
Modem Sosyalizm

Çin Devrimi’nin Tarihsel Kökleri
Batı, sermayenin egemenliği altında girdiği yeni çağda, yeni hayat alanlan bulmak üzere 
gözlerini Doğu’ya çevirdiğinde, kendisinin edinmeye henüz başlayabildiği tekniklerin, kâğıt, 
barut ve saat yapımının, askerlik ve devlet idaresinin, güzel sanatlar ve felsefenin en incelmiş 
ve aynntılı bilgisine, muazzam zenginliklere ve Avrupa’nın henüz ulaşmayı başaramadığı 
Pasifik’in ikliminde yeşermiş başka kültürlerle ilişkilere sahip kıta kadar büyük bir uygarlık 
ülkesiyle tanıştı: Çin. Vahşi bir güçle yükselmekte olan Batı’nm buıjuva uygarlığıyla, çökmekte 
olan geleneksel uygarlığın bu karşılaşması, dünyanın en eski sömürü sistemlerinden biri 
olan Çin İmparatorluğunun son birkaç dayanağını da yıkınca, Batı’da yalnızca burjuvalar değil, 
işçi sınıflan da bu büyük ülkenin dünya tarihindeki rolünün, zenginliklerini batının 
gelişmesine teslim etmekten başka birşey olamayacağına çoktan ikna olmuşlardı. Sermaye 
egemenliği, dünya ölçeğinde bir hegemonya sistemi kurduğunda, tükenmiş Çin İmparatorluğu, 
bu geleneksel uygarlık, artık bir yan-sömürgeden başka birşey değildi. Çin’in de aralannda 
olduğu sömürgeler sisteminin yeniden paylaşılması uğruna girişilen rekabet, emperyalist 
zincirin Rusya’da kopmasına yol açtı ve yenik Rusyanın işçi sınıflan. Ekim 1917’de dünya 
kapitalizminin yıkılmasının mümkün olduğunun somut kanıtlannı sunan bir devrimi başardılar. 
Savaş ağalanndan, büyük toprak sahiplerinden ve Çin’i bir sömürge olarak elde tutmak için 
bu çökmüş egemenlik sistemini destekleyen emperyalizmden kurtulmak için çırpınan Çin 
köylüleri, Batı’da ne kapitalistlerin ne de işçilerin büyük bölümünün gerçek bir imkan olarak 
gördükleri bir şeyi sezdiler- başlamış olan sosyalist devrimlere eklenerek, emperyalizmden ve 
toprak sahiplerinin egemenliğinden kurtulmanın mümkün olduğunu. Bu sezgiyi kendileri için 
anlaşılabilir bir bilgiye dönüştüren kendileri gibi bir köylünün oğlunu, bir köy öğretmenini, 
başaşağı ettikleri mandarinlerin yerine geçirerek, yoğunluğu ve genişliğiyle 20. yüzyılın en 
büyük kide hareketini Çin’in sonsuz bozkırlanna yaydılar. İmparatorluğun enkazından 30 yıl 
içinde bir sosyalist hükümet doğdu. Kendisiyle birlikte, devrim, sosyalizm ve sınıf mücadelesi 
hakkındaki yerleşik Marksist yorumlann hepsine yönelik soru işaretlerini peşisıra sürükleyerek,
1 milyar yoksul köylüyü sosyalizm alanına çeken Çin Devrimi’nin özgüllükleri, Çin’in sosyo 
ekonomik oluşum sürecinin gelişimi içinde aranıp bulunmayı gerektirir.

