse, bu devrimin zafere ulaþmasý bir yana, bir sonraki aþamaya geçmesi bile
imkânsýzdýr. Burjuva iflah olmazlarýnýn, komünizmin rafa kaldýrýlmasý için bunca patýrtý gürültü etmelerinin nedeni budur. Ama
rafa kaldýrýlmamalýdýr, çünkü komünizm bir kere rafa kaldýrýldý
mý, Çin felakete sürüklenecektir. Bugün bütün dünya, kurtuluþu
için komünizme güvenmektedir ve Çin de bir istisna deðildir.
Herkesin bildiði gibi, Komünist Partisinin, savunduðu toplumsal sisteme iliþkin olarak bir bugünkü bir de gelecekteki programý,
bir asgari ve bir de azami programý vardýr. Bugünkü dönem için
Yeni Demokrasi ve gelecek için sosyalizm; bunlar ayný komünist
ideolojinin rehberliðindeki organik bir bütünün iki parçasýdýr. Öyleyse Komünist Partisinin asgari programý Üç Halk Ýlkesinin siyasî
ilkelerine temelde uygun düþüyor diye komünizmin rafa kaldýrýlmasý gerektiði yolunda yaygara koparmak büyük bir saçmalýk deðil
midir? Biz Komünistler, Üç Halk Ýlkesini Japonyaya karþý birleþik
cephe için siyasî temel olarak kabul etmeyi ve ç Halk Ýlkesi Çinin
bugünkü ihtiyaçlarýna cevap verdiði için. Partimizin bunlarýn tamamen gerçekleþtirilmesi uðruna savaþmaya hazýr olduðunu ilan etmeyi, tamamen bu ikisi arasýndaki temel uyuþmadan dolayý
mümkün görüyoruz; aksi takdirde bu mümkün olmazdý. Burada,
demokratik devrim aþamasýnda, komünizm ve Üç Halk Ýlkesi arasýnda bir birleþik cephe söz konusudur. Bu, Dr. Sun Yat-senin Komünizm, Üç Halk Ýlkesinin iyi dostudur130 dediði zaman kastettiði
türden bir birleþik cephedir. Komünizmi inkâr etmek, aslýnda birleþik
cepheyi inkâr etmek demektir. Ýflah olmazlar sýrf birleþik cepheyi
inkâr etmek ve kendi tek parti öðretilerini uygulamak istediklerinden, komünizmin inkârý için saçma sapan fikirler icat ediyorlar.
Üstelik tek öðreti teorisi bir saçmalýktan ibarettir. Sýnýflar
var olduðu sürece bir o kadar da öðreti var olacaktýr ve [sayfa 363] hatta ayný sýnýfa dâhil olan çeþitli gruplarýn bile kendi farklý öðretileri
130
Bkz. Dr. Sun Yat-sen, Halkýn Refahý Ýlkesi Üzerine Konuþmalar, 1924, II.
Konuþma.
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olabilir. Feodal sýnýfýn feodal bir öðretisi, burjuvazinin kapitalist bir
öðretisi, budistlerin Budizmi, Hýristiyanlarýn hýristiyanlýðý ve köylülerin çoktanrýcýlýðý olduðuna göre ve son yýllarda bazý kimseler Kemalizmi, faþizmi, vitalizmi131 emeðe göre bölüþüm öðretisini132, ve
daha nicesini kabul ettiklerine göre, neden proletaryanýn komünizmi olmasýn? Sayýsýz izmler olduðuna göre, neden sadece komünizm hakkýnda rafa kaldýrýlsýn! yaygarasý koparýlýyor? Açýkçasý, bu
rafa kaldýrma iþi yürümeyecektir. Ýyisi mi bir yarýþma düzenleyelim. Eðer komünizm yenilirse, biz Komünistler yenilgiyi sportmence
kabul ederiz. Ama eðer yenilmezse, o zaman tek öðreti konusunda koparýlan ve Demokrasi Ýlkesini ihlal eden bütün yaygaralar bir
an önce rafa kaldýrýlsýn.
Yanlýþ anlamalara engel olmak ve iflah olmazlarý doðru yola
getirmek için. Üç Halk Ýlkesi ile Komünizmin nerede birleþtiðini ve
nerede ayrýldýðýný açýk seçik ortaya koymak gerekir.
Bu ikisinin karþýlaþtýrýlmasý hem benzerlikleri hem de farklýlýklarý ortaya koyar.
Ýlk önce benzerlikleri alalým. Bunlar, her iki öðretinin Çindeki
burjuva demokratik devrim aþamasý için ortaya koyduðu temel siyasî programlarýnda görülür. 1924de Dr. Sun Yat-sen tarafýndan
yeniden yorumlanan Milliyetçilik, Demokrasi ve Halkýn Refahý ile
ilgili Devrimci Üç Halk Ýlkesinin üç siyasî ilkesi, Komünistlerin Çindeki demokratik devrim aþamasýna iliþkin siyasî programýna esas
olarak benzer. Bu benzerliklerden ve Üç Halk Ýlkesinin uygulanmasýndan dolayý iki öðretinin ve iki partinin birleþik cephesi ortaya
çýkmýþtýr. Bu durumu gözden kaçýrmak yanlýþtýr.
Þimdi de farklýlýklarý alalým. (1) Programýn demokratik devrim aþamasýyla ilgili kýsmýnda bir farklýlýk vardýr. Bütün demokratik
devrim süreci boyunca komünistlerin programý, halkýn bütün haklarýný tanýdýðý, sekiz saatlik iþ gününü ve tutarlý bir toprak devrimini
öngördüðü halde. Üç Halk Ýlkesi bunlarý içermez. Bu noktalar Üç
131
Çang Kay-þekin ünlü gizli servis þeflerinden olan Çen Li-funun kiraladýðý
birkaç gerici satýlmýþ yazar tarafýndan hazýrlanan ve vitalizm adýný taþýyan pespaye
derlemede Guomindang faþizminin reklamý yapýlýyordu. Bu kitap Çen Li-funun adýyla
yayýnlanmýþtý.
132
Emeðe göre bölüþüm öðretisi, Þansi Eyaletindeki büyük toprak aðalarýnýn
ve büyük kompradorlarýn temsilcisi ve bir savaþ aðasý olan Yen Si-þanýn utanmadan
ortaya attýðý tantanalý bir slogandý.
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Halk Ýlkesine eklenmedikçe ve bunlarý gerçekleþtirmeye hazýr olunmadýkça, iki demokratik program sadece esas olarak aynýdýr, ama
tamamen ayný sayýlamaz (2) Diðer bir farklýlýk da, birinin sosyalist
devrim aþamasýný içermesi diðerinin ise buna yer vermemesidir.
Komünizm, demokratik devrim aþamasýnýn ardýndan sosyalist devrim aþamasýný [sayfa 364] öngörür ve dolayýsýyla, asgari programýnýn
ötesinde bir azami programý, yani sosyalizme ve komünizme ulaþmak için bir programý vardýr. Sadece demokratik devrim aþamasýný
öngören ama sosyalist devrim aþamasýný öngörmeyen Üç Halk Ýlkesinin sadece bir asgari programý vardýr ve azami programý yoktur; yani sosyalizmin ve komünizmin kurulmasý için hiç bir programý
yoktur. (3) Dünya görüþü bakýmýndan fark vardýr. Komünizmin dünya
görüþü diyalektik ve tarihî materyalizmdir. Buna karþýlýk Üç Halk
Ýlkesi, tarihi halkýn refahý açýsýndan izah eder ve bu aslýnda düalist
(ikici) ve idealist bir görüþtür. Bu iki dünya görüþü birbirine karþýdýr.
(4) Devrimci tutarlýlýk açýsýndan da farklýlýk vardýr. Komünistlerde
teori ve pratik birlikte gider; yani komünistler devrimci tutarlýlýða
sahiptir. Üç Halk Ýlkesinin takipçilerinde, devrime ve gerçeðe tamamen sadýk olanlarýn dýþýnda, teori ve pratik birlikte gitmez ve yaptýklarýyla söyledikleri çeliþir; yani devrimci tutarlýlýklarý yoktur. Ýkisi
arasýndaki farklýlýklar bunlardýr. Bu farklýlýklar komünistleri Üç Halk
Ýlkesinin takipçilerinden ayýrýr. Bu ayýrýmý gözden kaçýrmak ve sadece birlik yanýný görmek, çeliþme yanýný görmemek, hiç þüphesiz
çok yanlýþtýr. Bütün bunlar bir kere kavrandý mý, burjuva iflah olmazlarýn, komünizmin rafa kaldýrýlmasýný isterken neyi kastettiðini
anlamak kolaylaþýr. Eðer bu burjuva zorbalýðý anlamýna gelmiyorsa,
baþka hiç bir anlama gelmiyor demektir.
X. ESKÝ VE YENÝ ÜÇ HALK ÝLKESÝ

Burjuva iflah olmazlarý herhangi bir tarihî deðiþimi kavrayamazlar; bilgileri yok denecek kadar kýttýr. Komünizm ve Üç Halk
Ýlkesi ya da eski ve yeni Üç Halk Ýlkesi arasýndaki farktan habersizdirler.
Biz Komünistler, Üç Halk Ýlkesini Japonyaya Karþý Millî
Birleþik Cephe için siyasî temel olarak tanýyor ve Üç Halk Ýlkesi
bugün Çinin ihtiyaçlarýna cevap verdiði için. Partimiz bunlarýn tamamen gerçekleþtirilmesi uðrunda savaþmaya hazýrdýr diyoruz ve
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komünistlerin asgari programýyla Üç Halk Ýlkesinin siyasî ilkeleri
arasýnda temeldeki uyumu kabul ediyoruz. Peki, ama hangi Üç
Halk Ýlkesini? Guomindangýn Birinci Millî Kongresinin Bildirisinde
Dr. Sun Yat-sen tarafýndan yeniden yorumlanan Üç Halk Ýlkesini,
baþkasýný deðil. Ýflah olmaz baylarýn uðraþtýklarý Komünizmi kýsýtlama, Komünizmi yýpratma [sayfa 365] ve Komünizmle mücadele
iþlerinden biraz vakit ayýrýp bu bildiriye bir göz atmalarýný isterdim.
Bu bildiride Dr. Sun Yat-sen þöyle diyordu: Guomindangýn Üç Halk
Ýlkesinin doðru yorumu budur. Dolayýsýyla tek gerçek Üç Halk Ýlkesi bunlardýr, diðerlerinin tümü sahtedir. Üç Halk Ýlkesinin tek doðru
yorumu Guomindangýn Birinci Millî Kongresinin Bildirisinde ver
alan yorumdur ve bütün diðer yorumlar yanlýþtýr. Bunun Komünistlerin uydurmasý olmadýðý açýktýr, çünkü birçok Guomindang üyesi
gibi bizzat ben de bildirinin kabul ediliþine tanýk oldum.
Bildiri, Üç Halk Ýlkesinin tarihindeki iki dönemi ayýrt eder. Üç
Halk Ýlkesi, bildiriden önce eski sýnýflamaya aitti; yarý-sömürge bir
ülkede eski burjuva demokratik devrimin Üç Halk Ýlkesi, eski demokrasinin Üç Halk Ýlkesi, eski Üç Halk Ýlkesiydi.
Bildiriden sonra ise Üç Halk Ýlkesi yeni bir sýnýflamaya girdi,
yarý-sömürge bir ülkede yeni burjuva demokratik devrimin Üç Halk
Ýlkesi, Yeni Demokrasinin Üç Halk Ýlkesi, yeni Üç Halk Ýlkesi haline
geldi. Yeni dönemin devrimci Üç Halk Ýlkesi sadece ve sadece
bunlardýr.
Yeni dönemin devrimci Üç Halk Ýlkesi, yeni ya da gerçek Üç
Halk Ýlkesi, Rusyayla ittifak, Komünist Partisiyle iþbirliði ve köylülere ve iþçilere yardým þeklindeki Üç Büyük Siyaseti kapsar. Bu Üç
Büyük Siyasetten herhangi birinin olmamasý halinde Üç Halk Ýlkesi
yeni dönemde ya sahte ya da eksik olur.
Birinci olarak, devrimci, yeni ya da gerçek Üç Halk Ýlkesi
mutlaka Rusya ile ittifaký kapsamalýdýr. Bugünkü duruma bakýldýðýnda, Rusyayla, sosyalizmin anavatanýyla ittifak siyaseti olmadýðý
takdirde, bunun yerini emperyalizmle, emperyalist güçlerle ittifak
siyasetinin alacaðý açýktýr. Bu, 1927den sonraki durumun tamamen aynýsý deðil midir? Sosyalist Sovyetler Birliði ile emperyalist
devletler arasýndaki çatýþma keskinleþtiði zaman, Çin þu ya da bu
tarafta yerini almak zorunda kalacaktýr. Bu, kaçýnýlmaz bir gidiþtir.
Ýki taraftan birine yaslanmaktan kaçýnmak mümkün müdür? Hayýr,
bu bir hayaldir. Bütün dünya bu iki cepheden birine sürüklenecek
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ve o zaman tarafsýzlýk sadece aldatýcý bir devimden ibaret olacaktýr. Bu özellikle, topraklarýnýn ta içlerine kadar giren emperyalist
bir devlete karþý savaþan ve Sovyetler Birliðinin desteði olmaksýzýn
nihaî zafer kazanmayý düþünemeyecek olan Çin için özellikle doðrudur. Eðer emperyalizm ile ittifak uðruna Sovyetler Birliði ile ittifak
feda edilirse, o zaman gerici bir nitelik alacak [sayfa 366] olan Üç Halk
Ýlkesinden devrimci kelimesi çýkarýlmalýdýr. Son tahlilde, tarafsýz Üç Halk Ýlkesi diye bir þey olamaz; Üç Halk Ýlkesi ancak ya
devrimci ya da karþý-devrimci olabilir. Vang Çing-veyin bir zamanlar söylediði gibi, her iki taraftan gelen saldýrýlara karþý savaþmak133
ve bu savaþa hizmet edecek türden Üç Halk Ýlkesini benimsemek daha kahramanca bir þey olmaz mý? Ne yazýk ki, bizzat bunun
mucidi olan Vang Çing-vey bile bu türden Üç Halk Ýlkesini terk etmiþtir (ya da rafa kaldýrmýþtýr) çünkü o emperyalizmle ittifaka dayanan Üç Halk Ýlkesini benimsemiþtir. Doðu emperyalizmiyle Batý
emperyalizmi arasýnda bir fark olduðunu öne sürerek. Doðu emperyalizmiyle ittifak eden Vang Çin-veyin aksine, Doðuya saldýrmak için Batýlý emperyalistlerden bazýlarýyla ittifak yapýlmasý gerektiðini savunmak oldukça devrimci bir tavýr olmaz mý? Ne var ki,
ister hoþunuza gitsin ister gitmesin. Batýlý emperyalistler Sovyetler
Birliðine ve komünizme karþý çýkmakta kararlýdýrlar ve onlarla ittifak ederseniz, sizden Kuzeye yürüyüp saldýrýya geçmenizi isteyecekler ve devriminiz boþa çýkacaktýr. Bütün bu þartlar devrimci, yeni
ve gerçek Üç Halk Ýlkesinin Rusyayla ittifaký içermesini ve hiç bir
þart altýnda Rusyaya karþý emperyalizmle ittifak yapýlmamasýný
zorunlu kýlmaktadýr.
Ýkinci olarak, devrimci, yeni ve gerçek Üç Halk Ýlkesi Komünist Partisiyle iþbirliðini içermelidir. Ya Komünist Partisiyle iþbirliði
yaparsýnýz ya da ona karþý çýkarsýnýz. Komünizme karþý olmak Japon emperyalistlerinin ve Vang Çing-veyin siyasetidir. Sizin istediðiniz de bu ise, pekala; o zaman sizi anti-komünist kumpanyalarýna
katýlmaya davet edeceklerdir. Ama bu sizin hain haline geldiðiniz,
þüphesini uyandýrmaz mý? Ben Japonyadan deðil baþka bir ülkeden yanayým diyebilirsiniz. Bu, gülünç bir þeydir. Kimden yana
olursanýz olun. Komünist Partisine karþý çýktýðýnýz anda hain olur133
Her Ýki Taraftan Gelen Saldýrýlara Karþý Savaþýn, Vang Çing-veyin 1927de
devrime ihanet ettikten sonra yazdýðý bir makalenin baþlýðýydý.
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sunuz, çünkü artýk Japonyaya karsý koyamazsýnýz. Ben baðýmsýz
olarak Komünist Partisine karþý çýkacaðým derseniz, bu, zýrvalýðýn
ta kendisi olur. Bir sömürge ya da yarý-sömürge ülkedeki kahramanlar, emperyalizmin gücüne dayanmadan bu kadar büyük bir
karþýdevrimci görevin altýndan nasýl kalkabilirler? On yýldýr neredeyse dünyanýn bütün emperyalist güçleri Komünist Partisine karsý saf
tuttular, ama boþuna. Birdenbire ona nasýl olur da kendi baþýnýza
karþý kovabilirsiniz? Duyduðumuza göre, Sýnýr Bölgesinin dýþýndaki
bazý kimseler þöyle diyorlarmýþ: Komünist Partisine karþý çýkmak
iyidir, fakat bunu asla baþaramazsýnýz. [sayfa 367] Eðer dedikodu deðilse, bu görüþün yarýsý yanlýþtýr; Komünist Partisine karsý çýkmanýn
nesi iyi olabilir? Fakat öteki yarýsý doðrudur, þüphesiz baþaramazsýnýz. Bunun temel nedenini komünistlerde deðil, Komünist Partisini seven, ama ona karþý çýkmayý sevmeyen halkta aramak gerekir. Millî düþmanýmýzýn topraklarýmýzýn ta içlerine kadar girdiði bir
dönüm noktasýnda Komünist Partisine karþý çýkarsanýz, halkýn elinden kurtulamazsýnýz; gözünüzün yaþýna bakmayacaðýndan emin olabilirsiniz. Þurasý açýktýr ki, kim Komünist Partisine karþý çýkmak
istiyorsa, yerle bir edilmeye hazýr olmalýdýr. Eðer yerle bir edilmek
niyetinde deðilseniz, bu karþý çýkmaya son vermeniz iyi olur. Bu,
bütün anti-komünist kahramanlara samimi tavsiyemizdir. Dolayýsýyla, bugünün Üç Halk Ýlkesinin Komünist Partisiyle iþbirliðini içermesi gerektiði, aksi takdirde bu ilkelerin yok olup gideceði yeterince
açýktýr. Bu, Üç Halk Ýlkesi için bir ölüm kalým meselesidir. Üç Halk
Ýlkesi, Komünist Partisiyle iþbirliðini içerirse, yaþar; Komünist Partisine karþý çýkarsa, yok olur gider. Bunun aksini ispat edecek olan
var mý?
Üçüncüsü, devrimci, yeni ve gerçek Üç Halk Ýlkesi köylülere
ve iþçilere yardým siyasetini içermelidir. Bu siyaseti reddetmek,
köylülere ve iþçilere yürekten yardým etmeyi ya da Dr. Sun Yatsenin Vasiyetnamesindeki Halk kitlelerini harekete geçirin emrini yerine getirmeyi baþaramamak, devrimin yenilgisini ve kendi
yenilgimizi hazýrlamak demektir. Stalin, Millî mesele özünde bir
köylü meselesidir134 demiþti. Bu, Çin devriminin özünde bir köylü
134
J. V. Stalin, Yugoslavyada Millî Mesele Üzerine, Komünist Enternasyonalin
Yürütme Komitesinin Yugoslavya Komisyonunda 30 Mart 1925de yapýlan bir konuþma. Stalin bu konuþmasýnda þöyle dedi:
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devrimi olduðu ve þimdi Japonyaya karþý devam eden direniþin
özünde bir köylü direniþi olduðu anlamýna gelir. Yeni Demokrasi
siyaseti özünde köylülere haklarýný vermek demektir. Yeni ve gerçek Üç Halk Ýlkesi özünde bir köylü devriminin ilkeleridir. Kitle
kültürü, özünde köylülerin kültür düzeyinin yükseltilmesi demektir.
Japonyaya karþý savaþ özünde bir köylü savaþýdýr. Daðlara çýkma
ilkesinin135 geçerli olduðu bir zamanda yaþýyoruz; toplantýlar,
çalýþmalar, dersler, gazete yayýný, kitaplarýn yazýlmasý, tiyatro gösterileri, her þey daðlarda yapýlmaktadýr ve hepsi de özünde köylüler
içindir. Ve özünde, Japonyaya karþý direniþi ayakta tutan ve bizim
varlýðýmýzý sürdürmemiz için her þeyi saðlayan, köylülerdir. Özünde derken esas olarak demek istiyoruz ve Stalinin kendisinin de
izah ettiði gibi, halkýn diðer kesimlerini gözardý etmiyoruz. Çin nüfusunun yüzde sekseninin köylülerden meydana geldiðini ilkokul
çocuklarý bile bilir. Dolayýsýyla, Köylü [sayfa 368] meselesi Çin devriminin temel meselesidir ve köylülerin gücü Çin devriminin temel gücüdür. Çin nüfusunda iþçiler sayýca köylülerden sonra gelir. Çinde
birkaç milyon sanayi iþçisi, milyonlarca el sanatlarý iþçisi ve tarým
iþçisi vardýr. Çin, deðiþik sanayi dallarýndaki iþçiler olmaksýzýn yaþayamaz, çünkü onlar ekonominin sanayi sektöründeki üreticilerdir. Ve
devrim, modern sanayide çalýþan iþçi sýnýfý olmaksýzýn baþarýya
ulaþamaz, çünkü o, Çin devriminin önderidir ve en devrimci sýnýftýr.
Bu þartlar altýnda, devrimci, yeni ve gerçek Üç Halk Ýlkesi köylülere
ve iþçilere yardým siyasetini içermelidir. Bu siyaseti içermeyen, köylülere ve iþçilere var gücüyle yardýmcý olmayan ya da Halk kitlelerini
harekete geçirin emrini uygulamayan herhangi bir baþka Üç Halk
Ýlkesi hiç þüphesiz yok olup gider.
Dolayýsýyla, Rusyayla ittifak, Komünist Partisiyle iþbirliði ve
köylülerle iþçilere yardým þeklindeki Üç Büyük Siyasetten uzaklaþan
herhangi bir Üç Halk ilkesinin hiç bir yaþama þansý olmadýðý açýktýr.
 ... Köylülük milli hareketin esas ordusunu meydana getirir... köylü ordusuna
sahip olmayan tek bir güçlü millî hareket yoktur ve olamaz da. Millî mesele özünde
bir köylü meselesidir denirken kastedilen budur. (Eserler, Ýng. bas., FLPH, Moskova
1954, Cilt VII, s. 71-72.)
135
Daðlara çýkma ilkesi, Mao Zedung yoldaþýn köylük bölgelerdeki devrimci
üslere önem vermesiyle alay eden dogmacýlarýn kullandýðý bir sözdü. Mao Zedung
yoldaþ burada bu deyimden faydalanarak köylük bölgelerdeki devrimci üslerin
oynadýðý rolün önemini açýklamaktadýr.
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Üç Halk Ýlkesini samimiyetle izleyen herkes bu nokta üzerinde ciddiyetle durmalýdýr.
Üç Büyük Siyaseti içeren Üç Halk Ýlkesi -baþka bir deyiþle,
devrimci, yeni, gerçek Üç Halk Ýlkesi- Yeni Demokrasinin Üç Halk
Ýlkesidir; eski Üç Halk Ýlkesinin geliþtirilmesi, Dr. Sun Yat-senin büyük
bir katkýsý ve Çin Devriminin, dünya sosyalist devriminin bir parçasý
haline geldiði çaðýn bir ürünüdür. Çin Komünist Partisinin Çinin
bugünkü ihtiyaçlarýna cevap verdiðini düþündüðü ye tamamen
gerçekleþtirilmesi için savaþmaya hazýr olduðunu ilan ettiði Üç
Halk Ýlkesi iþte sadece bunlardýr. Komünist Partisinin demokratik
devrim aþamasýndaki siyasî programýyla, yani asgari programýyla
esas olarak uyuþan Üç Halk Ýlkesi sadece bunlardýr.
Eski Üç Halk Ýlkesi ise, Çin devriminin eski döneminin bir
ürünüydü. Rusya o zaman emperyalist bir devletti ve doðal olarak,
onunla ittifak siyaseti söz konusu olamazdý. Ülkemizde o zaman bir
Komünist Partisi yoktu ve doðal olarak onunla herhangi bir iþbirliði
siyaseti de söz konusu olamazdý. Ýþçilerin ve köylülerin hareketinin
siyasî önemi henüz tamamen ortaya çýkmamýþ ve halkýn dikkatini
çekmemiþti ve doðal olarak onlarla ittifak siyaseti söz konusu olamazdý. Dolayýsýyla 1924te Guomindangýn yeniden örgütlenmesi
döneminden önceki Üç Halk Ýlkesi eski sýnýflamaya giriyordu ve
geçerliðini yitirmiþti. Eðer Guomindang onlarý geliþtirerek yeni Üç
Halk Ýlkesi haline getirmeseydi ilerleyemezdi. Dr. Sun Yat-sen ileri
görüþlülüðü [sayfa 369] sayesinde bunu gördü; Sovyetler Birliðinin ve
Çin Komünist Partisinin yardýmýný saðladý ve Üç Halk Ýlkesine zamana uygun yeni özellikler kazandýrmak için onu yeniden yorumladý. Sonuç olarak. Üç Halk Ýlkesi ile komünizm arasýnda bir birleþik
cephe meydana geldi, ilk Guomindang-Komünist iþbirliði kuruldu,
bütün ülke halkýnýn sevgisi kazanýldý ve 1924-27 Devrimi baþlatýldý.
Eski Üç Halk Ýlkesi, eski dönemde devrimciydi ve bu dönemin tarihî özelliklerini yansýtýyordu. Fakat eski þeyler, yeni Üç Halk
Ýlkesi ortaya konulduktan sonraki yeni dönemde tekrarlanýrsa,
Rusyada sosyalist bir devlet kurulduktan sonra Rusyayla ittifaka
karþý çýkýlýrsa, ya da Komünist Partisi ortaya çýktýktan sonra Komünist Partisiyle iþbirliðine karþý çýkýlýrsa, köylülere ve iþçilere yardým
siyasetine, onlar uyandýktan ve siyasî güçlerini ortaya koyduktan
sonra karþý çýkýlýrsa, bu gerici bir tavýrdýr ve içinde yaþanýlan zamandan habersiz olunduðunu gösterir. 1927den sonraki gericilik dö-
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nemi, böyle bir cehaletin sonucuydu. Yaþadýðý zamanýn özelliðini
anlayan insan, büyük insandýr diyen eski bir atasözü vardýr. Üç
Halk Ýlkesinin takipçilerinin bunu bugün akýllarýnda tutacaklarýný
umarým.
Üç Halk Ýlkesi eski sýnýflamaya girseydi, komünistlerin asgari
programýyla temelde hiç bir ortak yaný kalmazdý, çünkü geçmiþin
malý haline gelir ve geçerliðini yitirirdi. Rusyaya, Komünist Partisine
ya da köylülere ve iþçilere karþý olan herhangi bir Üç Halk Ýlkesi
kesinlikle gericidir. Komünistlerin asgari programýyla hiç bir ortak
yaný olmadýðý gibi, komünizme düþmandýr ve komünizmle arasýnda hiç bir ortak zemin yoktur. Üç Halk Ýlkesinin takipçileri bunun da
dikkatle üzerinde durmalýdýrlar.
Ne olursa olsun, dürüst kimseler, emperyalizme ve feodalizme karþý çýkma görevi esas olarak tamamlanýncaya kadar, yeni Üç
Halk Ýlkesinden hiç bir zaman vazgeçmeyeceklerdir. Vazgeçenler
sadece Vang Çing-vey gibileridir. Onlar Rusyaya, Komünist Partisine ve köylülerle iþçilere karþý olan sahte Üç Halk Ýlkesini ne kadar
hararetle savunurlarsa savunsunlar, Dr. Sun Yat-senin gerçek Üç
Halk Ýlkesini desteklemeye devam eden dürüst ve haktan vana
insanlar hiç þüphesiz var olacaktýr. Gerçek Üç Halk Ýlkesinin birçok
takipçisi 1927deki gericilikten sonra bile, Çin devrimi için mücadeleye devam etmiþlerdir ve þimdi millî düþman topraklarýmýzýn ta
içlerine kadar girdiðine göre, bunlarýn sayýsý hiç þüphesiz onbinlerle
[sayfa 370] artacaktýr. Biz Komünistler, Üç Halk Ýlkesinin bütün gerçek
takipçileriyle uzun süreli iþbirliðinde sebat edeceðiz ve hainleri ve
komünizmin yeminli düþmanlarým reddederken dostlarýmýzýn hiç
birini terk etmeyeceðiz.
XI. YENÝ DEMOKRASÝNÝN KÜLTÜRÜ

Buraya kadar, Çin siyasetinin yeni dönemdeki tarihî özelliklerini ve yeni demokratik cumhuriyet meselesini açýkladýk. Þimdi
kültür meselesine geçebiliriz.
Her kültür, belli bir toplumun siyasetinin ve ekonomisinin
ideolojik bir yansýmasýdýr. Çinde, siyasî ve iktisadî alanda emperyalizmin hâkimiyetinin ya da kýsmen hâkimiyetinin bir yansýmasý olan
emperyalist bir kültür vardýr. Bu kültür, yalnýzca doðrudan doðruya
emperyalistlerin yönettiði kültür kuruluþlarý tarafýndan deðil, ayný
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zamanda ar damarý çatlamýþ bazý Çinliler tarafýndan da beslenmektedir. Köleleþtirici ideolojiyi kapsayan her kültür bu sýnýflamaya girer. Bir de, Çinin yarý-feodal siyasetini ve ekonomisini yansýtan
yarý-feodal bir kültür vardýr; bu kültürün temsilcileri, yeni kültür ve
yeni düþünceye karþýlýk, Konfüçyusa tapýnmayý, Konfüçvusun kanunlarýný incelemeyi ve eski ahlak kurallarý ile eski fikirleri savunanlardýr. Emperyalist kültürle yarý-feodal kültür yapýþýk kardeþlerdir ve
Çinin yeni kültürüne karþý gerici bir kültür ittifaký kurmuþlardýr. Böyle
bir gerici kültür, emperyalistlere ve feodal sýnýfa hizmet eder ve
bunun ortadan kaldýrýlmasý gerekir. Bu gerici kültür yok edilmedikçe, hiç bir yeni kültür inþa edilemez. Yýkmadan inþa etmek olmaz,
suyun önünü kesmeden akmasý saðlanamaz, durgunluk olmadan
hareket olmaz. Eski kültür ile yeni kültür arasýnda bir ölüm kalým
mücadelesi baþlamýþtýr.
Yeni kültür ise, hizmet etmeyi amaçladýðý yeni siyaset ve
yeni ekonominin ideolojik bir yansýmasýdýr.
Üçüncü bölümde de belirttiðimiz gibi, Çinde kapitalist ekonominin doðmasýndan bu yana Çin toplumunun niteliði yavaþ yavaþ
deðiþmiþtir. Gerçi feodal ekonomi hâlâ hüküm sürmektedir, ama
Çin artýk tamamen feodal bir toplum deðil, yarý-feodal bir toplumdur. Bu kapitalist ekonomi, feodal ekonomiye kýyasla, yeni bir ekonomidir. Burjuvazinin, küçük burjuvazinin ve proletaryanýn siyasî
güçleri, bu yeni kapitalist ekonomiyle birlikte ortaya çýkan ve geliþen
yeni siyasî güçlerdir. Yeni kültür de, [sayfa 371] bu yeni ekonomik ve
siyasî güçleri ideoloji alanýnda yansýtmakta ve onlara hizmet etmektedir. Kapitalist ekonomi olmasaydý, küçük burjuvazi ve proletarya olmasaydý ve bu sýnýflarýn siyasî güçleri olmasaydý, yeni ideoloji
ya da yeni kültür ortaya çýkamazdý.
Bu yeni siyasî, iktisadî ve kültürel güçler, eski siyasete, eski
ekonomiye ve eski kültüre karþý olan bütün devrimci güçlerdir.
Eski siyaset, ekonomi ve kültür iki bölümden meydana gelmektedir; bunlardan biri, Çinin yarý-feodal siyaseti, ekonomisi ve kültürü,
öteki ise emperyalizmin siyaseti, ekonomisi ve kültürüdür. Bu ikisi
arasýndaki ittifakta, emperyalizmin siyaseti, ekonomisi ve kültürü
baþý çekmektedir; her ikisi de kötüdür ve tamamen ortadan kaldýrýlmasý gerekir. Çin toplumunda yeni ile eski arasýndaki mücadele,
aslýnda halkýn yeni güçleri (çeþitli devrimci sýnýflar) ile emperyalizmin ve feodal sýnýfýn eski güçleri arasýndaki bir mücadeledir. Dev-
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rim ile karþýdevrim arasýndaki mücadeledir. Bu mücadele, Afyon
Savaþýndan bu yana alýndýðýnda tam yüz yýldýr, 1911 Devriminden
bu yana alýndýðýnda da aþaðý yukarý otuz yýldýr devam etmektedir.
Ama daha önce de belirttiðimiz gibi, devrimler de eski ve
yeni diye sýnýflandýrýlabilir ve bir tarihî dönemde yeni olan, baþka bir
tarihî dönemde eski olabilir. Çinin yüz yýllýk burjuva demokratik
devrimi, birincisi seksen yýllýk, ikincisi de yirmi yýllýk olmak üzere
baþlýca iki aþamaya ayrýlabilir. Her iki aþamanýn da temel tarihî
özellikleri vardýr: Çinin ilk seksen yýldaki burjuva demokratik devrimi eski sýnýflamaya girer; oysa Çinin son yirmi yýldaki burjuva demokratik devrimi, iç ve dýþ siyasî durumda meydana gelen deðiþikliklerden dolayý, yeni sýnýflamaya girer. Ýlk seksen yýlýn özelliði, eski
demokrasidir. Son yirmi yýlýn özelliði ise, Yeni Demokrasidir. Bu ayýrým, siyaset için olduðu kadar kültür için de geçerlidir.
Bu ayýrým kendini kültür alanýnda nasýl gösterir? Þimdi bunu
açýklayacaðýz.
XII. ÇÝNÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝNÝN TARÝHÎ ÖZELLÝKLERÝ

Kültürel ve ideolojik cephede, 4 Mayýs Hareketinden önceki
ve sonraki dönemler birbirinden farklý iki tarihî dönem teþkil eder.
[sayfa 372]

Çinin kültür cephesindeki mücadele, 4 Mayýs Hareketinden
önce, burjuvazinin yeni kültürü ile feodal sýnýfýn eski kültürü arasýndaydý. Modern okul sistemi ile imparatorluk sýnav sistemi136, yeni
eðitim ile eski eðitim ve batý eðitimi ile Çin eðitimi arasýndaki mücadeleler, bu nitelikte mücadelelerdi. O zamanýn sözümona modern okullarý, yeni eðitimi ya da batý eðitimi, esas olarak (esas olarak
diyoruz, çünkü Çin feodalizminin zararlý kalýntýlarý hâlâ kýsmen varlýðýný koruyordu) burjuvazinin temsilcilerinin muhtaç olduklarý tabiat bilimlerinde ve burjuva sosyal ve siyasî teorilerinde yoðunlaþtýrýlmýþtý. O sýralarda, yeni eðitimin ideolojisi Çinin feodal ideolojisine karþý mücadelede devrimci bir rol oynadý ve eski dönemin bur136
Modern okul sistemi, Avrupa ve Amerikadaki kapitalist ülkelerden olduðu
gibi aktarýlan eðitim sistemiydi. Ýmparatorluk sýnav sistemi ise feodal Çindeki eski
sýnav sistemiydi. On dokuzuncu yüzyýlýn sonlarýna doðru, bilinçlenmiþ Çinli aydýnlar,
eski rekabetçi sýnav sisteminin kaldýrýlmasý ve modern okullarýn kurulmasý talebinde
bulunmuþlardý.
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juva demokratik devrimine hizmet etti. Ama Çin burjuvazisi güçsüz
olduðundan ve dünya artýk emperyalizm aþamasýna geçtiðinden,
bu burjuva ideolojisi kýsa bir süre dayanabildi ve yabancý emperyalizmin köleleþtirici ideolojisi ile Çin feodalizminin eskiye geri dönme ideolojisi arasýndaki gerici ittifak tarafýndan yenilgiye uðratýldý.
Sözümona yeni eðitim, bu gerici ittifakýn daha ilk karþý-saldýrýsý karþýsýnda bayraklarýný indirdi, davullarýný susturdu ve dýþ biçimini koruduðu halde ruhunu kaybederek ricat borusunu çaldý. Eski burjuva
demokratik kültür, emperyalizm çaðýnda, zayýflamýþ ve yozlaþmýþ
bulunuyordu; bu yüzden de, yenilgiye uðramasý kaçýnýlmazdý.
Ama 4 Mayýs Hareketinden sonra iþlerin rengi deðiþti. Çinde
yepyeni bir kültür gücü, yani Çinli komünistlerin rehberliðindeki
komünist kültür ve ideoloji ya da komünist dünya görüþü ve sosyal
devrim teorisi ortaya çýktý. 1919da 4 Mayýs Hareketi oldu, 1921de
de Çin Komünist Partisi kuruldu ve Çinde gerçek emekçi hareketi
bu tarihte baþladý. Bütün bunlar, Birinci Dünya Savaþýndan ve Ekim
Devriminden hemen sonra, yani millî meselenin ve bütün dünyada
sömürgelerdeki devrimci hareketlerin deðiþikliðe uðradýklarý ve Çin
devrimi ile dünya devrimi arasýndaki baðýn çok belirgin bir hale
geldiði sýrada oldu. Proletaryanýn ve Komünist Partisinin yeni siyasî
gücü, Çin siyaset sahnesine ayakbastý. Bunun sonucunda, yeni üniformasý ve yeni silahlarýyla yeni kültür gücü, mümkün bütün müttefikleri birleþtirerek ve saflarýný savaþ düzenine sokarak, emperyalist
ve feodal kültürlere karþý kahramanca saldýrýlara giriþti. Bu yeni
güç, sosyal bilimler ve sanat ve edebiyat alanlarýnda, yani felsefe,
iktisat, siyaset bilimi, askerlik bilimi, tarih, edebiyat ve sanat (tiyatro, sinema, müzik, heykel ve resim [sayfa 373] dâhil) alanýnda büyük
adýmlar attý. Son yirmi yýl içinde, bu yeni kültür gücünün saldýrýsýný
yönelttiði her yerde ideolojik öz ve biçim bakýmýndan büyük bir
devrim meydana geldi (mesela, yazý dilinde). Bu yeni kültür gücünün etkisi o kadar büyük ve þiddetli oldu ki, karþýsýnda hiç bir þey
duramadý. Çin tarihinde eþi görülmedik sayýda insaný peþinden sürükledi. Bu yeni kültür gücünün en büyük ve en yiðit bayraktarý, Lu
Sundu. Lu Sun, Çin kültür devriminin baþkomutaný olarak, sadece
büyük bir edebiyatçý deðil, ayný zamanda büyük bir düþünür ve
devrimciydi. Lu Sun, her türlü dalkavukluk ve yaltaklanmadan
arýnmýþ, sarsýlmaz tutarlýlýða sahip bir insandý; bu, sömürge ve yarýsömürge ülkelerin halklarý için paha biçilmez bir. niteliktir. Milletin
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büyük çoðunluðunu temsil eden Lu Sun saldýrýya geçerek düþman
kalesinde gedikler açtý; Lu Sun, kültür cephesinde en yiðit, en doðru,
en saðlam, en azimli bir millî kahramandý, tarihimizde eþi
görülmemiþ bir kahramandý. Onun seçtiði yol, Çinin yeni millî kültürünün yoluydu.
4 Mayýs Hareketinden önce Çinin yeni kültürü, eski demokratik bir kültürdü ve dünya burjuvazisinin kapitalist kültür devriminin bir parçasýydý. Ama 4 Mayýs Hareketinden bu yana, Çinin yeni
kültürü, yeni demokratik bir kültür olmuþ ve dünya proletaryasýnýn
sosyalist kültür devriminin bir parçasý haline gelmiþtir.
4 Mayýs Hareketinden önce Çinin yeni kültür hareketine ve
kültür devrimine, hâlâ önder rolü oynayabilecek durumda olan burjuvazi önderlik etmekteydi. Ama 4 Mayýs Hareketinden sonra, burjuvazinin kültür ve ideolojisi, siyasetinden de daha geri bir duruma
düþtü ve burjuvazi artýk hiç bir önder rol oynayamayacak hale geldi. Artýk burjuvazi devrimci dönemlerde belli ölçüde bir müttefik
olarak hizmette bulunabiliyor, buna karþýlýk ittifaka önderlik etme
sorumluluðu kaçýnýlmaz olarak proletaryanýn kültür ve ideolojisine
düþüyordu. Bu, inkâr edilmez bir gerçektir.
Yeni demokratik kültür, geniþ kitlelerin anti-emperyalist ve
anti-feodal kültürüdür; bugün bu kültür, Japonyaya karþý birleþik
cephenin kültürüdür. Bu kültüre herhangi bir sýnýfýn kültür ve ideolojisi deðil, ancak proletaryanýn kültür ve ideolojisi, yani komünizm
ideolojisi önderlik edebilir. Sözün kýsasý, yeni demokratik kültür,
geniþ kitlelerin proletarya önderliðindeki anti-emperyalist ve antifeodal kültürüdür. [sayfa 374]
XIII. DÖRT DÖNEM