Geleneksel İmparatorluk Rejimi

Bütün büyük tanm imparatorluklannm tarihlerini belirleyen merkezî iktidarla, 
onun dayanağını oluşturan yerel derebeyleri arasındaki çelişkili işbirliği, geçmişte Çin 
imparatorluğunun da iktidar aygıtını biçimlendiren en önemli etkendi. Ancak yaklaşık M.S. 
binlerde başlayan bir “tanm devrimi”, diğer geleneksel toplumlarda benzeri olmayan bir 
iktidar aygıtının kurulmasını, güçlerini toprak üzerindeki tasarruf haklanndan değil, bilgi 
tekelini ellerinde bulundurmalanndan alan bir yöneticiler zümresinin ortaya çıkmasını 
mümkün kıldı. Çok çeşitli ve heterojen faktörlerin ürünü olmakla birlikte, özellikle ülkedeki 
iki büyük ırmak sistemi olan Sarı Irmakla, Yangze’yi (Yanğdzğı) birleştiren kanallann inşası, söz konusu 
tanm devriminin yaygınlaşmasında ve kalıcılaşmasını sağlayan en önemli etkenlerden biriydi.
18. yüzyıla gelindiğinde yalnızca Büyük Kanal üzerinden Beijing’e (Pekin) güneyden 300 bin kilodan fazla 
tahıl aktanhyordu. Yine aynı dönemde, yani 1000 yıllanna doğru, daha etkili ve gelişkin 
değirmenlerin inşa edilmeye başlanmasına da paralel olarak, Çin’in geleneksel ürünü olan 
akdannın yerini buğday almaya başladı. Kanal inşaatlan sırasında geliştirilen sulama teknikleri 
sayesinde de lOOO’li yıllarda güneyde sulu pirinç tanmı yaygınlaştı. Bu dönemden başlayarak 
Jin tanmmm bütün dünyada verimi en yüksek tanm halini almasının başlıca nedeni, çok 
;eşitU gübrelerin kullanılması ve gübre kullanımı hakkında engin bir kültürün oluşmasıydı. 
Tanmdaki bu ürün artışı iktisadi ve toplumsal hayatın diğer alanlannı da etkilemekte 
gecikmedi. 1024 yılında Sicuan’da (Sitsuan) dünyanın ilk kâğıt parası basıldı. Para iktisadının 
;elişmesine paralel olarak da, hem şehirlerde hem kırlarda da toplumsal işbölümünde bir 
:eşidenme görüldü; kırda tanmdan aynlabilen işgücüyle kerestecilik, yağcılık, şekercilik,
)alıkçılık, kâğıtçılık, kenevir ve 13. yüzyıldan sonra pamuk dokumacılığı yapıldı. Diğer yandan 
ehirier aracılığıyla hem temel gıda ve temel geçim maddelerinin, hem ipek, porselen ve ilaç 
ibi lüks tüketim maddelerinin ticareti yapılıyordu. Ticaret ülke ölçeğiyle de sınırlı değildi; 
aponya ve güneydoğu Asya giderek Çin’in ticaret ağının içersine çekilmişlerdi. 17. yüzyıla 
ranidığında, nüfusun tahminen yüzde 6 ila 7.5’u nüfusu 100 bin ya da daha fazla olan 
ehirlerde yaşıyordu.

ara iktisadındaki bu gelişme büyük toprak sahiplerini, serflerinin angarya gibi aynî 
■ükümlülüklerini nakdî yükümlülüklere çevirmeye, daha sık olarak da topraklannı satmaya 
cşvik etti. Diğer yandan toprağın erkek çocuklar arasında bölüştürülmesini öngören Çin miras 
ukuku da, böylesi bir feodalizmin yeniden kurulmasının önünde bir engel oluşturuyordu, 
ütün bunlann sonucu olarak tipik feodal toplumun maddi zemini hızla aşınmaya başladı. En 
on olarak 17. yüzyıldaki büyük köylü ayaklanmalannm sonucunda Çin köylülüğün neredeyse 
mamı hukuken özgürleşti.
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19. yüzyıl sonlarına doğru Çin imparatorluğu, üç 
büyük baskı atlında eziliyordu: yabancılann işgali, 

toplumsal ve siyasi krizin geleneksel mekanizması, 
modernleşme yanlılarının eylemleri. İngilizler ilk kez 

1839'da saldırıya geçtikleri Kanton'un, 1857’de Fransız 
kuvvetteriyie birlikte Petchili bölgesindeki limanlarını 

ele geçirdiler. Körfezdeki limanların ele geçirilmesinin 
ardından Dian-zun anlaşması imzalandı. Pekin'in 

anlaşmayı reddetmesi üzerine, bu birlikler Pekin'e 
saldın düzenlediler. 25 IHaziran 1859’da iyi 

örgütlenmemiş harekât başarısızlıkla sona erdi. 430 
Ingiliz, 15 Fransız öldürüldü. Bunun üzerine Ingiliz ve 

Fransız kuvvetleri daha büyük b ir güçle saldırıya 
geçtiler. Pekin‘den Dian-zun anlaşmasının onaylanması 

ve savaş tazminatı ödenmesi istendi. Petchili 
körfezine çıkarma yapılmasının ardından, 21 Ağustos 

1860'da Pei ho kıyılarında bu yeni gelen birliklerin 
giriştiği savaş kazanıldı. Daha sonra Pekin üzerine 

yürüme karan verilerek, Pekin'in ele geçirilişini tayin 
edecek 21 Eylül’de başlayan savaş gerçekleşti. 

Savaşın kaybedileceğinin kesin olarak görülmesi 
sonucu Çin İmparatoru sarayı terkederek kaçmak 

zorunda kaldı. 6 Ekim günü Ingiiiz-Fransız ortak biriiği 
kendisini ortada tek bir silahlı Çinli askerin 

bulunmadığı imparatorluk sarayında buldu. Bu tarihten 
itibaren başlayan Batı işgali başta liman kentleri 

olmak üzere Çin'in içlerine doğru yayılmaya başladı. 
İşgalle biriikte, Batılılann işgaline karşı yayılan tepkiler 

de gelişiyordu. Köylülerin yabancı işgalini somut bir 
gerçeklik olarak görmedikçe bunlara karşı herhangi bir 

ayaklanma içine girmiyorlardı. Yabancı işgalinin 
yoğunlaştığı liman kentleri, Tyencin ve Şangay gibi 

merkezlerde Batılılann sahip oiduklan imtiyazian, 
sadece kendileri için varolan mahkemeleri, gazeteleri, 

yayınlan, üniversiteleri, bankaian, fabrikalan, dokian, 
garnizonlarında vb. neler olup bittiğini bilmiyorlardı; 

Çin'in uzak bölgelerine ulaşan Batı nüfuzunun etkisi 
belki b ir askeri keşif, eğer ulaşabildiyse 

sanayileşmenin sonuçlarının yansımalan ve hepsinden 
önemlisi Katolik ve Protestan misyonerlerinin kendi 

bölgelerindeki variıkianndan öteye gidemiyordu. Bunun 
yansıması olarak bu dönemde, yabancı yatırımlara 
karşı köylü direnişi özel olay ve durumlarla sınırlı 

kalıyordu: Örneğin, 1841'de, Kanton'un b ir banliyösü 
oian San Yüenli'de köylülerin, Ingiliz asıllı Hindistan 
ordusunun bir birliğini bozguna uğratmaian; 1884S5 

arası Toking'lerin Kara Bayrakları’nm ve Güney Çin’in 
sınır bölgelerinde yaşayanların Fransız kuvvetlerine 

karşı güçlü bir direniş başlatmaları; Hung Hudzu'nun 
(Kızıl Sakallar) -Mançuryah dağ haydutlan- 

Transmançurya Demiryollannın inşası sırasında büyük 
kayıp verdirdikleri Rus kuvvetleri tarafından bozguna 

uğratılana kadar çok etkin bir şekilde verdikleri 
mücadele. Bu yan köylü, yan tüccarlardan oluşan 

ahali yalnızca kendiliğinden gelişen bir milliyetçilikten 
ilham alıyordu. Ancak, köylü ayaklanmalan 20. yüzyılın 

başlannda, özellikle Japon işaline karşı giriştikleri 
mücadeleler doğrultusunda anlamlı ve etkin olabildi. 
(Yanda) Fransız ve Ingiliz birliklerinin Yazlık Sarayı 

ele geçirişi resmediliyor.
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Tarihsel Kökler

Sun Yatsen'in Tol(yo’dal(i Çinli öğrenciler için çıkarttığı Min 
Bao (Halkın Gazetesi) adlı gazetenin Hanı. Gerek 
Çinlilerin kendi dillerini Batılılar için anlaşılır kılmak, 
gerekse Batılıların Çince adlan kendi telaffuzlarına 
uygun olarak yazabilmek için, Çince ideogramlan 
Latin harflerine dönüştürmek üzere iki ayn sistem 
kurulmuştu. Bunlardan bir Ingiliz diplomatı ve 
Cambridge Üniversitesinde profesör olan Sir Thomas 
Francis Wade'in kurduğu ve onun yerine geçen H. A. 
Giles'm geliştirdiği, her ikisinin adlarıyla Wade-Giles 
olarak anılan sistem daha çok İngilizce konuşan 
ülkelerde, Çince ideogramlan İngilizce telaffuz etmekte 
yaygın olarak kullanılır. Beycin lehçesindeki 
ideogramlann telaffuzu üzerine kurulu olan Pinyin 
sistemi ise 1958'de modern Standard Çince’nin bütün 
ülkede yaygınlaştırılmasına yardımcı olacak b ir sistem 
olarak, Ç in’de kuruldu. Sosyalizm ve Toplumsal 
Mücadeleler Ansiidopedisl’nde uluslararası referanslarla 
aynılık sağlamak amacıyla Çince sözcüklerin Latin 
harfleriyle Pinyin sistemine göre yazılışı benimsendi. 
Aynı sözcüklerin yazılıştan ile telaffuzlan arasındaki 
farkı gidermek amacıyla da her Çince sözcükten 
sonra parantez içinde Türkçe fonetikle telaffuz 
edildikleri şekilde yazılıştan verildi.