Bir kültür devrimi, siyasî ve iktisadî devrimin ideoloji alanýndaki bir yansýmasýdýr ve onun hizmetindedir. Çinde siyasî devrimde olduðu gibi, kültür devriminde de bir birleþik cephe vardýr.
Kültür devrimindeki birleþik cephenin son yirmi yýllýk tarihi,
dört döneme ayrýlabilir. Birinci dönem 1919-1921 arasýndaki iyi yýlý,
ikinci dönem 1921-1927 arasýndaki altý yýlý, üçüncü dönem 19271937 arasýndaki on yýlý ve dördüncü dönem de 1937den günümüze kadarki üç yýlý kapsar.
Birinci dönem, 1919daki 4 Mayýs Hareketiyle baþlar ve
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1921de Çin Komünist Partisinin kurulmasýna kadar uzanýr. Bu döneme damgasýný vuran olay, 4 Mayýs Hareketidir.
4 Mayýs Hareketi, anti-feodal olduðu kadar anti-emperyalist
bir hareketti. Bu hareketin, 1911 Devriminde bulunmayan ve büyük
tarihî önem taþýyan özelliði, feodalizme karþý olduðu kadar emperyalizme karþý da yürüttüðü kararlý ve uzlaþmaz muhalefettir. 4 Mayýs
Hareketi böyle bir niteliðe sahipti, çünkü kapitalizm Çinde bir adým
daha geliþmiþti ve Çinin devrimci aydýnlarý üç büyük emperyalist
devletin, yani Rusya, Almanya ve Avusturya-Macaristanýn yýkýlmasýna, diðer iki büyük emperyalist devletin, yani Ýngiltere ve Fransanýn
zayýflamasýna ve Rusya proletaryasýnýn sosyalist bir devlet kurmasýna ve Almanya, Macaristan ve Ýtalya proletaryasýnýn devrim için
ayaklanmasýna tanýk olmuþlar ve Çin milletinin kurtuluþu için yeni
umutlar belirmiþti. 4 Mayýs Hareketi, dünya devriminin, Rusya devriminin ve Leninin çaðrýsý sonucunda meydana geldi. 4 Mayýs Hareketi, o günün dünya proletarya devriminin bir parçasýydý. O sýrada, Komünist Partisi henüz kurulmamýþ olduðu halde Rusya Devrimini benimseyen ve komünist ideolojinin temel ilkelerini bilen
çok sayýda aydýn vardý. Baþlangýçta, 4 Mayýs Hareketi, halkýn üç
kesiminin, yani komünist aydýnlarýn, devrimci küçük burjuva aydýnlarýnýn ve burjuva aydýnlarýnýn (bu sonuncusu hareketin sað kanadýný oluþturuyordu) cephesinin devrimci hareketiydi. Hareketin eksikliði, aydýnlarla sýnýrlý kalmasý ve iþçilerle köylülerin harekete katýlmamasýydý. Ama 4 Mayýs Hareketi 3 Haziran Hareketine137 dönüþtüðünde, yalnýzca aydýnlarýn deðil, proletaryanýn, küçük burjuvazinin
ve burjuvazinin de katýldýðý hareket ülke çapýnda devrimci bir hareket haline geldi. 4 Mayýs Hareketi sonucunda doðan kültür devrimi,
feodal kültüre [sayfa 375] karþý uzlaþmaz bir muhalefet yürüttü; Çin tarihinin baþlangýcýndan bu yana hiç bir zaman böylesine büyük ve
köklü bir kültür devrimi olmamýþtý. O günlerin iki büyük bayraðý
olan Kahrolsun eski ahlak, yaþasýn yeni ahlak! ve Kahrolsun eski
137
3 Haziran Hareketi, 4 Mayýs yurtsever hareketinin yeni bir aþamasýný oluþturdu.
Pekinde öðrenciler, ordunun ve polisin baský ve zulmüne raðmen 3 Haziran 1919da
mitingler düzenlediler ve konuþmalar yaptýlar. Öðrenciler boykota gitti ve bu hareket
Þanghay, Nanking, Tienzin, Hançov, Vuhan ve Kiyükiyangdaki ve Þantung ve Anvey
Eyaletlerindeki iþçiler ve tüccarlar arasýnda da yayýldý. Böylece 4 Mayýs Hareketi,
proletaryanýn, þehir küçük burjuvazisinin ve millî burjuvazinin katýldýðý geniþ bir kitle
hareketi haline geldi.
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edebiyat, yaþasýn yeni edebiyat! þiarlarýný yükselten kültür devrimi
büyük baþarýlar kazandý. Bu kültür hareketinin o sýralarda iþçiler ve
köylüler arasýnda geniþ ölçüde yayýlmasý henüz mümkün deðildi.
Gerçi Halk için edebiyat þiarý ortaya atýlmýþtý, ama o sýralar halk
sözüyle sadece þehirlerdeki küçük burjuva aydýnlar, yani þehir aydýn zümresi kastediliyordu. 4 Mayýs Hareketi, gerek ideoloji, gerekse kadrolar bakýmýndan, 1921de Çin Komünist Partisinin kurulmasýný, 1925teki 30 Mayýs Hareketini ve Kuzey Seferini hazýrladý. 4
Mayýs Hareketinin sað kanadýný oluþturan burjuva aydýnlarý ikinci
dönemde genellikle düþmanla uzlaþtýlar ve gericiliðin safýna geçtiler.
Çin Komünist Partisinin kurulmasý, 30 Mayýs Hareketi ve Kuzey Seferi gibi olaylarýn damgasýný taþýyan ikinci dönemde, üç sýnýfýn 4 Mayýs Hareketi sýrasýnda kurulan birleþik cephesi devam etti
ve geniþledi. Bu birleþik cepheye köylülük de kazanýldý ve bütün bu
sýnýflarýn siyasî bir birleþik cephesi, yani ilk Guomindang-Komünist
iþbirliði kuruldu. Dr. Sun Yat-sen, yalnýzca büyük 1911 Devrimine
(bu devrim eski döneme ait bir demokratik devrim olduðu halde)
önderlik ettiði için deðil, ayný zamanda dünyanýn gidiþine ayak
uydurmasýný bildiði ve kitlelerin ihtiyaçlarýný karþýladýðý için de büyük
bir insandý. Dr. Sun Yat-sen, devrimci Üç Büyük Siyaseti, yani
Rusyayla ittifaký. Komünist Partisiyle iþbirliðini ve köylülere ve iþçilere
yardým etmeyi ileri sürebilecek Üç Halk Ýlkesine yeni bir anlam
kazandýrarak Üç Büyük Siyasetin yaný sýra yeni Üç Halk Ýlkesini
ortaya koyabilecek yetenekte olduðu için de büyük bir insandý. Daha
önceleri Üç Halk Ýlkesi, eðitim ve yüksek öðrenim alanýný ya da
gençliði pek az etkileyebilmiþti; çünkü emperyalizme, feodal toplum düzenine, feodal kültür ve ideolojiye karþý muhalefet meselelerini ortaya atmamýþtý. Bu, eski Üç Halk Ýlkesiydi; ve eski Üç Halk Ýlkesine, iktidarý ele geçirmeye, baþka bir deyiþle birtakým mevkiler
elde etmeye çalýþan bir grup insanýn sýrf zamana ayak uydurmak
ve siyasî dolaplar çevirmek amacýyla sarýldýðý bir bayrak gözüyle
bakýlmýþtý. Sonra Üç Büyük Siyasetiyle birlikte yeni Üç Halk Ýlkesi
geldi. Guomindang ile Komünist partisi arasýndaki iþbirliði ve her iki
partinin devrimci üyelerinin ortak çabalarý, yeni Üç Halk Ýlkesinin
eðitim ve yüksek [sayfa 376] öðrenim alanýnýn bir kesimine ve öðrenci
gençlik kitlesine kadar uzanarak bütün Çine yayýlmasýný saðladý.
Bu, tamamen, eski Üç Halk Ýlkesinin anti-emperyalist, anti-feodal
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ve yeni demokratik Üç Halk Ýlkesine ve onun Üç Büyük Siyasetine
dönüþmüþ olmasýndan ileri gelmekteydi. Eðer bu geliþme olmasaydý,
Üç Halk Ýlkesinin fikirlerini yaymak mümkün olmayacaktý.
Devrimci Üç Halk Ýlkesi bu dönemde, Guomindang, Komünist Partisi ve bütün devrimci sýnýflarýn birleþik cephesinin siyasî
temeli haline geldi ve komünizm, Üç Halk Ýlkesinin iyi dostu olduðundan, bu ikisi arasýnda bir birleþik cephe yaratýldý. Sosyal sýnýflar açýsýndan bu, proletaryanýn, köylülüðün, þehir küçük
burjuvazisinin ve burjuvazinin birleþik cephesiydi. Ýki parti, çeþitli
bölgelerde Komünist Haftalýk Kýlavuz, Guomindangýn Þanghayda
çýkardýðý Cumhuriyetçi Haber Gazetesi ve diðer gazetelere dayanarak, anti-emperyalizmi ortaklaþa savundular. Konfüçyusa tapýnmaya ve Konfüçyusun kanunlarýný incelemeye dayanan feodal eðitime
karþý ortaklaþa mücadele ettiler. Feodal edebiyata ve klasik dile
ortaklaþa karþý çýktýlar ve yeni edebiyatý ve anti-emperyalist, antifeodal muhtevalý yeni yazý tarzýný, herkesin anlayabileceði yazý tarzýný ortaklaþa geliþtirdiler. Kvantungdaki savaþlar ve Kuzey Seferi
sýrasýnda anti-emperyalist ve anti-feodal fikirler aþýlayarak Çin silahlý kuvvetlerinde reform yaptýlar. Milyonlarca köylü arasýnda Kahrolsun yiyici memurlar! ve Kahrolsun mahallî zorbalar ve mütegallibe! þiarlarý atýldý ve devrimci büyük köylü mücadeleleri baþlatýldý.
Bütün bunlar ve Sovyetler Birliðinin yardýmý sayesinde Kuzey Seferi
zafere ulaþtý. Ne var ki, büyük burjuvazi iktidara gelir gelmez bu
devrime son verdi ve yepyeni bir siyasî durum yarattý.
Üçüncü dönem, 1927-1937 arasýndaki yeni devrimci dönemdi- Ýkinci dönemin sonlarýna doðru devrimci kampta bir deðiþiklik
meydana geldiðinden, yani büyük burjuvazi emperyalist ve feodal
güçlerin karþý-devrimci kampýna geçtiði ve millî burjuvazi de onun
kuyruðuna takýldýðýndan, daha önce devrimci kampta bulunan dört
sýnýftan geriye yalnýzca üç sýnýf, proletarya, köylülük, ve küçük burjuvazinin diðer kesimleri (devrimci aydýnlar dâhil) kalmýþtý. Bunun
sonucunda. Çin devrimi, kitlelere kaçýnýlmaz olarak yalnýzca Çin
Komünist Partisinin önderlik ettiði yeni bir döneme girdi. Bu dönemde, bir yandan karþý-devrimci kuþatma ve bastýrma harekâtlarý açýlýrken, bir yandan da devrim derinlik kazandý. Biri askerî, biri
de kültürel [sayfa 377] olmak üzere iki tür karþý-devrimci kuþatma ve
bastýrma harekâtý vardý. Devrimin kitleler arasýnda derinleþtirilmesi
de iki þekle büründü: Bir yandan toprak devrimi, bir yandan da
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kültür devrimi derinleþti. Emperyalistlerin kýþkýrtmasýyla, bütün ülkenin ve bütün dünyanýn karþý-devrimci güçleri her iki türden
kuþatma ve bastýrma harekâtý için seferber edildi. En azýndan on
yýl süren bu harekâtlar sýrasýnda eþi görülmemiþ bir zulüm uygulandý. Yüz binlerce komünist ve genç öðrenci öldürüldü, milyonlarca
iþçi ve köylü aðýr zulüm ve baský gördü. Anlaþýlan, bütün bu iþlerin
sorumlularý, komünizmin ve Komünist Partisinin kökünün kazýnabileceðinden pek emindiler. Ama sonuç hiç de umduklarý gibi
olmadý; gerek askerî, gerekse kültürel kuþatma ve bastýrma harekâtlarý tam bir baþarýsýzlýða uðradý. Askerî harekât, Kýzýl Ordunun
Japonyaya karþý direnmek için kuzeye ilerlemesiyle, kültürel harekât da 1935te devrimci gençliðin 9 Aralýk Hareketinin patlak vermesiyle sonuçlandý. Ve her iki harekâtýn ortak bir sonucu olarak,
bütün ülke halký uyandý. Bunlar, üç olumlu sonuçtu. En þaþýrtýcý
olaný ise, Guomindangýn kültürel kuþatma ve bastýrma harekâtýnýn, Komünist Partisinin bütün eðitim ve kültür kurumlarýnda tamamen savunmasýz bir durumda bulunduðu Guomindang bölgelerinde
de tamamen baþarýsýzlýkla sonuçlanmasýydý. Neden böyle olmuþtu?
Bunun üzerinde derinlemesine düþünmek gerekmez mi? Komünizme inanan Lu Sun, iþte bu kuþatma ve bastýrma harekâtlarý
sýrasýnda Çin kültür devriminin büyük kahramaný haline geldi.
Karþý-devrimci kuþatma ve bastýrma harekâtlarýnýn olumsuz sonucu ise, ülkemizin Japon emperyalizmi tarafýndan istila edilmesi oldu. Ýþte, on yýl süren o komünizm düþmanlýðýndan bütün
ülke halkýnýn bugün hâlâ þiddetle nefret etmesinin baþlýca nedeni
budur.
Bu dönemdeki mücadelelerde devrimci taraf, halkýn antiemperyalist ve anti-feodal Yeni Demokrasisini ve yeni Üç Halk Ýlkesini savundu. Karþý-devrimci taraf ise, emperyalizmin tahakkümü
altýnda toprak aðasý sýnýfý ile büyük burjuvazinin koalisyonunun zorba yönetimini zorla kabul ettirmeye çalýþtý. Bu zorba yönetim, Dr.
Sun Yat-senin Üç Büyük Siyasetini ve yeni Üç Halk Ýlkesini gerek
siyasî, gerekse kültürel bakýmdan boðazlayarak Çin milletini büyük
felaketlere sürükledi.
Dördüncü dönem, Japonyaya karþý günümüzdeki savaþ dönemidir. Çin devrimi, dolambaçlý bir yol izleyerek yeniden [sayfa 378]
dört sýnýfýn birleþik cephesine ulaþmýþ bulunuyor. Üstelik bugün
birleþik cephenin ufku çok daha geniþ, çünkü bu cephe üst tabaka-
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dan hâkim sýnýflarýn birçok üyesini, orta tabakadan millî burjuvaziyi
ve küçük burjuvaziyi, alt tabakadan da bütün bir proletaryayý kapsýyor. Öyle ki, milletimizin çeþitli sýnýf ve tabakalarý, Japon emperyalizmine karþý kararlýlýkla direnen bir ittifakýn üyeleri haline gelmiþ
bulunuyorlar. Bu dönemin birinci aþamasý, Vuhanýn düþüþüne kadar sürdü. Bu dönemde ülkenin her alanýnda bir canlýlýk görülmekteydi; siyasî bakýmdan bir demokratlaþma eðilimi, kültür bakýmýndan
ise oldukça yaygýn bir faaliyet göze çarpýyordu. Vuhanýn düþmesiyle,
ikinci aþama baþladý. Bu aþamada, siyasî durumda birçok deðiþiklik
meydana geldi; büyük burjuvazinin bir kesimi düþmana teslim oldu,
diðer bir kesimi ise Direnme Savaþýnýn bir an önce son bulmasýný
istiyordu. Bu durum, kültür alanýnda, Yeh Çing,138 Çang Çun-may ve
diðerlerinin gerici faaliyetlerinde ve söz ve basýn özgürlüklerinin
kaldýrýlmasýnda ifadesini buldu.
Bu bunalýmýn üstesinden gelmek için, direnmeye, birliðe ve
ilerlemeye karþý çýkan bütün fikirlere karþý güçlü bir mücadele vermek gerekir. Bu gerici fikirler ezilmediði sürece, zaferden umutlu
olamayýz. Bu mücadele nasýl sonuçlanacaktýr? Bütün ülke halkýnýn
zihnini meþgul eden büyük soru budur. Ýç ve diþ duruma bakacak
olursak, direnme yolunun önüne ne kadar çok engel dikilirse dikilsin Çin halkýnýn mutlaka zafere ulaþacaðýný görürüz. 4 Mayýs Hareketinden bu yana geçen yirmi yýlda kaydedilen ilerleme, hem daha
önceki seksen yýldan çok daha büyüktür, hem de binlerce yýllýk Çin
tarihinde kaydedilen tüm ilerlemeyi geride býrakmýþtýr. Bir de, Çinin
önümüzdeki yirmi yýlda kaydedeceði ilerlemeyi düþünün! Yerli yabancý tüm karanlýk güçlerin kudurgan zulmü, milletimizi büyük bir
felakete sürükledi. Ama bu zulmün kendisi, hâlâ az çok kuvvetli
olduklarý halde, karanlýk güçlerin daha þimdiden ölüm sancýlarý Çekmeye baþladýklarýný ve halkýn adým adým zafere yaklaþtýðýný en açýk
bir þekilde ispatlamýyor mu? Bu, bütün Doðu ve bütün dünya için
olduðu kadar bütün Çin için de doðrudur.
XIV. KÜLTÜRÜN NÝTELÝÐÝ HAKKÝNDA
BAZÎ YANLIÞ FÝKÝRLER

Yeni olan her þey, zorlu ve acýlý mücadelelerden geçilerek
Yeh Çing, Guomindang gizli servisinde satýlmýþ bir yazar olan dönek bir
komünistti.
138
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elde edilir. Bu, iyinin de kötünün de mücadele içinde sýnanýp [sayfa
ispatlandýðý son yirmi yýl boyunca dolambaçlý bir yol izleyen yeni
kültür için de böyledir.
Ýflah olmaz burjuvalar, siyasî iktidar meselesinde olduðu gibi
kültür meselesinde de tamamen yanýlýyorlar. Ne Çindeki bu yeni
dönemin tarihî özelliklerini kavrýyor, ne de kitlelerin yeni demokratik kültürünü kabul ediyorlar. Onlarýn hareket noktasý, burjuva zorbalýðýdýr; ve bu, kültür alanýnda, burjuvazinin kültürel zorbalýðýna
dönüþür. Sözümona Avrupa-Amerikan okulundan139 yetiþme iyi öðrenim görmüþ kimselerin daha önce Guomindang hükümetinin
kültür cephesinde açtýðý komünizmi bastýrma harekâtýna katýlmýþ
olan bir kesimi (yalnýzca bir kesimi diyorum), anlaþýlan þimdide
Guomindang hükümetinin Komünist Partisini kýsýtlama ve yýpratma siyasetini desteklemektedir. Bunlar, iþçilerin ve köylülerin gerek siyaset, gerekse kültür alanýnda baþkaldýrmalarýný istemiyorlar.
Oysa iflah olmaz burjuvalarýn tuttuklarý kültürel zorbalýk yolu tam
bir çýkmaz içindedir; siyasî zorbalýk için olduðu gibi kültürel zorbalýk için de gerekli ön þartlar ülke içinde de, ülke dýþýnda da mevcut
deðildir. Dolayýsýyla, bu kültürel zorbalýðý da rafa kaldýrsalar, iyi
ederler.
Millî kültürümüzün yönlendirilmesine gelince, ona komünist
ideoloji rehberlik etmektedir. Sosyalizmi ve komünizmi iþçi sýnýfý
arasýnda yaymak ve köylülüðü ve halkýn diðer kesimlerini sosyalizm fikirleriyle doðru bir biçimde ve adým adým eðitmek için çok
sýký çalýþmalýyýz. Ama millî kültürümüz bir bütün olarak henüz sosyalist bir kültür deðildir.
Yeni Demokrasinin siyaseti, ekonomisi ve kültürü, proletarya
önderliðinde olduðu için, sosyalizmin bir unsurunu da kapsar; üstelik bu unsur hiç de geliþigüzel bir unsur deðil, belirleyici bir unsurdur. Ama bugüne kadarki siyasî, iktisadî ve kültürel durum bir bütün
olarak alýndýðýnda, sosyalist deðil, yeni demokratiktir. Çünkü bugünkü aþamasýnda Çin devrimi, henüz kapitalizmi ortadan kaldýrmayý amaçlayan bir sosyalist devrim deðil, merkezî görevi yabancý
emperyalizme ve yerli feodalizme karþý savaþmak olan bir burjuva
demokratik devrimdir. Milli kültür alanýnda, var olan millî kültürün
bütünüyle sosyalist bir kültür olduðunu ya da böyle olmasý gerek-
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tiðini düþünmek yanlýþtýr. Böyle düþünmek, komünist ideolojinin
yayýlmasý ile acil bir eylem programýnýn uygulanmasýný; meseleleri
incelemede, araþtýrma yapmada, çalýþma ve kadrolarýn eðitilmesinde komünist bakýþ açýsý ve yöntemin uygulanmasý ile Çin devriminin demokratik [sayfa 380] aþamasýnda millî eðitim ve millî kültür
için genel siyaseti birbirine karýþtýrmak demektir. Sosyalist muhtevaya sahip bir millî kültür, ister istemez, sosyalist bir siyasetin ve
sosyalist bir ekonominin yansýmasý olacaktýr. Gerçi siyasetimizde
ve ekonomimizde sosyalist unsurlar vardýr ve bu sosyalist unsurlar
millî kültürümüzde de yansýmaktadýr; ama toplumumuzu bir bütün
olarak ele alýrsak, henüz sosyalist bir siyaset ve sosyalist bir ekonomimizin bulunmadýðýný görürüz. Bu yüzden de bütünüyle sosyalist
bir millî kültürden söz edilemez. Bugün Çin devrimi dünya proleter
sosyalist devriminin bir parçasý olduðuna göre, Çinin yeni kültürü
de dünya proleter sosyalist yeni kültürünün bir parçasý ve büyük
müttefikidir. Kültürümüzün bu kesimi sosyalist kültürün hayatî unsurlarýný taþýdýðý halde, bir bütün olarak millî kültür, dünya proleter
sosyalist yeni kültürünün akýþýna tamamen sosyalist bir kültür olarak deðil, geniþ kitlelerin anti-emperyalist ve anti-feodal yeni demokratik kültürü olarak katýlmaktadýr. Ve günümüzde Çin devrimi
proletarya önderliði olmadan gerçekleþemeyeceðine göre, Çinin
Ýyeni kültürü de proletaryanýn kültür ve ideolojisinin, yani komünist
ideolojinin önderliði olmadan olamaz. Ama bugünkü aþamada böyle
bir önderlik, anti-emperyalist ve anti-feodal siyasî ve kültürel bir
devrimde halk kitlelerine önderlik etmek demektir; dolayýsýyla, bir
bütün olarak alýndýðýnda Çinin yeni millî kültürünün muhtevasý hâlâ
yeni demokratiktir.
Hiç þüphe yok ki, komünist fikirleri daha geniþ ölçüde yaymanýn ve Marksizm-Leninizmin öðrenilmesini daha da hýzlandýrmanýn þimdi tam zamanýdýr. Aksi takdirde, hem Çin devrimini sosyalizm aþamasýna ilerletemeyiz, hem de bugünkü demokratik devrimi zafere ulaþtýramayýz, Ama gene de komünist toplum düzeni
hakkýndaki propaganda ve komünist fikirlerin yayýlmasý ile yeni demokratik eylem programýnýn pratikte uygulanýþýný birbirinden ayýrmamýz gerekir. Ayný þekilde, meseleleri incelemede, araþtýrma yapmada, çalýþma ve kadrolarýn eðitilmesinde komünist teori ve yöntem
ile bir bütün olarak millî kültürün yeni demokratik çizgisini de birbirinden ayýrmamýz gerekir. Bu ikisini birbirine karýþtýrmak hiç þüphesiz
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yanlýþ olur.
Böylece görülüyor ki, bugünkü aþamada Çinin yeni millî kültürünün muhtevasý, ne burjuva kültür zorbalýðý, re de proleter sosyalizmidir. Bugünkü aþamada Çinin yeni millî kültürünün muhtevasý,
proleter sosyalist kültür ve ideoloji önderliðinde kitlelerin anti-emperyalist ve anti-feodal Yeni Demokrasisidir. [sayfa 381]
XV. MÝLLÎ VE BÝLÝMSEL BÝR KÝTLE KÜLTÜRÜ

Yeni demokratik kültür, millîdir; emperyalist boyunduruða
karþý çýkar ve Cin milletinin onurunu ve baðýmsýzlýðýný savunur. Kendi
milletimizin malýdýr ve kendi millî özelliklerimizi taþýr. Yeni demokratik kültür, bütün öteki milletlerin sosyalist ya da yeni demokratik
kültürleriyle birleþir; bunlar birbirlerine öylesine baðlýdýrlar ki, birbirlerine katkýda bulunarak ve birbirlerinin geliþmesine yardýmcý olarak yeni bir dünya kültürü oluþtururlar. Ama devrimci bir millî kültür
olarak yeni demokratik kültür, hiç bir milletin hiç bir gerici emperyalist kültürüyle asla birleþmez. Çinin, kendi kültürünü geliþtirmek
için, yabancý ilerici kültürü geniþ ölçüde özümlemesi gerekmektedir, çünkü bu geçmiþte yeterince yapýlmamýþtýr. Bugün, yalnýzca
günümüzdeki sosyalist ve yeni demokratik kültürlerde deðil, ayný
zamanda öteki milletlerin daha önceki kültürlerinde, mesela çeþitli
kapitalist ülkelerin Aydýnlanma Çaðýndaki kültürlerinde de bizim
için yararlý olan her þeyi özümlemeliyiz. Ama bu yabancý malzemenin tek bir zerresini bile eleþtiriden geçirmeden yutmamalý ve onu
yediðimiz yemeðe uyguladýðýmýz iþlemden geçirmeli, yani ilk önce
çiðnemeli, sonra midemizin ve baðýrsaklarýmýzýn salgýlarýnýn iþlemine
terketmeli, sonra da sindirilecek besin ile dýþarýya atýlacak posayý
birbirinden ayýrmalýyýz; beslenebilmek için, böyle yapmak zorundayýz. Toptan batýlýlaþmayý140 savunmak yanlýþtýr. Çin, yabancý malzemenin mekanik bir biçimde benimsenmesinden çok çekmiþtir.
Ayný þekilde, Çinli komünistler, Marksizmi Çine uygularken, Marksizmin evrensel gerçeði ile Çin devriminin somut pratiðini tam ve
doðru bir biçimde birleþtirmelidirler; ya da baþka bir deyiþle, Marksizmin evrensel gerçeði Çinin kendine has millî özellikleriyle
140
Bütünüyle batýlýlaþma, batýnýn köhnemiþ bireyci burjuva kültürünü göklere
çýkaran ve kapitalist Avrupa ve Amerikanýn körü körüne taklit edilmesini savunan
batýlýlaþmýþ bazý Çinli burjuva aydýnlarýnýn savunduðu bir görüþtü.
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birleþtirilir ve belli bir millî biçim alýrsa, yararlý olabilir. Marksizm,
yalnýzca bir formül olarak sübjektif bir biçimde uygulanamaz. Formülleri putlaþtýran Marksistler, Marksizmi ve Çin devrimini hafife
almaktan baþka bir þey yapmýyorlar. Çin devriminin saflarýnda böylelerinin yeri yoktur. Çin kültürünün kendine özgü bir biçimi, yani
millî bir biçimi olmalýdýr. Biçimde millî, muhtevada yeni demokratik; iþte bugünkü yeni kültürümüz.
Yeni demokratik kültür, bilimseldir. Feodal ve batýl inançlara
dayanan her türlü fikre karþýdýr; gerçeði olgularda aramayý, objektif
gerçeði ve teori ile pratiðin birliðini savunur. Bu [sayfa 382] noktada,
Çin proletaryasýnýn bilimsel düþüncesi ile ilerici olan Çinli burjuva
materyalistleri ve doða bilimcileri arasýnda emperyalizme, feodalizme ve batýl inançlara karþý bir birleþik cephe kurmak mümkündür;
ama herhangi bir gerici idealizm ile birleþik cephe kurulmasý söz
konusu olamaz. Komünistler, siyasî eylem alanýnda, bazý idealistlerle ve hatta dindar kiþilerle anti-emperyalist ve anti-feodal bir
birleþik cephe kurabilirler; ama onlarýn idealizmine ve dinî öðretilerine hiç bir zaman göz yumamazlar. Çinin yüzyýllarca süren feodal
toplumunda parlak bir eski kültür yaratýlmýþtýr. Yeni millî kültürümüzü geliþtirmek ve kendimize olan millî güvenimizi artýrmak için,
bu eski kültürün geliþmesini incelemek, onun feodal süprüntülerini
reddetmek ve demokratik özünü benimsemek zorunludur; ama
hiç bir þeyi eleþtiriden geçirmeden benimsememeliyiz. Halkýn belli
ölçüde demokratik ve devrimci nitelikteki eski güzel kültürü ile
eski feodal hâkim sýnýfýn bütün çürümüþlüðünü birbirinden mutlaka ayýrmak gerekir. Çinin bugünkü yeni siyaseti ve yeni ekonomisi,
eski siyasetinin ve eski ekonomisinin baðrýndan çýkmýþtýr; ayný þekilde, Çinin yeni kültürü de eski kültürünün baðrýndan çýkmýþtýr.
Dolayýsýyla, kendi tarihimize saygý göstermeli, onunla olan baðlarýmýzý koparmamalýyýz. Ama tarihe saygý göstermek demek, onu bir
bilim olarak doðru, deðerlendirmek ve onun diyalektik geliþmesine
saygý duymak demektir; yoksa bugünü bir kenara býrakarak geçmiþi
göklere çýkarmak ve feodal zehirin her bir zerresini övmek demek
deðildir. Önemli olan, kitlelerin ve öðrenci gençlerin geriye deðil,
ileriye dönük olmalarýný saðlamak için onlara yol göstermektir.
Yeni demokratik kültür demokratiktir, çünkü geniþ kitlelerin
malýdýr. Nüfusumuzun yüzde doksanýndan fazlasýný meydana getiren çalýþan iþçi ve köylü kitlelerine hizmet etmeli ve Giderek onla-
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rýn kendi kültürü haline gelmelidir. Devrimci kadrolara verilen bilgi
ile devrimci kitlelere verilen bilgi arasýnda, kültür düzeyinin yükseltilmesi ile yaygýnlaþtýrýlmasý arasýnda sýký bir bað olduðu gibi, belli
bir farklýlýk da vardýr. Devrimci kültür, geniþ halk kitleleri için güçlü
bir devrimci silahtýr. Hem devrimden önceki ideolojik zemini hazýrlar, hem de devrim sýrasýnda genel devrimci cephe içinde önemli
ve aslýnda zorunlu bir mücadele cephesi oluþturur. Devrimci kültür
çalýþmalarýna katýlanlar, bu kültür cephesinin çeþitli kademelerdeki
komutanlarýdýrlar. Devrimci teori olmadan, hiç bir devrimci hareket [sayfa 383] olamaz141 bu sözlerden, kültür hareketinin devrimci
hareketin pratiði için ne kadar önemli olduðunu anlayabiliriz. Gerek
kültür hareketleri, gerekse pratik hareketler kitlelerin malý olmalýdýrlar. Bu yüzden, Japonyaya karþý savaþta, bütün ilerici kültür iþçileri
kendi kültür müfrezelerine, yani geniþ kitlelere sahip olmalýdýrlar.
Halka yakýn olmayan bir devrimci kültür iþçisi, barutu düþmaný altetmeye yetmeyen, ordusuz bir komutana benzer. Bunun için yazý
dili gerekli þartlar içinde düzeltilmeli ve halkýn konuþma diline
yaklaþtýrýlmalýdýr. Çünkü önemle belirtmek gerekir ki, devrimci kültürümüzün bitmez tükenmez kaynaðý halktýr.
Millî ve bilimsel bir kitle kültürü; iþte halkýn anti-emperyalist
ve anti-feodal kültürü, Yeni Demokrasinin kültürü, Çin milletinin
yeni kültürü budur.
Kurmak istediðimiz demokratik cumhuriyet, bu ada layýk
olan Çin Cumhuriyeti ve yeni Çin, ancak Yeni Demokrasinin siyasetini, ekonomisini ve kültürünü birleþtirmekle gerçekleþecektir.
Ýþte, Yeni Çin göründü. Hep birlikte selamlayalým!
Direkleri ufukta belirdi. Onu hep birlikte sevinçle karþýlayalým?
Ellerimizi kaldýrýp selamlayalým. Yeni Çin bizimdir! [sayfa
384]

141
V. Ý. Lenin, Ne Yapmalý, Bütün Eserleri, Ýng. bas., FLPH, Moskova 1961, Cilt
V, s. 369.
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TESLÝMÝYET TEHLÝKESÝNÝ ALTEDELÝM VE
DURUMU DAHA ÝYÝYE DÖNÜÞTÜRMEYE ÇALIÞALIM*
28 Ocak 1940

Son geliþmeler, Merkez Komitesinin deðerlendirmelerinin
doðruluðunu ispatlamaktadýr. Büyük toprak aðasý sýnýfýnýn ve büyük
burjuvazinin izlediði teslimiyet çizgisi, proletaryanýn, köylülüðün, þehir
küçük burjuvazisinin ve orta burjuvazinin izlediði silahlý direnme
çizgisine tamamen aykýrý düþmektedir ve bu iki çizgi arasýnda mücadele vardýr. Þu anda her iki çizgi de mevcuttur ve ilerde biri ya da
diðeri üstün gelebilir. Bu mesele ile ilgili olarak, bütün Partili yoldaþlarýmýz, çeþitli yerlerde meydana gelen vahim teslimiyet, anti-komünizm ve gerileme durumlarýný birbirinden kopuk olaylar olarak
görmemelidirler. Bunlarýn ciddiyetini kavramalý, onlarla kararlý bir
þekilde mücadele etmeli ve etkileri karþýsýnda çaresizliðe kapýlmamalýyýz. Eðer böyle bir ruhtan ve bu türden olaylarla etkili bir þekilde
baþ edecek doðru bir siyasetten yoksunsak, Guomindang iflah olmazlarýnýn Komünist Partisini askerî ve siyasî bakýmdan kýsýtlamaya devam etmelerine göz yumarsak ve eðer her an birleþik
* Bu yazý, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi adýna Mao Zedung yoldaþ
tarafýndan yazýlmýþ bir parti talimatýydý.
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cephenin parçalanacaðý korkusuyla yaþarsak, o zaman, Direnme
Savaþý tehlikeye girer, ülkenin her yanýnda teslimiyet ve anti-komünizm yayýlýr ve birleþik cephenin parçalanmasý gerçek bir tehlike
haline gelir. Ama, sürekli direnme, birlik ve ilerleme için mücadelemiz bakýmýndan birçok elveriþli objektif þartýn ülke içinde ve dýþýnda
hâlâ mevcut olduðu açýkça ortaya konmalýdýr. Mesela, Japonyanýn
Çine karþý siyaseti her zamanki katýlýðýný korumaktadýr; bir Uzak
[sayfa 388] Doðu Münih konferansý tezgâhlamak çok zordur, çünkü
aralarýndaki çeliþmelerin nispeten azalmasýna raðmen Japonya ile
Ýngiltere, ABD ve Fransa arasýnda gerçek bir uzlaþma olmamýþtýr,
Avrupa savaþýndan sonra Ýngilterenin ve Fransanýn doðudaki durumlarý zayýflamýþtýr ye Sovyetler Birliði Çine faal olarak yardým
etmektedir, iþte bunlar, Guomindangýn teslim olmasýný, uzlaþmasýný
ya da ülke çapýnda bir anti-komünist savaþ baþlatmasýný zorlaþtýran
uluslararasý etkenlerdir. Yurt içinde Komünist Partisi, Sekizinci Yol
Ordusu ve Yeni Dördüncü Ordu teslimiyete kararlý bir þekilde karþý
çýkýyor ve direnme ve birlik siyasetini savunuyorlar, ara sýnýflar da
teslimiyete karþýdýrlar ve Guomindang içindeki teslimiyetçiler ve
iflah olmazlar iktidarda olduklarý halde sayýca azýnlýktadýrlar. Ýþte
bunlar da, Guomindangýn teslim olmasýný, uzlaþmasýný ya da ülke
çapýnda bir anti-komünist savaþ baþlatmasýný zorlaþtýran iç etkenlerdir. Bu þartlar altýnda Partimizin iki yönlü bir görevi vardýr. Partimiz bir yandan, teslimiyetçilerin ve iflah olmazlarýn askerî ve siyasî
saldýrýlarýna kararlýlýkla karþý koymalýdýr. Öte yandan da, siyasî partilerin, hükümet organlarýnýn, silahlý kuvvetlerin, sivil halkýn ve aydýnlarýn birleþik cephesini aktif bir þekilde geliþtirmelidir. Guomindangýn, ara sýnýflarýn ve Japonyaya karþý savaþan ordulardaki sempatizanlarýn çoðunluðunu kazanmak, kitle hareketini derinleþtirmek, aydýnlarý kazanmak, Japon aleyhtarý üs bölgelerini saðlamlaþtýrmak
Japon aleyhtarý silahlý kuvvetleri ve Japon aleyhtarý siyasî iktidar organlarýný geniþletmek. Partimizi saðlamlaþtýrmak ve ilerlemesini
teminat altýna almak için elinden gelen her þeyi yapmalýdýr. Bu
görevleri bir arada yürütürsek, büyük toprak aðalarýnýn ve büyük
burjuvazinin yarattýðý teslimiyet tehlikesini altedebilir ye genel durumu daha iyiye dönüþtürebiliriz. Bu yüzden Partinin þimdiki genel
siyaseti, durumu daha iyiye dönüþtürmeye çalýþmak ve ayný zamanda þimdiye kadar sýnýrlý ve mahallî çapta baþ göstermiþ olan
beklenmedik tehlikelere karþý tetikte olmaktýr.
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Artýk Vang Çing-vey ihanet anlaþmasýný142 ilan ettiðine ve Çan
Kay-þek de bütün millete çaðrýda bulunduðu mesajýný Yayýnladýðýna göre, barýþ için yapýlan ajitasyon hiç þüphesiz gerileyecek ve
direnmeden yana olan güçler büyüyecektir. Öte yandan Komünist
Partisinin askerî ve siyasî bakýmdan kýsýtlanmasý devam edecek,
mahallî nitelikteki olaylar artacak ve Guomindang bize saldýrabilmek için sözümona yabancý [sayfa 389] düþmana karþý birleþmeye
aðýrlýk verebilecektir. Bunun nedeni, direnmeden ve ilerlemeden
yana olan güçlerin, yakýn bir gelecekte, teslimiyetten ve gerilemeden yana olan güçleri altedecek kadar güç toplayacak durumda
olmamalarýdýr. Siyasetimiz, ülkenin, Komünist Partisi örgütlerinin
bulunduðu her yerinde Vang Çing-veyin ihanet anlaþmasýna karþý
yürütülen propaganda kampanyasýný yaymak için hiç bir çabayý esirgememektir. Çan Kay-þek, mesajýnda, Direnme Savaþýný sürdüreceðini belirtiyor, fakat ne millî birliði güçlendirme ihtiyacý üzerinde
duruyor, ne de direnme ve ilerlemede sebat etmek için herhangi
bir siyasetten söz ediyor. Böyle bir siyaset olmadan savaþta sebat
etmek imkânsýzdýr. Bu yüzden, Vang Çing-veye karþý yürüttüðümüz kampanyada þu noktalar üzerinde önemle durmalayýz: (1) Direnme Savaþýný yürütme millî siyasetini sonuna kadar destekleyelim
ve Vang Çing-veyin ihanet anlaþmasýna karþý çýkalým; (2) bütün
ülke birleþmeli ve hain Vang Çing-veyi ve onun kukla merkezî hükümetini de-virmelidir; (3) Guomindang-Komünist iþbirliðini destekleyelim ve Vang Çing-veyin anti-komünist siyasetini yerle bir
edelim; (4) anti-komünizm, Vang Çing-veyin Japonyaya karþý
142
Vang Çing-vey 1939 sonunda Japon saldýrganlarýyla Çin-Japon Ýliþkilerinin
Yeniden Düzenlenmesi Ýçin Program adlý gizli bir ihanet anlaþmasý imzaladý. Bu
programýn baþlýca maddelerine göre:
(1) Kuzeydoðu Çin Japonyaya verilecek ve Moðol Topraklarý (yani o zamanki
Suiyuan, Çahar ve Kuzey Þansi), Kuzey Çin, aþaðý Yangze vadisi ve Güney Çin
adalarý, Çin-Japon yakýn iþbirliði bölgeleri olarak, yani Japon askerlerinin sürekli
iþgali altýndaki bölgeler olarak ayrýlacaktý.
(2) Merkezî hükümetten mahallî hükümetlere kadar, kukla rejim Japon
danýþmalarýnýn ve görevlilerinin denetimi altýnda bulunacaktý.
(3) Kukla birlikler ve polis, Japon askerî uzmanlarý tarafýndan eðitilecek ve
donatýmlarý Japonya tarafýndan saðlanacaktý.
(4) Kukla hükümetin malî ve iktisadî siyasetleri, sanayi ve tarým iþletmeleri ve
ulaþým ve haberleþme araçlarý Japonya tarafýndan kontrol edilecek ve Çinin doðal
kaynaklan Japonya tarafýndan serbestçe iþletilecekti.
(5) Bütün Japon aleyhtarý faaliyetler yasaklanacaktý.
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birleþik cepheyi bölme yönünde giriþtiði bir komplodur; kahrolsun
Vang Çing-vey soyundan gizli hainler; (5) millî birliði güçlendirelim
ve ülke içindeki sürtüþmeyi bertaraf edelim; (6) siyasî reformlar
yapalým, anayasa hareketini baþlatalým ve demokrasiyi kuralým; (7)
siyasî partiler üzerindeki yasaklarý kaldýralým ve Japonyaya karþý
olan parti ve gruplara meþruluk kazandýralým; (8) Japonlara ve hainlere karþý savaþmak için, halkýn söz ve toplanma hürriyetini teminat
altýna alalým; (9) Japon aleyhtarý üs bölgelerini saðlamlaþtýralým ve
Vang Çin-vey soyundan hainlerin yýkýcý komplolarýna karþý çýkalým;
(10) savaþta gerçekten iyi savaþan birlikleri destekleyelim ve cephelere gerekli ikmali yapalým; ve (11) Direnme davasýna yardýmcý
olacak kültürel faaliyetleri teþvik edelim, ilerici gençliði koruyalým
ve iþbirlikçi görüþlerin her türlü yansýmasýný mahkum edelim. Yukarýdaki sloganlar halka yaygýn bir þekilde duyurulmalýdýr. Çok sayýda makale, bildiri ve broþür yayýnlanmalý, konuþmalar yapýlmalý ve
bunlara mahallî þartlara uygun daha baþka sloganlar da eklenmelidir.
Vang Çing-veyin ihanet anlaþmasýný teþhir etmek üzere
Yenanda 1 Þubatta bir miting yapýlacaktýr. Teslimiyete, iþbirlikçilere
ve sürtüþmeye karþý ülke çapýnda bir muhalefet [sayfa 390] yaratmak
üzere Þubatýn baþýnda ya da ortalarýnda her kesimden halkla ve
Guomindangýn Japon aleyhtarý üyeleriyle birlikte her bölgede buna
benzer mitingler düzenlemeliyiz. [sayfa 391]
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JAPONYAYA KARÞI OLAN BÜTÜN GÜÇLERÝ
BÝRLEÞTÝRELÝM VE ANTÝ-KOMÜNÝST ÝFLAH OLMAZLARA
KARÞI MÜCADELE EDELÝM*
1 Þubat 1940

Bizler, Yenanýn her kesimden halký, bugün niçin burada toplandýk? Burada, hain Vang Çing-veyi mahkûm etmek, bütün Japon aleyhtarý güçleri birleþtirmek ve anti-komünist iflah olmazlarla
mücadele için bulunuyoruz.
Biz Komünistler, Japon emperyalizminin, Çini boyunduruk
altýna alma siyasetinde kararlý olduðunu her fýrsatta belirtmiþizdir.
Japonyada hangi hükümet baþa gelirse gelsin, Çini boyunduruk
altýna alma ve bir sömürge haline getirme temel siyasetini deðiþtirmeyecektir. Bu gerçek karþýsýnda, Çin büyük burjuvazisinin Japon yanlýsý kesiminin siyasî temsilcisi olan Vang Çing-vey dehþete
kapýlarak Japonyanýn dizlerine kapanýyor ve Çini Japon emperyalizmine peþkeþ çeken bir ihanet anlaþmasý imzalýyor. Dahasý, Japon
aleyhtarý hükümete ve orduya karþý bir kukla hükümet ve kukla
ordu kurmaya niyetleniyor. Son zamanlarda Çang Kay-þeke karþý
muhalefetten hemen hemen hiç söz etmedi ve onun Çan ile
ittifaka yöneldiði söyleniyor. Anti-komünizm, Japonyanýn da, Vang
* Mao Zedung yoldaþ bu konuþmayý, Vang Çing-veyi mahkûm etmek üzere
Yenanda düzenlenen bir mitingde yaptý.
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Çing-veyin de esas amacýdýr. Japonyaya karþý savaþta en kararlý
olanýn Komünist Partisi olduðunu ve Guomindang-Komünist iþbirliðinin direnme bakýmýndan daha büyük bir güç teþkil ettiðini bildiklerinden, bu iþbirliðini parçalamak ve iki partiyi bölmek, hatta
birbirine düþürmek için ellerinden geleni yapýyorlar. Bu yüzden,
Guomindang içindeki iflah olmazlarý kullanarak her yerde olay çýkarmak istediler. Hunanda Pinkiang [sayfa 392] katliamý143 oldu; Honanda
Çuehþan katliamý144 oldu; Þanside eski ordu yeni orduya saldýrdý145
Hopeyde Çang Yin-vu Sekizinci Yol Ordusuna saldýrdý146; Þantungda
Çin Çi-cung gerillalara saldýrdý147; Doðu Hupehde Çeng Çu-huay
beþ-altý yüz kadar komünisti öldürdü148; Þensi-Kansu-Ningsia Sýnýr
Bölgesinde ise iflah olmazlar içerden bir casus þebekesi kurmaya,
dýþardan da bölgeyi abluka altýna almaya çalýþýyor ve silahlý bir
saldýrýya hazýrlanýyorlar.149 Ayrýca çok sayýda ilerici genci tutukla143
Pinkiang katliamý için, bu ciltteki Gericiler Cezalandýrýlmalýdýr adlý makalenin
1. dipnotuna bakýnýz.
144
Çuehþan katliamý, 11 Kasým 1939da 1800den fazla Guomindang gizli ajaný
ve askeri Honanýn Çuehþan ilindeki Çuku kasabasýnda Yeni Dördüncü Ordunun
irtibat merkezlerine saldýrdýðý zaman meydana geldi. Japonyaya karþý savaþta
yaralanan Yeni Dördüncü Ordu subay ve askerleri ile bunlarýn ailelerinin fertleri de
dâhil olmak üzere iki yüzü aþkýn insan katledildi.
145
Eski ordu derken, Þansideki Guomindang savaþ aðasý Yen Si-þan emrindeki
birlikler kastediliyor; Japon aleyhtarý Ýntihar Müfrezeleri diye bilinen yeni ordu,
Komünist Partisinin önderliðinde ve etkisinde geliþen Þansideki Japon aleyhtarý
halk ordumuzdu. Aralýk 1939da Çan Kay-þek ve Yen Si-þan bu müfrezelere saldýrmak
için Batý Þanside altý kolordu kurdular, fakat büyük bir bozguna uðradýlar. Ayný
zamanda Yenin Güneydoðu Þansideki birlikleri, Japon aleyhtarý demokratik il
hükümetlerine ve Yang çeng-Çin çeng bölgesindeki kitle örgütlerine saldýrdý ve çok
sayýda Komünisti ve ilericiyi katletti.
146
Hopeyde Guomindang haydutlarýnýn barýþý koruma müfrezelerinin komutaný
olan Çang Yin-vu, 1939 Haziranmda Hopeyin Þensien ilindeki Sekizinci Yol
Ordusunun irtibat merkezlerine bir baskýn yaptý ve Ordunun 400den fazla kadrosunu
ve askerini katletti.
147
Nisan 1939da Þen Hung-liehin talimatý üzerine, Þantung daki Guomindang
valisi Çin Çi-cungun eþkýya alayý, Poþandaki Sekizinci Yol Ordusunun Þantung
koluna baðlý Üçüncü Gerilla Müfrezesine saldýrdý ve alay subaylarý dâhil olmak
üzere 400 kiþiyi öldürdü.
148
Eylül 1939da Doðu Hupehde Guomindang askerî komutaný olan Çeng Cuhuay Yeni Dördüncü Ordunun irtibat merkezlerine saldýrdý ve beþ yüz ile altý yüz
arasýnda Komünisti öldürdü.
149
1939 kýþýndan 1940 baharýna kadar Guomindang birlikleri, Þensi-Kansu-Ningsia
Sýnýr Bölgesinde Çunhua, Sunyi, Çenning, Ningsien ve Çenyuan kasabalarýný ele
geçirdi.
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dýlar ve onlarý toplama kamplarýna150 attýlar; Komünist Partisinin
tasfiye edilmesi, Þensi-Kansu-Nigsia Sýnýr Bölgesinin laðvedilmesi
ve Sekizinci Yol Ordusunun ve Yeni Dördüncü Ordunun daðýtýlmasý
yolunda gerici önerilerde bulunmasý için metafizik bezirgâný Çang
Çun-mayý kiraladýlar; Komünist Partisini küçük düþürücü makaleler yazmasý için Troçkist Yeh, Çing ve diðerlerini satýn aldýlar. Bütün
bunlarýn bir tek amacý vardýr: Japonyaya karþý direniþi kýrmak ve
Çin halkýný sömürge köleleri haline getirmek.151
Böylece Vang Çing-vey kliði ve Guomindang içindeki antikomünist iflah olmazlar, biri içerden biri dýþardan, iþbirliði halinde
çalýþarak büyük bir kargaþalýk yaratmýþlardýr.
Bu durum, Japonyaya karþý direniþin artýk sona erdiðini ve
Guomindangýn bütün üyelerinin karþý çýkýlmasý gereken alçaklar
olduðunu düþünen birçok kiþiyi çok öfkelendirdi. Bu öfkelerinin
tamamen haklý olduðunu kabul etmeliyiz, böylesine vahim bir durum karþýsýnda kim öfkelenmez? Fakat ne Japonyaya karþý direniþ
sona ermiþtir, ne de Guomindangýn bütün üyeleri alçaktýr. Guomindangýn farklý kesimlerine karþý farklý siyasetler benimsenmelidir. Sekizinci Yol Ordusunu ve Yeni Dördüncü Orduyu arkadan vurmak, Pinkiang ve Çueh-þandaki katliamlarý yapmak, Sýnýr Bölgesini
parçalamak ve ilerici ordulara, örgütlere ve ilerici kimselere saldýrmak cüretini gösteren vicdansýz alçaklara hoþgörü gösterilmemeli,
ayný þekilde karþýlýk verilmelidir; onlara herhangi bir taviz vermek
söz konusu olamaz. Bunlar o kadar vicdansýz insanlar ki, millî düþmanýmýz sýnýrlarýmýzýn ta içlerine girdikten sonra bile sürtüþmeye
yol açýyor, katliamlar yapýyor ve nifak yaratýyorlar. Ne düþünürlerse
düþünsünler, gerçekte Japonyaya ve Vang Çing-veye yardým edi150
Alman ve Ýtalyan faþistlerini taklit eden Guomindang gericileri, Japonyaya
karþý savaþ sýrasýnda kuzeybatýda Lançov ve Siandan, güneydoðuda Kançov ve
Þang Caoya uzanan birçok toplama kampý kurdular. Birçok komünist, yurtsever ve
ilerici genç bu kamplara atýldý.
151
1938 Ekiminde Vuhanýn düþüþünden sonra Guomindang anti-komünist
faaliyetlerini yoðunlaþtýrdý. Þubat 1939da Çan Kay-þek Komünist Meselesini
Halletmek Ýçin Tedbirler ve Japon Ýþgali Altýndaki Bölgelerde Komünistlerin
Faaliyetlerine Karþý Korunma Tedbirleri gibi belgeleri gizlice yayýnladý ve
Guomindang kontrolü altýndaki bölgelerde Komünist Partisini siyasî olarak bastýrma
faaliyetini ve Orta ve Güney Çindeki askerî saldýrýlarýný hýzlandýrdý. Ve nihayet,
Aralýk 1939dan Mart 1940a kadar süren ilk geniþ çapta anti-komünist saldýrýya
giriþti.
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yorlar ye bunlarýn bazýlarý ta baþýndan beri gizli hainlerdir. Onlarý
cezalandýrmamak hata olur ve iþbirlikçilere ve hainlere gün doðar;
millî direniþe ve anavatanýmýza ihanet ve alçaklarý birleþik cepheyi
parçalamaya [sayfa 393] buyur etmek olur. Böyle bir hareket Partimizin
siyasetini ihlal etmek demektir. Buna karþýlýk, teslimiyetçilere ve
anti-komünist iflah olmazlara darbe vurma siyasetinin tek amacý,
Japonyaya karþý direnmeyi sürdürmek ve Japonyaya karþý birleþik
cepheyi korumaktýr. Bu yüzden, teslimiyetçiler ve anti-komünist iflah
olmazlar dýþýnda kalan. Direnme Savaþýna sadýk Guomindang üyelerine karþý iyi niyetli olmalýyýz; onlarla birleþmeli, onlara saygý göstermeli ve ülkemizin durumunu düzeltmek için onlarla uzun süreli
iþbirliðimizi sürdürmeye istekli olmalýyýz. Bunun aksine hareket eden,
Partinin siyasetini ihlal etmiþ olur.
Partimizin siyaseti iki yönlüdür: Bir yandan, bütün ilerici güçleri ve Japonyaya karþý direnme davasýna sadýk kalan herkesi
birleþtirmek; öte yandan da bütün insafsýz alçaklara, teslimiyetçilere ve anti-komünist iflah olmazlara karþý çýkmak. Siyasetimizin her
iki yönünün de bir tek hedefi vardýr: Durumu daha iyiye dönüþtürmek ve Japonyayý yenilgiye uðratmak. Komünist Partisinin ve bütün
ülke halkýnýn görevi, direnmeden ve ilerlemeden yana olan bütün
güçleri birleþtirmek, teslimiyetten ve gerilemeden yana olan bütün
güçlere karþý mücadele etmek, þimdiki çöküntüye son vermek ve
durumu daha iyiye dönüþtürmek için vargücüyle çalýþmaktýr. Temel
siyasetimiz budur. Biz iyimseriz, hiç bir zaman kötümserliðe ya da
ümitsizliðe kapýlmayacaðýz. Teslimiyetçilerin ve anti-komünist iflah
olmazlarýn hiç bir saldýrýsýndan korkmuyoruz. Onlarý yerle bir etmeliyiz ve mutlaka da edeceðiz. Çin mutlaka millî baðýmsýzlýðýný elde
edecek ve asla yok olup gitmeyecektir. Çin mutlaka ilerleyecektir,
þimdiki gerileme sadece geçici bir olgudur.
Bugünkü toplantýmýzda, bütün ülke halkýna, bütün milletin
birliðinin ve ilerlemesinin Direnme Savaþý için vazgeçilmez olduðunu da bütün açýklýðýyla göstermek istiyoruz. Bazýlarý sadece direnmeye aðýrlýk veriyor, birlik ve ilerlemeye aðýrlýk vermede isteksizlik
gösteriyor, hatta bunun sözünü bile etmiyorlar. Bu yanlýþtýr. Gerçek
ve saðlam bir birlik olmadan, hýzlý ve elle tutulur bir ilerleme olmadan Direnme Savaþý nasýl sürdürülebilir? Guomindang içindeki antikomünist iflah olmazlar birleþmeye aðýrlýk veriyorlar, fakat onlarýn
sözümona birleþmesi gerçek deðil, sahtedir; mantýklý bir birleþme
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deðil, mantýða aykýrý bir birleþmedir; özde bir birleþme deðil, biçimde bir birleþmedir. Birleþme çýðlýklarý atýyorlar; ama asýl istedikleri,
Komünist Partisi, Sekizinci Yol Ordusu, Yeni Dördüncü Ordu ve
Þensi-Kansu-Ningsia Sýnýr Bölgesi var oldukça Çinin [sayfa 394]
birleþtirilemeyeceði bahanesiyle, bunlarý tasfiye etmektir. Onlar her
þeyi Guomindanga devretmek ve tek parti diktatörlüklerini sadece
devam ettirmek deðil, ayný zamanda geniþletmek de istiyorlar. Böyle
bir þey gerçekleþtiði takdirde, nasýl bir birleþme söz konusu olabilir?
Doðrusunu isterseniz. Komünist Partisi, Sekizinci Yol Ordusu ve Yeni
Dördüncü Ordu ve Þensi-Kansu-Ningsia Sýnýr Bölgesi öne çýkýp da
iç savaþa son vermeyi ve Japonyaya karþý direnme için birleþmeyi
samimiyetle savunmamýþ olsaydý, Japonyaya Karþý Millî Birleþik Cepheye önayak olacak ve Sian Olayýnýn barýþçý bir çözüme baðlanmasýnda baþý çekecek kimse bulunmayacak ve Japonyaya karþý
hiç bir direnme imkâný kalmayacaktý. Ve eðer bugün Komünist
Partisi, Sekizinci Yol Ordusu, Yeni Dördüncü Ordu, Þensi-KansuNingsia Sýnýr Bölgesi ve Japon aleyhtarý demokratik üs bölgeleri
öne çýkýp da Japonyaya karþý direniþi samimiyetle sürdürmese ve
teslimiyet, bölünme ve gerileme yolundaki tehlikeli eðilimlerle mücadele etmeseydi, durum gerçekten son derece kötü olurdu. Sekizinci Yol Ordusu ve Yeni Dördüncü Ordunun birkaç yüz bin askeri,
40 Japon tümeninden 17siyle çarpýþarak düþman kuvvetlerinin beþte
ikisini kontrol altýnda tutuyor.152 Bu ordular ne diye daðýtýlsýn? ÞensiKansu-Ningsia Sýnýr Bölgesi ülkeleri en ilerici bölgedir, bir Japon
aleyhtarý demokratik üs bölgesidir. Birincisi, bu bölgede yiyici
memurlar yoktur; ikincisi, mahallî zorbalar ve mütegallibe yoktur;
üçüncüsü, kumar yoktur; dördüncüsü, fahiþeler yoktur; beþincisi
cariyeler yoktur; altýncýsý, dilenci yoktur; yedincisi, kendi dar menfaatleri peþinde koþan klikler yoktur; sekizincisi, yýlgýnlýk ve gevþeklik
havasý yoktur; dokuzuncusu, sürtüþme tezgahlamayý meslek edinmiþ
kimseler yoktur; ve onuncusu, savaþý fýrsat bilen vurguncular yoktur. Öyleyse Sýnýr Bölgesi ne diye tasfiye edilsin? Ancak ar damarý
çatlamýþ kimseler böyle rezil bir teklifte bulunmaya cüret edebilirler. Bu iflah olmazlar ne hakla bize dil uzatýyorlar? Hayýr, yoldaþlar!
152
Sekizinci Yol Ordusu ve Yeni Dördüncü Ordu daha sonralarý daha da büyük
sayýda Japon askeriyle çarpýþtý. 1943de ise, saldýrgan Japon kuvvetlerinin yüzde
64'ü ile, kukla birliklerin de yüzde 95iyle çarpýþmaktaydýlar.
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Yapýlmasý gereken Sýnýr Bölgesini tasfiye etmek deðil, bütün ülkenin onu örnek almasýný saðlamaktýr; Sekizinci Yol Ordusunu ve Yeni
Dördüncü Orduyu daðýtmak deðil, bütün ülkenin onlarý örnek almasýný saðlamaktýr; Komünist Partisini tasfiye etmek deðil, bütün
ülkenin onu örnek almasýný saðlamaktýr; ilerici insanlarý geri insanlarýn düzeyine indirmek deðil, geri insanlarýn ilerici insanlara
yetiþmesini saðlamaktýr. Biz komünistler birleþmenin en kararlý savunucularýyýz, birleþik [sayfa 395] cepheyi baþlatan ve koruyan ve birleþik
demokratik cumhuriyet sloganýný ileri süren biz olduk. Baþka kim
bunlarý önerebilirdi? Baþka kim bunlarý gerçekleþtirebilirdi? Baþka
kim ayda 5 yuanlýk harçlýkla yetinebilirdi?153 Baþka kim böyle temiz
ve satýn, alýnamaz bir hükümet kurabilirdi? Birleþmeden birleþmeye
fark vardýr. Teslimiyetçilerin de kendilerine göre bir birleþme fikri
var; onlar bizi teslimiyet noktasýnda birleþtirmek istiyor. Anti-komünist iflah olmazlarýn da kendilerine göre bir birleþme fikri var; onlar
da bizi bölünme ve gerileme noktasýnda birleþtirmek istiyorlar. Onlarýn bu fikirlerini, hiç kabul edebilir miyiz? Direnme, birlik ve ilerleme temeline dayalý olmayan bir birleþme, samimi bir birleþme,
mantýkî ya da gerçek bir birleþme sayýlabilir mi? Ne kadar boþ bir
hayal!
Bugün burada toplanmamýzýn nedeni, kendi birleþme fikrimizi ortaya koymaktýr. Bizim birleþme fikrimiz, bütün Çin halkýnýn,
her vicdan sahibi erkek ve kadýnýn fikriyle birdir. Bizim birleþme
fikrimiz, direnme, birlik ve ilerleme temeline dayalýdýr. Birliðe ancak ilerlemeyle ulaþabiliriz: Japonyaya karþý ancak birlik olunca
direnebiliriz ve ülkemiz ancak ilerleme, birlik ve direnme sayesinde birleþtirilebilir. Ýþte bizim birleþme fikrimiz budur; samimî, mantýklý ve gerçek bir birleþme! Sahte, mantýða aykýrý ve biçimsel bir
birleþme fikri, milletin boyun eðmesine yol açacak bir fikirdir ve
tamamen vicdansýz kimseler tarafýndan savunulmaktadýr. Bu kimseler Komünist Partisini, Sekizinci Yol Ordusunu ve Yeni Dördüncü
Orduyu ve Japon aleyhtarý demokratik üs bölgelerini yýkmak ve
Guomindang önderliðinde bir birleþme saðlamak için bütün mahallî Japon aleyhtarý güçleri yok etmek istiyorlar. Bu bir tertiptir;
153
Beþ yuan, Japon aleyhtarý silahlý kuvvetlere dâhil olan ve Komünist
önderliðindeki Japon aleyhtarý hükümet dairelerinde çalýþanlara verilen ortalama
aylýk ücretti.
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birleþme kisvesi altýnda zorba yönetimi sürdürme giriþimidir;
birleþme palavralarýnýn ardýna gizlenip tek parti diktatörlüklerini tezgâhlamaktýr; bu ar damarý çatlamýþ yüzsüz palavracýlarýn bir tertibidir. Bugün burada sýrf onlarýn bu kâðýttan kaplanýný delik deþik etmek
için toplandýk. Bu anti-komünist iflah olmazlarla býkmadan usanmadan mücadele edelim. [sayfa 396]

Mao Zedung
Seçme Eserler-II

383

GUOMÝNDANGDAN ON TALEP*
1 Þubat 1940

Yenanda 1 Þubatta Vang Çing-veye karþý yapýlan bu mitingde, haklý bir tepkiyle, onun ihanetini ve teslimiyetini mahkûm etme
ve Japonyaya Karþý Direnme Savaþýný sonuna kadar sürdürme kararý
oybirliði ile alýnmýþtýr. Ýçinde bulunduðumuz buhranýn üstesinden
gelmek ve Direnme Savaþýnda zaferi kazanmak üzere burada ülkeyi kurtarmak için Millî Hükümetin, bütün siyasî partilerin ve gruplarýn, Direnme savaþýnda çarpýþan bütün subay ve erlerin, bütün
yurttaþlarýmýzýn bu önerileri kabul edeceði ve onlara uygun hareket
edeceði umuduyla baþlýca on madde ileri sürüyoruz.
(1) Bütün Millet Vang Çing-veyleri Mahkûm Etsin. Bütün
ülke halký, kendi çetesini toplayarak ülkesine ihanet eden, düþmanla
sýký baðlar kuran ve gizli ihanet anlaþmalarý imzalayarak kaplan
karþýsýnda çakallýk eden Vang Çing-vey haininin ölümünü istiyor.
Fakat böyle bir davranýþ, sadece açýk Vang Cing-veylerin hakkýndan
gelir, gizli olanlar ise varlýðýný sürdürür. Gizli Vang Çing-veyler ya kilit
* Bu, Vang Çing-veyi mahkûm eden Yenan mitingi adýna Mao Zedung yoldaþ
tarafýndan kaleme alýnan bir açýk telgraftý.
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mevkileri ustaca ele geçirir ve kabadayýlýk ederler, ya da sinsi bir
þekilde hareket ederek her yere sýzarlar. Aslýnda yiyici memurlar
Vang Çing-veyin çetesinin bir kýsmýný meydana getirirler ve bütün
sürtüþme bezirgânlarý onun adamlarýdýr. Vang Çing-veyleri mahkûm etmek için ülke çapýnda, þehirde ve köyde, siyasî partici, hükümet organlarýný, silahlý kuvvetleri, sivil kuruluþlarý, basýn ve eðitim
kuruluþlarýný kapsayan ve baþtan sona herkesin seferber olduðu bir
kampanya olmadan Vang Çing-veyin [sayfa 399] çetesinin kökü hiç bir
zaman kazýnamaz. Aksi takdirde dýþarýdaki düþmana kapýyý açarak
ve içerde yýkýcýlýk yaparak hesap edilemeyecek kadar büyük zararlara yol açar ve alçakça faaliyetlerini sürdürürler. Hükümet bütün
halký, Vang Çing-veyleri teþhir etmeye çaðýran bir karar çýkarmalýdýr. Bu kararýn uygulanmadýðý yerlerde görevlilerden hesap sorulmalýdýr; Vang Çing-veyin çetesinin kökü kazýnmalýdýr. Kabul etmenizi
ve uygulamanýzý istediðimiz ilk madde budur.
(2) Birliði Güçlendirin. Bugünlerde bazý kimseler birlikten
deðil, birleþmeden sözediyorlar, ve birleþmeden kastedilen Komünist Partisinin tasfiyesi, Sekizinci Yol Ordusu ve Yeni Dördüncü Ordunun daðýtýlmasý, Þensi-Kansu-Ningsia Sýnýr Bölgesinin ortadan
kaldýrýlmasý ve her yerde Japon aleyhtarý kuvvetlerin daðýtýlmasýndan baþka bir þey deðildir Bu tür konuþmalar, Komünist Partisinin
Sekizinci Yol Ordusunun ve Yeni Dördüncü Ordunun ve Þensi-Kansu-Ningsia Sýnýr Bölgesinin, bütün Çinde birleþmenin en kararlý savunucularý olduðu gerçeðini gözardý ediyor. Sian Olayýnýn barýþçý
yoldan çözümlenmesini savunanlar, onlar deðil miydi? Japonyaya
Karþý Millî Birleþik Cepheyi ilk baþlatan, birleþik bir demokratik cumhuriyet teklifinde bulunan ve her ikisi için de vargücüyle çalýþan
onlar deðil midir? Millet savunmasýnýn en ön safýnda yer alan, on
yedi düþman tümenine direnen, Merkezî Ovalarý ve Kuzeybatýyý koruyan, Kuzeydoðu Çini ve aþaðý Yangzenin güney bölgelerini savunan ve Üç Halk Ýlkesini ve Silahlý Direnme Ve Ülkenin Yeniden
Ýnþasý Programýný kararlýlýkla uygulayan onlar deðil midir? Ne var ki,
Vang Çing-vey açýkça komünistlere karþý çýktýðý ve Japonlarýn safýnda yer aldýðý zaman, Çang Çun-may ve Yeh Çing gibi sahtekârlar
kasýtlý makaleler yazarak onu desteklediler. Anti-komünist ve iflah
olmaz klikler de sürtüþme yaratarak onlara katýldýlar. Birleþme
adý altýnda zorbalýk yönetimi zorla kabul ettirildi. Birlik ilkesi bir
yana býrakýldý ve bozgunculuðun tohumlarý atýldý. Bu, Zuma Çao
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hilesi herkes tarafýndan açýkça bilinmektedir.154 Komünist Partisi,
Sekizinci Yol Ordusu ve Yeni Dördüncü Ordu ve Sýnýr Bölgesi, sahte
birleþmeye karþý samimi birleþmeyi, mantýkî olmayan bir birleþmeye
karþý mantýkî birleþmeyi, biçimde bir birleþmeye karþý özde bir
birleþmeyi kararlýlýkla savunuyor. Onlar teslimiyet için deðil direnme için, bölünme için deðil birlik için, gerileme, için deðil ilerleme
için bir birleþmeyi savunuyorlar. Direnme, birlik ve ilerleme üzerine
kurulan bir [sayfa 400] birleþme samimi, mantýkî ve gerçek bir
birleþmedir. Baþka bir temel üzerinde birleþmeyi düþünmek, hangi
entrikaya ya da hileye baþvurulursa vurulsun arabayý kuzeye sürerek
güneye gitmeye benzer, biz buna kesinlikle karþýyýz. Bütün mahallî
Japon aleyhtarý güçler ayný ölçüde gözetilmelidir, bazýlarý aþaðýlanýp
diðerleri kayýrýlmamalýdýr; hepsine güvenilmeli, bütün ihtiyaçlarý
karþýlanmalý, desteklenmeli ve ödüllerle teþvik edilmelidir. Ýnsanlarla iliþkilerde ikiyüzlülük deðil samimiyet, dar görüþlülük deðil,
geniþ görüþlülük hâkim olmalýdýr. Eðer iþler gerçekten bu þekilde
yapýlýrsa gizli bazý amaçlarý olan kimseler dýþýndaki herkes birleþecek
ve millî birleþme yolunu tutacaktýr. Birleþmenin birlik üzerinde kurulacaðý ve birliðin de ilerleme üzerinde kurulacaðý deðiþmez bir
doðrudur ve birliðe ancak ilerleme, birleþmeye de ancak birlik yol
açabilir. Kabul etmenizi ve uygulamanýzý istediðimiz ikinci madde
budur.
(3) Anayasal Yönetimi Uygulayýn. Uzun siyasî vesayet yýllarý bize hiç bir þey getirmedi. Bir þey çok ileri götürülürse zýddýna
dönüþür; bu nedenle anayasal yönetim artýk günün meselesi haline gelmiþtir. Hâlâ söz hürriyeti yok, siyasî partiler üzerindeki yasak
kaldýrýlmadý ve anayasal yönetim ilkesi her yerde çiðneniyor. Eðer
anayasa bu çerçeve içinde hazýrlanýrsa resmî bir kâðýt parçasý olmaktan öteye gidemez. Böyle bir anayasal yönetimin tek parti diktatörlüðünden hiç bir farký olmayacaktýr. Bugün derin bir millî buhran
içinde bulunduðumuz bir sýrada, Japonlarýn ve Vang Çing-veyin
dýþardan, hainlerin ise içerden bize rahat huzur vermediði bir sýrada, bir siyaset deðiþikliði olmazsa, millet ve halk olarak varlýðýmýz
tehlikeye düþecektir. Hükümet siyasî partiler üzerindeki yasaðý
derhal kaldýrmalýdýr ve anayasal yönetimi uygulayacaðýný samimi154
Zuma Çao, Vey devletinin (220-265) tahta geçmek için gizli bir ihtiras besleyen
baþbakanýydý. Ýmparator bir keresinde þöyle demiþti: Zuma Çaonun niyeti herkesçe
açýkça bilinmektedir.
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yetle belirtmek için düþünce özgürlüðünü teþvik etmelidir. Halkýn
tam güvenini kazanmak ve milletin kaderini yeniden çizmek için
hiç bir þey bundan daha acil deðildir. Kabul etmenizi ve uygulamanýzý istediðimiz üçüncü madde budur.
(4) Sürtüþmeye Son Verin. Geçen yýl Mart ayýnda Kökü
Dýþarýda Partilerin Faaliyetlerini Kýsýtlama Tedbirleri getirildiðinden
bu yana, Komünist Partisini kýsýtlama, yýpratma ve ona karþý
savaþma çýðlýklarý bütün ülkeye yayýldý, acý olaylar birbirini izledi
ve çok kan döküldü. Bu yetmiyormuþ gibi geçen yýlýn Ekim ayýnda
Kökü Dýþarýda Parti Meselesini Halletmek Ýçin Tedbirler alýndý.
Ayrýca Kuzeybatý, Kuzey ve Orta [sayfa 401] Çinde Kökü Dýþarýda Partilerle Ýlgili Talimatlar da var. Halk haklý olarak Komünist Partisinin
siyasî yönden kýsýtlanmasýný askerî kýsýtlamanýn izlediðini söylüyor. Gerçekte komünizmi kýsýtlama ile anti-komünizm ayný þeydir
ve anti-komünizm, Çini boyunduruk altýna sokmak için Japonlar
ve Vang Çing-vey tarafýndan oynanan kurnazca ve tehlikeli bir oyundur. Ýþte bu nedenle halk kuþkulu ve þaþkýn durumdadýr, bu
meseleyi konuþmakta ve on yýl önceki facianýn tekrarlanmasýndan
korkmaktadýr. Hunandaki Pinkiang Katliamý, Honandaki Çuehþan
Katliamý, Hopeyde Çang Yin-vunun Sekizinci Yol Ordusuna saldýrýsý, Þantungda Çin Çi-cungun gerillalara saldýrýsý. Doðu Hupehde
Çeng Çu-huay tarafýndan 500 ile 600 arasýnda komünistin hunharca
katledilmesi, Doðu Kansuda Merkezî Ordunun, Sekizinci Yol Ordusunun garnizon kuvvetlerine karþý büyük, çapta saldýrýlarý ve son
zamanlarda Þanside meydana gelen faciada eski ordunun yeni
orduya saldýrarak Sekizinci Yol Ordusunun mevzilerini ele geçirmesi, iþin nerelere vardýðýný gösteriyor. Eðer bu olaylar derhal yasaklanmazsa her iki taraf da felakete uðrayacak ve o zaman Japonyaya
karþý hiç bir zafer umudu kalmayacaktýr. Direnme Savaþýnda birliðin saðlanmasý için, hükümet, bu katliamlarýn bütün faillerinin cezalandýrýlmasý yolunda emir vermeli ve bütün millete, böyle olaylarýn
tekrarlanmasýna izin verilmeyeceðini duyurmalýdýr. Kabul etmenizi
ve uygulamanýzý istediðimiz dördüncü madde budur.
(5) Gençliði Koruyun. Son zamanlarda Sian yakýnlarýnda
toplama kamplarý kuruldu ve yakýn bir zamanda kuzeybatý ve merkezî eyaletlerden yedi yüzden fazla ilerici gencin bu kamplara atýldýðýný, maddî ve manevî baský altýnda tutulduðunu ve suçlu muamelesi gördüklerini duyan halk dehþete kapýldý. Bu gençler böyle
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bir zulmü hak edecek ne suç iþlediler? Gençler ülkenin gözbebeðidir ve özellikle ilerici olanlar Direnme Savaþýnda en deðerli varlýðýmýzdýr. Herkes inanç hürriyetine sahip olmalýdýr; fikirler hiç bir zaman
silah gücüyle bastýrýlamaz. On yýl boyunca sürdürülen kültürel baský
suçu herkesçe bilinmektedir; böyle bir þeyin tekrarlanmasýný kim
ister? Hükümet derhal gençliðin korunmasý, Sian yakýnlarýndaki toplama kamplarýnýn kaldýrýlmasý ve çeþitli yerlerde gençlere yapýlan
hayâsýz saldýrýlarýn kesin bir þekilde yasaklanmasý yolunda ülke çapýnda bir emir çýkartmalýdýr. Kabul etmenizi ve uygulamanýzý istediðimiz beþinci madde budur. [sayfa 402]
(6) Cepheyi Destekleyin. Sekizinci Yol Ordusu, Yeni Dördüncü Ordu ve bazý diðer birlikler gibi en ön saflarda çarpýdan ve
en iyi þekilde hizmet etmiþ olan askerler, en kötü muameleye tabi
tutuluyorlar, kötü giydiriliyor, kötü besleniyorlar. Cephane ve ilaçlarý
kýsýtlanýyor. Buna raðmen, haddini bilmez hainlerin onlara iftiralar
yaðdýrmalarýna imkân veriliyor. Onlara yöneltilen yýðýnla saçma iftiranýn gürültüsü kulaklarý saðýr ediyor. Yararlýlýk gösterenler ve iyi
hizmet edenler mükâfatlandýrýlmýyor. Buna karþýlýk, sahte iddialar
ve alçakça tertipler gün geçtikçe artýyor. Bu inanýlmaz durum subaylarýmýzýn ve erlerimizin þevkini kýrýyor; sadece düþmandan alkýþ
topluyor. Böyle þeylerin devam etmesine kesinlikle izin verilmemelidir. Askerleri yüreklendirmek ve savaþa yardýmcý olmak için, hükümet, ön saflarda çarpýþan iyi hizmet etmiþ askerlerin donatýmýný
yeterince saðlamalý, ayrýca onlara yöneltilen haince Ýftira ve suçlamalarý kesinlikle yasaklamalýdýr. Kabul etmenizi ve uygulamanýzý
istediðimiz altýncý madde budur.
(7) Gizli Servisi Kaldýrýn. Halk, gizli servis ajanlarýný, kanunsuzluklarý ve zorbalýklarý bakýmýndan, Tang Hanedanýndan Çu Sing
ve Lay Çun-çene155 ve Ming Hanedanýndan Vey Çung-sien ve Liu
Çine156 benzetmektedir. Onlar, düþmaný bir kenara býrakýp kendi
yurttaþlarýmýza saldýrýyorlar, sayýsýz cinayetler iþliyor ve doymak bil155
Çu Sing ve Lay Çun-çen, Tang Hanedanýnýn gaddarlýklarýyla tanýnan
iþkencecileriydi. Hoþlarýna gitmeyen kimseleri keyfî olarak tutuklayan ve onlara her
türlü iþkenceyi uygulayan bir hafiye þebekesi kurmuþlardý.
156
Liu Çin ve Vey Çung-sien, Ming Hanedanýnýn harem-aðalarýydý. Birincisi,
Ýmparator Vu Zungun (16. yüzyýl), ikincisi ise Ýmparator Si Zungun (17.yüzyýl) sað
koluydu. Bunlar, kendilerine karþý çýkan kimselere iþkence etmek ve onlarý öldürtmek
için büyük gizli servislerden yararlanmýþlardý.
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mez bir þekilde rüþvet yiyorlar. Gerçekte gizli servis, dedikoducularýn karargâhý ve bir ihanet ve kötülük yataðýdýr. Halk her yerde bu
gaddar ve zalim ajanlardan yaka silkiyor ve korkuyla onlardan
kaçýyor. Hükümet itibarýný korumak istiyorsa, gizli servisin bu faaliyetlerini derhal durdurmalý ve görevlerinin sadece ve sadece
düþmana ve hainlere yönelik olduðunu belirleyerek onu yeniden
örgütlemelidir. Ancak böylelikle halkýn güveni tekrar kazanýlabilir
ve devletin temelleri saðlamlaþtýrýlabilir. Kabul etmenizi ve uygulamanýzý Ýstediðimiz yedinci madde budur.
(8) Yiyici Memurlarý Görevlerinden Uzaklaþtýrýn. Direnme
savaþý baþladýðýndan bu yana, millî buhrandan yararlanarak yüz milyonlar vuran ve sekiz, hatta dokuz cariye tutan memurlar
görülmüþtür. Askere alma, devlet tahvilleri, iktisadî kontroller, açlýk
ve savaþ fonlarý, bütün bunlar yiyici memurlar için birer vurgun
fýrsatý olmuþtur. Böyle dört bir yana saldýran aç kurtlarýn elinde ülkenin kargaþalýða sürüklenmiþ olmasýna þaþmamak gerekir. Halk
hoþnutsuzluk ve öfke içindedir [sayfa 403] ama gene de kimse bu
memurlarýn gaddarlýðýný açýða vurmak cesaretini gösteremiyor. Ülkeyi çöküþten kurtarmak için, bütün bu yiyici memurlarý temizleyecek köklü ve etkili tedbirler derhal alýnmalýdýr. Kabul etmenizi ve
uygulamanýzý istediðimiz sekizinci madde budur.
(9) Dr. Sun Yat-senin Vasiyetini Yerine Getirin. Vasiyet
þöyle der:
Çinin hürriyete ve eþitliðe kavuþmasý uðruna kendimi kýrk
yýldan beri millî devrim davasýna adadým. Bu kýrk yýl boyunca edindiðim tecrübeler beni, bu amaca ulaþabilmemiz için halk kitlelerini
harekete geçirmemiz gerektiðine kuvvetle inandýrmýþtýr.
Bunlar gerçekten önemli sözlerdir ve biz, 450 milyonluk Çin
halký bu sözleri iyi biliyoruz. Fakat bu Vasiyet yerine getirileceði
yerde, sadece lafý ediliyor. Bu Vasiyete saygýsýzlýk edenler mükâfatlandýrýlýyor, onu eylemleriyle yüceltenler ise cezalandýrýlýyor. Bundan daha akýl almaz bir þey olamaz. Hükümet, bu Vasiyeti ihlal etmeye
yeltenen ve kitleleri harekete geçirmek yerine onlarý ezen herkesin,
Dr. Sun Yat-senin anýsýna saygýsýzlýk ettiði için cezalandýrýlmasýný
emretmelidir. Kabul etmenizi ve uygulamanýzý istediðimiz dokuzuncu madde budur.
(10) Üç Halk Ýlkesini Uygulayýn. Üç Halk Ýlkesi Guomindangýn temel programýdýr. Buna raðmen anti-komünizmi kendisi-
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ne baþlýca görev edinmiþ birçok kimse savaþ için çaba göstermekten vazgeçiyor ve Japonyaya karþý direniþe geçen halký bastýrmak
ve engellemek için elinden geleni yapýyor. Bu yaptýklarý, Milliyetçilik
Ýlkesinden vazgeçmekten baþka bir þey deðildir. Yetkililer halký bütün
demokratik haklardan yoksun býrakmaktadýrlar. Bu yaptýklarý Demokrasi Ýlkesinden vazgeçmekten baþka bir þey deðildir. Halkýn
ýstýrabýný gözardý ediyorlar. Bu yaptýklarý da, Halkýn Refahý ilkesinden vazgeçmekten baþka bir þey deðildir. Böyleleri Üç Halk Ýlkesinin sadece lafýný ediyorlar ve bu ilkeleri ciddiyetle uygulamak
isteyenleri ya iþgüzar diye alaya alýyor ya da þiddetle cezalandýrýyorlar. Dolayýsýyla her türlü akýl almaz yolsuzluk baþ göstermiþ ve hükümetin itibarý yerle bir olmuþtur. Üç Halk Ýlkesinin bütün ülke
çapýnda kesinlikle uygulanmasý için derhal açýk bir emirname yayýnlanmalýdýr. Bu emri ihlal edenler þiddetle cezalandýrýlmalý, yerine
getirenler ise büyük ölçüde teþvik edilmelidir. Üç [sayfa 404] Halk Ýlkesi ancak bu þekilde nihayet uygulanmýþ olur ve savaþta zaferin temelleri atýlabilir. Kabul etmenizi ve uygulamanýzý istediðimiz onuncu
madde budur.
Bu on öneri, ülkeyi kurtarmak ve savaþý kazanmak için alýnmasý zorunlu olan tedbirlerdir. Düþmanýn Çine karþý saldýrýsýný þiddetlendirmekte olduðu ve hain Vang Çing-veyin azgýnlaþtýðý þu sýralarda, can alýcý olduðuna inandýðýmýz meselelerde sessiz kalamayýz. Lütfen bu önerileri kabul edin ve onlara uygun hareket edin.
Bunun Direnme Savaþýna ve millî kurtuluþ davasýna büyük yararý
olacaktýr. Çok acil olduðunu düþünerek görüþlerimizi size iletiyor
ve bu konudaki görüþünüzü bekliyoruz. [sayfa 405]
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ÇÝN ÝÞÇÝSÝNÝ SUNARKEN
7 Þubat 1940