Devlet Aygıtı

Bugün “Çinli” diye anılan ulus tarih boyunca etnik ve dilsel bakımdan birbirlerinden çok 
farklı kültürlerin, kuzeyde Moğol ve Türk boylannın, güneyde Vietnamlılann, Batıda 
Tibethlerin, Nepal’de Gurkalann kanşması ve “Çinlileşmesi” sonucunda oluştu. Farklı 
kültürlerle Çin arasındaki etkileşimin tarzı da, döneme ve yöreye göre farklılıklar gösteriyord 
Örneğin Çin Hindi üzerindeki Çin etkisi, çoğunlukla koloniler aracılığıyla sağlanırken, Çin’de 
çeşitli rakip iktidar adaylan kuzeydeki Türk ve Moğol boylarından askerî olarak 
yararlanıyordu. Moğol asıllı Mançu (ya da Çing) hanedanı da, 17. yüzyıl başlanndaki saltana 
başlamadan önce Çin’le kurulmuş bu tarz bir ilişki sonucunda, büyük ölçüde Çinlileşmişti. 1 
yüzden iktidara geçmeleri devlet aygıtında değil, daha çok onlann bazı alışkanlıklannda bir 
uyarlanma anlamına geldi ve 500 yılı aşkın bir süre içinde oluşmuş idari ve siyasal sistemi 
büyük ölçüde olduğu gibi korudular. Bu sistem çerçevesinde bütün ülke, 18 eyalete, eyaletle 
de 184 vilayete (fu) bölünmüştü. Vilayetler genel olarak valiler tarafindan yönetilmekle 
birlikte, kimi zaman birkaç vilayet bir çevre (tao) oluşturacak şekilde birleştirilir, o zaman c 
bir naib tarafından yönetilirdi. Bu bürokratik yapının toplumun kendi ‘organik’ temsilcileri il 
yüzyüze kaldığı düzey ise, sayılan 1470 olan ve genellikle birkaç köy ya da bir şehirden 
oluşan bölgelerdi (shien). Teorik olarak, her düzeydeki bütün yöneticileri, aynı zamanda da 
bütün yasalann iradesini yansıttığı varsayılan İmparator atardı. Ancak Mançu’lann İmparatorlu 
yönetim yapısında yarattıklan en önemli değişiklik de, hiyerarşinin bu en üst noktasında



oldu. Mançular’dan önce, İmparator’un danışma için de olsa başvurduğu, onun yetkilerini belli 
bir kurumsalhğın mantığıyla sınırlandırabilecek yegâne organ. Yüce Sekreterlik diye anılan ve 
jdaha çok bir arşiv işlevi gören bir kuruldu. Mançular bu kurula bir yenisini, bir hükümet 
işlevi gören Yüce Konsey adlı bir kurulu eklediler. Konsey, her biri farklı işlevden sorumlu altı 
kurulun, “bakan” diye adlandınlabilecek temsilcilerinden oluşuyordu: Sivil atamalar, gelir, 
savaş, adalet ve cezalandırma, ayin ve törenler, kamu işleri (sulama kanallarının inşa ve 
bakımı ve genel olarak bayındırlık). Her ne kadar Mançular Çin’in yönetim yapısını büyük 
ölçüde olduğu gibi devraldılarsa da, kendi etnik kimliklerini korumaya özen gösterdiler, bu 
amaçla Çinliler’le Mançular’ın evlenmesini yasaklayan yasalar çıkardılar. Özellikle de 
hiyerarşinin en üst düzeyindeki bakanlıklann, özellikle de ordudaki komutanlıkların 
dağıtımında, mutlak bir biçimde olmasa da kendi soylannı kayırdılar. O kadar ki, 19. yüzyıl 
lortasındaki Taiping ayaklanması sırasında bile, Mançular “yabancı bir ırk” olarak algılanmaya 
idevam ediyordu. Ancak bütün bunlara rağmen, saltanatın daha önceki Ming hanedanından 
Mançular’m Çing hanedanına geçmesi, ülkenin politik hayatında ciddi bir kopuş oluşturmadı 
çünkü İmparator’un geniş ailesinden gelen bireylere tanınan ayrıcalıklar dışta tutulursa, her 
düzeydeki bütün yöneticiler aynı tabakalardan ve aynı sistemle, mandarinler arasından 
jseçilmeye devam ediyordu.