Çin Ýþçisinin157 yayýnlanýþý bir ihtiyacý karþýlýyor. Çin iþçi sýnýfý
kendi siyasî partisi olan Çin Komünist Partisinin önderliðinde son
yirmi yýldýr kahramanca mücadeleler verdi ve halkýn siyasî bakýmdan en uyanmýþ kesimi ve Çin devriminin önderi haline geldi. Çin
iþçi sýnýfý, köylülüðü ve bütün devrimci halký emperyalizme ve feodalizme karþý birleþtirerek, yeni demokratik bir Çin kurmak ve Japon emperyalizmini ülkeden söküp atmak için savaþtý ve katkýsý
çok büyük oldu. Ama Çin devrimi henüz zafere ulaþmadý ve hem
iþçi sýnýfýnýn kendisini, hem de köylülüðü ve küçük burjuvazinin
diðer kesimlerini, aydýnlarý ve bütün devrimci halký birleþtirmek için
hâlâ büyük çaba harcamak gerekmektedir. Bu, muazzam bir siyasî
ve örgütsel görevdir. Bu görevin yerine getirilmesinin sorumluluðu,
Çin Komünist Partisinin, ilerici iþçilerin ve tüm iþçi sýnýfýnýn omuzlarýndadýr. Ýþçi sýnýfýnýn ve tüm olarak halkýn nihaî kurtuluþu, ancak,
Çin proletaryasýnýn uðrunda mücadele etmesi gereken nihaî hedef
olan sosyalizm ile gerçekleþecektir. Ama sosyalizm aþamasýna girebilmemiz için, önce anti-emperyalist ve anti-feodal demokratik
157
Çin Ýþçisi, 1940 Þubatýnda Yenanda çýkmaya baþlayan ve Çin Komünist Partisi
Merkez Komitesinin Sendika Komisyonunun gözetiminde yayýnlanan aylýk bir
dergiydi.
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devrim aþamasýndan geçmemiz gerekiyor. Dolayýsýyla, Çin iþçi sýnýfýnýn acil görevi, kendi saflarýn-daki birliði güçlendirmek ve halký
birleþtirmek, emperyalizme ve feodalizme karþý koymak ve yeni bir
Çin, Yeni Demokrasinin Çini uðrunda mücadele etmektir. Çin Ýþçisi
iþte bu görev gözönüne alýnarak yayýnlanmaktadýr.
Çin Ýþçisi, basit bir dil kullanarak, birçok meselenin niçin ortaya çýktýðýný ve nasýl çözüleceðini iþçilere açýklayacak, Direnme
Savaþýndaki iþçi sýnýfý mücadelesinden haberler verecek, [sayfa 406]
kazanýlan tecrübeleri özetleyecek ve böylece görevini yerine getirmeye çalýþacaktýr.
Çin Ýþçisi, iþçilerin eðitilmesi ve içlerinden kadrolarýn yetiþtirilmesi için bir okul olmalý; okurlarý da bu okulun öðrencileri olmalýdýr. Ýþçilerin arasýndan, boþ ün peþinde koþmayan, aksine dürüst,
çalýþmaya hazýr, bilgili ve yetenekli birçok kadro yetiþtirmek gereklidir. Çok sayýda böyle kadro olmadan iþçi sýnýfýnýn kurtuluþa
kavuþmasý imkânsýzdýr.
Ýþçi sýnýfý, devrimci aydýnlarýn yardýmýný memnunlukla karþýlamalý, onu asla reddetmemelidir. Çünkü onlarýn yardýmý olmadan
ne iþçi sýnýfý ilerleyebilir, ne de devrim baþarýya ulaþabilir.
Derginin iyi hazýrlanacaðý ve sýð, yavan ve anlaþýlmaz bir biçimde yazýlmýþ cansýz ve bayat yazýlardan titizlikle kaçýnarak canlý yazýlar yayýnlayacaðýný umarým.
Bir dergi, bir kere çýkarýlmaya baþlandýktan sonra, ciddiyetle
ve iyi bir þekilde yürütülmelidir. Bu, yazý kuruluna olduðu kadar,
okurlara da düþen bir sorumluluktur. Okurlarýn fikirlerini iletmeleri
ve neyi beðenip neyi beðenmediklerini belirten kýsa mektup ve makaleler yazmalarý çok önemlidir, çünkü bir dergiyi baþarýlý kýlmanýn tek yolu budur.
Bu birkaç kelimeyle umutlarýmý ifade etmiþ oldum; bu da,
Çin Ýþçisine bir giriþ yazýsý olsun. [sayfa 407]
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BÝRLÝK VE ÝLERLEMEYE AÐIRLIK VERMELÝYÝZ*
10 Þubat 1940

Direnme, birlik ve ilerleme, geçen Temmuzun yedisinde Direnme Savaþýnýn ikinci yýldönümünde Komünist Partisinin ortaya
attýðý üç büyük ilkedir. Bu üçü ayrýlmaz bir bütün teþkil eder ve bir
tekinden bile vazgeçmek mümkün deðildir. Eðer birlik ve ilerleme
bir kenara býrakýlýr ve aðýrlýk sadece direnmeye verilirse, o direnme güvenilir ve sürekli olmaz. Birlik ve ilerleme için bir program
olmadan, direnme eninde sonunda teslimiyete dönüþmeye ya da
yenilgiye uðramaya mahkûmdur. Biz Komünistler bu üçünün
bütünleþtirilmesi gerektiðini savunuyoruz. Direnme Savaþýnýn selameti, uðruna, teslimiyete karþý, Vang Cing-veyin Japonyayla imzaladýðý ihanet anlaþmasýna karþý, onun kukla rejimine karþý ve Japon
aleyhtarý saflarda gizlenmiþ olan bütün hainlere ve teslimiyetçilere
karþý mücadele etmek gerekir. Birlik uðruna, bölücü faaliyetlere ve
iç sürtüþmeye karþý koymak, Sekizinci Yol Ordusu ve Yeni Dördüncü Ordunun ve diðer Japon aleyhtarý ilerici gruplarýn arkadan
vurulmasýna karþý koymak, düþman hatlarý gerisindeki Japon aleyhtarý üs bölgelerinin ve Sekizinci Yol Ordusunun cephe gerisi bölge* Bu makale Mao Zedung yoldaþ tarafýndan, Yenanda çýkan Yeni Çin
Haberlerinin yayýnlanýþýnýn birinci yýldönümü dolayýsýyla yazýldý.
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si olan Þensi-Kansu-Ningsia Sýnýr Bölgesinin parçalanmasýna karþý
koymak. Komünist Partisinin meþruluðunun inkâr edilmesine ve
kökü dýþarýda partilerin faaliyetlerinin kýsýtlanmasý için çýð gibi
yýðýlan belgelere karþý koymak gerekir. Ýlerleme uðruna, gerilemeye
ve Üç Halk Ýlkesinin ve Silahlý Direnme Ve Millî Yeniden Ýnþa Programýnýn rafa kaldýrýlmasýna karþý koymak. Dr. Sun Yat-senin Vasiyetnamesindeki [sayfa 408] halk kitlelerini harekete geçirin emrinin
yerine getirilmesinin reddedilmesine karþý koymak, ilerici gençlerin toplama kamplarýna kapatýlmasýna karþý koymak, Direnme
Savaþýnýn ilk günlerinde var olan azýcýk söz ve basýn hürriyetinin yok
edilmesine karþý koymak, anayasal yönetim hareketini birkaç bürokratýn özel meselesi haline getirme oyununa karþý koymak, yeni
orduya karþý giriþilen saldýrýlara, Fedakârlýk Birliðinin kapatýlmasýna
ve Þansideki ilericilerin katledilmesine158 karþý koymak, Üç Halk
Ýlkesi Gençlik Birliðinin Sienyang-Yu-lin Yolundaki ve Lungay Demiryolundaki adam kaçýrma faaliyetlerine159 karþý koymak, dokuz
cariye alma ve millî buhrandan yararlanarak yüz milyon yuanlýk
vurgunlar vurma gibisinden rezilliklere karþý koymak, yiyici memurlarýn, mahallî zorbalarýn ve mütegallibenin eþi görülmemiþ zulmüne karþý koymak gerekir. Bütün bunlara karþý koymadan ve birlik
ve ilerleme olmadan, tek baþýna direnme boþ laftan öteye gitmeyecek, zafer de boþ bir hayal olarak kalacaktýr. Ýkinci yýlýnda Yeni
Çin Haberlerinin siyasî yönelimi ne olacaktýr? Bu, Japonyaya karþý
direnme davamýzda daha da büyük baþarýlarýn elde edilebilmesi
için birlik ve ilerlemeye aðýrlýk vermek ve savaþa zarar veren bütün
kötü uygulamalara karþý koymak olacaktýr. [sayfa 409]
158
Þansideki Millî Kurtuluþ Ýçin Fedakârlýk Birliði, 1936da kurulan ve Komünist
Partisiyle yakýn iþbirliði içinde çalýþan mahallî bir Japon aleyhtarý kitle örgütüydü.
Oradaki Japonya ya karþý savaþta önemli bir rol oynadý. 1939 Aralýk ayýnda, Þansinin
Guomindang mensubu savaþ aðasý valisi Yen Si-þan, birliði ilin batý kesiminde açýkça
ezmeye baþladý ve çok sayýda komünisti, birlik görevlisini ve diðer ilericileri hunharca
katletti.
159
1939 yýlýnda Guomindang, Sienyang-Yulin Yolu ve Lungay (Kansu-Hayçov)
Demiryolu boyunca bir karakol hattý çekti; bunu, Üç Halk Ýlkesi Gençlik Birliðinin
sözde öðrenci yurtlarýnýn paravanasý ardýnda kurduðu bir dizi karakol vasýtasýyla
gerçekleþtirdi. Bu öðrenci yurtlarýna yerleþtirilen gizli ajanlar, Guomindang birlikleriyle
birlikte çalýþarak, Þensi-Kansu-Ningsia Sýnýr Bölgesine giren ya da bölgeyi ter eden
ilerici gençleri ve aydýnlarý tutuklayarak toplama kamplarýna gönderiyorlardý. Gençler
burada ya hunharca katlediliyor ya da Komünist Partisine karþý muhbirlik yapmaya
zorlanýyorlardý.
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YENÝ DEMOKRATÝK ANAYASAL YÖNETÝM*
20 Þubat 1940

Yenandaki her kesimden halkýn temsilcilerinin bugün burada, Anayasal Yönetimi Ýlerletme Derneðini faaliyete geçirmek için
toplanmýþ bulunmasý ve herkesin anayasa hareketiyle ilgilenmesi
son derece önemlidir. Toplantýmýzýn amacý nedir? Toplantýmýzýn
amacý, halkýn iradesini, yani Japonyanýn yenilgiye uðratýlmasýný ve
yeni bir Çinin kurulmasýný tam olarak ifade etmektir.
Japonyaya karþý hepimizin desteklediði silahlý direniþ halen
yürütülüyor; þimdi mesele bunu azimle sürdürmektir. Ancak halen
yürürlükte olmayan bir þey var; o da demokrasidir. Her ikisi de bugün Çin için çok büyük önem taþýmaktadýr. Muhakkak ki, Çin bir* Mao Zedung yoldaþ bu konuþmayý Yenan Anayasal Yönetimi Ýlerletme Derneðinde yaptý. Çan Kay-þekin o sýralarda sürdürdüðü hilekârca propagandanýn etkisinde
kalarak kafalarý kansan Partideki birçok yoldaþ, Guomindangýn anayasal bir yönetimi
gerçekten kurmasýnýn mümkün olduðunu düþünüyordu. Mao Zedung yoldaþ bu
konuþmasýyla Çan kay-þekin hilesini açýða çýkardý ve bir propaganda silahý olan
anayasal yönetimi onun elinden çekip alarak, halký Çan Kay-þekden özgürlük ve
demokrasi talep etme yolunda seferber eden bir silah haline getirdi. Çan Kay-þek
bunun üzerine bu sahtekârlýða derhal son vererek, Japonyaya Karþý Direnme Savaþý
boyunca sözümona anayasal yönetiminin propagandasýný yapmaya bir daha cesaret
edemedi.
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çok þeyden yoksundur, ancak yoksun olduðu esas þeyler baðýmsýzlýk ve demokrasidir. Bunlar olmadýðý sürece Çinin iþleri iyi yürümez. Üstelik Çin gerekli olan iki þeyden yoksunken, [sayfa 411] gereksiz
olan iki þeye sahiptir. Bunlar nedir? Bunlar, emperyalist baský ve
feodal baskýdýr. Ýþte bu iki gereksiz þey yüzünden Çin, sömürge,
yarý-sömürge ve yarý-feodal bir ülke haline gelmiþtir. Bugün milletin
baþlýca talepleri baðýmsýzlýk ve demokrasidir; bu yüzden, emperyalizm ve feodalizm yýkýlmalýdýr. Bu ikisi kararlýlýkla, tamamen ve hiç
acýmadan yýkýlmalýdýr. Bazýlarý sadece inþaya ihtiyacýmýz var, yýkmaya
ihtiyacýmýz yok, diyorlar. Öyleyse þunu soralým: Vang Çing-vey yýkýlmamalý mýdýr? Japon emperyalizmi yýkýlmamalý mýdýr? Feodal
sistem yýkýlmamalý mýdýr? Bu kötülükleri yýkmadýkça inþa kesinlikle
söz konusu olamaz. Ancak bunlarý yýkarak Çin kurtarýlabilir ve inþaya
giriþilebilir. Aksi takdirde, bu boþ bir hayalden öteye gidemez. Ancak eski ve çürümüþ olaný yýkarak yeni ve saðlýklý olaný inþa edebiliriz. Baðýmsýzlýk ile demokrasiyi birleþtirirseniz, direnme demokrasi
temeline oturur, demokrasi de direnmeye hizmet eder. Demokrasi
olmazsa, direniþ yenilgiye uðrar. Demokrasi olmazsa direniþ sürdürülemez. Demokrasi olursa, sekiz ya da on yýl direnmek zorunda
kalsak bile, mutlaka zafere ulaþýrýz.
Anayasal yönetim nedir? Anayasal yönetim demokratik yönetim demektir. Ýhtiyar Vu yoldaþýmýzýn160 az önce söylediklerine
katýlýyorum. Bugün nasýl bir demokratik yönetime ihtiyacýmýz var?
Yeni demokratik bir yönetime, Yeni Demokrasinin anayasal yönetimine ihtiyacýmýz var. Burjuva diktatörlüðünden baþka bir þey olmayan eski, modasý geçmiþ, Avrupa-Amerikan tipi sözümona demokrasiye ihtiyacýmýz olmadýðý gibi henüz proletarya diktatörlüðü demek olan Sovyet tipi demokrasiye de ihtiyacýmýz yok.
Diðer ülkelerde yürürlükte olan eski tip demokrasi artýk devrini tamamlamýþtýr ve gerici bir nitelik kazanmýþtýr. Böyle gelici bir
þeyi hiç bir þart altýnda kabul etmemeliyiz. Ýflah olmaz Çinlilerin
sözünü ettikleri cinsten anayasal yönetim, yabancý ülkelerde görülen eski tip burjuva demokrasisidir. Ne var ki, onlar bu eski tip demokrasinin sözünü ettikleri halde, aslýnda bunu bile istemiyorlar.
Sadece halký aldatmak için böyle konuþuyorlar. Aslýnda onlarýn iste160
Ýhtiyar Vu yoldaþ, o dönemde Yenan Anayasal Yönetimi Ýlerletme Derneðinin
Baþkaný olan Vu Yu-çang yoldaþtýr.
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diði faþist bir tek parti diktatörlüðüdür. Öte yandan, Çin millî burjuvazisi bu tip bir anayasal yönetimi istemektedir ve Çinde bir burjuva diktatörlüðü kurmayý arzu eder; ama bunu hiç bir zaman
baþaramaz. Çünkü Çin halký böyle bir yönetim istemiyor ve burjuvazinin tek sýnýf diktatörlüðünü kabul etmeyecektir. Çinin meselelerinde Çin [sayfa 412] halkýnýn büyük çoðunluðu söz sahibi olmalýdýr.
Yönetimin sadece burjuvazinin tekelinde bulunmasý kesinlikle reddedilmelidir. Peki, sosyalist demokrasi nasýl bir þeydir. Þüphesiz
çok iyi bir þeydir ve eninde sonunda bütün dünyada hâkim olacaktýr. Ama bugün bu tip demokrasi Çinde henüz uygulanamaz; bu
yüzden de þimdilik onu hesaba kalmamalýyýz. Bazý þartlar mevcut
olana kadar, sosyalist demokrasiye kavuþmamýz mümkün olmayacaktýr. Bugün ihtiyacýmýz olan demokratik yönetim, ne eski tip demokrasi, ne de sosyalist tipte demokrasidir; bugünkü Çinin þartlarýna
uygun olan, Yeni Demokrasidir. Kurmamýz gereken anayasal yönetim, yeni demokratik anayasal yönetimdir.
Yeni demokratik anayasal yönetim nedir? Çeþitli devrimci
sýnýflarýn, hainler ve gericiler üzerindeki ortak diktatörlüðüdür. Bir
zamanlar biri þöyle demiþti: Yiyecek bir þey varsa, herkes paylaþsýn.
Sanýrým Yeni Demokrasinin ne demek olduðunu buna dayanarak
gösterebiliriz. Nasýl ki herkesin eldeki yiyeceði paylaþmasý gerekiyorsa, iktidarýn da bir tek parti, grup ya da sýnýfýn tekelinde bulunmamasý gerekir. Dr. Sun Yat-sen, Guomindang Birinci Millî Kongresinin Bildirisinde bu fikri çok iyi açýklamýþtý:
Modern devletlerdeki sözümona demokratik sistem genellikle burjuvazinin tekelindedir ve sadece halký ezmeye yarayan bir
araç haline gelmiþtir. Oysa Guomindangýn Demokrasi Ýlkesi, bir
azýnlýðýn özel malý deðil, bütün halkýn paylaþtýðý demokratik bir sistem demektir.
Yoldaþlar, anayasal yönetimi incelerken çeþitli kitaplar okuyacaðýz. Ama hepsinden önce, bu bildiriyi incelemeliyiz ve yukarýdaki
alýntýyý herkes ezberlemelidir. Yeni demokratik anayasal yönetim
olarak, çeþitli devrimci sýnýflarýn, hainler ve gericiler üzerindeki ortak
demokratik diktatörlüðü olarak tanýmladýðýmýz þeyin özü, bunun
bir azýnlýðýn özel malý olmamasý, bütün halkýn paylaþtýðý bir þey olmasýdýr. Bugün ihtiyacýmýz olan anayasal yönetim iþte budur.
Japonyaya karþý birleþik cephenin anayasal yönetiminin almasý gereken biçim de budur.
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Bugünkü toplantýmýzýn amacý, anayasal yönetimin kurulmasýný ilerletmek ya da teþvik etmektir Neden teþvik etmek Korundanýz. Eðer herkes ilerliyor olsaydý, o zaman kimsenin [sayfa 413]
teþvik edilmesine gerek kalmazdý. Neden bu toplantýyý yapmak zahmetine katlanýyoruz? Çünkü bazýlarý ilerleyecekleri yerde, yan gelip
yatýyor ve ilerlemeyi reddediyorlar. Üstelik ilerlemeyi reddetmekle
kalmýyor, aslýnda gerilemek istiyorlar. Onlara ilerleyin diyorsunuz,
onlar ise Nuh diyor peygamber demiyorlar. Bu gibileri iflah olmaz
kimselerdir. Bunlar öylesine inatçýdýrlar ki, onlarý teþvik etmek
için bu toplantýyý yapmak zorunda kalýyoruz. Bu teþvik deyimi
nerden çýktý? Bu deyimi bu anlamda ilk kim kullandý? Biz deðil, o
büyük ve saygýdeðer insan, Dr. Sun Yat-sen kullandý. Þöyle demiþti:
Kýrk yýldan beri kendimi millî devrim davasýna adadým... Onun
Vasiyetini okuyun, þu satýrlara rastlayacaksýnýz: En son olarak, millî
meclisin toplanmasýný salýk verdim... Ve mümkün olan en kýsa zamanda bunun gerçekleþtirilmesi özellikle teþvik edilmelidir. Yerine
getirmenizi yürekten istediðim þey budur. Yoldaþlar, sýradan bir
istek deðil, yürekten bir istek. Yürekten bir istek ise alýþýlmýþ
bir istek deðildir; öyleyse bunu nasýl kolayca gözardý edebiliriz? Üstelik, mümkün olan en kýsa zamanda; birincisi, en uzun zamanda
deðil; ikincisi, nispeten uzun bir zamanda deðil; ve üçüncüsü, kýsa
bir zamanda deðil, mümkün olan en kýsa zamanda. Eðer millî
meclisin mümkün olan en kýsa zamanda kurulmasýný istiyorsak, o
zaman bunu teþvik etmeliyiz. Dr. Sun Yat-sen öleli on beþ yýl oluyor; ama onun salýk verdiði millî meclis bugüne kadar toplanmadý.
Bazýlarý, her gün siyasî vesayet gibi þevlerle vakit geçirerek, zamanlarýný aptalca boþa harcadýlar ve mümkün olan en kýsa zamaný,
en uzun zaman haline getirdiler. Ama hâlâ Dr. Sun Yat-senin adýný
da dillerinden düþürmüyorlar. Kim bilir Dr. Sunun ruhu, ona layýk
olmayan bu takipçilerini nasýl lanetliyordur! Þurasý son derece açýktýr
ki, teþvik olmadan ilerleme olamaz. Teþvik gereklidir, çünkü
pek çok kimse geriliyor ve pek çok kimse henüz uyanmýþ deðil.
Bazýlarý ilerlemedikleri için, onlarý teþvik etmeliyiz. Bazýlarýný
ise aðýr kaldýklarý için teþvik etmeliyiz. Ýþte bu nedenle, anayasal
yönetimin kurulmasýný teþvik etmek amacýyla birçok toplantý yapýyoruz. Gençler, kadýnlar iþçiler, okullar, hükümet kuruluþlarý ve
ordu birlikleri bu gibi toplantýlar yaptýlar. Bütün bunlar çok canlý ve
çok iyi þeyler. Þimdi de biz ayný amaçla bu genel toplantýyý yapýyor-
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uz. Bu sayede, anayasal yönetimin ivedilikle kurulmasýný ve Dr. Sun
Yat-senin [sayfa 414] öðretilerinin acilen uygulanmasýný teþvik etmek
için hepimiz harekete geçebileceðiz.
Bazýlarý, Siz Yenandasýnýz, oysa bu adamlar baþka yerlerde.
Size hiç kulak asmadýklarýna göre, teþvik etmenizin ne faydasý olacak? diyorlar. Bazý faydalarý olacak. Çünkü bir þeyler oluyor ve
onlar olup bitenleri gözönüne almak zorundadýrlar. Daha çok toplantý yaptýðýmýz, daha çok yazý yazdýðýmýz, daha çok konuþma yaptýðýmýz ve daha çok telgraf yolladýðýmýz takdirde, bunlarý gözönüne
almak zorunda kalacaklardýr. Anayasal yönetimin kurulmasý için
Yenanda yaptýðýmýz çeþitli toplantýlarýn, kanýmca iki amacý vardýr:
Meseleyi incelemek ve insanlarý ilerletmek. Neden incelemeliyiz?
Çünkü, diyelim ki ilerlemiyorlar ve siz onlarý teþvik ediyorsunuz. O
zaman bizi neden dürtüyorsunuz diye soracaklar, sizin de bir cevap
bulmanýz gerekecek. Bu nedenle, anayasal yönetimin nasýl ye neden kurulmasý gerektiði konusunda ciddi bir inceleme yapmalýyýz.
Ýhtiyar Vu yoldaþýmýzýn ayrýntýlý olarak üzerinde durmuþ olduðu þey
de budur. Bütün okullar, hükümet kuruluþlarý ve ordu birlikleri ve
bütün halk kesimleri, önümüzdeki anayasal yönetim meselesini
incelemelidirler.
Bu meseleyi incelediðimiz takdirde, insanlarý ilerletebiliriz.
Onlarý ilerletmek teþvik etmek demektir. Eðer bunu bütün alanlarda yaparsak, her þey yavaþ yavaþ ilerleyecektir. Sayýsýz küçük dere
büyük bir ýrmak haline gelerek çürümüþ, pis ne varsa hepsini alýp
götürecek ve yeni demokratik anayasal yönetim ortaya çýkacaktýr.
Böyle bir dürtmenin etkisi çok büyük olacaktýr. Yenanda yaptýklarýmýz bütün ülkeyi mutlaka etkileyecektir.
Yoldaþlar, bir kez toplantýlar yapýlýp telgraflar çekildi mi, iflah
olmazlarýn þaþkýna döneceklerini, ilerlemeye baþlayacaklarýný ve
emirlerimize itaat edeceklerini mi sanýyorsunuz? Hayýr, bu kadar
uysal olmayacaklardýr. Bunlardan birçoðu, iflah olmazlar yetiþtirmek
için kurulmuþ özel okullardan mezun olmuþlardýr. Bugün iflah olmuyorlar; yarýn, hatta yarýndan sonra da iflah olmayacaklardýr. Ýflah
olmaz ne demektir? Ýflah olmaz demek, esnek olmamak ve bugün, yarýn, hatta yarýndan sonra bile ilerlemeye karþý durmak demektir. Ýflah olmaz dediðimiz insanlar böyledir. Bizi dinlemelerini
saðlamak hiç de kolay bir iþ deðildir.
Bugüne kadar dünyada kurulan anayasal yönetimlere 9elince,
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ister Ýngilterede, Fransada, ABDde, isterse Sovyetler Birliðinde
[sayfa 415] olsun, devrim zafere ulaþtýktan sonra, demokrasinin fiilen
kurulduðunu tescil etmek için genellikle temel kanunlarý içeren bir
belge, yani bir anayasa hazýrlanmýþtýr. Ancak Çinin durumu farklýdýr. Çinde devrim henüz zafere ulaþmamýþtýr ve bizim Sýnýr Bölgemiz gibi yerler dýþýnda, demokratik yönetim henüz gerçekleþmemiþtir. Çin bugün yarý-sömürge ve yarý-feodal bir tahakküm altýndadýr. Ýyi bir anayasa kabul edilse bile, feodal güçler bunu kaçýnýlmaz
olarak engelleyecek ve iflah olmazlar buna karþý koyacaklardýr. Bu
bakýmdan, anayasayý pürüzsüz uygulamak mümkün olmayacaktýr.
Dolayýsýyla, anayasal yönetimin kurulmasý için yürütülen bugünkü
hareket, zaten yürürlükte olan bir demokrasiyi saðlamlaþtýrmak yerine, henüz gerçekleþtirilmemiþ olan bir demokrasinin gerçekleþtirilmesi için mücadele etmelidir. Bu, hiç þüphesiz hafif ya da kolay bir
iþ deðil, muazzam bir mücadeledir.
Anayasal yönetime baþýndan beri karþý koyanlar161 þimdi ona
övgüler düzüyorlar. Neden? Çünkü onlar Japonyaya karþý savaþmak
isteyenlerin baskýsý altýndadýrlar ve biraz zamana ayak uydurmalarý
gerekiyor. Hatta avazlarý çýktýðý kadar Biz daima anayasal yönetimi
savunduk! diye baðýrýyor ve muazzam bir gürültü koparýyorlar. Yýllardýr anayasal yönetim lafýný duyarýz ama bugüne kadar izine
rastlamadýk. Bu adamlarýn söyledikleriyle yaptýklarý apayrý þeylerdir;
dolayýsýyla bunlarýn, anayasal yönetim meselesinde sahtekârlýk yaptýklarýný söyleyebiliriz. Onlarýn daima savunduk laflarý, gerçekten
de sahtekârlýklarýnýn bir örneðidir. Bugünkü iflah olmazlar da onlar
gibi sahtekârdýrlar. Onlarýn anayasal yönetimi bir aldatmacadan
baþka bir þey deðildir. Pek yakýn bir gelecekte bir anayasaya hatta
bir cumhurbaþkanýna kavuþabilirsiniz. Ama demokrasi ve hürriyete
gelince, bunlarý size ne zaman verirler, allah bilir. Çinin zaten bir
anayasasý var. Zao Kun bir anayasa hazýrlamamýþ mýydý?162 Ama gel
de demokrasi ve hürriyeti koydunsa bul. Cumhurbaþkanlarýna gelince, bir sürü cumhurbaþkam geldi geçti. Ýlki Sun Yat-sen idi vs iyi
161
Karþý koyanlar deyimi burada Çan Kay-þekin baþýný çektiði gerici
Guomindang kliðini ifade etmektedir.
162
Büyük bir Kuzeyli savaþ aðasý olan Zao Kun, 590 milletvekilinin her birini
5000 gümüþ dolar karþýlýðý satýn alarak 1923 yýlýnda kendini Cumhurbaþkaný seçtirdi.
Ardýndan bir anayasa hazýrlattý. Bu anayasa Zao Kun Anayasasý ya da Rüþvet
Anayasasý olarak bilinir.
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bir cumhurbaþkanýydý. Ama Yuan Sih-kay onu uzaklaþtýrdý. Ýkincisi
Yuan Þih-kay, üçüncüsü Li Yuan-hung163, dördüncüsü Feng Kuoçana164 ve beþincisi de Su Þih-çang165 idi. Gerçekten de bir sürü
cumhurbaþkaný geldi geçti ama zorba imparatorlardan ne farklarý
vardý? Gerek anayasa gerekse cumhurbaþkanlarý sahteydiler. Günümüzde, Ýngiltere, Fransa ve ABDdeki [sayfa 416] sözümona anayasal
ve demokratik yönetimler, aslýnda insan yiyen yönetimlerdir. Orta
ve Güney Amerika için de durum budur; orada da birçok ülke
cumhuriyet yaftasýný taþýyor ama aslýnda hiç birinde demokrasinin
kýrýntýsý yok. Çinin þimdiki iflah olmazlarý için de durum budur.
Onlarýn anayasal yönetim teraneleri koyun eti yaftasý altýnda at eti
satmaktan baþka bir þey deðildir. Anayasal yönetime koyun eti
yaftasý asarak, aslýnda at eti olan tek parti diktatörlüðünü satýyorlar.
Bunlara sebepsiz yere saldýrmýyorum. Söylediklerim gerçekletir, çünkü anayasal yönetim hakkýnda bunca laf etmelerine raðmen, halka
hürriyetin kýrýntýsýný dahi vermiyorlar.
Yoldaþlar, gerçek anayasal yönetim asla kolayca gerçekleþtirilmeyecektir. Bunu ancak çetin bir mücadeleyle elde edebiliriz.
Bu yüzden de, toplantýlarýmýzý yapar yapmaz, telgraflarýmýzý çeker
çekmez ve yazýlarýmýzý yazar yazmaz anayasal yönetimin
gerçekleþeceðini beklememelisiniz. Ayný þekilde, Siyasî Halk Konseyi166 bir karar aldýðý, Millî Hükümet bir genelge yayýnladýðý, millî
163
Li Yuan-hung baþlangýçta, Çing Hanedanýnýn silahlý kuvvetlerine baðlý bir
tugayýn komutanýydý. 1911 Vuçang Ayaklanmasý sýrasýnda, subaylarýyla erleri kendisini
devrim saflarýnda yer almaya zorladýlar. Sonra Hupeh Eyaletinin askerî valisi oldu.
Daha sonra ise, Cumhurbaþkaný yardýmcýsý, arkasýndan da Kuzeyli savaþ aðasý kliðinin
iktidarý sýrasýnda Cumhurbaþkaný oldu.
164
Feng Kuo-çang, Yuan Þih-kayýn adamlarýndan biriydi. Yuanýn ölümünden
sonra, Kuzeyli savaþ aðasý kliðinin Çihli (Hopey) grubunun lideri oldu. 1917de Li
Yuan-hungu baþýndan defetti ve Cumhurbaþkaný oldu.
165
Su Þih-çang, Kuzeyli savaþ aðasý kliðinin hizmetinde olan bir politikacýydý.
1918 yýlýnda Tuan Çi-cuyun kontrolündeki parlamento tarafýndan Cumhurbaþkaný
seçildi.
166
Siyasî Halk Konseyi, Japonyaya karþý savaþýn baþlamasýndan sonra, Guomindang hükümeti tarafýndan istemeye istemeye kurulan ve sadece danýþma niteliði
olan bir organdý. Bütün üyeleri Guomindang hükümeti tarafýndan davet edilmiþlerdi.
Kâðýt üstünde, bütün Japon aleyhtarý parti ve gruplarýn temsilcilerinden meydana
gelmiþti ama gerçekte Guomindang çoðunluðunun hâkimiyeti altýndaydý. Guomindang hükümetinin siyasetlerini ya da aldýðý tedbirleri etkileme gücünden yoksundu.
Çan Kay-þek ve Guomindang gericileþtikçe, konsey içindeki Guomindangcýlarýn ve
diðer gericilerin sayýlarý arttý; buna karþýlýk demokratlarýn sayýsý azaldý ve söz
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meclis167 12 Kasýmda toplanýp bir anayasa kabul ettiði, hatta bir
cumhurbaþkaný seçtiði zaman, her þeyin bir anda yoluna gireceðini,
dünyadaki her þeyin düzeleceðini sanmayýn. Böyle bir þey imkânsýzdýr; bu yüzden de aklýnýz karýþmasýn. Kafalarýnýn karýþmamasý için
bütün bunlarý halka da açýklamalýyýz. Ýþler asla o kadar kolay olmayacaktýr.
Þu halde, davayý kaybettik diye gözyaþý mý dökelim? Ýþimiz
öyle zor ki, durum ümitsiz gibi gözüküyor. Ancak, pek ümitsiz de
deðil. Anayasal yönetim için hâlâ ümit var, hem de büyük bir ümit.
Ve Çin mutlaka yeni demokratik bir devlet olacaktýr. Neden? Çünkü güçlükler, iflah olmazlarýn iþi yokuþa sürmelerinden doðuyor.
Ancak, onlar ebediyen iflah olmazlar olarak kalamazlar. Bu yüzden
de, hâlâ oldukça ümitliyiz. Dünyadaki iflah olmazlar, bugün olduðu
gibi yarýn da, hatta yarýndan sonra da iflah olmayabilirler; ama asla
ebediyen deðil. Sonunda onlar da deðiþmek zorundadýrlar. Mesela
Vang Çing-vey uzun süre iflah olmazýn biriydi. Ancak, Japon aleyhtarý saflarda ebediyen iflah olmaz olarak kalamazdý bu yüzden de
Japonlarýn safýna geçti. Baþka bir örnek gerekirse, Çang Kuo-tao da
uzun süre iflah olmazýn biriydi. Ancak, biz bir dizi toplantý yaptýktan
ve onunla tekrar tekrar mücadele ettikten sonra, o da tabanlarý
yaðlamak zorunda kaldý. Aslýnda, iflah olmazlar iflah olmayabilirler,
ama [sayfa 417] ebediyen deðil. Ve sonunda deðiþirler; köpek boku
gibi pis, iðrenç bir þey olurlar. Bazýlarý ise iyiye doðru giderler; bu da
bizim onlarla tekrar tekrar mücadele etmemiz sayesinde olur. Bunlar hatalarýný kavrar ve iyiye doðru bir deðiþme gösterirler. Kýsacasý,
iflah olmazlar eninde sonunda deðiþirler: Daðarcýklarýnda her zaman birtakým hileler bulundururlar; bunlarý baþkalarýnýn sýrtýndan
kâr saðlamak, sahtekârlýk yapmak vb. için kullanýrlar. Ama her zahürriyetleri tamamen kýsýtlandý: Sonunda konsey, Guomindang gericilerinin bir aleti
haline geldi. 1941deki Güney Anvey Olayýndan sonra, konseyin Komünist üyeleri,
Guomindangýn gerici tedbirlerini protesto etmek amacýyla, konsey toplantýlarým
birçok kere boykot ettiler.
167
Guomindang hükümetinin bir millî meclis toplamasýný ve belli bir tarihte
anayasal yönetimi kurmasýný öngören bir karar, Komünist Partisinin ve diðer parti
ve gruplara mensup demokratlarýn teklifiyle, Eylül 1939da yapýlan Dördüncü Siyasî
Halk Konseyi Toplantýsýnda kabul edildi. Kasým 1939da Guomindang Merkez
Yürütme Komitesinin Altýncý Genel Toplantýsý, millî meclisin 12 Kasým 1940da
toplanacaðýný ilan etti. Halký aldatmak için uzun süre propagandasýnýn yapýlmasýna
raðmen bu söz yerine getirilmedi.
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man da umduklarýný deðil, bulduklarýný yerler. Hepsi de baþkalarýna
zarar vermekle iþe baþlar, ama sonunda kendilerini mahvederler.
Bir defasýnda Çembýrlayn için kaldýrdýðý taþý kendi ayaðýna
düþürecek demiþtik; dediðimiz çýktý. Çembýrlaynýn düþüncesi,
Hitleri taþ olarak kullanmak ve bunu Sovyet halkýnýn baþýna indirmekti. Ne var ki, geçen yýlýn o Eylül günü, Almanya ile Ýngiltere ve
Fransa arasýnda savaþ patlak verince, kaldýrdýðý taþ kendi ayaðýna
düþtü. Hâlâ da belini doðrultamadý. Çinde de buna benzer örnekler vardýr. Yuan Þih-kay da halkýn baþýný ezmek istemiþti ama sonunda kendisi zararlý çýktý ve imparator olduktan birkaç ay sonra
öldü.168 Tuan Çi-ouy, Su Þih-çang, Zao Kun, Vu Pey-fu ve bütün
diðerleri de halký ezmek istediler ama sonunda halk onlarý alaþaðý
etti. Baþkalarýnýn sýrtýndan kâr elde etmek isteyen herkesin sonu
kötü olur.
Kanýmca, ilerlemedikleri takdirde, günümüzün anti-komünist iflah olmazlarý da bu kuralýn istisnasý olmayacaklardýr. Birleþme
palavrasý ardýnda, onlar ilerici Þensi-Kansu-Ningsia Sýnýr Bölgesini,
ilerici Sekizinci Yol Ordusu ile Yem Dördüncü Orduyu, ilerici Komünist Partisini ve kitle örgütlerini tasfiye etmeyi tasarlýyorlar. Buna
benzer sayýsýz oyun tezgâhlýyorlar. Ancak, ben, sonunda iflah olmazlýðýn ilerlemeyi deðil aksine ilerlemenin iflah olmazlýðý tasfiye
edeceðine inanýyorum. Gerçekten de, tasfiye edilmekten kurtulabilmeleri için, iflah olmazlarýn önündeki tek çýkar yol ilerlemektir.
Ýþte bu yüzden kendilerine sýk sýk Sekizinci Yol Ordusuna, Komünist Partisine ve Sýnýr Bölgesine saldýrmamalarýný öðütledik. Ama
eðer saldýrmakta kararlýysalar, þöyle baþlayan bir kararla iþe koyulmalarý iyi olur: Kendimizi tasfiye etmeye ve Komünist Partisine
geniþlemesi için birçok imkânlar tanýmaya kararlý olan biz iflah olmazlar, Komünist Partisine ve Sýnýr Bölgesine saldýrmanýn bütün
sorumluluðunu yükleniyoruz. Ýflah olmazlar, Komünistleri bastýrmak konusunda epey tecrübe sahibidirler. Eðer þimdi yeni bir tecrübe edinmek istiyorlarsa, buyursunlar. Eðer karýnlarýný [sayfa 418] týka
basa doyurduktan ve üzerine de bir güzel uyku çektikten sonra
hâlâ bastýrmak istiyorlarsa, kendileri bilirler. Ne var ki, yukarýdaki
kararýn yürürlüðe girmesine hazýr olmalýdýrlar; çünkü bu karar deðiþ168
Yuan Þih-kay 12 Aralýk, 1915de kendini imparator ilan etti. Ancak 22 Mart
1916da bu unvanýndan vazgeçmek zorunda kaldý.
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tirilemez. Sen on yýl içindeki Komünistleri bastýrma faaliyetleri bu
karara uygundu. Bundan sonra yapýlacak bir bastýrma da bu karara
uygun düþecektir. Bu nedenle, bastýrmaya kalkmamalarýný öðütlerim. Çünkü bütün milletin istediði þey, Komünistlerin bastýrýlmasý
deðil, direnme, birlik ve ilerlemedir. Dolayýsýyla, kim Komünistleri
bastýrmaya kalkýþýrsa, yenilgiye uðramaya mahkûmdur.
Kýsacasý, gerileme, eninde sonunda, bunu teþvik edenlerin
amaçladýklarýnýn tam tersini doðurur. Ne günümüzde ne de tarihte,
ne Çinde ne de baþka bir yerde bu kuralýn istisnasý olmamýþtýr.
Bugün anayasal yönetim için de durum budur. Ýflah olmazlar buna karþý çýkmaya devam ettikleri takdirde, sonuç hiç þüphesiz
umduklarýnýn tam tersi olacaktýr. Anayasal yönetim hareketi asla
iflah olmazlarýn çizdiði yoldan gitmeyecek, onlarýn umduklarýnýn
aksi yönde ve kaçýnýlmaz olarak halkýn çizdiði yoldan ilerleyecektir.
Bundan hiç kimsenin þüphesi olmasýn, çünkü her yerde halk böyle
istiyor. Çinin tarihî geliþiminin þimdiki seyri ve dünya olaylarýnýn
seyri de bunu gerektiriyor. Buna kim karþý koyabilir? Tarihin tekerleðini geri çevirmek imkânsýzdýr. Bununla beraber, baþladýðýmýz iþ
akþamdan sabaha tamamlanamaz, zaman ister; geliþigüzel bir
þekilde yapýlamaz, çaba harcanmasýný gerektirir; bir avuç insanla
yapýlamaz geniþ halk kitlelerinin seferber edilmesini gerektirir. Bugün burada bu toplantýyý yapmamýz çok iyi bir þeydir. Toplantýmýzdan sonra yazýlar yazacak, telgraflar göndereceðiz. Vutay Daðlarýnda,
Tayhang Daðlarýnda, Kuzey Çinde, merkezî Çinde ve ülkenin dört
bir yanýnda bunun gibi toplantýlar düzenleyeceðiz. Bu iþe devam
eder ve yýllarca sürdürürsek, o zaman iþimizi gereði gibi yapmýþ
oluruz. Ýþimizi iyi yapmalý, demokrasiyi ve özgürlüðü elde etmeli,
yeni demokratik anayasal yönetimi kurmalýyýz. Bunu baþaramadýðýmýz ve meydaný iflah olmazlara býraktýðýmýz takdirde, milletimiz
yok olacaktýr. Milletin boyunduruk altýna girmesini önlemenin yolu
budur. Bu yüzden de, herkes ileri atýlmalýdýr. Böyle yaptýðýmýz takdirde, davamýzýn gerçekleþeceðini ümit edebiliriz. Ayrýca þunu da
belirtmeliyiz ki, iflah olmazlar bir azýnlýktan ibarettir; oysa halkýn çoðunluðu iflah olmazlardan [sayfa 419] deðil, ilerleyebilecek olanlardan
meydana gelmiþtir. Çoðunluk azýnlýða karþý çýkarsa, buna bizim gayretlerimizi de ekleyin, daha da fazla ümitlenebiliriz. Ýþte bu yüzden,
görevimiz güç olsa da ümidimiz büyüktür diyorum. [sayfa 420]
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JAPON ALEYHTARI ÜS BÖLGELERÝNDE
SÝYASÝ ÝKTÝDAR MESELESÝ ÜZERÝNE*
6 Mart 1940

1. Guomindangýn anti-komünist iflah olmazlarýnýn Kuzey ve
merkezî Çinde ve diðer yerlerde, Japonyaya karþý demokratik siyasî iktidar organlarý kurmamýzý engellemek için ellerinden geleni
yaptýklarý bir zamanda bulunuyoruz. Bize gelince, bu siyasî iktidar
organlarýný kurmalýyýz ve belli baþlý Japon aleyhtarý üs bölgelerinde
bugün artýk bu siyasî iktidar organlarýný kurmak mümkündür. Bu
mesele ile ilgili olarak, anti-komünist iflah olmazlarla Kuzey, merkezî ve Kuzeybatý Çinde yaptýðýmýz mücadele, ülkenin dört bir yanýnda birleþik cephenin siyasî iktidar organlarýnýn kurulmasýna yardýmcý olabilir; bu mücadele bütün millet tarafýndan büyük dikkatle
izleniyor. Bu nedenle, meseleyi dikkatle ele almak zorundayýz.
2. Japonyaya karþý savaþ sýrasýnda kurmakta olduðumuz siyasî iktidar, birleþik cephe karakterindedir. Bu iktidar, direnmeden
ve demokrasiden yana olan herkesin siyasî iktidarýdýr. Çeþitli devrimci sýnýflarýn, hainler ve gericiler üzerindeki ortak demokratik dik* Bu Parti talimatý, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi adýna Mao Zedung
yoldaþ tarafýndan kaleme alýndý.
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tatörlüðüdür. Bu iktidar, gerek toprak aðalan sýnýfýnýn ve burjuvazinin karþý-devrimci diktatörlüðünden, gerekse Toprak Devrimi dönemindeki demokratik iþçi-köylü diktatörlüðünden farklýdýr. Bu siyasî
iktidarýn karakterinin açýk seçik kavranmasý ve bunu gerçekleþtirmek
için ciddiyetle çaba gösterilmesi, ülkenin dört bir yanýnda demokrasinin yayýlmasýna büyük ölçüde yardýmcý olacaktýr. Sola [sayfa 422]
olsun, saða olsun herhangi bir sapma bütün millet üzerinde çok
kötü bir izlenim yaratacaktýr.
3. Hazýrlýklarýna baþlamýþ bulunduðumuz Hopey Eyalet Meclisinin toplanmasý ve Hopey Yönetim Konseyi seçimleri, son derece büyük bir önem taþýmaktadýr. Kuzeybatý Þanside, Þantungda,
Huay Irmaðýnýn kuzeyinde kalan bölgelerde, Suy-teh ve Fusien illerinde ve Doðu Kansuda yeni siyasî iktidar organlarýný kurmamýz da
ayný derecede önemlidir. Birleþik cephe ilkesine göre hareket etmeli ve herhangi bir sað ya da sol eðilimden sakýnmak için elimizden geleni yapmalýyýz. Þu anda, orta burjuvazinin ve aydýnlanmýþ
eþrafýn kazanýlmasýný gözardý eden sol eðilim, daha ciddi bir tehlikedir.
4. Siyasî iktidar organlarýnda birleþik cephe ilkesinin uygulanmasý açýsýndan, sandalyelerin daðýlýmý þöyle olmalýdýr: Üçte biri
Komünistlere, üçte biri Partili olmayan solcu ilericilere ve üçte biri
de ne solcu ne saðcý olan ara kesimlere.
5. Komünistlerin, siyasî iktidar organlarýnda önder rolünü oynamalarýný saðlamalýyýz. Bu nedenle, sandalye sayýsýnýn üçte birini
iþgal eden Parti üyeleri son derece yetenekli kimseler olmalýdýrlar.
Bu, daha kalabalýk bir temsile gerek kalmadan. Partinin önderliðinin saðlanmasý için yeterli olacaktýr. Önderlik, ne sabahtan akþama
kadar tekrarlanan bir slogan, ne de küstahça itaat istemek demektir. Önderlik, daha ziyade Partinin doðru siyasetlerini uygulamak ve
kendi çalýþmalarýmýzla örnek olmak, bu þekilde Parti dýþýndaki insanlarý ikna etmek ve eðitmek ve onlarýn tekliflerimizi gönül rýzasýyla
kabul etmelerini saðlamaktýr.
6. Sandalyelerin üçte biri Partili olmayan ilericilere verilmelidir, çünkü onlarýn geniþ küçük burjuva kitleleriyle baðlarý vardýr. Bu,
küçük burjuva kitlelerinin kazanýlmasý bakýmýndan büyük önem
taþýr.
7. Sandalyelerin üçte birini ara kesimlere vermemizin amacý, orta burjuvaziyi ve aydýnlanmýþ eþrafý kazanmaktýr. Bu kesimleri
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kazanmak, iflah olmazlarý tecrit etmek açýsýndan önemli bir adýmdýr. Þu sýrada, bu kesimlerin gücünü dikkate almayý ihmal etmemeli ve onlarla iliþkilerimizde ihtiyatlý davranmalýyýz.
8. Herhangi bir partiye mensup olsunlar olmasýnlar, hangi
partiden olurlarsa olsunlar, Japonyaya karþý direnmeden yana olduklarý ve Komünist Partisiyle iþbirliði yapmak istedikleri sürece,
[sayfa 423] komünist olmayanlara karþý tavrýmýz onlarla iþbirliði tavrý
olmalýdýr.
9. Sandalyelerin yukarýda belirtildiði þekilde daðýlýmý, Partinin samimi siyasetinin ifadesidir ve bu konuda asla gönülsüz davranmamalýyýz. Bu siyaseti uygulamak amacýyla, siyasî iktidar
organlarýnda çalýþan parti üyelerini eðitmeli. Komünist olmayanlarla iþbirliði yapma konusundaki isteksizlik ve tedirginlikte kendini
gösteren dar-görüþlülüklerinin üstesinden gelmeli ve demokratik
çalýþma tarzýný, yani Partili olmayanlara danýþma ve eyleme geçmeden önce çoðunluðun onayýný alma tarzýný teþvik etmeliyiz. Ayný
zamanda, Partili olmayanlarýn, çeþitli meselelerde görüþlerini belirtmelerini saðlamak için elimizden geleni yapmalý ve önerilerini dikkatle dinlemeliyiz. Askerî ve siyasî iktidara sahip olduðumuz için
kararlarýmýza kayýtsýz þartsýz uyulmasýný isteyebileceðimizi, bu yüzden de, Partili olmayanlara kendi görüþlerimizi benimsetmek ve
böylelikle onlarýn bu görüþlerimizi gönül rýzasýyla ve seve seve uygulamalarýný saðlamak yolunda çaba göstermekten vazgeçebileceðimizi düþünmemeliyiz.
10. Sandalyelerin daðýlýmý konusunda yukarýda verilen rakamlar, mekanik bir þekilde uyulmasý gereken deðiþmez oranlar
deðildir. Bunlar kabataslak oranlardýr; her mahal, bu oranlarý kendi
özel þartlarýna göre uygulamalýdýr. En alt kademede, toprak aðalarýyla mütegallibenin siyasî iktidar organlarýna sýzmalarýný önlemek
için, bu oranda bazý deðiþiklikler yapýlabilir. Þansi-Çahar-Hopey sýnýr
bölgesi, Orta Hopey bölgesi, Tayhang daðlýk bölgesi ve Güney Hopey
bölgesi gibi, bu tür organlarýn bir süredir mevcut olduðu yerlerde,
siyasetimizi bu ilkenin ýþýðýnda yeniden gözden geçirmek gerekecektir. Her yeni siyasî iktidar organý kurulduðunda, bu ilkeye uyulmalýdýr.
11. Oy hakkýyla ilgili birleþik cephe siyaseti þöyle olmalýdýr:
On sekiz yaþýna basan ve direnme ve demokrasiden yana olan her
Çinli, sýnýf, milliyet, cinsiyet, inanç, parti iliþkisi yo da eðitim düzeyi
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gözetilmeksizin seçme ve seçilme hakkýna sahip olmalýdýr. Japonyaya karþý birleþik cephenin siyasî iktidar organlarý halk tarafýndan
seçilmelidir. Bunlarýn örgütlenme þekilleri demokratik merkeziyetçiliðe dayanmalýdýr.
12. Birleþik cephenin siyasî iktidar organlarýnda, bütün önemli
siyasetlerin temel hareket noktasý, Japon emperyalizmine muhalefet, Japonyaya karþý direnen halkýn korunmasý, Japonyaya karþý
olan bütün toplumsal tabakalarýn çýkarlarýnýn [sayfa 424] doðru bir
þekilde düzenlenmesi, iþçilerle köylülerin yaþama þartlarýnýn düzeltilmesi ve hainlerle gericilerin bastýrýlmasý olmalýdýr.
13. Siyasî iktidar organlarýmýzda çalýþan Partili olmayan
kiþilerden Komünistler gibi yaþamalarý, konuþmalarý ya da davranmalarý istenmemelidir. Aksi takdirde, hoþnutsuzluk duyabilir ya da
rahatsýz olabilirler.
14. Merkez Komitesinin bütün bölge ve alt-bölge bürolarý,
bütün mahallî Parti komiteleri ve bütün ordu birimlerinin baþkanlarý,
bu talimatý Parti üyelerine berrak bir þekilde açýklamak ve bu talimatýn siyasî iktidar organlarýmýzýn faaliyetlerinde eksiksiz uygulanmasýný saðlamakla yükümlüdürler. [sayfa 425]
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JAPONYAYA KARÞÝ BÝRLEÞÝK CEPHE ÝÇÝNDE
BUGÜNKÜ TAKTÝK MESELELER*
11 Mart 1940

1. Bugünkü siyasî durum þöyledir:
(a) Japon emperyalizmi, Çinin Direnme Savaþýndan aðýr bir
darbe yemiþtir ve artýk büyük çapta askerî taarruzlara giriþecek durumda deðildir. Öyle ki, düþmanýn güçleriyle bizim güçlerimiz arasýndaki iliþki, stratejik denge aþamasýna varmýþ bulunmaktadýr. Bununla
beraber, düþman hâlâ temel siyaseti olan Çini boyunduruk altýna
alma siyasetine dört elle sarýlýyor; Japonyaya karþý birleþik cephemizi baltalamak, temizleme harekâtlarýný cephe gerisi bölgelerinde yoðunlaþtýrmak ve iktisadî saldýrýsýný artýrmak gibi yollarla bu
siyasetini sürdürüyor.
(b) Avrupadaki savaþ, Ýngiltere ile Fransanýn Doðudaki durumunu zayýflatýrken, ABD daðýn tepesinde oturup kaplanlarýn kavgasýný seyretme siyasetini sürdürüyor. Bu yüzden, bir Doðu Münih169
* Bu yazý, Mao Zedung yoldaþýn kýdemli Parti kadrolarýmýzýn Yenanda yapýlan
bir toplantýsýna sunduðu raporun taslaðýdýr.
169
Doðu Münih konferansý için, bu ciltteki Teslimiyetçi Faaliyetlere Karþý Çýkalým
makalesinin 3. dipnotuna bkz.
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konferansý þimdilik söz konusu deðildir.
(c) Sovyetler Birliði dýþ siyasetinde yeni baþarýlar elde etmiþtir
ve Çinin Direnme Savaþýný faal olarak destekleme siyasetini sürdürmektedir.
(d) Büyük burjuvazinin, Japonyaya tamamen teslim olan
Japon taraftarý kesimi, kukla rolü oynamaya hazýrdýr. Avrupa ve
Amerika taraftarý büyük burjuvazi ise Japonyaya karþý direnmeye
devam edebilir; ancak onun uzlaþma eðilimi hâlâ ciddiyetini korumaktadýr. Büyük burjuvazinin bu kesimi ikili bir siyaset izlemektedir. Bir yandan, Japonya ile baþ edebilmek [sayfa 426] için çeþitli Guomindang dýþý güçlerle birliði sürdürmek istemekte, öte yandan da
bu güçleri, özellikle Komünist Partisini ve diðer ilerici güçleri bastýrmak için elinden geleni yapmaktadýr. Bu kesim, Japonyaya karþý
birleþik cephenin iflah olmaz kesimini meydana getirmektedir.
(e) Orta burjuvazi, aydýnlanmýþ eþraf ve bölgesel iktidar gruplarý da dâhil olmak üzere ara güçler, çoðunlukla, ilericilerle iflah
olmazlar arasýnda orta yolcu bir tutum takýnmaktadýrlar. Çünkü bir
yandan büyük toprak aðalarýnýn ve büyük burjuvazinin baþlýca hâkim kesimleriyle, diðer yandan da iþçi sýnýfý ve köylülükle aralarýnda çeliþkiler vardýr. Bunlar, Japonyaya karþý birleþik cephenin orta
kesimini meydana getirmektedirler.
(f) Proletaryanýn, köylülüðün ve þehir küçük burjuvazisinin
Komünistlerin önderliðindeki ilerici güçleri, son zamanlarda daha
da çok güçlendiler; Japonyaya karþý demokratik siyasî iktidarýn
kurulduðu üs bölgeleri yaratmayý esas olarak baþardýlar. Bu güçlerin, ülkenin dört bir yanýnda iþçiler, köylüler ve þehir küçük burjuvazisi üzerindeki etkileri büyüktür ve ara güçler üzerinde de hatýrý
sayýlýr bir etkileri vardýr. Komünistler savaþ alanýnda aþaðý yukarý
Guomindangýn çarpýþtýðý sayýda Japon askeri ile çarpýþýyorlar. Onlar, Japonyaya karþý birleþik cephenin ilerici kesimini meydana getirmektedirler.
Çinde mevcut siyasî durum budur. Bu þartlarda, durumun
kötüye gitmesini önlemek ve durumu iyiye dönüþtürmek hâlâ mümkündür. Merkez Komitesinin 1 Þubat tarihli kararlarý tamamen doðrudur.
2. Direnme Savaþýnda zafer kazanmanýn temel þartý, Japonyaya karþý birleþik cepheyi geniþletmek ve saðlamlaþtýrmaktýr. Bu
amaç için gerekli olan taktikler, ilerici güçleri geliþtirmek, ara güçleri

410

Mao Zedung
Seçme Eserler-II

kazanmak ve iflah olmaz güçlerle mücadele etmektir. Bunlar, birbirinden kopmaz üç halkadýr. Japonyaya karþý olan bütün güçleri
birleþtirmenin yolu ise, mücadeledir. Japonyaya karþý birleþik cephe döneminde, mücadele, birliði saðlamanýn yolu; birlik ise mücadelenin amacýdýr. Birlik mücadele ile saðlandýðý takdirde yaþayacak,
boyun eðerek saðlandýðý takdirde yok olacaktýr. Partili yoldaþlar bu
gerçeði gidecek kavrýyorlar. Bununla beraber, bu gerçeði hâlâ kavramayan Pek çok kimse vardýr. Kimileri, mücadelenin birleþik cepheyi böleceðini ya da mücadelenin sýnýrsýz olabileceðini sanýyorlar,
baþkalarý ise, ara güçlere karþý yanlýþ taktikler uyguluyorlar [sayfa 427]
ya da iflah olmaz güçler hakkýnda hatalý fikirler taþýyorlar. Bütün
bunlar düzeltilmelidir.
3. Ýlerici güçleri geliþtirmek demek, proletaryanýn, köylülüðün ve þehir küçük burjuvazisinin güçlerini inþa etmek; Sekizinci Yol
Ordusu ile Yeni Dördüncü Orduyu cesaretle geniþletmek; Japon
aleyhtarý demokratik üs bölgelerini yaygýn bir þekilde kurmak; ülkenin dört bir yanýnda Komünist örgütler kurmak; iþçiler, köylüler,
gençler, kadýnlar ve çocuklarýn kitle hareketlerini ülke çapýnda
geliþtirmek; ülkenin dört bir yanýnda aydýnlarý kazanmak ve demokrasi uðrunda bir mücadele olarak, anayasal yönetim hareketini
kitleler arasýnda yaygýnlaþtýrmak demektir. Durumun kötüleþmesini
önlemenin, teslimiyeti ve bölünmeyi önlemenin ve Direnme Savaþýnýn zaferi için saðlam ve yýkýlmaz bir temel kurmanýn tek yolu,
ilerici güçleri düzenli olarak geniþletmektir. Bununla beraber, ilerici
güçlerin geniþletilmesi ciddi bir mücadele sürecidir. Bu mücadele
sadece Japon emperyalistlerine ve hainlere karþý deðil, ayný zamanda iflah olmazlara karþý da amansýzca sürdürülmelidir. Çünkü
ara kesim ilerici güçlerin geniþletilmesini kuþkuyla karþýlarken, iflah
olmazlar buna tamamen karþýdýrlar. Ýflah olmazlara karþý kararlý bir
mücadele vermediðimiz, hatta bazý elle tutulur sonuçlar elde etmediðimiz sürece, onlarýn baskýlarýna göðüs germemiz ya da ara kesimin kuþkularýný gidermemiz mümkün olmayacaktýr. Bu durumda,
ilerici güçler geniþleme imkâný bulamayacaklardýr.
4. Orta güçleri kazanmak demek, orta burjuvaziyi, aydýnlanmýþ eþrafý ve bölgesel iktidar gruplarýný kazanmak demektir. Bunlar
üç ayrý kategori olmakla birlikte, þu anda hepsi de ara güçlere dâhildir. Orta burjuvazi, komprador sýnýftan, yani büyük burjuvaziden
farklý olan millî burjuvaziyi meydana getirir. Ýþçilerle arasýnda sýnýf
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çeliþmeleri bulunmasýna ve iþçi sýnýfýnýn baðýmsýzlýðýný kabul etmemesine raðmen, gene de Japonyaya karþý direnmeden yanadýr.
Üstelik, siyasî iktidarý kendisi ele geçirmek ister; çünkü, iþgal altýndaki bölgelerde Japon emperyalistlerinin, Guomindang bölgelerinde ise büyük toprak aðalarýnýn ve büyük burjuvazinin baskýsý
altýndadýr. Japonyaya karþý direnmeye gelince, birleþik direniþten
yanadýr; siyasî iktidara gelince, anayasal yönetim hareketinden yanadýr ve ilericilerle iflah olmazlar arasýndaki çeliþmeleri kendi
amaçlarý için kullanmaya çalýþýr. Bu, kazanmamýz gereken bir tabakadýr. Sonra, toprak aðasý sýnýfýnýn sol kanadýný meydana [sayfa 428]
getiren aydýnlanmýþ eþraf vardýr. Bu kesim burjuva etkiler taþýmaktadýr ve siyasî tavrý da kabaca orta burjuvazininkiyle birdir. Köylülerle
aralarýnda sýnýf çeliþmeleri bulunmasýna raðmen, büyük toprak aðalarý ve büyük burjuvaziyle de aralarýnda çeliþmeler vardýr. Bunlar
iflah olmazlarý desteklemezler ve bunlar da bizimle iflah olmazlar
arasýndaki çeliþmeleri kendi amaçlarý için kullanmaya çalýþýrlar. Bu
kesimi de hiç bir þart altýnda gözardý etmemeliyiz; siyasetimizi de
onlarý kazanmak olmalýdýr. Bölgesel iktidar gruplarýna gelince, bunlar iki çeþittir: Bazý bölgeleri kontrol eden güçler ve herhangi bir yeri
kontrol etmeyen çeþitli birlikler. Bu gruplarla ilerici güçler arasýnda
çeliþmeler vardýr ama Merkezî Hükümet bu güçlere raðmen kendi
bencil siyasetini izlediði için bunlarla Guomindang Merkezî Hükümeti arasýnda da çeliþmeler mevcuttur. Bunlar da, bizimle iflah olmazlar arasýndaki çeliþmeleri kendi siyasî amaçlarý için kullanmak
isterler. Bölgesel iktidar gruplarýnýn önderlerinin çoðu büyük toprak
aðasý sýnýfýna ve büyük burjuvaziye mensuptur. Bu nedenle, savaþ
sýrasýnda belli zamanlarda ilerici gibi gözükseler dahi, kýsa zamanda tekrar gerici haline gelirler. Ne var ki, Guomindang merkezî yöneticileriyle aralarýnda çeliþmeler bulunduðu için, doðru bir siyaset
izlediðimiz takdirde iflah olmazlara karsý mücadelemiz sýrasýnda
tarafsýz kalmalarý muhtemeldir. Yukarýda tanýmlanan ara güçlerin
üç kategorisine karþý siyasetimiz onlarý Kazanmak olmalýdýr. Ancak
bu siyaset, köylüleri ve þehir küçük burjuvazisini kazanma siyasetinden farklýdýr; üstelik ara güçlerin her bir kategorisi için de deðiþir.
Köylüler ve þehir küçük burjuvazisi temel müttefikler olarak kazanýlacaðý halde, ara güçler emperyalizme karþý müttefikler olarak
kazanýlmazdýr. Ara güçler içinde, orta burjuvazi ile aydýnlanmýþ eþrafýn, Japonyaya karþý ortak mücadeleye ve Japonyaya karþý de-
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mokratik siyasî iktidarýn kurulmasýna katýlmalarý mümkündür ama
bunlar toprak devriminden korkarlar. Ýflah olmazlara karþý mücadeleye, bazýlarý sýnýrlý ölçüde katýlabilir, bazýlarý hayýrhah bir tarafsýzlýk, diðerleri ise isteksiz bir tarafsýzlýk içinde olabilirler. Ne var ki savaþta bize katýlmalarý dýþýnda, bölgesel iktidar gruplarý, iflah olmazlara karþý mücadelemizde ancak geçici olarak tarafsýz kalacaklardýr. Bizzat kendileri büyük toprak aðasý sýnýfýna ve büyük burjuvaziye
mensup olduklarý için, demokratik siyasî iktidarýn kurulmasýnda,
bize katýlmaya istekli deðillerdir. Ara güçler yalpalama eðilimindedirler ve sonunda parçalanacaklardýr. Bu [sayfa 429] yalpalayan tavýrlarý
üzerinde özellikle durarak, kendilerini eðitmeli ve uygun þekilde
eleþtirmeliyiz.
Japonyaya karþý birleþik cephe döneminde, ara güçleri kazanmak bizim için son derece önemli bir görevdir. Ama bu görev
ancak belli þartlar altýnda yerine getirilebilir. Bu þartlar þunlardýr: (1)
Biz yeterince güçlü olmalýyýz; (2) onlarýn çýkarlarýna saygý göstermeliyiz; (3) iflah olmazlara karþý mücadelemizde kararlý olmalý ve
sürekli olarak zafer kazanmalýyýz. Bu þartlar bulunmadýðý takdirde,
ara güçler yalpalayacak, hatta iflah olmazlar bize saldýrdýðýnda onlarýn müttefiki haline geleceklerdir. Çünkü iflah olmazlar da, bizi
tecrit etmek üzere ara güçleri kazanmak için ellerinden geleni yapýyorlar. Ara güçler Çinde oldukça önemli bir aðýrlýða sahiptir ve
iflah olmazlara karþý mücadelemizde çoðu zaman tayin edici olabilirler. Bu yüzden de onlarla iliþkilerimizde temkinli olmalýyýz.
5. Bugünkü iflah olmaz güçler, büyük toprak aðasý sýnýfý ve
büyük burjuvazidir. Þu anda, Japonyaya teslim olan grup ve direnmeden yana olan grup þeklinde bölünmüþ olan bu sýnýflar, zamanla
daha da farklýlaþacaklardýr. Büyük burjuvazi içinde direnmeden yana
olan grup, bugün þimdiden teslim olmuþ olan gruptan farklýdýr. Bu
grup Ýkili bir siyaset izlemektedir. Hâlâ Japonyaya karþý birlikten
yana olmakla beraber, ayný zamanda, ilerdeki teslimiyetlerine hazýrlýk olmak üzere, ilerici güçleri bastýrmak gibi son derece gerici
bir siyaset Ýzlemektedir. Hâlâ Japonyaya karþý birlikten yana olduðuna göre, onu Japonyaya karþý birleþik cephe içinde tutmaya
çalýþabiliriz ve ne kadar uzun süre tutarsak o kadar iyi olur. Bu
grubu kazanma ve onunla iþbirliði yapma siyasetimizi gözardý etmek ve onu, þimdiden teslim olmuþ ve anti-komünist bir savaþý
baþlatmanýn arifesindeymiþ gibi görmek yanlýþ olur. Ancak, ayný
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zamanda, gerici siyasetiyle mücadele etmek ve ona karþý kararlý bir
ideolojik, siyasî ve askerî mücadele vermek için mücadele taktikleri tespit etmeliyiz. Çünkü, bu grup, ülkenin dört bir yanýnda ilerici
güçleri bastýrma gerici siyasetini izliyor; çünkü bu grup, devrimci
Üç Halk Ýlkesi ortak programýný uygulayacak yerde, bizim bu yöndeki çabalarýmýza inatla karþý koyuyor; çünkü kendi koyduðu sýnýrlarý aþmamýza engel olmak için elinden geleni yapýyor. Yani, bizi,
bizzat kendisinin yaptýðý gibi pasif direnmeyle sýnýrlandýrmaya, üstelik bizi kendi içinde eritmeye çalýþýyor; bunda baþarýlý olamayýnca
da, bize karþý ideolojik, siyasî ve askerî baský uyguluyor. Ýflah olmazlarýn [sayfa 430] ikili siyasetine karþý uygulayacaðýmýz devrimci ikili
siyasetimiz budur; mücadele içinde birliði saðlama siyasetimiz budur. Eðer ideolojik alanda, doðru bir devrimci teori ortaya koyabilir
ve onlarýn karþý-devrimci teorisine güçlü darbeler indirebilirsek; eðer
siyasî alanda, zamana uygun taktikler tespit eder ve onlarýn antikomünist ve ilericiliðe karþý siyasetlerine aðýr darbeler indirirsek, ve
eðer askerî alanda, uygun tedbirleri alýr ve onlarýn saldýrýlarýna ayný
þiddetle karþýlýk verebilirsek, o zaman onlarýn gerici siyasetinin etki
alanýný sýnýrlandýrabilecek ve onlarý, ilerici güçlerin statüsünü tanýmak zorunda býrakacak; ilerici güçleri geniþletebilecek, ara güçleri
kazanabilecek ve iflah olmaz güçleri tecrit edebileceðiz. Bunun da
ötesinde, hâlâ Japonyaya karþý direnmeden yana olan iflah olmazlarý, Japonyaya karþý birleþik cepheye daha uzun bir süre katýlmaya
ikna edebilecek; böylelikle, daha önce olduðu gibi büyük çapta bir
iç savaþýn çýkmasýný önlemiþ olacaðýz. Dolayýsýyla Japonyaya karþý
birleþik cephe döneminde, iflah olmazlara karþý sürdürdüðümüz
mücadelenin amacý, sadece ilerici güçleri korumak ve geliþmesini
saðlamak için iflah olmazlarýn saldýrýlarýný savuþturmak deðildir. Ayný
zamanda, iflah olmazlarýn Japonyaya karþý daha uzun süre direnmelerini saðlamak ve onlarla aramýzdaki iþbirliðini sürdürmek, böylelikle, büyük çapta bir iç savaþ tehlikesini önlemektir. Mücadele
edilmediði takdirde, iflah olmaz güçler bu ilerici güçleri imha eder,
birleþik cephe ortadan kalkar, iflah olmazlarýn düþmana teslim olmalarýný önleyecek hiç bir imkân kalmaz ve iç savaþ çýkar. Bu yüzden de, bütün Japonyaya karþý güçleri birleþtirmek, durumu iyiye
dönüþtürmek ve büyük çapta iç savaþý önlemek için, iflah olmazlara karþý mücadele vazgeçilmez bir araçtýr. Bütün tecrübelerimiz bu
gerçeði doðruluyor.
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Bununla beraber, Japonyaya karþý birleþik cephe döneminde, iflah olmazlara karþý mücadelemizde uymamýz gereken çeþitli
ilkeler vardýr. Birincisi, kendini savunma ilkesidir. Bize saldýrýlmadýkça saldýrmayacaðýz; bize saldýrýlýrsa, mutlaka karþýlýk vereceðiz. Bir
baþka deyiþle, bizi kýþkýrtmadýklarý sürece baþkalarýna asla saldýrmamalýyýz. Ama bir defa saldýrýya uðradýk mý, karþýlýk vermekten
de asla kaçýnmamalýyýz! Mücadelemizin savunma karakteri burada
yatmaktadýr. Ýflah olmazlarýn askerî saldýrýlarý kararlýlýkla, bütünüyle, tamamen ve eksiksiz bir þekilde yerle bir edilmelidir. Ýkincisi,
zafer ilkesidir. Zaferden emin olmadýkça savaþmayacaðýz. Plansýz,
hazýrlýksýz ve baþarýdan emin olmadan asla savaþmamalýyýz. Ýflah
olmazlar [sayfa 431] arasýndaki çeliþmelerden faydalanmasýný bilmeli
ve bir seferinde birçoðunu birden karþýmýza almamalý, darbemizi
ilkin içlerinde en gerici olanýna indirmeliyiz. Mücadelemizin sýnýrlý
karakteri burada yatmaktadýr. Üçüncüsü ateþkes ilkesidir. Ýflah olmazlarýn bir saldýrýsýný püskürttükten sonra nerede duracaðýmýzý
bilmeli ve bize yeni bir saldýrý baþlatýlmadan önce, o savaþý sona
erdirmeliyiz. Püskürtülen saldýrý ile muhtemel yeni saldýrý arasýnda
bir ateþkes anlaþmasý yapýlmalýdýr. Ardýndan iflah olmazlarla birliði
saðlamak için inisiyatifi ele almalý ve kabul ettikleri takdirde, onlarla bir barýþ anlaþmasý yapmalýyýz. Hiç bir þart altýnda günlerce durmadan savaþmamalýyýz; ya da baþarýdan sarhoþ olmamalýyýz. Her
mücadelenin geçici karakteri burada yatmaktadýr. Ancak iflah olmazlar yeni bir saldýrýya giriþtikleri takdirde, biz de yeni bir mücadeleyle karþýlýk veririz. Bir baþka deyiþle, haklý bir zemin üzerinde,
kendi lehimize ve ihtiyatla savaþmak gibi üç ilkemiz vardýr. Haklý bir zemin üzerinde, kendi lehimize ve ihtiyatla sürdürülecek böyle
bir mücadele sayesinde, ilerici güçleri geliþtirebilir, ara güçleri kazanabilir ve iflah olmazlarý tecrit edebiliriz. Ancak bu sayede iflah olmazlarý, bize saldýrmadan, düþmanla uzlaþmadan ya da büyük çapta bir iç savaþ baþlatmadan önce iyice düþünmek zorunda býrakabiliriz. Bu sayede, durumu iyiye dönüþtürmek mümkün olacaktýr.
6. Guomindang karýþýk bir partidir; içinde iflah olmazlar, ara
unsurlar ve ilericiler vardýr. Bir bütün olarak ele alýndýðýnda, Guomindang iflah olmazlarla bir tutulmamalýdýr. Merkez Yürütme Komitesi, Kökü Dýþarýda Partilerin Faaliyetlerini Sýnýrlandýrma Tedbirleri gibi karþý-devrimci, sürtüþme yaratýcý kararnameler çýkardý
ve ülkenin dört bir yanýnda ideolojik, siyasî ve askerî alanlarda karþý-
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devrimci sürtüþme yaratýcý faaliyetleri için bütün gücünü seferber
etti diye, Guomindangý tamamen iflah olmazlardan meydana gelen bir parti olarak görenler vardýr. Ancak bu hatalý bir görüþtür.
Guomindang içindeki iflah olmazlar, hâlâ partinin siyasetini tayin
edecek durumdadýrlar ama sayýca azýnlýktadýrlar. Oysa üyelerin
çoðunluðu (birçoðu da sadece kâðýt üzerinde üyedir) mutlaka iflah
olmaz deðildir. Eðer Guomindang içindeki çeliþmelerden yararlanmak, onun çeþitli kesimleri arasýnda fark gözeten bir siyaset izlemek ve onun ara ve ilerici kesimleriyle birleþmek için elimizden
geleni yapmak istiyorsak, bu hususu açýk seçik kavramalýyýz.
7. Japon aleyhtarý üs bölgelerindeki siyasî iktidar meselesinde, [sayfa 432] burada kurulan siyasî iktidarýn Japonyaya Karþý Millî
Birleþik Cephe iktidarý olmasýný saðlamalýyýz. Guomindang bölgelerinde böyle bir siyasî iktidar henüz mevcut deðildir. Bu iktidar, demokrasiyi ve direnmeyi destekleyen herkesin siyasî iktidarý, yani,
çeþitli devrimci sýnýflarýn hainler ve gericiler üzerindeki ortak demokratik diktatörlüðüdür. Toprak aðasý sýnýfýnýn ve burjuvazinin diktatörlüðünden farklý olduðu gibi, tam anlamýyla bir demokratik
iþçi-köylü diktatörlüðünden de bir bakýma farklýdýr. Siyasî iktidar
organlarýnda sandalye daðýlýmý þöyle olmalýdýr: Proletaryayý ve yoksul köylülüðü temsil eden Komünistlere, üçte bir; küçük burjuvaziyi
temsil eden sol ilericilere üçte bir; orta burjuvaziyi ve aydýnlanmýþ
eþrafý temsil eden, ara ve diðer unsurlara da üçte bir. Bu siyasî iktidar organlarýna katýlma hakkýna sahip olmayanlar sadece hainler
ve anti-komünist unsurlardýr. Sandalye daðýlýmýnda böyle genel bir
kural gereklidir. Aksi takdirde, birleþik cephe siyasî iktidarý ilkesini
korumak mümkün olmayacaktýr. Bu sandalye daðýlýmý, Partimizin
samimi siyasetinin ifadesidir ve ciddiyetle uygulanmalýdýr. Bu konuda hiç bir isteksizlik gösterilmemelidir. Bu esnek bir kuraldýr ve
özel þartlara göre uygulanmalýdýr. Sandalye daðýlýmý mekanik bir
þekilde ele alýnmamalýdýr. Toprak aðalarýnýn ve mütegallibenin hâkimiyetini önlemek için, en alt kademede, bu oranda bazý deðiþiklikler
yapýlabilir. Ancak, bu siyasetin özüne dokunulmamalýdýr. Bu organlara katýlan Komünist olmayan unsurlarýn hangi partiye baðlý olduklarý ya da bir partiye baðlý olup olmadýklarý meselesi üzerinde durmamalýyýz. Birleþik cephenin siyasî iktidarýnýn yönetimindeki bölgelerde, ister Guomindang olsun, ister baþka bir parti olsun, bütün
siyasî partiler, Komünist Partisiyle iþbirliði yaptýklarý ve ona karþý
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koymadýklarý sürece, meþru kabul edilmelidir. Oy hakký meselesine gelince, siyasetimiz þudur: On sekiz yaþýna basan ve direnme ve
demokrasiden yana olan her Çinli, sýnýf, milliyet, parti baðý, cinsiyet,
inanç ve eðitim düzeyi gözetilmeksizin, seçme ve seçilme hakkýna
sahip olmalýdýr. Birleþik cephenin siyasî iktidar organlarý halk tarafýndan seçilmeli ve sonra da onay almak üzere Millî Hükümete
baþvurmalýdýrlar. Bunlarýn örgütlenme þekilleri demokratik merkeziyetçiliðe dayanmalýdýr. Birleþik cephenin siyasî iktidar organlarýnda bütün önemli siyasetlerin temel hareket noktasý, Japon
emperyalizmine muhalefet, tescilli hainlere ve gericilere muhalefet, Japonyaya karþý direnen halkýn korunmasý, Japonyaya karþý
olan [sayfa 433] bütün toplumsal tabakalarýn çýkarlarýnýn doðru bir
þekilde düzenlenmesi ve iþçilerle köylülerin geçim þartlarýnýn düzeltilmesidir. Böyle bir Japonyaya karþý birleþik cephe siyasî iktidarýnýn kurulmasý, bütün ülkede büyük bir etki yapacak ve ülke
çapýnda birleþik cephenin siyasî iktidarý için örnek teþkil edecektir.
Bu nedenle, bütün Partili yoldaþlar bu siyaseti tam anlamýyla kavramalý ve kararlýlýkla uygulamalýdýrlar.
8. Ýlerici güçleri geliþtirme, ara güçleri kazanma ve iflah olmaz güçleri tecrit etme mücadelemizde, aydýnlarýn rolünü küçümsememeliyiz. Ýflah olmazlar onlarý kazanmak için ellerinden geleni
yapýyorlar. Bu nedenle, bütün ilerici aydýnlarý kazanmak ve onlarý
Partinin etkisi altýna sokmak önemli ve gerçekten de zorunlu bir
siyasettir.
9. Propagandamýzda þu program üzerinde ýsrarla durmalýyýz:
(a) Kitleleri, Japonyaya karþý birleþik direniþ için harekete
geçirerek, Dr. Sun Yat-senin Vasiyetini yerine getirin.
(b) Japon emperyalizmine azimle karþý koyarak ve tam millî
kurtuluþ ve Çin içindeki bütün milliyetlerin eþitliði için çalýþarak,
Milliyetçilik Ýlkesini uygulayýn.
(c) Japonyaya direnmek ve milleti kurtarmak için, halkamutlak özgürlük tanýyarak her kademede hükümetler seçmelerini
saðlayarak ve Japonyaya Karþý Millî Birleþik Cephenin devrimci demokratik siyasî iktidarýný kurarak, Demokrasi ilkesini uygulayýn.
(d) Yüksek vergileri ve çeþitli harçlarý kaldýrarak, toprak, kira
ve faizlerini indirerek, sekiz saatlik iþgününü uygulayarak, tarýmý,
sanayiyi ve ticareti geliþtirerek ve halkýn geçim þartlarýný düzelterek
Halkýn Refahý Ýlkesini uygulayýn,