Konfiçyüs Öğretisi

Çin’in toplusal yapısının Avrupa feodalizmini çok daha fazla andırdığı ve merkezî devlet 
yapısının daha çok yerel derebeylerinin siyasal egemenliğinin bir uzantısı olarak varolduğu 
koşullarda bile, Çin’de cılız da olsa bir bürokrasi vardı ve Konfiçyüs öğretisi o zaman da bu 
bürokrasinin başlıca ideolojik harcını oluşturdu. M.Ö. 551-479 arasında yaşamış olan ve adı 
Batılılar tarahndan Konfiçyüs olarak telaffuz edilen Kong Futzu, kendi adıyla eser vermekten 
çok, kendisinden önceki kuşaklann biriktirmiş olduğu “hikmet”i yorumlayarak aktardığını iddia 
etmişti. Ancak, “Konfiçyüs öğretisi”, Konfıçyüs’ün, zaten çoğunluğu bize ulaşmayan kendi 
yorum ve aktanmlardan çok, onu izleyen ikiyüzyıl içinde öğrenci ve müridlerinin 
metinlerinde sistematize edilen görüşlere verilen addır. Konfiçyüs öğretisinin şekillendiği M.Ö. 
550-200 arasındaki bu dönem, değişik zamanlarda, gerek popüler gerekse resmî düzeylerde 
Çinlilerin dünya görüşünün belirlenmesinde etkili olmuş temel alü okuldan altısının da 
-Konfiçyüs öğretisi, Taoculuk, Moculuk, Yin ve Yang öğretisi, diyalektikçilik ve legalizm- temel 
tezlerinin dile getirildiği ve Çin tarihçileri tarafından “yüz filozof çağı” diye adlandınlan 
dönemdi. Sözkonusu dönem, verili maddî temeller üzerinde Çin’in siyasal birliğinin 
kurulmasının ilk kez tasarlanabilir hale geldiği, bu yüzden de feodal beylikler arasında 
ötedenberi sürdürülegelmiş savaşlann tahammül edilmez olduğunun hissedildiği bir zamandı. 
Kong Futzu’ya atfedilen metinler, efsanevî krallann döneminde yaşandığı farzedilen bir “iyi ve 

I barışçı yönetim”e yapılan göndermelerle doludur.

Her ne kadar daha sonra Konfiçyüs öğretisi, özeUikle de Çin’in kültürel etkisi altında kalan 
Japonya, Kore ve Vietnam gibi bölgelerde bir dinmişçesine yorumlandıysa da, klasik 
metinlerde dinî temalar geri plandadır. Klasik öğretinin merkezinde yeralan ve bağlamına göre

1793'ûn b ir Eylül sabahında üniformalı koruyucular, 
hizmetkârlar, sekreterlerden oluşan Ingiliz elçilik 
delegasyonu Jehol'daki Imparator’ün Yazlık Sarayı'na 
doğru yürüyordu. İrlandalI olan elçinin adı Lord 
Macartney idi. Macartney’in 21 Eylül 1792’de 
Pekin’deki yeni görevi için Lion adlı gemiye 
binmesinden bir hafta önce, yani 14 Eylül’de James 
Giliray yukarda görülen dipiomat ve maiyetinin 
Pei<in’dei<i sarayda l<arşıianması isimli resmi çiziyordu. 
Gillray’in tahayyül yeteneğini yansıtan bu resim bir 
batılının Çinlileri gözünde nasıl canlandırdığını da 
gösteriyordu. İlginç olan bu resmin çizilmesinden bir 
yıl sonra Macartney’in benzer b ir biçimde 
İmparator’un huzuruna çıkması idi. İmparator Çien- 
Lung 83 yaşındaydı ve huzura çıkma öncesinde 
yapılan ve ik i kültür arasındaki farktan yansıtan 
tartışma Ingiliz sefirinin saygısını gösterme biçimine 
ilişkindi. Bir diğer töreni ise karşılıklı hediye alışverişi 
oluşturuyordu. Lord Macartney İmparator için getirdiği 
hediyelerin taşınamayacak kadar değerli olanlarını 
Pekin’deki Yüan-ming Yüan Sarayı’nda bir odaya 
bıraktı. Dünyayı gösteren ihtişamlı b ir küre ve 
gökyüzünü gösteren bir başka küre, kristal avizeler, 
güzel saatler, porselen vazolar ve biblolar, barometre, 
yıldızlan ve güneş sistemini hareket halinde 
canlandıran b ir cihaz otan planetarium hediyelerden 
bazılan idi. Daha kolay taşınabilir olan hediyeler 
arasında bulunan halılan, av tüfeklerini, tabancalan, 
çok şık iki eyeri ve Ingiliz devlet adamlarının 
portrelerinden oluşan bir koleksiyonu Macartney 
beraberinde Jehol’a getirdi. İmparatorun Ingiltere 
kralına verilmek üzere ilettiği hediyelerin arasında ise 
800 yıldır aile yadigan olarak saklanan ve eski Japon 
taşlarının bulunduğu bir kutu ve imparatorun kendi eli 
ile yazmış ve boyamış olduğu b ir kitapçık vardı. 
Hediyeler arasındaki farklılıklar aynı zamanda doğu ve 
batı kültürleri arasındaki son derece çarpıcı olan 
farklılıkian da yansıtıyordu. Batı daha çok teknolojik 
gelişmeleri de kapsayan ve hayranlık uyandıracak bir 
hediye toplamını tercih ederken, doğu kültürü daha 
çok el emeği ile yapılmış olan ve manevi değerinin 
ağır bastığı hediyelere öncelik veriyordu.