Mao Zedung
Seçme Eserler-II

417

(e) Çan Kay-þekin Genç ihtiyar, kuzeyli ya da güneyli herkes, Japonyaya karþý direnme ve anavatanýmýzý savunma sorumluluðunu yüklenmelidir þeklindeki sözlerini uygulayýn.
Bütün bu hususlar bizzat Guomindangýn yayýnlanmýþ olan
programýnda ver almaktadýr; üstelik bu, Guomindang ile Komünist
Partisinin ortak programýdýr. Ne var ki, Guomindang Japonyaya
karþý direnme dýþýnda bu programýn hiç bir maddesini uygulamamýþtýr. Sadece Komünist Partisi ve ilerici güçler bu programý uygulayabilirler. Bu, oldukça basit ve herkesçe bilinen bir programdýr. Yine
de birçok Komünist, bu programý, kitleleri seferber etmede ve iflah
olmazlarý tecrit etmede bir silah olarak kullanmayý baþaramýyor. Bu
andan itibaren bütün dikkatimizi bu programýn beþ maddesi üzerinde yoðunlaþtýrmalý [sayfa 434] ve ilanlar, bildiriler, broþürler, makaleler, konuþmalar, demeçler vb. ile bu hususlarý halk arasýnda yaymalýyýz. Guomindang bölgelerinde bu program hâlâ bir propaganda programýndan ibarettir; oysa Sekizinci Yol Ordusu ile Yeni Dördüncü Ordunun ulaþtýðý bölgelerde daha þimdiden bir eylem
programý haline gelmiþtir. Biz bu programa göre hareket ederken
kanunlarýn dýþýna çýkmýyoruz ama iflah olmazlar bizim bu programý
uygulamamýza karþý çýktýklarý zaman, kendileri kanunlarý çiðnemiþ
oluyorlar. Burjuva demokratik devrim aþamasýnda, Guomindangýn
bu programý esas olarak bizimkiyle aynýdýr; ancak Guomindangýn
ideolojisi Komünist Partisinin ideolojisinden tamamen farklýdýr. Ýþte
biz, demokratik devrimin bu ortak programýný uygulamalý ancak
Guomindangýn ideolojisini asla izlememeliyiz.
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JAPONYAYA KARÞI OLAN GÜÇLERÝ SERBESTÇE
GENÝÞLETÝN VE ANTÝ-KOMÜNÝST ÝFLAH OLMAZLARIN
SALDIRILARINA KARÞI KOYUN*
4 Mayýs 1940

1. Düþman hatlarý gerisindeki bütün bölgelerde ve bütün savaþ
bölgelerinde, tek tek özelliklere deðil, ortak olan noktalara aðýrlýk
verilmelidir. Aksini yapmak büyük bir hata olur. Her bölgenin kendine has özellikleri bulunmasýna raðmen, hepsinin ortak bir yaný
vardýr. Çünkü ister Kuzey, merkezî ya da Güney Çinde, Yangze
Irmaðýnýn kuzeyindeki ya da güneyindeki bölgelerde, ya da ovalarda, daðlarda ve göl bölgelerinde olsun, [sayfa 436] ve buralarda faaliyet
gösterenler de ister Sekizinci Yol Ordusu, Yeni Dördüncü Ordu ya
da Güney Çin Gerilla Kolu170 olsun, bütün bu bölgeler düþmanla
karþý karþýya bulunmakta ve Direnme Savaþý vermektedirler. Bund* Mao Zedung yoldaþ bu talimatý Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi adýna
kaleme aldý ve Güneydoðu Bürosuna gönderdi. Bu Talimatýn yazýldýðý sýrada, Merkez
Komitesi üyesi ve Güneydoðu Bürosu sekreteri Siang Ying yoldaþ kuvvetli saðcý görüþlere sahipti ve Merkez Komitesinin çizgisini uygulamakta kararsýzdý. Kitleleri
harekete geçirmeye, Kurtarýlmýþ Bölgeleri geniþletmeye ve Japon iþgali altýndaki
bölgelerde halk ordusunu geniþletmeye tam olarak cesaret edemedi. Guomindangýn
gerici saldýrýlara giriþmesi ihtimalinin ciddiyetini yeterince kavramadý. Bu yüzden
de, gerek fikren gerekse örgütsel olarak bu saldýrýlara karþý hazýrlýksýzdý. Talimat
Güneydoðu Bürosuna geldiði zaman, Güneydoðu Bürosu üyesi ve Yeni Dördüncü
Ordunun Birinci Müfreze Komutaný Çen Yi yoldaþ talimatý derhal uygulamaya giriþti.
Oysa Siang Ying yoldaþ bu konuda isteksizdi. Guomindang gericilerinin saldýrýlarýna
karþý hiç bir hazýrlýk yapmadý. Bu yüzden de, Çan Kay-þek Ocak 194lde Güney Anvey Olayýný tezgâhladýðý zaman güçsüz ve çaresiz bir durumda kaldý. Bu olay sýrasýnda
askerlerimizden dokuz bini telef oldu ve Siang Ying yoldaþýn kendisi de öldürüldü.
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an da her durumda geniþleyebileceðimiz ve geniþlememiz gerektiði sonucu çýkar. Merkez Komitesi bu geniþleme siyasetini sizlere
defalarca belirtti. Geniþlemek demek, Guomindangýn sýnýrlandýrmalarýyla baðlý kalmayýp bütün düþman iþgali altýndaki bölgelere
ulaþmak ve Guomindangýn koyduðu sýnýrlarý aþmak demektir. Onlardan resmî atamalar beklememek ya da malî destek için kodamanlara güvenmemek; aksine, silahlý kuvvetleri serbestçe ve
baðýmsýz olarak geniþletmek, hiç tereddüt etmeden üs bölgeleri
kurmak, bu üs bölgelerinde kitleleri baðýmsýz olarak harekete geçirmek ve Komünist Partisinin önderliðinde, birleþik cephenin siyasî
iktidar organlarýný kurmak demektir. Mesela, Kiangsu ilinde, Ku Çutung, Leng Sin ve Han Teh-çin171 gibi anti-komünist unsurlarýn sözlü
saldýrýlarýna, engelleme ve baskýlarýna raðmen, batýda Nankingden
doðuda kýyýya, güneyde Hangçov dan kuzeyde Suçova kadar mümkün olan en çok sayýda yörenin denetimini ele geçirmeli; bu iþi de,
mümkün olduðu kadar hýzla, ama sürekli ve sistemli bir þekilde
yapmalýyýz. Buralarda, silahlý kuvvetleri baðýmsýz olarak geniþletmeli,
siyasî iktidar organlarý kurmalý, Japonyaya karþý direnmek için vergi toplamak üzere maliye bürolarý ve tarýmý, sanayiyi ve ticareti
teþvik etmek üzere iktisadî temsilcilikler kurmalý; çok sayýda kadro
yetiþtirmek için çeþitli okullar açmalýyýz. Merkez Komitesi size daha
önce, Japon aleyhtarý silahlý kuvvetlerin mevcudunu 100 bine çýkarmanýz ve ayný sayýda tüfek tedarik etmeniz; yýlsonundan önce, Kiangsu ve Çekyang Eyaletlerinde, düþman hatlarý gerisindeki
bölgelerde derhal siyasî iktidar organlarý kurmanýz talimatýný vermiþti.
Ne gibi somut tedbirler aldýnýz? Daha önce bazý fýrsatlar kaçýrýlmýþtý.
Bu yýl da fýrsatlar kaçýrýlýrsa, iþimiz daha da güçleþecektir.
2. Guomindang içindeki anti-komünist iflah olmazlarýn,
Japonyaya teslimiyete hazýrlýk olmak üzere. Komünist Partisini sýnýrlandýrma, kýsýtlama ve ona karþý çýkma siyasetinde inatla ýsrar ettikleri bir sýrada, birliðe deðil mücadeleye aðýrlýk vermeliyiz. Aksini
yapmak büyük bir hata olur. Dolayýsýyla, ister teorik, isterse siyasî ya
da askerî alanda olsun, anti-komünist iflah olmazlarýn, Komünist
Partisini sýnýrlandýrmaya, kýsýtlamaya ve ona karþý çýkmaya yönelik
170
Güney Çin Gerilla Kolu, Güney Çinde Çin Komünist Partisinin önderliðindeki
bazý Japon aleyhtarý gerilla birimlerine verilen genel addý.
171
Ku Çu-tung, Leng Sin ve Han Teh-çin, Kiangsu, Çekyang, Güney Anvey,
Kiangsi ve diðer yerlerde yerleþmiþ olan gerici Guomindang generalleriydiler.
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bütün sözlü saldýrýlarýna, [sayfa 437] propagandalarýna, emir ve kanunlarýna ilke olarak kararlýlýkla karþý koymalýyýz. Onlara karþý tavrýmýz
kararlý mücadele tavrý olmalýdýr. Bu mücadele, haklý bir zemin üzerinde, kendi lehimize ve ihtiyatla mücadele etme ilkesine, yani kendini savunma, zafer ve ateþkes ilkelerine dayanmalýdýr. Bu, her somut mücadelenin savunma, sýnýrlý olma ve geçici olma karakteri
taþýdýðý anlamýna gelir. Diþe diþ mücadele etmeli ve anti-komünist
iflah olmazlarýn bütün gerici sözlü saldýrýlarýna, propagandalarýna,
emir ve kanunlarýna karþý kararlý bir mücadele yürütmeliyiz. Mesela, Dördüncü ve Beþinci Müfrezelerimizi172 güneye kaydýrmamýzý
talep ettikleri zaman, buna karþý çýkarak böyle bir þey yapmanýn
kesinlikle imkânsýz olduðunda ýsrar ettik, Yeh Fey ve Çang Yun-yi173
komutasýndaki birliklerin güneye aktarýlmasýný talep ettikleri zaman,
buna karþý çýkarak, bu birliklerden bir kýsmýnýn kuzeye nakledilmesi için izin istedik. Bizi, kendi asker toplama planlarýný baltalamakla
suçladýklarý zaman. Yeni Dördüncü Ordunun asker kaydetme alanýnýn geniþletilmesini istedik. Bize hatalý propaganda yürüttüðümüzü söyledikleri zaman, bütün anti-komünist propagandalarýný
durdurmalarýný ve sürtüþmeye yol açan bütün kararname ve emirlerini iptal etmelerini istedik. Ayný þekilde, ne zaman bize karþý askerî saldýrýya giriþirlerse, karþý-saldýrýlarla onlarý ezmeliyiz. Bu diþe
diþ mücadele siyasetini uygularken biz haklý bir zemin üzerindeyiz.
Ve haklý bir zemin üzerinde olduðumuz zaman, sadece Partimizin
Merkez Komitesi deðil, ordumuzun bütün birlikleri de faaliyete geçmelidirler. Çang Yun-yi nin Lin Pin-siene ve Li Sien-nienin Li Zungcene yaptýklarý174, alt kademelerin kodamanlarý nasýl güçlü bir þekilde protesto ettiklerini gösteren güzel örneklerdir. Ýflah olmazlara
172
Yeni Dördüncü Ordunun Dördüncü ve Beþinci Müfrezeleri o sýralarda, KiangsuAnvey il sýnýrýndaki Huay Irmaðý vadisinde bir Japon aleyhtarý üs bölgesi inþa ediyorlardý.
173
Yeh Fey ve Çang Yun-yi komutasýndaki Yeni Dördüncü Orduya baðlý birlikler,
o sýralarda, Orta Kiangsu ve Doðu An-veyde Yangze Irmaðýnýn kuzeyinde Japonyaya
karþý gerilla savaþý sürdürüyor ve bir Japon aleyhtarý üs bölgesi inþa ediyorlardý.
174
Mart ve Nisan 1940da, her ikisi de Kiangsi kliðine mensup savaþ aðalarý olan
Anvey Eyaleti Guomindang valisi Li Pin-sien ile Beþinci Savaþ Bölgesi Guomindang
komutaný Li Zung-cen, Anvey-Hupeh sýnýr bölgesindeki Yeni Dördüncü Orduya karþý
büyük çapta taarruzlara giriþtiler. Yangze Irmaðýnýn kuzeyindeki Yeni Dördüncü Ordu
birlikleri komutaný Çang Yun-yi yoldaþ ile ayný Ordunun Hupeh-Honan Hücum Birlikleri komutaný Li Sien-nien yoldaþ, bu taarruzlarý þiddetle protesto ettiler ve püskürttüler.
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karþý takýnýlan bu tür güçlü tavýr ve onlara karþý haklý bir zemin üzerinde, kendi lehimize ve ihtiyatla mücadele etme siyaseti, iflah olmazlarý ürkütüp bizi bastýrmalarýný önlemenin; Komünist Partisini
sýnýrlandýrma, kýsýtlama ve ona karþý çýkma faaliyetlerinin kapsamýný daraltmanýn; onlarý bizim meþruluðumuzu tanýmaya zorlamanýn
ve bir bölünmeye sebep olmadan önce iyice düþünmelerini saðlamanýn tek yoludur. Dolayýsýyla, teslimiyet tehlikesini ortadan kaldýrmanýn, durumu iyiye dönüþtürmenin ve Guomindang-Komünist iþbirliðini saðlamlaþtýrmanýn en önemli aracý, mücadeledir. Partimiz
ve ordumuz içinde mücadele ruhunu yükseltmenin, cesaretimizi
tamamen ortaya koymanýn, kadrolarýmýzý birleþtirmenin, gücümüzü artýrmanýn ve ordumuzla [sayfa 438] Partimizi saðlamlaþtýrmanýn tek
yolu, iflah olmazlara karþý mücadelede ýsrar etmektir. Ara kesimlerle iliþkilerimizde, iflah olmazlara karþý mücadelede ýsrar etmek,
bocalayan unsurlarý kazanmanýn ve sempatizanlarýmýzý desteklemenin tek yoludur. Baþka bir yol yoktur. Ayný þekilde, bütün Parti
ve bütün ordunun, ülke çapýnda belirecek muhtemel bir tehlikeye
karþý fikren uyanýk olmalarýný ve çalýþmalarýnda da buna karþý hazýrlýklý olmalarýný saðlayacak olan tek siyaset, mücadeledir. Aksi takdirde, 1927de iþlenen hata175 tekrarlanacaktýr.
3. Bugünkü durumu deðerlendirirken, þu hususu açýkça kavramalýyýz: Teslimiyet tehlikesi büyük ölçüde artmýþ olmakla beraber, bu tehlikeyi gidermek hâlâ mümkündür. Bugünkü askerî çatýþmalar hâlâ ülke çapýnda deðil, mahallîdir. Bunlar henüz büyük çapta Komünistleri bastýrma faaliyetleri deðil, düþmanlarýmýzýn, stratejik keþif faaliyetleridir. Bunlar, henüz teslimiyetin eþiðindeki adýmlar
olmamakla birlikte, teslimiyete giden adýmlardýr. Görevimiz, teslimiyet tehlikesini altetmek ve durumu iyiye dönüþtürmek amacýyla,
tek doðru siyaset olan Merkez Komitesinin üçlü siyasetini, yani,
ilerici güçleri geliþtirme, ara güçleri kazanma ve iflah olmaz güçleri
tecrit etme siyasetini sebatla ve canla baþla uygulamaktýr. Durumu
deðerlendirirken ve görevlerimizi tespit ederken, sol ve sað sapmalara iþaret etmemek ve bunlarý düzeltmemek tehlikeli olur.
4. Dördüncü ve Beþinci Müfrezelerin, Doðu Anveyde Han
Teh-çin ile Li Zung-cenin saldýrýlarýna karþý verdikleri savunma muharebeleri; Li Sien-nienin kolunun, Orta ve Doðu Hu-pehde iflah
175
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1927de iþlenen hata derken Cen Du-siunun sað oportünizmi kastedilmektedir.
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olmazlarýn saldýrýlarýna karþý verdiði muharebeler; Peng Sueh-fengin
müfrezesinin Huay Irmaðýnýn kuzeyinde yürüttüðü kararlý mücadele; Yangze Irmaðýnýn kuzeyinde Yeh Feyin kuvvetlerinin geniþlemesi;
Sekizinci Yol Ordusuna baðlý 20 bin askerin, Huay Irmaðýnýn Kuzeyindeki ve Doðu Anvey ile Kuzey Kiangsudaki bölgelere doðru
güney yönünde ilerlemesi176, bütün bunlar, sadece mutlaka gerekli
ve doðru deðil, ayný zamanda Ku Çu-tungun, Güney Anvey ve Güney Kiangsuda size saldýrmadan önce iyice düþünmesini saðlamak açýsýndan vazgeçilmezdi de. Baþka bir deyiþle, biz ne kadar
çok zafer kazanýr ve Yangze Irmaðýnýn kuzeyinde ne kadar yayýlýrsak; Ku Çu-tung da Yangze Irmaðýnýn güneyinde cüretkârca hareket etmekten o ölçüde çekinecek, siz de Güney Anveyde ve [sayfa
439] Güney Kiangsuda görevinizi o ölçüde kolay yerine getirebileceksiniz. Ayný þekilde, Sekizinci Yol Ordusu, Yeni Dördüncü Ordu
ye Güney Çin Gerilla Kolu Kuzeybatý, Kuzey, Orta ve Güney Çinde
ne kadar çok geniþlerse ve Komünist Partisi ülkenin dört bir yanýnda ne kadar büyürse, teslimiyet tehlikesini gidermek ve durumu
iyiye dönüþtürmek ihtimali de o kadar büyük olacak ve Partimizin
ülkenin her yerinde görevini yerine getirmesi o kadar kolaylaþacaktýr.
Güçlerimiz ne kadar geniþlerse, iflah olmazlar o ölçüde teslimiyete
eðilim gösterecekler ve biz ne kadar taviz verirsek, onlar o ölçüde
Japonyaya karþý koyacaklar ya da bütün ülke bir bölünmenin eþiðindedir ve Guomindang-Komünist iþbirliði artýk mümkün deðildir gibi
bir düþünceyle, yukarýdaki deðerlendirmenin aksi bir deðerlendirme yapmak ya da aksi taktikler benimsemek hatalýdýr.
5. Direnme Savaþýnda, bütün ülke için siyasetimiz, Japonyaya
Karþý Millî Birleþik Cephe siyasetidir. Düþmanýn cephe gerisinde
Japon aleyhtarý demokratik üs bölgeleri kurmak bu siyasetin bir
parçasýdýr. Siyasî iktidar meselesiyle ilgili Merkez Komitesi kararlarýný kararlýlýkla uygulamalýsýnýz.
6. Guomindang bölgelerinde izlediðimiz siyaset, savaþ bölgelerinde ve düþman hatlarý gerisindeki bölgelerde izlediðimiz siyasetten farklýdýr. Guomindang bölgelerinde siyasetimiz uzun süre
yeraltýnda çalýþacak, iyi seçilmiþ kadrolara sahip olmak, kuvvet top176
Ocak 1940da, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Huay Irmaðýnýn kuzeyinde ve Doðu Anvey ile Kuzey Kiangsuda Japonyaya karþý savaþan Yeni Dördüncü
Orduyu takviye etmek üzere Kuzey Çinden Sekizinci Yol Ordusuna baðlý 20 binden
fazla asker gönderdi.
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layýp fýrsat kollamak, acelecilikten ve kendimizi açýða çýkarmaktan
sakýnmaktýr. Haklý bir zemin üzerinde, kendi lehimize ve ihtiyatla
mücadele etme ilkesine uygun olarak iflah olmazlara karþý mücadelede taktiklerimiz, sürekli ve emin mücadeleler yürütmek ve amacýmýza hizmet edecek bütün Guomindang kanunlarýndan ve kararnamelerinden, ayný þekilde toplumsal geleneklerin izin verdiði her
þeyden yararlanarak güçlerimizi inþa etmektir. Eðer Parti üyelerimizden biri Guomindanga katýlmak zorunda kalýrsa, býrakýn katýlsýn. Üyelerimiz her yerde, Pao çiayý177, eðitim kurumlarýna, iktisadî
ve askerî kuruluþlara sýzmalýdýrlar. Yaygýn birleþik cephe çalýþmasýný
geliþtirmeli, yani Merkezî Ordudaki ve çeþitli birliklerdeki askerler178
arasýnda dostlar edinmelidirler. Bütün Guomindang bölgelerinde,
teslimiyet tehlikesini altetmek ye durumu iyiye dönüþtürmek için,
Partinin temel siyaseti gene ilerici güçleri (Parti örgütleri ve kitle
hareketleri) geliþtirmek, ara güçleri (bunlar yedi kategoride toplanabilir: Millî burjuvazi, aydýnlanmýþ eþraf, [sayfa 440] çeþitli birlikler, Guomindang içindeki ara kesimler. Merkezî Ordu içindeki ara kesimler,
küçük burjuvazinin yukarý tabakasý ve küçük siyasî parti ve gruplar)
kazanmak ve iflah olmazlarý tecrit etmektir. Ayný zamanda, mahallî
çapta ya da ülke çapýnda herhangi bir beklenmedik tehlikeye karþý
tam anlamýyla hazýrlýklý olmalýyýz. Guomindang bölgelerindeki Parti
örgütlerimiz kesinlikle gizli tutulmalýdýr. Güneydoðu Bürosunda179
ve bütün eyalet komiteleri, özel komiteler, il komiteleri ve kasaba
komitelerinde (Parti sekreterlerinden aþçýlara kadar) bütün personel, büyük bir dikkatle tek tek gözden geçirilmeli, en küçük þüphe
uyandýran bir kimsenin bu yönetim organlarýnda kalmasýna izin verilmemelidir. Kadrolarýmýzýn korunmasýna büyük bir itina gösterilmeli
ve açýk ya da yarý-açýk bir görevde çalýþan ve Guomindang tarafýndan tutuklanma ya da öldürülme tehlikesiyle karþý karþýya olanlar
ya baþka bir yere gönderilmeli ve yeraltýna geçmeli ya da orduya
aktarýlmalýdýr. Japon iþgali altýndaki bölgelerde (Þanghay, Nanking,
177
Pao çia, Guomindang gerici kliðinin en alt kademelerde faþist yönetimini
sürdürmek için uyguladýðý bir yönetim sistemiydi.
178
Çan Kay-þek kliði, kendi silahlý kuvvetlerini Merkezî Ordu, diðer kliklere baðlý
birlikleri ise çeþitli birlikler olarak adlandýrýyordu. Bu diðer birliklere farklý muamele
ediyor ve onlarý Merkezî Ordu ile bir tutmuyordu.
179
Güneydoðu Bürosu, (Kiangsu, Çekyang, Anvey, Kiangsý, Hupeh ve Hunan
Eyaletleri dâhil olmak üzere) 1938-41 döneminde, Çin Komünist Partisi Merkez
Komitesi adýna Güneydoðu Çindeki çalýþmalarý yürütmekteydi.
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Vuhu ya da Vusih ya da büyük küçük herhangi baþka bir þehirde ve
ayný zamanda köylük bölgelerde) siyasetimiz esas olarak Guomindang bölgelerindeki siyasetin aynýsýdýr.
7. Bu taktik talimat, Merkez Komitesi Siyasî Bürosunun son
toplantýsýnda kararlaþtýrýldý. Güneydoðu Bürosuna baðlý yoldaþlar ve
askerî alt-komisyon, bu talimatý tartýþmak, Parti örgütleriyle ordu
içindeki bütün kadrolara aktarmak ve kararlýlýkla uygulamakla yükümlüdürler.
8. Siang Ying yoldaþ bu talimatý Güney Anveyde, Çen Yi yoldaþ ise Güney Kiangsuda yaymakla yükümlüdürler. Talimatý tartýþma ve yayma iþi, bu telgraf alýndýktan itibaren bir ay içinde tamamlanacaktýr. Bütün bölgede, Merkez Komitesi çizgisine uygun olarak
Parti ve ordu çalýþmalarýný düzenleme sorumluluðu tamamen Siang
Ying yoldaþa aittir. Çalýþmalarýnýn sonuçlarýný Merkez Komitesine
rapor edecektir. [sayfa 441]
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SONUNA KADAR BÝRLÝK
Temmuz 1940

Japonyaya Karþý Direnme Savaþýnýn patlak vermesinin üçüncü yýldönümü ile Çin Komünist Partisinin kuruluþunun on dokuzuncu yýldönümü birkaç gün arayla birbirini izlemektedir. Bugün, direniþin yýldönümünü kutlarken, biz Komünistler sorumluluðumuzu
daha da kuvvetle duyuyoruz. Çin milletinin yaþamasý için mücadele etmek, bütün Japon aleyhtarý parti ve gruplara ve bütün halka
düþen bir sorumluluktur. Ancak biz Komünistlere düþen sorumluluk daha da aðýrdýr. Partimiz Merkez Komitesi, þimdiki durumla ilgili olarak özü, sonuna kadar direnme ve birlik için bir çaðrý olan bir
bildiri yayýnladý. Bu bildirinin, dost parti ve ordular ve bütün millet
tarafýndan onaylanacaðýný umarýz. Özellikle Komünistler, bildirinin
çizgisini bilinçli bir þekilde uygulamalýdýrlar.
Bütün Komünistler, sadece sonuna kadar direnme sayesinde sonuna kadar birlik olabileceðini ve sadece sonuna kadar birlik
sayesinde sonuna kadar direnme olabileceðini kavramalýdýrlar. Bu
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yüzden de, Komünistler hem direnme hem de birlik konusunda
örnek olmalýdýrlar. Muhalefetimiz sadece düþmana, kararlý teslimiyetçilere ve anti-komünistlere karþý yöneltilmiþtir, geri kalan herkesle samimiyetle birleþmeliyiz. Kararlý teslimiyetçiler ve anti-komünistler her yerde sadece azýnlýktadýrlar. Mahallî hükümetlerden
birini inceledim ve þunlarý gördüm: 1300 görevliden sadece 40 ya
da 50 kadarý, yani yüzde 4ten azý tescilli anti-komünistlerdi; geri
kalan herkes ise birlik ve direnmeden yanaydý. Elbette bu teslimiyetçilere ve anti-komünistlere hoþgörü gösteremeyiz, çünkü bu onlarýn direniþi baltalamalarýna ve birliði yýkmalarýna imkân vermekten
baþka bir þey olmaz. Teslimiyetçilere kararlýlýkla karþý koymalý [sayfa
443] ve kendimizi savunmak amacýyla, anti-komünist unsurlarýn saldýrýlarýný kararlýlýkla püskürtmeliyiz. Bunu yapmamak sað oportünizm olur ve birliðe ve direnmeye zarar verir. Bununla beraber,
siyasetimiz, teslimiyetçiliðe ve anti-komünizme tamamen batmamýþ
olanlarla birleþme siyaseti olmalýdýr. Çünkü kimileri her iki tarafa
da açýktýrlar, baþkalarý baský altýnda bu þekilde davranmaktadýrlar,
daha baþkalarý ise geçici olarak yoldan çýkmýþlardýr. Sürekli bir birlik ve direnme için bütün bu insanlarý kazanmalýyýz. Bunu yapmamak
sol oportünizm olur ve bu da birliðe ve direnmeye zarar verir. Bütün Komünistler, Japonyaya Karþý Millî Birleþik Cepheyi kurduðumuza göre þimdi de bunu sürdürmemiz gerektiðini kavramalýdýrlar.
Ülke çapýnda buhranýn derinleþtiði ve dünyadaki durumun büyük
bir deðiþikliðe uðradýðý þu sýrada, Çin milletini kurtarmanýn aðýr sorumluluðunu yüklenmeliyiz. Japon emperyalizmini yenmeli ve Çini
baðýmsýz, hür ve demokratik bir cumhuriyet olarak inþa etmeliyiz.
Bunun için de, partili olsun olmasýn, mümkün olan en geniþ sayýda
insaný birleþtirmeliyiz. Komünistler ilkesiz birleþik cephelere girmemelidirler. Bu nedenle. Komünist Partisini yýpratma, kýsýtlama, sýnýrlandýrma ve baský altýna alma gibi bütün teþebbüslere ve Parti içinde
sað oportünizme karþý çýkmalýdýrlar. Ama ayný zamanda, Komünistler, Partinin birleþik cephe siyasetine uymamazlýk etmemeli ve bu
nedenle, Japonyaya karþý direnmeye hâlâ istekli olan herkesle direnme ilkesi temelinde birleþmeli ve Parti içinde sol oportünizme karþý çýkmalýdýrlar.
Dolayýsýyla: siyasî iktidar açýsýndan, biz birleþik cephenin siyasî iktidar organlarýný savunuyoruz. Biz, Komünist Partisinin ya da
herhangi baþka bir partinin tek parti diktatörlüðünden yana deðiliz.
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Biz, bütün siyasî parti ve gruplarýn, her kesimden halkýn ve bütün
silahlý kuvvetlerin ortak diktatörlüðünden, yani birleþik cephenin
siyasî iktidarýndan yanayýz. Düþmanýn cephe gerisi bölgesinde
düþmaný ve oradaki kukla rejimleri imha ettikten sonra Japonyaya
karþý siyasî iktidar organlarýný kurduðumuz zaman, Partimiz Merkez
Komitesi tarafýndan tespit edilen üç üçte bir sistemini benimsemeliyiz. Böylece, bütün hükümet organlarýnda ya da halký temsil
eden organlarda Komünistler sandalyelerin sadece üçte birine sahip
olacaklar, geriye kalan üçte iki ise, diðer parti ya da gruplarýn üyesi
olsun olmasýn, direnmeden ve demokrasiden yana olanlar tarafýndan iþgal edilecektir. Teslimiyetten yana ya da [sayfa 444] anti-komünist olmadýðý sürece, herkes hükümet çalýþmalarýna katýlabilir. Teslimiyetten yana ve anti-komünist olmadýðý sürece, her siyasî parti ya
da grup, Japonyaya karþý siyasî iktidar altýnda varlýðýný sürdürme ve
faaliyetlerine devam etme hakkýna sahip olacaktýr.
Silahlý kuvvetler meselesine gelince, Partimizin bildirisi, Parti
örgütlerimizi herhangi bir dost ordu içinde yaymama kararýna uymaya devam edeceðimizi açýkça ortaya koymuþtur. Bu karara harfiyen uymamýþ olan mahallî Parti örgütleri, bu durumu derhal düzeltmelidirler. Sekizinci Yol Ordusu ya da Yeni Dördüncü Orduya karþý
silahlý çatýþmaya giriþmeyen bütün silahlý birliklere karþý dostça bir
tavýr takýnýlmalýdýr. Sürtüþme yaratmýþ olsalar bile, bundan vazgeçmiþ olan birliklerle yeniden dostça iliþkiler kurulmalýdýr. Silahlý
kuvvetler açýsýndan birleþik cephe siyasetimiz budur.
Maliye, ekonomi, kültür ya da eðitim meselelerinde olsun,
karþý-casusluk meselesinde olsun, diðer meselelerdeki siyasetlerimize gelince, direnme uðruna, farklý sýnýflarýn çýkarlarýný doðru bir
þekilde düzenleyerek birleþik cephe siyasetini izlemeli ve hem sað,
hem de sol oportünizme karþý çýkmalýyýz.
Uluslararasý planda, emperyalist savaþ dünya çapýnda yayýlmaktadýr ve bu emperyalist savaþýn sebep olduðu son derece vahim siyasî ve iktisadî buhranlar, birçok ülkede kaçýnýlmaz olarak
devrimlerin patlak vermesine yol açacaktýr. Yenî bir savaþlar ve
devrimler çaðýndayýz. Bu emperyalist savaþýn girdabýna sürüklenmemiþ olan Sovyetler Birliði, bütün ezilen halklarý ve ezilen dünya
milletlerini desteklemektedir. Bunlar, Çinin Direnme Savaþý için elveriþli etkenlerdir. Ama ayný zamanda, teslimiyet tehlikesi geçmiþe
kýyasla çok daha ciddidir. Çünkü Güneydoðu Asyaya saldýrmaya
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hazýrlanan Japon emperyalizmi, Çine yaptýðý saldýrýlarýný yoðunlaþtýrmaktadýr ve hiç þüphesiz bu, bazý bocalayan unsurlarýn teslim olmasýna sebep olacaktýr. Savaþýn dördüncü yýlý çok zor bir yýl olacaktýr.
Görevimiz, Japonyaya karþý olan bütün güçleri birleþtirmek, teslimiyetçilere karþý çýkmak, bütün güçlüklerin üstesinden gelmek ve
ülke çapýnda direniþte sebat etmektir. Bu görevi yerine getirmek
için, bütün Komünistler dost parti ve ordularla birleþmelidirler. Bütün
Parti üyelerimizin, dost parti ve ordularýn ve bütün halkýn birleþik
çabalan sonucu, teslimiyeti önlemeyi, [sayfa 445] güçlükleri altetmeyi,
Japon saldýrganlarým ülkeden kovmayý ve kaybedilen topraklarýmýzý geri almayý baþaracaðýmýza olan inancýmýz tamdýr. Direnme Savaþýmýzýn önünde gerçekten parlak bir gelecek vardýr. [sayfa 446]

Mao Zedung
Seçme Eserler-II

429

SÝYASET ÜZERÝNE*
25 Aralýk 1940

Anti-komünist saldýrý dalgasýnýn yükseldiði þu sýrada benimsemiþ olduðumuz siyaset tayin edici bir önem taþýmaktadýr. Oysa
birçok kadromuz, Partinin þu andaki siyasetinin. Toprak Devrimi
sýrasýndaki siyasetinden çok farklý olmasý gerektiðini kavrayamýyor.
Partinin Japonyaya Karþý Direnme Savaþý dönemi boyunca birleþik
cephe siyasetini hiç bir þart altýnda deðiþtirmeyeceði ve on yýllýk
Toprak Devrimi boyunca benimsenen siyasetlerin çoðunun bugün
artýk aynen benimsenemeyeceði anlaþýlmalýdýr. Özellikle Toprak
Devriminin son döneminde uygulanan birçok aþýrý sol siyaset, sadece bugünkü Direnme Savaþý açýsýndan tamamen geçersiz olmakla
kalmadýðý gibi; o dönemde bile yanlýþtý çünkü bunlar iki temel noktayý, yani Çin devriminin yarý-sömürge bir ülkedeki burjuva demokratik bir devrim olduðunu, ve uzun süreli bir devrim olduðunu kavrayamamanýn bir sonucuydu. Mesela þu eðitimler vardý: Guomin* Bu Parti talimatý, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi adýna Mao Zedung
yoldaþ tarafýndan yazýlmýþtý.
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dangýn beþinci kuþatma ve bastýrma harekâtý ve bizim karþý harekâtýmýzýn, karþý-devrim ile devrim arasýndaki tayin edici savaþ olduðu tezi; (emeðe ve vergilendirmeye iliþkin aþýrý sol siyasetlerle)
kapitalist sýnýfýn ve (onlara verimsiz topraklarý vererek) zengin köylülerin iktisadî yönden tasfiyesi, (hiç toprak vermemek yoluyla) toprak aðalarýnýn fizikî olarak tasfiye edilmesi, aydýnlara saldýrý, karþýdevrimcilerin bastýrýlmasýnda sol sapma, siyasî iktidar organlarýnýn komünistlerin tekeline alýnmasý, halk eðitiminde komünizm
üzerinde yoðunlaþýlmasý; (büyük þehirlere saldýrmak ve gerilla
savaþýnýn rolünü inkâr etmek þeklindeki) aþýrý sol askerî [sayfa 447] siyaset; beyaz bölgelerdeki çalýþmalarda darbeci siyaset; Parti içinde
ise disiplin tedbirlerini kötüye kullanarak yoldaþlara saldýrýda bulunmak siyaseti. Bu aþýrý sol siyasetler, sol oportünizmin, ya da Birinci Büyük Devrimin son döneminde Cen Du-siunun sað oportünizminin zýddý olan bir hatanýn belirtileriydi. Birinci Büyük Devrimin
son döneminde hep ittifak vardý, mücadele yoktu; Toprak Devriminin son döneminde ise hep mücadele vardý ve köylülüðün temel
kesimleri dýþýnda hiç ittifak yoktu. Bunlar iki aþýrý siyasetin çarpýcý
örnekleriydi. Her iki aþýrý siyaset de Partiye ve devrime büyük kayýplar verdirdi.
Bugün Japonyaya Karþý Millî Birleþik Cephe siyasetimiz, ne
hep ittifak, hiç mücadele yok, ne de hep mücadele, hiç ittifak yok
siyaseti deðildir; ittifak ile mücadeleyi birleþtirir. Bu özel olarak þu
anlama gelir:
(1) Direnmeden yana olan herkes, yani Japonyaya karþý olan
bütün iþçiler, köylüler, askerler, öðrenciler, aydýnlar ve iþadamlarý,
Japonyaya Karþý Millî Birleþik Cephede birleþmelidir.
(2) Birleþik Cephe içindeki siyasetimiz, baðýmsýzlýk ve inisiyatif siyaseti olmalýdýr, yani birlik de baðýmsýzlýk da gereklidir.
(3) Askerî strateji konusunda siyasetimiz, birleþtirilmiþ bir strateji çerçevesi içinde baðýmsýz bir þekilde ve inisiyatif kendi elimizde
olmak üzere yürütülen gerilla savaþýdýr; gerilla savaþý esastýr. Fakat
þartlar elverdiði zaman hiç bir hareketli savaþ fýrsatý kaçýrýlmamalýdýr.
(4) Ýflah olmaz anti-komünistlerle mücadele siyasetimiz,
çeliþmelerden yararlanmak, çoðunluðu kendi saflarýmýza kazanmak,
azýnlýða karþý çýkmak ve düþmanlarýmýzý teker teker ezmek ve haklý
bir zemin üzerinde, kendi lehimize ve ihtiyatla mücadele etmektir.
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(5) Düþman iþgali altýndaki bölgelerde ve Guomindang bölgelerinde siyasetimiz, bir yandan birleþik cepheyi mümkün olduðu
kadar geliþtirmek, bir yandan da yeraltýnda çalýþan iyi seçilmiþ kadrolara sahip olmaktýr. Örgütlenme ve mücadele tarzlarýna iliþkin
siyasetimiz, uzun süreli yeraltý çalýþmasý yapacak, iyi seçilmiþ kadrolara sahip olmak, güç toplamak ve fýrsat kollamaktýr.
(6) Ülke içindeki çeþitli sýnýflarýn mevzileniþi konusundaki
temel siyasetimiz, ilerici güçleri geliþtirmek, ara güçleri kazanmak,
anti-komünist iflah olmaz güçleri ise tecrit etmektir. [sayfa 448]
(7) Anti-komünist iflah olmazlar konusundaki siyasetimiz,
Japonyaya karþý direnmeden yana olduklarý sürece onlarla birleþmek, Komünist Partisine karþý çýkmakta kararlý olduklarý sürece
onlarý tecrit etmek þeklindeki ikili devrimci siyasettir. Ayrýca, iflah
olmazlarýn Japonyaya karþý direnme konusunda ikili bir karakterleri vardýr; bizim siyasetimiz de direnmeden yana olduklarý sürece
onlarla birleþmek, yalpaladýklarý sürece, mesela Japon saldýrganlarýyla el altýndan anlaþtýklarý, Vang (Çing-veye ve diðer hainlere karþý
çýkmaya isteksizlik gösterdikleri zaman onlarla mücadele etmek,
onlarý tecrit etmektir. Onlarýn Komünist Partisine muhalefetleri ikili
bir karakter taþýdýðýndan, bizim siyasetimiz de ikili bir karakter
taþýmalýdýr: Guomindang-Komünist iþbirliðini tamamen yýkmak istemedikleri sürece, onlarla ittifak; ama zorbalýk ettikleri, Partimize ve
halka karþý silahlý saldýrýlara giriþtikleri sürece onlarla mücadele etmek ve onlarý tecrit etmektir. Ýkili bir karakter taþýyan bu gibi kimseler ile hainler ve Japon taraftarý unsurlar arasýnda ayýrým yaparýz.
(8) Hainler ve Japon taraftarý unsurlar arasýnda bile, ikili karaktere sahip kimseler vardýr. Bizim onlara karþý ayný þekil-,de ikili
bir devrimci siyaset izlememiz gerekir. Böyleleri, Japon taraftarý olduklarý sürece siyasetimiz onlarla mücadele etmek ve onlarý tecrit
etmektir. Fakat yalpaladýklarý sürece siyasetimiz, böylelerini kendimize yakýnlaþtýrmak ve onlarý kazanmaktýr. Biz, bu gibi kararsýz unsurlarla, Vang Çing-vey, Vang Yi-tang180 ve Þih Yu-san181 gibi yeminli
180
Vang Yi-tang, Kuzeyli savaþ aðalarý zamanýnda büyük bir bürokrat ve Japon
taraftarý bir haindi. Emekli olmasýna raðmen, 1935 Kuzey Çin Olayýndan sonra Çan
Kay-þek tarafýndan Guomindang hükümetinde göreve çaðrýldý. 1938de Kuzey Çinde
bir Japon kuklasý olarak hizmet gördü ve göstermelik Kuzey Çin Siyasî Konseyinin
baþkanlýðýna getirildi.
181
Þih Yu-san, sýk sýk saf deðiþtiren bir Guomindang savaþ aðasýydý. Direnme
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hainler arasýnda ayýrým yaparýz.
(9) Direnmeye karþý olan Japon taraftarý büyük toprak aðalarý ve büyük burjuvazi ile direnmeden yana olan Ýngiliz ve Amerikan
taraftarý büyük toprak aðalarý ve büyük burjuvazi arasýnda ayýrým
yapýlmalýdýr. Ayný þekilde, direnmeden yana -olan, fakat yalpalayan,
birlikten yana olup da anti-komünist olan kararsýz büyük toprak
aðalarý ve büyük burjuvazi ile ikili karakterleri daha az belirgin olan
millî burjuvazi, orta ve küçük toprak aðalarý ve aydýnlanmýþ eþraf
arasýnda ayýrým yapýlmalýdýr. Biz siyasetimizi bu ayýrýmlar üzerine
inþa ederiz. Yukarýda sözü edilen farklý siyasetlerin hepsi de sýnýf
iliþkilerindeki bu ayýrýmlardan doðar.
(10) Biz, emperyalizmi de ayný þekilde ele alýrýz. Komünist
Partisi her türlü emperyalizme karþýdýr, ama biz þimdi Çine saldýrmakta olan Japon emperyalizmi ile þu anda Çine saldýrmayan [sayfa
449] emperyalist devletler arasýnda; Japonyanýn müttefikleri olup
Mançukuoyu tanýmýþ olan Alman ve Ýtalyan emperyalizmi ile Japonyaya karþý olan Ýngiliz ve Amerikan emperyalizmi arasýnda; Uzak
Doðuda bir Münih siyaseti izleyen ve Çinin Japonyaya karþý direniþini baltalayan dünün Ýngilteresi ve Birleþik Amerikasý ile bu siyaseti terk etmiþ ve þu anda Çinin direnmesinden yana olan bugünün
Ýngilteresi ve Birleþik Amerikasý arasýnda ayýrým yaparýz. Bizim taktiðimize tek bir ilke yol gösterir: Çeliþmelerden yararlanmak, çoðunluðu kazanmak, azýnlýða karþý çýkmak ve düþmanlarýmýzý teker teker
ezmek. Dýþ siyasetimiz Guomindangýn siyasetinden farklýdýr.
Guomindangýn iddiasýna göre tek bir düþman yardýr, geri kalanlarýn hepsi dosttur. Japonya dýþýnda herkese eþit davranýyormuþ gibi
görünür; oysa gerçekte Ýngiliz ve Amerikan taraftarýdýr. Biz ise, önce
Sovyetler Birliði ile kapitalist ülkeler arasýnda, ikincisi Ýngiltere ve
Birleþik Amerika ile Almanya ve Ýtalya, arasýnda, üçüncüsü Ýngiltere
ve Birleþik Amerika halklarý ile onlarýn emperyalist hükümetleri
arasýnda ve dördüncüsü, Ýngiltere ve Birleþik Amerikanýn Uzak Doðu
Münihi dönemi sýrasýnda izledikleri siyaset ile bugünkü siyasetleri
arasýnda belli bazý ayýrýmlar yapmalýyýz. Biz siyasetimizi bu ayýrýmlar
üzerine inþa ederiz. Guomindangýn çizgisinin tam tersine bizim
Savaþýnýn baþlamasýndan sonra Guomindang 10. Ordu Grubunun baþkomutaný oldu;
Güney Hopeyde Japon silahlý kuvvetleriyle iþbirliði ederek Sekizinci Yol Ordusuna
saldýrmaktan, Japonyaya karþý demokratik siyasî iktidar organlarýný yok etmekten
ve Komünistlerle ilericileri katletmekten baþka hiç bir þey yapmadý.
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temel çizgimiz, mümkün olan her türlü dýþ yardýmdan yararlanmak, savaþý baðýmsýz bir þekilde sürdürmek ve kendi gücümüze
dayanmak ilkesine baðlý kalmaktýr. Guomindangýn yaptýðý gibi tamamen dýþ yardýma bel baðlayarak ve þu ya da bu emperyalist
bloka yaslanarak bu ilkeden vazgeçmemektir.
Birçok Parti kadromuzun taktikler konusundaki tek yanlý
görüþlerini ve bunun sonucu olarak sol ve sað arasýnda yalpalamalarýný düzeltmek için, Parti siyasetinde geçmiþte ve bugün meydana gelen deðiþme ve geliþmelere iliþkin çok yönlü ve bütünsel
bir kavrayýþ edinmelerinde onlara yardýmcý olmalýyýz. Aþýrý sol bakýþ
açýsý karýþýklýk yaratmaktadýr ve bu hâlâ, Parti içindeki esas tehlikedir. Guomindangýn anti-komünist siyasetinin yol açtýðý ciddi durumu hafife aldýklarý için Guomindang bölgelerinde uzun süreli yeraltý
çalýþmasý yapacak iyi seçilmiþ kadrolara sahip olma, güç toplama
ve fýrsat kollama siyasetini ciddi olarak uygulayamayan pek çok
kimse vardýr. Ayný zamanda meseleleri aþýrý derecede basitleþtirdikleri ve Guomindangýn tümünü iflah olmaz kabul ettikleri ve bu
yüzden de ne yapýlacaðýný bilemez durumda olduklarý için, birleþik
[sayfa 450] cepheyi geniþletme siyasetini uygulamayan pek çoklarý da
var. Japon iþgalindeki bölgelerde de benzeri bir durum mevcuttur.
Guomindang bölgeleri ile Japon aleyhtarý üs bölgelerinde bir zamanlar ciddi þekilde hâkim olmuþ bulunan saðcý görüþlerin þimdi esas
olarak üstesinden gelinmiþtir. Bu görüþleri taþýyan kimseler mücadeleyi bir yana býrakýp ittifaka aðýrlýk verirler ve Guomindangýn
Japonyaya karsý direnme eðilimini abartýrlardý. Bu yüzden de Guomindang ile Komünist Partisi arasýndaki ilkedeki farklýlýðý gözden
kaçýrdýlar, birleþik cephe içinde baðýmsýzlýk ve inisiyatif siyasetini
reddettiler, büyük toprak aðalarýna, büyük burjuvaziye ve Guomindanga taviz verdiler. Japonyaya karþý olan devrimci güçleri cesaretle geniþletecek, Guomindangýn Komünist Partisine karþý çýkma
ve onu kýsýtlama siyasetine karþý kararlýlýkla mücadele edecek yerde, kollarýný kavuþturup oturdular. Fakat 1939 kýþýndan bu yana
Guomindangýn tezgâhladýðý anti-komünist sürtüþmenin ve bizim
kendimizi savunmak için verdiðimiz mücadelelerin sonucunda birçok yerlerde aþýrý sol bir eðilim ortaya çýkmýþ bulunuyor. Bu eðilim
bir dereceye kadar giderilmiþ olmakla birlikte, tamamen düzeltilmiþ
deðildir ve hâlâ birçok yerde uygulanan somut siyasetlerde ifadesini bulmaktadýr. Bu nedenle, somut siyasetlerimizi incelemek ve
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tanýmlamak þimdi bizim için zorunlu hale gelmiþtir.
Merkez Komitesi zaten somut siyasetlere iliþkin bir dizi talimat yayýnlamýþ olduðuna göre, biz, sadece birkaç noktayý özetlemekle yetineceðiz.
Siyasî iktidar organlarý. Komünistlerin sandalyelerin yalnýzca üçte birine sahip olduklarý ve komünistler dýþýnda birçok kiþinin
katýlmasýnýn saðlandýðý siyasî iktidar organlarýndaki üç üçte bir sistemi kararlýlýkla uygulanmalýdýr. Japonyaya karþý demokratik siyasî iktidarý daha yeni yeni kurmaya baþladýðýmýz Kuzey Kiangsu
gibi bölgelerde, Komünistlerin oraný üçte birden de az olabilir. Küçük
burjuvazinin, millî burjuvazinin ve Komünist Partisine fiilen karþý
çýkmayan aydýnlanmýþ eþrafýn temsilcilerinin gerek hükümete, gerekse temsili halk organlarýna katýlmalarý saðlanmalýdýr. Komünist
Partisine karþý Çýkmayan Guomindang üyelerinin de katýlmasýna
izin verilmelidir. Hatta sað kanattan az sayýda kimsenin temsili halk
organlarýna katýlmasýna da izin verilebilir. Partimiz, her þeyi tekeline
almaktan kesinlikle kaçýnmalýdýr. Biz, büyük komprador burjuvazinin ve büyük toprak aðasý sýnýfýnýn diktatörlüðünü, [sayfa 451] onun yerine Komünist Partisinin tek parti diktatörlüðünü geçirmek için yýkmýyoruz.
Ýþçi siyaseti. Japonyaya karþý savaþta iþçilerin coþkunluðunun
tamamen harekete geçirilebilmesi için, onlarýn geçim þartlarýný düzeltmek gerekir. Ama, aþýrý solculuða düþmemeye çok dikkat edelim; ücretlerde aþýrý artýþlar, ya da çalýþma saatlerinde aþýrý azaltmalar
yapýlmamalýdýr. Bugünkü þartlarda Çinde sekiz saatlik iþ günü ülke
çapýnda uygulanamaz. Bazý üretim dallarýnda ise on saatlik iþ gününe hâlâ izin vermek gerekir. Diðer üretim dallarýnda iþ gününün
süresi þartlara göre belirlenmelidir. Emek ile sermaye arasýnda bir
sözleþme yapýldýðýnda iþçiler, çalýþma disiplinine uymalý ve kapitalistlerin bir miktar kâr etmelerine izin verilmelidir. Aksi halde fabrikalar kapanýr ve bunun da ne savaþa, ne de iþçilere bir yararý dokunur. Özellikle köylük bölgelerde iþçilerin hayat þartlarý ve ücretleri
çok yükseltilmemelidir. Yoksa bu, köylülerin hoþnutsuzluðuna yol
açar, iþçiler arasýnda iþsizlik yaratýr ve üretimin düþmesiyle sonuçlanýr.
Toprak siyaseti. Parti üyelerine ve köylülere, toprak devrimini bütünüyle uygulayacak bir zamanda bulunmadýðýmýz ve Toprak Devrimi sýrasýnda alýnan bir takým tedbirlerin bugün uygulana-

Mao Zedung
Seçme Eserler-II

435

mayacaðý izah edilmelidir. Bir yandan, bugünkü siyasetimiz toprak
aðalarýnýn kira ve faizleri düþürmelerini öngörmelidir, çünkü bu
Japonyaya karþý Direnme için temel köylü kitlelerinin coþkunluðunu
harekete geçirmeye hizmet eder. Bununla birlikte bu indirimler
çok büyük olmamalýdýr. Genel olarak toprak kirasý yüzde yirmi beþ
indirilmelidir ve kitleler daha fazla indirim isteðinde bulunurlarsa,
kiracý çiftçi, ürününün yüzde 60 ya da 70 kadarýný elinde tutabilir,
ama daha fazlasýný deðil. Borç faizlerindeki indirim, kredi alýþ veriþini
imkânsýz kýlacak kadar büyük olmamalýdýr. Diðer yandan da siyasetimiz, köylülerin kira ve faizleri ödemesini, toprak aðalarýnýn toprak mülkiyetini ve diðer mülklerini, ellerinde tutmalarýný öngörmelidir. Faiz, köylülerin borç almalarýný imkânsýz kýlacak kadar düþük
olmamalý, ayný zamanda eski hesaplar tasfiye edilirken, köylülerin
ipotekli topraklarýný hiç para ödemeden geri almalarýna imkân verilmemelidir.
Vergi Siyaseti. Vergiler gelire göre alýnmalýdýr. Çok yoksul olduðu için vergiden muaf tutulacak olanlar dýþýnda, geliri olan herkes devlete vergi ödeyecektir. Bu da, yükün tümüyle toprak aðalarý
ile kapitalistlerin sýrtýna yüklenmeyip, iþçiler ve köylüler [sayfa 452] dâhil
olmak üzere nüfusun yüzde sekseninden fazlasý tarafýndan paylaþýlmasý anlamýna gelir. Ordunun giderlerini karþýlamak amacýyla kiþileri
tutuklamak ve onlarý para cezasýna çarptýrmak yasaklanmalýdýr. Yeni
ve daha elveriþli bir sistem geliþtirinceye kadar, uygun deðiþiklikler
yaparak mevcut Guomindang vergi sistemini kullanabiliriz.
Casuslara karþý siyaset. Tescilli hainleri ve anti-komünistleri sert bir þekilde bastýrmalýyýz, aksi halde Japon aleyhtarý devrimci
güçleri koruyamayýz. Ama öldürme yoluna çok baþvurmamalý, haksýz yere hiç kimse suçlanmamalýdýr. Gericiler içindeki bocalayan
unsurlara ve gönülsüz takipçilere hoþgörülü davranýlmalýdýr. Suçlularý yargýlamada dayak cezasý kaldýrýlmalýdýr; itiraflara deðil, maddî
delillere önem verilmelidir. Japonlardan, kukla ya da anti-komünist
birliklerden alýnan esirlere karþý siyasetimiz, kitlelerin büyük nefretini uyandýrmýþ ve ölüm cezasýna çarptýrýlmasý gereken, ölüm cezalarý daha üst makamlar tarafýndan onanmýþ olanlar dýþýnda, hepsini
salývermektir. Esirler arasýndaki, gerici kuvvetlere katýlmak zorunda
býrakýlmýþ fakat devrime az çok yakýnlýk duyan çok sayýda kimse
ordumuzda çalýþmak üzere saflarýmýza kazanýlmalýdýr. Geri kalanlar serbest býrakýlmalý ve bizimle gene savaþýr ve esir düþerlerse,
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gene serbest býrakýlmalýdýrlar. Onlara hakaret etmemeli, kiþisel
eþyalarýna el koymamalý, onlarý nedamet getirmeye zorlamamalýyýz. Onlara hiç ayýrým gözetmeden samimiyetle ve dostça davranmalýyýz. Ne kadar gerici olurlarsa olsunlar, onlara karþý siyasetimiz
bu olmalýdýr. Bu, bir avuç iflah olmaz gericiyi tecrit etmek için çok
etkili bir yoldur. Döneklere gelince, alçakça suçlar iþlemiþ olanlar
dýþýnda, anti-komünist faaliyetlerine son vermeleri kaydýyla, onlara
her þeye yeniden baþlamalarý için fýrsat verilmelidir. Eðer devrime
yeniden katýlmak isterlerse onlarý kabul edebiliriz, ama yeniden
Partiye alýnmamalýdýrlar. Sýradan Guomindang istihbarat ajanlarý ile
Japon casuslarý ve Çinli hainler bir tutulmamalý, bunlar arasýnda
ayýrým yapýlmalý ve buna uygun bir tavýr takýnýlmalýdýr. Her resmî ya
da gayri resmî kuruluþun tutuklama yapabildiði karýþýk duruma son
verilmelidir. Savaþýn yararýna devrimci düzeni kurmak için, savaþ
halindeki ordu birlikleri dýþýnda, yalnýzca devletin yargý, ya da kamu
güvenliði makamlarýnýn tutuklama yetkisine sahip olmalarý saðlanmalýdýr.
Halkýn haklarý. Direnme Savaþýna karþý çýkmayan bütün toprak aðalarý ve kapitalistlerin iþçiler ve köylülerle ayný kiþi ve [sayfa 452]
mülkiyet, seçme ve seçilme haklarýna; ve ayný söz, toplanma, dernek kurma, siyasî düþünce ve dinî inanç hürriyetlerine sahip olacaklarý belirtilmelidir. Hükümet yalnýzca sabotajcýlara ve üs bölgelerimizde isyan düzenleyenlere karþý tedbir almalý, diðerlerini korumalý ve bunlarý rahatsýz etmemelidir.
Ýktisadî siyaset. Sanayi ve tarýmý faal bir þekilde geliþtirmeli,
mal dolaþýmýný kolaylaþtýrmalýyýz. Kapitalistlerin Japon aleyhtarý üs
bölgelerimize gelmesi ve diledikleri takdirde buralarda iþletmeler
açmalarý teþvik edilmelidir. Özel iþletmeler teþvik edilmeli ve devlet iþletmeleri ekonominin sadece bir kesimi olarak görülmelidir.
Bütün bunlarýn amacý, kendi kendine yeterli bir hale gelmektir. Hiç
bir yararlý iþletmeye zarar vermemeye dikkat edilmelidir. Fiyat ve
para siyasetlerimiz, tarýmý, sanayiyi ve ticareti geniþletme temel çizgimize uygun olmalý, bu çizgiye zýt düþmemelidir. Üs bölgelerimizi
uzun süre yaþatabilmemizin temel, etkeni, ekonominin kaba ve
geliþigüzel deðil, tutarlý ve titiz bir þekilde örgütlenmesi yoluyla kendine yeterli hale gelmektir.
Kültür ve eðitim siyaseti. Bu siyaset, savaþ için gerekli bilgi
ve yeteneklerin ve halk kitleleri arasýnda millî gurur duygusunun
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geliþtirilmesi ve yayýlmasý üzerinde yoðunlaþtýrýlmalýdýr. Burjuva liberal eðitimciler, edebiyatçýlar, gazeteciler, bilim adamlarý ve teknik uzmanlarýn üs bölgelerimize gelmelerine, okullarý, gazeteleri
yönetmede ve diðer iþlerde bizimle beraber çalýþmalarýna izin verilmelidir. Japonyaya karþý direnmeye istekli olan bütün aydýnlarý ve
öðrencileri okullarýmýza kabul etmeli, onlarý kýsa süreli eðitimden
geçirmeli ve sonra da orduda, yönetimde ve kitle örgütlerinde çalýþmak üzere görevlendirmeliyiz. Onlarý cesaretle aramýza almalý, görevlendirmen ve teþvik etmeliyiz. Gericilerin aramýza sýzmasýndan
çok fazla korkmamalý ya da bu konuda gereðinden fazla bir ihtiyat
göstermemeliyiz. Kaçýnýlmaz olarak bu tür bazý unsurlar sýzacaktýr,
ama eðitim ve çalýþma sýrasýnda bunlarý ayýklamak için vaktimiz
olacaktýr. Bütün üs bölgeleri matbaalar kurmalý, kitap ve gazeteler
yayýnlamalý ve daðýtým kurumlarý örgütlemelidir. Mümkün olduðu
ölçüde her üs bölgesi, ayný zamanda, kadrolarýn yetiþtirilmesi için
büyük okullar kurmalýdýr. Bu okullar ne kadar büyük olursa, o kadar iyidir.
Askerî siyaset. Sekizinci Yol Ordusu ve Yeni Dördüncü Ordu
azami ölçüde geniþletilmelidir; çünkü bu ordular, Cin halkýnýn Direnme Savaþýný sürdürmede en çok güveneceði silahlý [sayfa 454] kuvvetlerdir. Bize saldýrýlmadýkça Guomindang birliklerine asla saldýrmama ve onlarla dostluk kurmak için elimizden geleni yapma siyasetimizi sürdürmeliyiz. Ordumuzun inþasýna yardýmcý olmasý açýsýndan,
ister Guomindang üyesi olsunlar, ister hiç bir partiye baðlý olmasýnlar, bize yakýnlýk duyan subaylarýn Sekizinci Yol Ordusuna ve Yeni
Dördüncü Orduya katýlmalarýný saðlamak için hiç bir çabayý esirgememeliyiz. Komünistlerin sadece sayýsal üstünlüklerinden dolayý
ordularýmýzdaki her þeye hâkim olmalarý durumunu deðiþtirmek
için artýk tedbir almanýn zamaný gelmiþtir. Þüphesiz, üç üçte bir
sistemi esas kuvvetlerimizde uygulanmamalýdýr, ancak ordunun
önderliði Partinin elinde bulunduðu sürece (bu mutlak ve ihlal edilmemesi gereken bir zorunluluktur), çok sayýda sempatizaný ordumuzun askerî ye teknik bölümlerinin inþasý çalýþmalarýna katmaktan
çekinmemeliyiz. Partimizin ve ordumuzun ideolojik ve örgütsel temelleri þimdi saðlam bir þekilde atýlmýþ olduðuna göre, çok sayýda
sempatizanýn (þüphesiz sabotörler deðil) orduya alýnmasýnda hiç
bir tehlike olmadýðý gibi, aslýnda bu bizim vazgeçemeyeceðimiz bir
siyasettir, çünkü bunu uygulamadýðýmýz takdirde bütün ülkenin sem-
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patisini kazanmak ve devrimci güçleri geniþletmek imkânsýz olacaktýr.
Birleþik cepheye iliþkin bütün bu taktik ilkeler ye bunlara uygun olarak hazýrlanmýþ somut siyasetler, bütün Parti tarafýndan kararlý
bir þekilde uygulanmalýdýr. Japon istilacýlarýnýn Çine saldýrýlarýný
yoðunlaþtýrdýklarý ve büyük toprak aðalarý ve büyük burjuvazinin
zorbalýk siyaseti izledikleri, Komünist Partisine ve halka karsý silahlý
saldýrýlarda bulunduklarý bir zamanda yukarýda özetlenen taktik ilkelerin ve somut siyasetlerin uygulanmasý, Direnme Savaþýný sürdürmenin, Birleþik Cepheyi geniþletmenin, bütün halkýn sempatisini
kazanmanýn ve durumu iyiye dönüþtürmenin tek yoludur. Ama, hatalarý düzeltirken adým adým ilerlemeli, kadrolar içinde hoþnutsuzluða, kitleler arasýnda kuþkuya, toprak aðalarýnýn karþý-saldýrýlarýna
ya da istenmeyecek diðer geliþmelere yol açacak kadar aceleci olmamalýyýz. [sayfa 455]
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GÜNEY ANVEY OLAYÝNA ÝLÝÞKÝN EMÝR VE BÝLDÝRÝ
Ocak 1941

ÇÝN KOMÜNÝST PARTÝSÝ MERKEZ KOMÝTESÝ
DEVRÝMCÝ ASKERÝ KOMÝSYONUNUN EMRÝ
Yenan, 20 Ocak 1941

Millî Devrimci Ordunun Yeni Dördüncü Ordusu, Direnme Savaþýndaki üstün hizmetleri dolayýsýyla ülke içinde ve dýþýnda ün kazanmýþtýr. Komutan Yeh Ting, orduyu düþmana karþý yönetmekte,
parlak bir sicile sahiptir. Öyle olduðu halde geçenlerde bu ordu,
emirler uyarýnca kuzeye doðru hareket halindeyken Japon taraftarý
kliðin haince saldýrýsýna uðramýþ, savaþta yaralanan ve bitkin düþen
komutan Yeh hapse atýlmýþtýr. Ordunun Birinci Müfreze Komutaný
Cen Yinin ve Ordu Genel Kurmay Baþkaný Çang Yun-yinin telgraflarý vasýtasýyla Güney Anvey Olayýnýn bütün geliþmelerinden haberdar olan Komisyon, duyduðu büyük infiali ve yoldaþlarýmýz konusundaki derin kaygýsýný belirtir. Komisyon, Japon taraftarý kliðin Direnme Savaþýný baltalayarak, halkýn silahlý kuvvetlerine saldýrarak ve iç
savaþý baþlatarak iþlediði caniyane suçun hesabýný sormak üzere
aldýðý tedbirlerin yaný sýra, bu emir ile Çen Yiyi Millî Devrimci Ordunun Yeni Dördüncü Ordusunun Komutan Vekilliðine, Çang Yun-
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yiyi Komutan Yardýmcýlýðýna, Lay Çuan-çuyu Kurmay Baþkanlýðýna,
Teng Zu-huyu Siyasî Daire Baþkanlýðýna atamýþtýr. Komutan Vekili
Çen Yi ile çalýþma arkadaþlarýna, bu emir ile çabalarýný orduyu güçlendirmeye, saflarý içindeki birliði takviye etmeye, halkla iyi iliþkiler
kurmaya, Üç Halk Ýlkesini uygulamaya, Dr. Sun Yat-senin vasiyetine baðlý kalmaya, halkýmýzýn ve ülkemizin savunulmasý mücadelesinde Japonyaya [sayfa 457] Karþý Millî Birleþik Cepheyi saðlamlaþtýrýp
geniþletmeye, Direnme Savaþýný sonuna kadar götürmeye ve Japon
taraftarý kliðin saldýrýlarýna karþý hazýrlýklý olmaya hasretmeleri bildirilir.
ÇÝN KOMÜNÝST PARTÝSÝ MERKEZ KOMÝTESÝ
DEVRÝMCÝ ASKERÝ KOMÝSYONU SÖZCÜSÜNÜN
YENÝ ÇÝN HABER AJANSI MUHABÝRÝNE DEMECÝ
22 Ocak 1941

Son anti-komünist Güney Anvey Olayýnýn hazýrlýðý uzun süredir yapýlmaktaydý. Þimdiki geliþmeler, ülke çapýnda son derece tehlikeli bir dönemin açýlmasýndan baþka bir þey deðildir. Almanya ve
Ýtalya ile üçlü ittifaklarýnýn182 kurulmasýndan bu yana Japon saldýrganlarý, Çin-Japon savaþýna çabuk bir çözüm bulmak için Çin içinde
deðiþiklikler tezgâhlama yolundaki çabalarýný bir kat daha artýrmýþlardýr. Amaçlarý, Japon aleyhtarý hareketi bastýrmada bizzat Cinlileri
kullanmak ve Japonyanýn güneye doðru ilerlemesini gerçekleþtirmek için cephe gerisini saðlama almaktýr. Böylece, Hitlerin Ýngiltereye taarruzu ile uyum halindeki güneye doðru ilerlemesinde
serbest kalacaktýr. Japon taraftarý kliðin elebaþlarýndan önemli bir
kýsmý Guomindangýn Parti, hükümet ve ordu örgütleri içinde uzun
zamandan beri mevzilenmiþlerdir ve gece gündüz ajitasyon yapmaktadýrlar. Tertiplerinin hazýrlýðý geçen yýlýn sonlarýnda tamamlanmýþtý. Güney Anveyde Yeni Dördüncü Ordu birliklerine karþý saldýrý
ve gerici 17 Ocak Emri183 bu tertibin ilk açýk iþaretleridir. En vahim
nitelikteki olaylar þimdi birbiri ardý sýra sahneye konulacaktýr. Japon
saldýrganlarý ile Japon taraftarý kliðin tertibinin ayrýntýlarý þunlardýr:
182
Üçlü ittifak ile Almanya, Ýtalya ve Japonya arasýnda 27 Eylül 1940da Berlinde
imzalanan üçlü pakt kastediliyor.
183
Yeni Dördüncü Ordunun daðýtýlmasý yolundaki karþý-devrimci 17 Ocak Emri,
Millî Hükümet Askerî Konseyi adýna Çan Kay-þek tarafýndan yayýnlanmýþtý.
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(1) Kamuoyunu harekete geçirmek için, Ho Ying-çin ve Pay
Cung-sinin imzalarýný taþýyan ve Cu Teh, Peng Teh-huay, Yeh Ting
ve Siang Yinge çekilmiþ 19 Ekim ye 8 Aralýk184 tarihli iki telgrafý
yayýnlamak.
(2) Ýç savaþý baltalama hazýrlýðý olarak, askerî disipline ve
askerî emirlere uymanýn önemi konusunda bir basýn kampanyasý
açmak.
(3) Güney Anveydeki Yeni Dördüncü Ordu birliklerini imha
etmek. [sayfa 458]
(4) Yeni Dördüncü Ordunun isyan etmiþ olduðunu ilan ve
resmî sýfatýný iptal etmek.
(5) Peng Sueh-feng, Cang Yun-yi ve Li Sien-nien komutasýndaki Yeni Dördüncü Orduya saldýrmak ve bu baþarýya ulaþtýðý takdirde Þantung ve Kuzey Kiangsudaki Sekizinci Yol Ordusu ve Yeni
Dördüncü Ordu birliklerine, Japon birlikleriyle, yakýn iþbirliði halinde, daha fazla saldýrýlarda bulunmak amacýyla, Tang En-po, Li Pinsien, Vang Cung-lien ve Han Teh-çini merkezî Çindeki çeþitli yol
ordularýnýn komünistleri bastýrma komutanlarý olarak atamak.
Bu adým þimdi atýlmaktadýr.
(6) Sekizinci Yol Ordusunu «isyan etmiþ» ilan etmek, onun
resmî sýfatýný iptal þtmek ve Çu Teh ile Peng Teh-huayýn tutuklanmasýný emretmek için bir bahane bulmak.
Bu adým þu anda hazýrlanmaktadýr.
(7) Cunking, Sian ve Kveylinde Sekizinci Yol Ordusunun irtibat bürolarýný kapatmak, Cu En-lay, Yeh Cien-ying, Tung Pi-vu ve
Teng Ying-çaoyu tutuklamak.
Bu giriþim, Kveylindeki irtibat bürosunun kapatýlmasýyla
baþlamýþtýr.
184
Bu iki ünlü telgraf 1940 sonlarýnda Çan Kay-þek tarafýndan ikinci anti-komünist
saldýrýya giriþildiðinde çekilmiþ ve Guomindang hükümeti Askerî Konseyinin Genel
Kurmay Baþkaný Ho Ying-çin ile baþkan yardýmcýsý Pay Çung-si tarafýndan imzalanmýþtý. 19 Ekim telgrafý düþman iþgali altýndaki bölgelerde savaþmakta olan
Sekizinci Yol Ordusu ile Yeni Dördüncü Orduya karþý alçakça iftiralarla doluydu ve
Japonlara karþý San Irmaðýn güneyinde harekât halinde olan birliklerin belli bir
tarihe kadar kuzeye kaydýrýlmasý emrediliyordu. Silahlý direnme için birlik açýsýndan
Çu Teh, Peng Teh-huay, Yeh Ting ve Siang Ying yoldaþlar 9 Kasýmdaki ortak cevaplarýnda Güney Anveydeki birliklerini kuzeye kaydýrmaya razý oldular, ayný zamanda
da iftiralarý yalanladýlar. Ho Ying-çin ve Pay Çung-si tarafýndan imzalanan ve 9 Kasým
telgrafýna cevap teþkil eden 8 Aralýk telgrafý, kamuoyunun Komünistler aleyhine
döndürülmesi yolundaki bir diðer giriþimdir.
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(8) Yeni Çin Gazetesini kapatmak.
(9) Þensi-Kansu-Ningsia Sýnýr Bölgesine saldýrýlarda bulunmak ve Yenaný ele geçirmek.
(10) Japonyaya karþý direnmekten yana olan önde gelen
kiþileri toplu halde tutuklamak, Cunkingdeki ve diðer yerlerdeki
Japon aleyhtarý hareketi bastýrmak.
(11) Bütün eyaletlerdeki Komünist Partisi örgütlerini ortadan
kaldýrmak, komünistleri topluca tutuklamak.
(12) Japon askerlerinin merkezî ve Kuzey Çinden çekilmesi
üzerine kaybedilmiþ topraklarýn Guomindang hükümeti tarafýndan geri alýndýðýný ilan etmek, sözümona þerefli bir barýþ yapma zorunluluðu konusunda propaganda yapmak.
(13) Japonyanýn merkezî ve Güney Çindeki askerlerini Kuzeye takviye olarak getirerek Sekizinci Yol Ordusuna en vahþi saldýrýlarda bulunmasý. Sekizinci Yol Ordusunu ve Yeni Dördüncü Orduyu
tamamen [sayfa 459] imha amacýyla Guomindang kuvvetleriyle iþbirliði
yapmasý.
(14) Guomindangýn, genel bir ateþkes anlaþmasý ve barýþ
görüþmeleriyle sonuçlandýrmak için Japonya ile geçen yýlki ateþkesi
bütün cephelerde sürdürmesi, buna karþýlýk Sekizinci Yol Ordusu
ile Yeni Dördüncü Orduya durmadan saldýrýda bulunmasý.
(15) Guomindang hükümetinin Japonya ile barýþ anlaþmasý
imzalamasý ve üçlü ittifaka katýlmasý.
Bu giriþimler için etkin hazýrlýklar yapýlmaktadýr. Japonya ile
Japon taraftan kliðin haince tertiplerinin genel çizgisi budur. Çin
Komünist Partisi Merkez Komitesi 7 Temmuz 1939 Bildirisinde þunu
belirtmiþti: Þimdiki durumda en büyük tehlike teslimiyettir; antikomünizm ise teslimiyeti hazýrlayan adýmdýr. 7 Temmuz 1940 Bildirisi þunu dile getirmiþti: Teslimiyet tehlikesi hiç bir zaman böylesine ciddi, savaþtaki zorluklar ise hiç bir zaman bugünkü kadar
büyük olmamýþtýr. Çu Teh, Peng Teh-huay, Yeh Ting ve Siang Ying
bunu geçen yýl 7 Kasým telgraflarýnda daha da somut bir þekilde
belirtmiþlerdir:
Ülkemizdeki bazý kimseler, teslimiyet yolunu açmak için yeni
bir anti-komünist saldýrý tezgahlamaktadýrlar... Onlar komünistleri
bastýrma için Çin-Japon iþbirliði adýný verdikleri þeyle Direnme Savaþýna son vermek istiyorlar. Onlar Direnme Savaþýnýn yerine iç savaþý, baðýmsýzlýðýn yerine teslimiyeti, birliðin yerine bölünmeyi, ay-
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dýnlýðýn yerine karanlýðý getirmek istiyorlar. Onlar karanlýk iþler çevirmekte ve kötü emeller beslemektedirler. Halk bunu konuþmakta
ve dehþete düþmektedir. Gerçekten de durum, hiç bir zaman bugünkü kadar vahim olmamýþtýr.
Demek oluyor ki Güney Anvey Olayý ve Çunkingdeki Askerî
Konseyin 17 Ocak Emri bir dizi olayýn yalnýzca baþlangýcýdýr. Özellikle 17 Ocak Emri vahim siyasî sonuçlara yol açabilecek niteliktedir. Bu karþý-devrimci emri yayýnlayanlarýn, bütün millet tarafýndan
lanetlenmeyi göze alarak buna açýkça cesaret etmeleri tamamen
bölünmeye ve teslim olmaya karar vermiþ olduklarýný gösterir. Çünkü Çindeki zayýf büyük toprak aðalarý sýnýfýnýn ve büyük burjuvazinin siyasî temsilcileri iplerini ellerinde tutan efendileri olmadan,
býrakýn bütün dünyada [sayfa 460] þok etkisi yapan böyle bir þeye giriþmeyi, bir santim bile kýmýldayamazlar. Bugünkü þartlarda bu emri
yayýnlayanlarýn fikirlerini deðiþtirmelerini saðlamak çok zor
görünüyor ve bütün milletçe acilen harekete geçmeden ve dýþ ülkelerden kuvvetli bir diplomatik baský olmadan bunu saðlamak
herhalde imkânsýz olacaktýr. Bu nedenle, bütün milletin önündeki
acil görev, geliþmeleri en büyük uyanýklýkla izlemek, gericilerin yol
açabileceði her kötü ihtimale kendini hazýrlamaktýr. En küçük bir
ihmal olmamalýdýr. Çinin geleceði konusunda mesele açýktýr. Japon saldýrganlarý ve Japon taraftarý klik, tertiplerinde baþarý saðlasalar bile, biz Çin Komünistleri ve Çin halký onlarýn zorba yönetimlerini
ebediyen sürdürmelerine asla izin vermeyeceðiz. Ýleri atýlýp durumu kontrol altýna almak görevim yüklenmekle kalmýyoruz, ayný
zamanda bunu baþaracaðýmýza da güvenimiz tamdýr. Durum ne
kadar karanlýk, yol ne kadar çetin olursa olsun ve bu yolun bedeli
ne olursa olsun (Güney Anveydeki Yeni Dördüncü Ordu birliklerinin kaybý bu bedelin bir parçasýdýr) Japon saldýrganlarý ve Japon
taraftarý klik yenilmeye mahkûmdur. Bu, þu nedenlerden ileri gelmektedir:
1) Çin Komünist Partisi, artýk 1927de olduðu gibi kolayca
aldatýlýp ezilemez. Çin Komünist Partisi artýk kendi ayaklarý üzerinde dimdik duran büyük bir partidir.
2) Öbür parti ve gruplarýn milletçe boyunduruk altýna girmenin getireceði felaketi kavrayan birçok üyesi hiç þüphesiz teslim
olmayý, bir iç savaþa giriþmeyi istemiyorlar. Bunlarýn bazýlarý þu an
için kandýrýlmýþ durumdadýr. Ama þýrasý gelince bunlarýn kendileri-
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ne gelmeleri mümkündür.
3) Ayný þey, askerler için de doðrudur. Onlarýn çoðu Komünist Partisine baský altýnda karþý çýkmaktadýrlar.
4) Çin halkýnýn büyük çoðunluðu sömürge kölesi olmak istememektedir.
5) Emperyalist savaþ büyük bir deðiþikliðin eþiðindedir. Þu
an için ne kadar gemi azýya almýþ durumda olurlarsa olsunlar, sýrtlarýný emperyalizme dayayan asalaklar, efendilerinin güvenilir olmadýðýný pek yakýnda anlayacaklardýr. Aðaç yýkýlýp da maymunlar çil
yavrusu gibi daðýldýðý zaman bütün durum deðiþecektir.
6) Birçok ülkede devrimin patlak vermesi sadece bir zaman
meselesidir ve bu devrimler ile Çin devriminin, zafer için ortak mücadelede birbirlerini destekleyecekleri kesindir. [sayfa 461]
7) Sovyetler Birliði dünyanýn en büyük gücüdür ve Direnme
Savaþýný sonuna kadar sürdürmesinde Çine kesinlikle yardým edecektir.
Bütün bu nedenlerden ötürü, ateþle oynamakta olan kimselerin baþlarýnýn pek fazla dönmemesini dileyelim. Þimdi onlarý resmen uyarýyoruz. Ýyisi mi ayaðýnýzý denk alýn. Ateþle oynanmaz. Siz
kendi kellenizi kurtarmaya bakýn! Aklýnýzý baþýnýza toplar da mesele
üzerinde biraz düþünürseniz, tezelden ve ciddi olarak þu tedbirleri
almak zorunda olduðunuzu görürsünüz:
1) Uçurum kenarýnda dizginleri çekin ve tahriklerinize son
verin.
2) Gerici 17 Ocak Emrini yürürlükten kaldýrýp tamamen hatalý olduðunuzu açýkça kabul edin.
3) Güney Anvey Olayýnýn baþ sorumlularý olan Ho Ying-çin,
Ku Çu-tung ve Þangkuan Yung-sianý cezalandýrýn.
4) Yen Tingi serbest býrakýp onu tekrar Yeni Dördüncü Ordu
Komutanlýðýna getirin.
5) Güney Anveyde esir aldýðýnýz bütün erleri ve silahlarý Yeni
Dördüncü Orduya geri verin.
6) Güney Anveyde yaralanan bütün Yeni Dördüncü Ordu
subay ve erlerine ve ölenlerin ailelerine tazminat ödeyin.
7) Komünistleri bastýrma için merkezî Çine gönderilen birlikleri geri çekin.
8) Kuzeybatýdaki abluka hattýný kaldýrýn.185
9) Bütün yurtsever siyasî tutuklularý serbest býrakýn.
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10) Tek parti diktatörlüðüne son verip demokratik yönetimi
baþlatýn.
11) Üç Halk Ýlkesini uygulayýn ve Dr. Sun Yat-senin Vasiyetine uyun.
12) Japon taraftarý kliðin elebaþýlarýný tutuklayýp ülke kanunlarý uyarýnca yargýlayýn.
Bu on iki madde uygulanýrsa, þüphe yok ki durum normale
dönecektir; biz komünistler ve bütün halk kesinlikle iþi yokuþa sürmeyeceðiz. Aksi halde, korkarým ki Çi Sunun dertleri Çuanyudan
deðil kendi evinin içinden gelecektir.186 Baþka bir deyiþle, gericiler
kaldýrdýklarý taþý kendi ayaklarýna düþüreceklerdir. O zaman biz istesek de onlara yardým edemeyeceðiz. [sayfa 462] Biz iþbirliðine deðer
veririz, ama onlar da buna deðer vermelidirler.
Ýçtenlikle söyleyelim ki tavizlerimizin bir sýnýrý vardýr. Biz vereceðimiz tavizi verdik. Ýlk yarayý açan, hem de çok derin açan onlardýr. Kendi geleceklerini hâlâ düþünüyorlarsa kendiliklerinden öne
çýkýp yarayý sarmalýdýrlar. Bazý koyunlar kaybolmuþ olsa bile, aðýlý
onarmak için geç kalýnmýþ deðildir. Onlar için bu bir ölüm kalým
meselesidir. Onlara bu son öðüdü vermeyi boynumuzun borcu sayýyoruz. Ama nedamet getirmezler ve hatalarýný sürdürürlerse, tahammülünün sonuna varan Çin halký onlarý çöpe atacak, o zaman
son piþmanlýk fayda etmeyecektir. Yeni Dördüncü Orduya gelince,
Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Devrimci Askerî Komisyonu
20 Ocakta Çin Yiyi Komutan Vekilliðine, Çang Yun-yiyi Komutan
Yardýmcýlýðýna, Lay Çuan-çuyu Kurmay Baþkanlýðýna, Teng Zu-huyu
da Siyasî Daire Baþkanlýðýna atayan bir emir yayýnlamýþtýr. Merkezî
Çinde ve Kiangsunun güney kesiminde kalan 90.00G den fazla
askeriyle Yeni Dördüncü Ordu, Japon saldýrganlarýnýn ve anti-komünist birliklerin kýskaç taarruzlarýna maruz kalsa da, her türlü zorluða raðmen mutlaka savaþacak ve millete sadakatle hizmetten
185
Kuzeybatýdaki abluka hattý, Guomindang gericileri tarafýndan Þensi-KansuNingsia Sýnýr Bölgesi etrafýnda kurulmuþtu. 1939dan itibaren o yörenin halkýný zorla
çalýþtýrýp, beþ sýra halinde koruganlar, taþ duvarlar ve siper hatlarý inþa ettirdiler.
Hat, Batýda Ningsiadan baþlayýp güneyde Çingþuy Irmaðý boyunca uzanýyor ve
Doðuda San Irmakta son buluyordu. Güney Anvey Olayýnýn arifesinde Sýnýr Bölgesini
kuþatan Guomindang askerlerinin sayýsý 200.000 üzerine çýkarýldý.
186
Konfüçyustan Seçme Sözler, XVI. Kitap, 1. Bölümden alýndý. Konfüçyus bu
düþünceyi Lu devletinin baþbakaný Çi Sun, komþu küçük bir devlet olan Çuanyuya
saldýracaðý zaman ileri sürmüþtü.
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geri durmayacaktýr. Bu arada kardeþ Sekizinci Yol Ordusunun birlikleri kollarýný kavuþturup onun bu kýskaç taarruzlarýyla karþýlaþmasýna seyirci kalmayacaktýr. Gerekli yardýmý yapmak için mutlaka
tedbir alacaktýr; bunu açýkça söyleyebilirim. Çunkingde Askerî Konsey Sözcüsünün verdiði demeç konusunda yapýlabilecek tek yorum onun kendi kendisiyle çeliþmeye düþtüðüdür. Çunking Askerî
Konseyi, yayýnladýðý Emirde, Yeni Dördüncü Ordunun «isyan etmiþ»
olduðunu belirttiði halde, sözcü, bu ordunun hedefinin orda bir üs
kurmak için Nanking-Þanghay-Hanaçov üçgenine kaymak olduðunu söylemiþtir. Onun söylediðini kabul ettik diyelim, Nanking-Çanghay-Hangçov üçgenine kaymak isyan sayýlabilir mi? O kalýn kafalý
Çunking sözcüsü þövle bir durup da düþünmemiþtir. O bölgede
Yeni Dördüncü Ordu kime karþý isyan etmiþ olabilirdi? Orasý Japon
iþgali altýndaki bir bölge deðil midir? O halde Yeni Dördüncü Ordunun o bölgeye ilerlemesini önlemekteki ve onu daha henüz Güney
Anveyde iken imha etmekteki kastýnýz ne olabilir? Açýktýr ki bu
ancak Japon emperyalizminin sadýk uþaklarýnýn yapacaðý bir þeydir.
Bir imha harekâtý için yedi tümen yýðmalarý, 17 Ocak Emirleri, Yeh
Tinqi yargýlamalarý hep bu yüzdendir. Ama ben gene de, baklayý
aðzýndan [sayfa 463] çýkaran Çunking sözcüsünün budalanýn teki olduðunu ve Japon emperyalizminin planlarýný bütün halkýn gözleri
önüne sermiþ olduðunu söylüyorum. [sayfa 464]
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ÝKÝNCÝ ANTÝ-KOMÜNÝST SALDIRININ
PÜSKÜRTÜLMESÝNDEN SONRAKÝ DURUM*
18 Mart 1941