Bir mandarin/n ipek giysisinin deseni olan bu 
ejder(dragon), yüzyıllar boyunca saygınlık ve iyilik 
simgesi olarak Çin egemen kültürünün başlıca 
işaretlerinden birini oluşturdu, iong olarak bilinen Çin 
ejderi Hıristiyan Batı kültüründe günahın ve 
putperestliğin simgesi olmasına karşın Çin 
kozmolojisindeki ying-yang ilkesi içinde Cennet, 
erkeklik ve etkinliğin ifadesi olan yang’/ temsil eder 
Uzun çağlar boyu imparatorluk ailesinin amblemi olan 
ejder, bütün Çin hayatına egemen bir simge olarak 
Batılıların kendi mitolojilerindeki kötülük imgesini 
sürekli olarak çağrıştırması yüzünden, Batılıların Çine 
ve doğuya yaklaşırkenki ürküntü ve kaygılarını 
pekiştiren, dolayısıyla, Ç in’i  "uygarlaştırma", yani 
sömürgeleştirme ideolojisini kamu oyunda 
meşrulaştıran b ir yanılsama öğesi oldu.
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Tarihsel Kökleri

Çin çok geniş b ir araziye ve çok yoğun bir nüfusa 
sahipti. Ekilebilir toprak sadece yedide b ir kadardı. 

Tarımın en önemli özelliği küçük bahçe tarımı 
denilebilecek ölçekte küçük toprak parçacıklarının ekim 

alanı olarak kullanılması ve daha da ayırt edici olanı 
bu toprak parçacıklarının çoğunluğunun doğa vergisi 
olmayıp, insanlar tarafından ıslah edilmiş olmasıydı. 
Çin'deki tahıl tarımının büyük bölümünü bugün de 

olduğu gibi pirinç üretimi oluşturuyordu. Sulama 
probleminin çözümü, tarımda o günün koşullarına 

göre çok ileri teknoloji kullanılması, Ç in’in özellikle, 
afyon kullanımının yaygınlaşmaya başlamasına neden 

olan Batılılar tarafından işgaline kadar refah düzeyinin 
yüksek olmasını sağlıyordu. Su kullanımı sadece 

ekimin verimli olmasını değil, aynı zamanda köylüler 
arasında kolektifleşmeyi de sağlıyordu. Su kanallarının 

ve depolannın kazılıp diplerinin temizlenmesi, su 
yollarının, barajların ve savak kapaklannm inşa 

edilmesi ve bakımlarının yapılması insan emeğinin ve 
suyun adil olarak paylaştırılmasını gerektiriyordu. Bu 

sistemin iyi işlememesi durumunda imparatorluk 
bürokrasisi soruna çözüm getirmek zorundaydı. 

İmparatorluk bürokrasisi özellikle büyük çaplı projelerin 
olduğu yerlerde projenin doğrudan sorumluluğunu 

üstlenmişti. Küçük çaplı projelerde ise yerel memurlar, 
küçük soylular ve toprak sahipleriyle kiracılan 

projelerin işlerliğini kontrol ediyorlardı. Ç in’de zaten 
küçük ölçekte olan tarım sürekli toprak kullanımını 

zorunlu kılıyordu, bu da gübre kullanımının çok yaygın 
olması demekti. Toprağın verimliliğinin arttırılması ve 

korunmasının yollan çok zahmetliydi; çağlar boyu 
gübre olarak kullandıklan insan ve hayvan dışkısının 

çeşitli yollarla hazır hale getirilmesi ve taşınması, 
çeşitli tohumların ezilip sıkıştırılmasıyla elde edilen 

küspe, nehir ve kanal diplerinin taranmasıyla 
kepçelerle çıkanlan çamur vb. En fazla emek 

gerektireni ise, dut ağaçlarının etrafındaki toprağın, 
elle kazınarak, pirinç tarlalanndaki toprakla 

değiştirilmesiydi. Hayvan gücünün yetersizliği de, 
insanlann çok ağır bir çapayı kendi güçleriyle 

kullanmasını gerektiriyordu. 18. yüzyıla ait b ir kitaptan 
alınan bu resim, geriye doğru giderek pirinç eken 

çiftçileri gösteriyor.