1. Yo Ying-çin ve Pay Çung-sinin (geçen yýl 19 Ekim tarihli)
telgrafýyla baþlatýlan ikinci anti-komünist saldýrý187 Güney Anvey Oicyý
ve Çan Kay-þekin 17 Ocak Emriyle doruðuna ulaþtý. Çan Kay-þekin
6 Mart tarihli anti-komünist konuþmasý ve Siyasi Halk Konseyinin
anti-komünist kararý188, bu saldýrýnýn son aþamalarýný meydana ge* Bu Parti talimatý, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi adýna Mao Zedung
yoldaþ tarafýndan yazýlmýþtý.
187
Ýkinci anti-komünist saldýrý hakkýnda daha etraflý bilgi için Guomindang
Merkez Yürütme Komitesi ile Siyasî Halk Konseyi Oturumlarýna Ýliþkin Bir Yorum a
bkz. Mao Zedung, Seçme Eserler, Cilt III.
188
Çan Kay-þek, Siyasî Halk Konseyinin 6 Mart 1941deki bir toplantýsýnda antikomünist bir konuþma yaptý. Bütün askerî ve siyasî iþlerin yönetiminin birleþtirilmesi
gerektiði þeklindeki eski teraneyi tekrarlayarak, düþmanýn gerisindeki Japon aleyhtarý
demokratik siyasî iktidar organlarýnýn kaldýrýlmasý ve Çin Komünist Partisi önderliðindeki halk silahlý kuvvetlerinin kendi emir ve planlarýna uygun olarak belirlenecek
alanlarda toplanmasý gerektiðini bildirdi. Ayný gün, Guomindang gericilerinin hâkim
olduðu Siyasî Halk Konseyi, Çan Kay-þekin anti-komünist ve halk düþmaný faaliyetlerini temize çýkaran ve Siyasî Halk Konseyinin Komünist üyelerine, Güney Anvey
Olayýný protesto amacýyla Konsey oturumlarýna katýlmadýklarý için þiddetle saldýran
bir karar aldý.
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tirmektedir. Bundan böyie, durumda geçici bir ferahlama olabilir.
Dünyanýn baþlýca iki emperyalist blokunun tayin edici bir mücadelenin eþiðinde bulunmasý karsýsýnda, Çin büyük burjuvazisinin Ýngiliz ve Amerikan taraftarý ve hâlâ Japon saldýrganlarýna karþý olan
kesimi, Guomindang ile Komünist Partisi arasýndaki þu sýradaki gergin iliþkilerde hafif bir geçici rahatlama olmasýný zorunlu görmektedir. Zaten Guomindang içindeki durum nedeniyle (merkezî ve
mahallî makamlar arasýnda, C.C. Kliði ile Siyasî Bilim Grubu arasýnda, C.C. Kliði ile Fu Sing Derneði189 arasýnda, iflah olmazlarla ara
kesimler arasýnda ve ayný zamanda doðrudan doðruya C.C. Kliði ve
Fu Sing Derneði içinde de çeliþmeler vardýr), iç durum nedeniyle
(geniþ halk kitleleri Guomindangýn zulmüne karþýdýr ve Komünist
Partisine yakýnlýk duymaktadýr) ve bizim Partimizin kendi siyaseti
nedeniyle (protesto kampanyasýný sürdürme), Guomindang bu
iliþkileri son beþ aydaki kadar gergin tutamaz. Bu nedenle þu anda
Çan Kay-þek, gerginliðin geçici olarak biraz azaltýlmasý ihtiyacýný
duymaktadýr.
2. Son mücadele Guomindangýn durumunda bir gerileme.
Komünist Partisinin durumunda ise bir yükselme olduðunu göstermektedir. [sayfa 465] Ýki partinin nisbî güçlerinde meydana gelen belli
deðiþmelerdeki temel etken budur. Bütün bunlar Çan Kay-þeki kendi durumunu ve tutumunu bir kere daha gözden geçirmeye zorlamýþtýr: Millî savunmaya aðýrlýk vermekte, partizan siyasetin zamanýnýn
geçtiðini ileri sürmekte ve büyük toprak aðasý sýnýfýnýn, büyük burjuvazinin ve Guomindangýn hâkimiyetini korumak amacýyla, iç çekiþmelerin üstünde bir millî önder tavrý takýnmakta, sýnýf ve parti
tarafsýzlýðý taslamaktadýr. Ama onun bu çabasý, yalnýzca bir aldatmaca ise ve siyasette gerçek bir deðiþme anlamýna gelmiyorsa,
mutlaka boþa çýkacaktýr.
3. Son anti-komünist saldýrýnýn baþlangýcýnda Partimizin genel çýkarlarý göz önüne alarak benimsediði uzlaþma ve taviz siyaseti
(bu, geçen yýlki 9 Kasým telgrafýnda ortaya konmuþtu) halkýn sevgisini kazandý ve gene. Güney Anvey Olayýndan sonra þiddetli bir karþý-saldýrýya geçtiðimizde de (bu, on ikiþer maddelik iki dizi talebi189
Siyasi Bilim Grubu için bu ciltteki Savaþ ve Strateji Meseleleri makalesinin
14. dipnotuna bkz. C.C. Kliði ve Fu Sing Derneði için bu ciltteki Þanghay ve Tayyuanýn Düþmesinden Sonra Japonyaya Karþý Savaþta Durum ve Görevler makalesinin 10. dipnotuna bkz.
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mizde190, Siyasî Halk Konseyinin oturumlarýna katýlmayý reddetmemizde ve ülke çapýndaki protesto kampanyamýzda ifadesini
bulmuþtu) bütün halkýn desteðini kazandýk. Bizim bu siyasetimiz,
yani haklý bir zemin üzerinde, kendi lehimize ve ihtiyatla mücadele
etme siyasetimiz, son anti-komünist saldýrýyý püskürtmek için tamamen zorunluydu ve verimli olduðu daha þimdiden kanýtlandý. Guomindang ile Komünist Partisi arasýnda tartýþmalý olan belli baþlý
noktalar makul bir þekilde çözülünceye kadar, Guomindang içindeki Japon taraftarý ve anti-komünist klikler tarafýndan tezgâhlanan
Güney Anvey Olayýný ve bunlarýn her türdeki siyasî ve askerî baskýlarýný þiddetle protesto kampanyamýzý hiç bir þekilde gevþetmenden
ve ilk on iki talebimize iliþkin propagandamýzý yoðunlaþtýrmalýyýz.
4. Guomindang, hâkimiyeti altýndaki bölgelerde Partimiz ve
diðer ilericiler üzerindeki baský siyasetini, ya da anti-komünist pro190
Siyasî Halk Konseyinin Komünist üyeleri tarafýndan 15 Þubat 1941deki
oturumda önerilen birinci on iki talep dizisi, Güney Anvey Olayý Üzerine Emir ve
Bildiri de belirtilenlerin aynýsýydý. Ýkinci dizi, Siyasî Halk Konseyinin Komünist üyeleri
tarafýndan Konsey oturumlarýna katýlma þartý olarak 2 Mart 1941de Çan Kay-þeke
sunulmuþtu. Bunlar þöyleydi:
(1) Bütün ülkedeki anti-komünist askerî saldýrýlarý derhal durdurun.
(2) Çin Komünist Partisi ve bütün diðer demokratik parti ve gruplara karþý
giriþilen siyasi baskýyý derhal durdurun, onlarýn meþruluðunu tanýyýn. Onlarýn Sian,
Çunking, Sveyang ve diðer yerlerde tutuklanmýþ bütün üyelerini serbest býrakýn.
(3) Birçok yerde kapatýlmýþ bulunan kitapevleri hakkýndaki kapatma kararýný
kaldýrýn. Postanelerde Japon aleyhtarý kitap ve gazetelere el konulmasý emrini iptal
edin.
(4) Yeni Çin Gazetesi üzerindeki bütün kýsýtlamalarý derhal kaldýrýn.
(5) Þensi-Kansu-Ningsia Sýnýr Bölgesinin meþruluðunu tanýyýn.
(6) Düþmanýn gerisindeki Japon aleyhtarý demokratik siyasî iktidar organlarýný
tanýyýn.
(7) Orta, Kuzey ve Kuzeybatý Çindeki garnizon bölgelerinin daðýlýmýnda mevcut
durumu koruyun.
(8) Komünistlerin önderliðindeki silahlý kuvvetlerin, On Sekizinci Grup Ordusuna
ek olarak, toplam altý kolordu olmak üzere bir grup ordusu daha kurmalarýna izin
verin.
(9) Güney Anvey Olayý sýrasýnda tutuklanan bütün kadrolarý serbest býrakýn ve
bu olayýn kurbanlarýnýn ailelerine yardým fonlarý kurun.
(10) Güney Anvey Olayý sýrasýnda esir alýnan bütün subay ve erleri serbest
býrakýn ve bütün silahlarýný geri verin.
(11) Bütün Parti ve gruplardan, her birinden birer temsilci olmak üzere ortak
bir komite kurun ve Guomindang ve Komünist Partisi temsilcilerini sýrasýyla baþkan
ve baþkan yardýmcýlýklarýna getirin.
(12) Siyasî Halk Konseyinin baþkanlýk divanýna Komünist temsilcileri dâhil edin.
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pagandasýný hiç bir zaman gevþetmeyecektir. Bu yüzden Partimiz
uyanýklýðýný yükseltmelidir. Guomindang, Huay Irmaðýnýn kuzeyindeki, Doðu Anveydeki ve Orta Hupehdeki bölgelerde saldýrýlarýna
devam edecektir. Silahlý kuvvetlerimiz bunlarý püskürtmede tereddüt etmemelidir. Bütün üs bölgeleri Merkez Komitesinin geçen yýlki 25 Aralýk talimatýný191 sýký sýkýya uygulamalý, taktik konusunda
Parti içi eðitimi yoðunlaþtýrmalý, aþýrý sol görüþleri düzeltmelidir. Japon aleyhtarý demokratik üs bölgelerini ancak bu þekilde bocalamadan muhafaza edebiliriz. Þüphesiz, bütün üs bölgeleri dâhil olmak
üzere baþtan aþaðý [sayfa 466] bütün ülkede Guomindang ile Komünist
Partisi arasýnda nihaî bir bölünmenin artýk gerçekleþtiði, ya da
gerçekleþmek üzere olduðu yolundaki hatalý deðerlendirmeyi ve
bundan doðan birçok yanlýþ görüþü reddetmeliyiz. [sayfa 467]

191

447.

25 Aralýk talimatý, Siyaset Üzerine baþlýðý altýnda bu cilde alýnmýþtýr. Bkz. s.
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ÝKÝNCÝ ANTÝ-KOMÜNÝST SALDIRININ
PÜSKÜRTÜLMESÝNDEN ÇIKAN SONUÇLAR*
8 Mayýs 1941

Merkez Komitesinin 18 Mart 1941 tarihli talimatýnda belirtildiði gibi, ikinci anti-komünist saldýrý son bulmuþtur. O zamandan
bu yana meydana gelen olaylar, Japonyaya Karþý Direnme Savaþýnýn
gerek yurtiçinde, gerekse uluslararasý planda yeni þartlarda devam
etmesidir. Bu yeni þartlara eklenen etkenler, emperyalist savaþýn
yayýlmasý, uluslararasý devrimci hareketin yükseîmssi, Sovyetler Birliði ile Japonya arasýndaki tarafsýzlýk paktý192, Guomindongýn ikinci
anti-komünist saldýrýsýnýn yenilgiye uðramasý ve buna baðlý olarak
Guomindangýn siyasî itibarýnda meydana gelen gerileme ile Komünist Partisinin siyasî itibarýnda meydana gelen yükselme ve Japonyanýn Çine karþý büyük çapta yeni bir saldýrý için giriþtiði en son
hazýrlýklardýr. Direnme Savaþýnda sebat etmek için bütün halký birleþ* Bu Parti talimatý, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi adýna Mao Zedung
yoldaþ tarafýndan yazýlmýþtý.
192
Sovyetler Birliði ile Japonya arasýnda 13 Nisan 1941de imzalanan tarafsýzlýk
paktý, Sovyetler Birliðinin doðu sýnýrýnda barýþý saðladý ve böylece Sovyetler Birliðine
karþý giriþilen ortak bir Alman, Ýtalyan ve Japon saldýrýsý tertibini boþa çýkardý. Bu,
Sovyetler Birliðinin barýþçý dýþ siyasetinin büyük bir baþarýsýný belirliyordu.
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tirmek, teslimiyet tehlikesini ve büyük toprak aðalarýnýn ve büyük
burjuvazinin anti-komünist karþý akýmýný etkili bir þekilde altetmeye
devam etmek amacýyla Partimizin son anti-komünist saldýrýya karþý
verdiði yiðit ve zafer dolu mücadeleyi incelemek ve ondan dersler
çýkarmak mutlaka gereklidir.
1. Çinin belli baþlý iki çeliþmesinden, Çin ile Japonya arasýndaki millî çeliþme hâlâ esas çeliþmedir; Çindeki iç sýnýf çeliþmesi
ise hâlâ tali çeliþmedir. Millî bir düþmanýn ülkemizin ta içlerine kadar girmiþ olmasý her þeyi tayin eder. Çin ile Japonya arasýndaki çeliþme þiddetini koruduðu sürece, büyük toprak aðasý sýnýfý ve büyük
burjuvazi ihanet etseler ve teslim [sayfa 469] olsalar dahi, bir ikinci 1927
durumunun, o yýlýn 12 Nisan193 ve 21 Mayýs Olaylarýnýn194 tekrarlanmasýný asla saðlayamazlar. Birinci anti-komünist saldýrý195 bazý
yoldaþlarca bir baþka 21 Mayýs Olayý olarak, ikinci saldýrý ise 12
Nisan ve 21 Mayýs Olaylarýnýn bir tekrarý olarak deðerlendirildi. Fakat objektif gerçekler bu deðerlendirmelerin yanlýþlýðýný ispatlamýþtýr.
Bu yoldaþlarýn hatalarý, esas çeliþmenin millî çeliþme olduðunu unutmalarýndan ileri gelmektedir.
2. Bu þartlarda Guomindang Hükümetinin bütün bir siyasetine yön veren Ýngiliz taraftarý ve Amerikan taraftarý büyük toprak
aðalarý ve büyük burjuvazi, ikili karaktere sahip sýnýflar olarak kalmaktadýrlar. Onlar, bir yandan Japonyaya, bir yandan da Komünist
Partisine ve Partinin temsil ettiði geniþ halk kitlelerine karþýdýrlar.
Onlarýn Japonyaya karþý direnmeleri de, komünizm düþmanlýklarý
da ikili bir karakter taþýr. Japonyaya karþý direnmelerinde, Japonyaya karþý olduklarý halde ona karþý aktif bir þekilde savaþmýyor,
Vang Çing-vey ve öbür hainlere aktif bir þekilde karþý çýkmýyor ve
193
12 Nisan Olayý, Þanghayda Çan Kay-þek tarafýndan 12 Nisan 1927de tezgâhlanan ve çok büyük sayýda komünistin Ve devrimci iþçi, köylü, öðrenci ve aydýnýn
katledildiði karþý-devrimci hükümet darbesiydi.
194
Su Keh-siang ve Ho Çien de dâhil olmak üzere Hunandaki karþý-devrimci
Guomindang ordu komutanlarý, Çan Kay-þek ve Vang Çing-veyin teþvikiyle 21 Mayýs
1927de Çangþada sendikalarýn, köylü derneklerinin ve diðer devrimci örgütlerin il
merkezlerini bastýlar. Komünistler ve devrimci iþçi ve köylüler kitle halinde tutuklanýp
öldürüldü. Bu, iki karþý-devrimci Guomindang kliðinin, yani Vang Çing-veyin baþýný
çektiði Vuhan kliði ile Çan Kay-þekin baþýný çektiði Nanking kliðinin açýk iþbirliðini
ortaya koyuyordu.
195
Japonyaya karþý savaþ sýrasýnda birinci anti-komünist saldýrý 1939 kýþýnda ve
1940 ilkbaharýnda Çan Kay-þek tarafýndan yürütülmüþtü.
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hatta zaman zaman Japonyanýn barýþ elçileriyle flört ediyorlar. Komünizm düþmanlýklarýnda ise, Komünist Partisine, Güney Anvey
Olayýný yaratacak ve 17 Ocak Emrini yayýnlayacak kadar karþýdýrlar;
bununla birlikte, nihaî bir bölünmeyi istemiyor ve bir yandan kamçý
bir yandan baklava börek siyasetini sürdürüyorlar. Son anti-komünist saldýrý ile bu gerçekler bir kere daha doðrulandý. Çinde siyaset
son derece karmaþýktýr ve bu yüzden de yoldaþlarýmýzýn en derin
dikkatini gerektirmektedir. Ýngiliz ve Amerikan taraftarý büyük toprak aðalarý ve büyük burjuvazi hâlâ Japonyaya karþý direndiklerinden ve hâlâ Partimizle ilgili olarak bir yandan kamçý bir yandan
baklava börek siyasetine baþvurduklarýndan, Partimizin siyaseti de
onlar sana ne yaparlarsa sen de onlara aynýsýný yap196 siyaseti,
yani kamçýya kamçýyla, baklava böreðe de baklava börekle karþýlýk
vermektir. Ýkili devrimci siyaset budur. Büyük toprak aðalarý ve büyük
burjuvazi tamamen ihanet etmedikçe bu siyasetimiz deðiþmeyecektir.
3. Guomindangýn anti-komünist siyasetiyle mücadele etmek
için birçok taktiðe ihtiyaç vardýr ve bu konuda en küçük bir dikkatsizliðe ya da ihmale yer yoktur. Çan Kay-þekin temsil ettiði büyük
toprak aðalarý ve büyük burjuvazinin, halkýn devrimci güçlerine karþý
düþmanlýðý ve hunharlýðý sadece on yýllýk anti-komünist savaþta ortaya çýkmýþ deðildir. Bu, Japonyaya [sayfa 470] karþý savaþýn ortasýnda iki
anti-komünist saldýrýyla ve özellikle ikinci anti-komünist saldýrý sýrasýndaki Güney Anvey Olayýyla da tamamen gözler önüne
serilmiþtir. Eðer devrimci bir halk kuvveti Çan Kay-þek tarafýndan
imha edilmeyi önlemek ve onu kendi varlýðýný tanýmaya zorlamak
istiyorsa, onun karþý devrimci siyasetlerine karþý diþe diþ bir mücadele vermekten baþka bir yolu yoktur. Son anti-komünist saldýrý
sýrasýnda Siang Ying yoldaþýn oportünizminin yol açtýðý yenilgi bütün
Parti için ciddi bir uyarý olmalýdýr. Ama mücadele haklý bir zemin
üzerinde, kendi lehimize ye ihtiyatla yürütülmelidir. Bu üçünden
herhangi birisi olmadýðý takdirde, yenilgiye uðrarýz.
4. Guomindang iflah olmazlarýna karþý mücadelede büyük
komprador burjuvazi, komprador karakteri pek az olan, ya da hiç
olmayan millî burjuvaziden ve en gerici büyük toprak aðalarý da
196
Bu söz, Sung Hanedanýnýn bir filozofu olan Çu Sinin (1130-1200) Konfüçyusun
Orta Yolculuk Öðretisinin 13. bölümü üzerine yaptýðý yorumdan alýnmýþtýr.
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aydýnlanmýþ eþraftan ve sýradan toprak aðalarýndan ayýrt edilmelidir. Partimizin ara kesimleri kazanma ve üç üçte bir sistemine
dayanan siyasî iktidar organlarý kurma çabasýnýn teorik temeli budur. Geçen yýlýn Martýndan bu yana Merkez Komitesi bunun üzerinde ýsrarla durmuþtur. Bunun doðruluðu, son anti-komünist saldýrý
sýrasýnda bir kere daha ispatlanmýþtýr. 9 Kasým telgrafýmýzda197 da
belirtildiði gibi, Güney Anvey Olayýndan önce takýndýðýmýz tavýr, olaydan sonra siyasî karþý saldýrýya geçebilmemiz için tamamen gerekliydi. Aksi halde ara kesimleri kazanamazdýk. Çünkü ara kesimler,
tecrübelerden defalarca ders çýkarmamýþ olsalardý, Partimizin Guomindang iflah olmazlarýna karþý niçin kararlý mücadeleler vermek
zorunda olduðunu, birliðin niçin ancak mücadeleyle kazanýlabileceðini ve mücadele terk edildiði takdirde niçin hiç bir þekilde birlik
olamayacaðýný anlayamayacaklardý. Bölgesel iktidar gruplarýndaki
yönetici unsurlar büyük toprak aðasý sýnýfýna ve büyük burjuvaziye
mensup olduklarý halde, genellikle ara kesim olarak kabul edilmeli
ve öyle muamele görmelidirler; çünkü onlarla, merkezî hükümeti
kontrolü altýnda tutan büyük toprak aðalarý ve büyük burjuvazi arasýnda çeliþmeler vardýr. Birinci anti-komünist saldýrýda en aktif bir þekilde yer alan Yen Si-þan, (kincisinde ortada bir tavýr aldý; Kiangsi
kliði ise birinci saldýrýda ortada bir tavýr aldýðý ve ikincisinde antikomünist safa geçtiði halde, Çan Kay-þek kliði ile hâlâ çeliþmesi
vardýr ve onunla bir tutulmamalýdýr. Bu, diðer bölgesel iktidar gruplarý için daha da fazla geçerlidir. Ne var ki, yoldaþlarýmýzýn [sayfa 471]
birçoðu, sanki Güney Anvey Olayýndan sonra toprak aðasý sýnýfýnýn
ve burjuvazinin tümü ihanet etmiþ gibi, hâlâ farklý toprak aðasý ve
burjuva gruplarýný ayný kefeye koymaktadýr; bu, Çinin karmaþýk
197
9 Kasým 1940 telgrafý, On Sekizinci Grup Ordusu (Sekizinci Yol Ordusu)
Baþkomutaný Çu Teh ve Baþkomutan yardýmcýsý Peng Teh-huay, Yeni Dördüncü
Ordu Komutaný Yen Ting ve komutan yardýmcýsý Siang Ying tarafýndan Guomindang
generalleri Ho Ying-çin ve Pay Çung-sinin 19 Ekim 1940 tarihli telgraflarýna cevap
olarak gönderilmiþti. Guomindang gericilerinin Komünist Partisine saldýrma ve
Japonyaya teslimiyet tertibini teþhir eden bu komutanlar, Ho Ying-çinin ve Pay
Çung-sinin Yeni Dördüncü Ordu ile Sekizinci Yol Ordusunun güneyden, Þan Irmaðýn
kuzeyine kaydýrýlmasý yolundaki saçma önerilerini mahkûm ettiler. Bununla birlikte
Japonyaya karþý birliði koruma uðruna uzlaþma ve taviz verme anlayýþý içinde kuvvetlerini güneyden Sarý Irmaðýn kuzeyine kaydýrmayý kabul ettiler. Buna karþýlýk
Guomindang ile Komünist Partisi arasýndaki belli baþlý bazý önemli meselelerin çözüme baðlanmasýný istediler. Telgraf, ara kesimlerin sempatisini kazandý ve Çan
Kay-þekin tecrit olmasýna hizmet etti.

Mao Zedung
Seçme Eserler-II

455

siyasetini fazlasýyla basitleþtirmektir. Bu görüþü benimseyip, bütün
toprak aðalarýný ve burjuvaziyi Guomindang iflah olmazlarýyla bir
tutsaydýk, kendi kendimizi tecrit ederdik. Çin toplumunun ortasýnýn
büyük, iki ucunun küçük olduðu198, ara sýnýf kitlelerini kazanmadýkça ve onlarýn kendi þartlarýna uygun düþen rolü oynamalarýna imkân vermedikçe Komünist Partisinin Çinin meselelerini çözemeyeceði kavranmalýdýr.
5. Bazý yoldaþlar, Çin ile Japonya arasýndaki çeliþmenin esas
çeliþme olduðu konusunda bocaladýklarý ve bu yüzden de Çindeki
sýnýf iliþkilerini yanlýþ deðerlendirdikleri için Partinin siyaseti konusunda da zaman zaman bocalamýþlardýr. Güney Anvey Olayýný ikinci
bir 12 Nisan, ya da 21 Mayýs Olayý olarak deðerlendirme noktasýndan hareket eden bu yoldaþlar. Merkez Komitesinin geçen yýlki 25
Aralýk siyasî talimatýnýn artýk geçerli olmaktan çýktýðýný, ya da en
azýndan tamamen uygulanamayacaðýný düþünür gibi görünüyorlar.
Artýk bizim, direnmeden ve demokrasiden yana olan herkesi kapsayan biçimde bir iktidara deðil, iþçilerin, köylülerin ve þehir küçük
burjuvazisinin sözümona iktidarýna ihtiyacýmýz olduðuna, artýk Direnme Savaþý döneminin birleþik cephe siyasetine deðil, on yýllýk iç
savaþ sýrasýnda olduðu gibi bir toprak devrimi siyasetine ihtiyacýmýz
olduðuna inanýyorlar. Sözün kýsasý, Partinin doðru siyaseti bu yoldaþlarýn kafalarýnda hiç deðilse þu sýrada bulanýk bir hale gelmiþtir.
6. Bu yoldaþlar Partimizin Merkez Komitesince kendilerine
Guomindang tarafýndan gelebilecek muhtemel bir bölünmeye, yani
muhtemel en kötü geliþmeye karþý hazýrlýklý bulunmalarý talimatý
verilince, bütün öbür ihtimalleri unuttular. En kötü ihtimale karþý
hazýr olmak mutlaka zorunlu iken, bunun elveriþli ihtimalleri görmezden gelmek demek olmadýðýný anlamýyorlar; tam tersine bu
þekilde en kötü ihtimale hazýrlýklý olmak, elveriþli ihtimalleri yaratmanýn ve onlarý gerçekleþtirmenin bir gereðidir. Bu durumda biz,
Guomindang tarafýndan gelecek bir bölünmeye tamamen hazýrlýklýydýk ve bu yüzden Guomindang bir bölünmeyi gerçekleþtirmeye
kolay kolay cesaret edemedi.
7. Hatta millî mücadele ile sýnýf mücadelesinin birliðini kav198
Mao Zedung yoldaþýn Çin toplumu konusundaki bu sözleri, devrime önderlik
eden Çin sanayi proletaryasýnýn, gerici büyük toprak aðalarý ve büyük burjuvazi gibi,
Çin nüfusu içinde azýnlýkta olduðu anlamýna gelmektedir.
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rayamayan, birleþik cephe siyaseti ile sýnýf siyasetini kavramayan,
[sayfa 472] dolayýsýyla da birleþik cephe eðitimi ile sýnýf eðitiminin birliðini kavrayamayan yoldaþlarýn sayýsý daha da fazladýr. Bunlar Güney Anvey Olayýndan sonra birleþik cephe eðitiminden ayrý olarak
sýnýf eðitimine özellikle aðýrlýk verilmesini savunuyorlar. Partinin,
bütün Japonyaya karþý savaþ dönemi için, büyük toprak aðasý sýnýfýna ve büyük burjuvaziye ya da ara sýnýflara mensup olsun olmasýn,
Japonyaya karþý hâlâ direnen üst ya da orta tabakalarýn hepsine
karþý tek bir bütünleþmiþ siyaset, her iki yönü, yani birlik ve mücadeleyi birleþtiren millî birleþik cephe siyaseti (ikili bir siyaset) benimsediðini hâlâ kavramýyorlar. Bu ikili siyaset, kararlýlýkla ezmemiz
gereken asla iflah olmayacaklar dýþýnda, kukla askerlere, hainlere
ye Japon taraftan unsurlara bile uygulanmalýdýr. Partimizin kendi
üyeleri ve genel olarak halk arasýnda uyguladýðý eðitim de ayný þekilde bu iki yönü kapsar; yani proletarya, köylülük ve küçük burjuvazinin diðer kesimlerine, Japonyaya karþý direnmek için burjuvazi
ve toprak aðasý sýnýfýnýn farklý tabakalarýyla farklý þekillerde nasýl
birleþilebileceðini ve ayný zamanda onlarýn farklý ölçülerdeki uzlaþma,
yalpalama ve anti-komünizmlerine karþý nasýl farklý ölçülerde mücadele edileceðini öðretir. Birleþik Cephe siyaseti sýnýf siyasetidir vs
bu ikisi birbirinden ayrýlmaz; bunu berrak bir þekilde kavrayamayanlar, daha birçok meseleyi de berrak bir þekilde kavrayamayacak-fardýr.
8. Daha baþka yoldaþlar ise, Þensi-Kansu-Ningsia Sýnýr Bölgesinin ve Kuzey ve merkezî Çindeki Japon aleyhtarý üs bölgelerinin
sosyal karakterinin daha þimdiden yeni demokratik olduðunu anlayamýyorlar. Bir bölgenin yeni demokratik karakterde olup olmadýðýný anlamanýn baþlýca kýstasý, orada geniþ halk kitlelerinin temsilcilerinin siyasî iktidara katýlýp katýlmadýðý ve bu siyasî iktidarýn Komünist Partisinin önderliðinde olup olmadýðýdýr. Bu yüzden, Komünist önderlik altýndaki birleþik cephe siyasî iktidarý, yeni demokratik
bir toplumun baþlýca göstergesidir. Bazýlarý Yeni Demokrasinin, ancak on yýllýk savaþ sýrasýnda olduðu gibi bir toprak devrimi olduðu
takdirde gerçekleþmiþ sayýlabileceðini sanýyorlar, ama yanýlýyorlar.
Þu anda, üs bölgelerindeki siyasî sistem, direnmeden ve demokrasiden yana olan bütün halkýn birleþik cephesinin siyasî sistemidir;
þu anda üs bölgelerindeki ekonomi, yarý-sömürgeciliðin ve yarý-feodalizmin unsurlarýnýn esas olarak tasfiye edildiði bir ekonomidir;
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þu anda üs bölgelerindeki kültür, geniþ halk kitlelerinin [sayfa 473] antiemperyalist ve anti-feodal kültürüdür. Dolayýsýyla, ister siyasî, ister
iktisadî, ister kültürel açýdan bakýlsýn, hem sadece kira ve faizin indirilmesinin zorunlu kýlýndýðý Japon aleyhtarý üs bölgeleri, hem de
köklü bir toprak devriminden geçmiþ olan Þensi-Kansu-Ningsia Sýnýr
Bölgesi Yeni Demokratik niteliktedir. Japon aleyhtarý üs bölgeleri
bütün ülkeye yayýldýðý zaman, bütün Çin yeni demokratik bir cumhuriyet haline gelecektir. [sayfa 474]

458

Mao Zedung
Seçme Eserler-II