“erdem”, “sevgi”, “iyilik”, “cömertlik” gibi farklı şekillerde çevrilebilen jen kavramımn, ashnda 
ne anlama geldiği sorusuna Kung Futzu’nun verdiği en kısa cevap, klasik metinlerde “insanlaı 
sevin!”dir. Ancak Konfiçyüs öğretisinin tarihsel gelişmesi ve rolü açısından çok daha merkezî 
bir rolü olan kavram, “akıl”, “doğruluk” ve “düzen” gibi anlamlara gelebilen li kavramıdır. Li, 
insanın da bir parçası olduğu evrene ve doğaya içkin olan düzenin, insana yüklediği 
sorumluluklara, o düzene uygun olarak davranma yükümlülüğüne işaret eder. Pratikte bu, 
çeşitli davranışların nasıl yerine getirileceğine dair varolan biçimsel kurallara, son derecede 
titiz bir biçimde riayet etmek anlamına gelir. Her tek davranışın belli bir durumda içerdiği 
anlamdan çok, verili ve evrensel olduğu farzedilen bir düzenle uyum içersinde olması önem 
kazanır. Dile getirildiği klasik döneminde Konfiçyüs öğretisi ayncahkh olan, ancak ayncahğımı 
temeli askerî erdemler olmayan bir kesimin varlık anlayışını dile -getiriyordu. Ancak böylesi 
bir varlık anlayışının resmî bir ideoloji olarak benimsenmesi, ancak feodal düzenin, yerel 
derebeyler karşısında nisbeten bağımsız bir merkezî devlete doğru evrildiği bir çerçevede 
mümkün olabilirdi. Bu ise, M.Ö. 206’da hüküm sürmeye başlayan Han hanedanı sırasında 
gerçekleşti. Kuşkusuz, Konfiçyüs öğretisinin bu şekilde resmîleşebilmesi için, daha önce 
ideolojik hegemonya rekabeti yaptığı diğer okulların, sözgelimi Taoculuğun, Yin ve Yang 
öğretisinin çeşitli unsurlarını içermesi gerekti. Örneğin Taoculuk aradan geçen sûre içinde, 
kırdaki büyücülük, popüler tıp gelenekleri vb. ile eklemlenmiş, köylülük tarafından en yaygın 
olarak benimsenen öğretilerden biri haline gelmişti. Resmî Konfiçyüs öğretisinin içerdiği Taocı 
unsurlar, popüler inanışlarla yeni oluşmakta oluşan bürokrasinin ideolojisi arasında bir



süreklilik sağlıyordu. Ama bu sürekliliğin kurulmasında en önemli rolü oynayan unsur aile 
ilişkilerinin, özellikle de baba-oğul ilişkisinin her iki düzeyde de oynadığı roldü. Avrupa ve 
Ortadoğu’daki tanm toplumlannda köy, cemaat ya da resmî kurumlar aracılığıyla yerine 
getirilen işlevlerin bir çoğu Çin’de, aile düzeyinde ve özellikle de babanın otoritesi aracılığıyla 
yerine getiriliyordu. Örneğin kimi zaman bütün bir köy iki ya da üç aileden oluşabiliyor, 
şehirlerde loncalar akrabalık ilişkileri üzerinden kuruluyordu. Taoculuk ve daha sonra Budizm 
gibi, entelektüel düzeyde dile getirilmiş dinî inanışlar yaygınlaştığında bile, atalara ibadet 19. 
yüzyıla kadar en yaygın dinî davranış olarak yerini korudu. Konfiçyüs öğretisi ise, yalnızca 
yönetici ile tebası arasındaki ilişkiyi değil, bütün siyasal ve toplumsal ilişkileri baba ile oğul 
arasındaki sevgi, saygı ve itaat ilişkisinden hareketle açıklayarak, üreticilerin pratik hayat 
içersinde kendilerini içinde bulduklan iktidar ilişkileri ile merkezî devletin siyasal iktidan için 
ortak bir dil üretmiş oluyordu.

Mandarinler

Konfiçyüs öğretisinin, kurumsal düzeydeki başansı, İmparator’un iradesini yerine getirmekle 
yükümlü bürokratik personelin, sınavlarla seçilmesini sağlamak oldu. Bu uygulamaya ilk kez 
M.Ö.136’da başlandı. Aynı dönemde bir dizi yeni okulun yamsıra, diğerlerinden daha ileri bir 
düzeyde olduğu kabul edilen “İmparatorluk Üniversitesi” (Day Shue) kuruldu. Konfiçyüs 
öğretisinin bu klasik gelenek içersinde üretilmeye devam edilen metinleri yalnızca bütün bu 
okullann başlıca müfiredatı olmakla kalmadı, İmparatorluk bürokrasisinde sınavım geçebilmek 
için sahip olunması gereken yegâne bilgiler bütünü halini aldı. Ancak derebeyler, maddi hayat 
içersindeki ayncalıklı konumlanm koruduklan sürece, devlet içindeki egemenliklerinin de 
tamamen kmiması mümkün olmadı; bürokrasi içinde memuriyetini sınavdaki başansı sayesinde 
kazanabilmiş olanlar azınlıkta kaldı; yöneticiliklerin büyük çoğunluğuna atananlar, soylulann 
kendi nüfuz alanlannı genişletmek için seçtikleri yakınlan olmaya devam etti. 11. yüzyıla 
kadar, liyakatini Konfiçyüs kültürünün sınandığı bir sınav aracılığıyla kanıtlamış görevliler 
tarafından, kıhç zoruyla değil “şefkatle ve erdemle” ve “prensin prens, bakanın bakan, babanın 
baba ve oğulun oğul kalması”nı sağlayacak şekilde yönetilen bir Çin, fiili bir gerçeklik 
olmaktan çok, prestiji yüksek fakat dar bir kesimin ideali olarak kaldı.

Derebeyliğin tasfiye edilmesine yol açan tanm devrimini, 11. ve 12. yüzyıllarda “Yeni 
Konfiçyüsçülük” diye anılan büyük bir entelektüel canlanma izledi. Bu dönemde, o zamana 
kadar farklı gelenekler tarafından farklı biçimlerde aktanlan metinler standartlaştınidı ve Yeni 
Konfiçyüsçülük’ün en ünlü isimlerinden Cu Hsi’nin, kendi şerhleriyle birlikte yayınladığı, Shı 
Ssu’nun (Dört Kitap), Konfiçyüs öğretisinin ortodoks yorumu olarak, önemi giderek artmakta 
olan bürokrasi sınavlan için bir temel oluşturması resmen kabul edildi. Mançular iktidan 
devraldığında bütün yönetim işlevlerinin, üç kademeli bir sınavlar sistemi tarafindan seçilen 
mandarinlerce yerine getirildiği Çin’e özgü bürokratik sistem, amk üçyüz yıldır kesintisiz bir 
şekilde işliyordu.

Song hanedanından İmparator Hui Zong (Huiy Dzung) 
tarafından yazılmış, "İmparatorun emriyle" anlamına 
gelen b ir ideogram. İdeogramlann dille ilişkisi, diğer 
alfabelerdeki harflerin dille ilişkisinden çok farklıdır. 
Ideogramlar seslere değil, anlam birimlerine işaret 
ederier ve geçmişte işaret ettikleri anlam birimini 
resmetmiş olduklan tahmin ediliyor, Örneğin, "güneş" 
anlamına gelen ideogramın ilk biçimi, b ir daire 
ortasında bir noktaydı. Bugün büyükçe bir Çin 
sözlüğündeki ideogram sayısı 40 bin, b ir gazete 
çıkarmak için gereken ideogram sayısı ise 7 bindir. 
Kuşkusuz bu yazının öğrenilmesini, alfabetik 
sistemlere kıyasla çok daha zor b ir uğraş haline 
getirir. Hem bu kadar çileyle öğrenildiğinden, hem de 
mandarin/erin iktidarının başlıca simgesi olduğundan, 
geleneksel Çin'de yazı b ir iletişim aracı olmaktan çok, 
Imparatoriarın da içinde yer almaktan onur duyduktan 
dint ve estetik b ir kurum gibi algılanırdı. O kadar ki, 
‘y a z ı"  anlamına gelen w6n kelimesi, aynı zamanda 
"düzen", "medeniyet" ve ‘‘kü ltü r" gibi anlamlara da 
gelir.



Tarihsel Kökleri

Çin'de Moğol iktidan sırasında toplumsal konumlan 
göreceli olarak zayıflayan ve kendilerine verilen önem 
azalan Konfiçyüsçü aydınlar, Ming hanedanının iktidan 
sırasında yeniden önem kazandılar. Batılılaşma 
akımının başlamasından beş-altı yüzyıl önce, Ming 
hanedanının ve erken Mançu hanedanının Çin'inde 
bilim hor görülüyor, ilerleme reddediliyor, mesleklerde 
uzmanlaşmaya karşı çıkılıyordu. Çinli aydınlar klasik 
edebiyat ve sanatla ilgileniyorlar, modernlzme karşı 
gelenekçiliği, doğa bilimlerine karşı doğrudan insanı 
konu alan bilimleri tercih ediyorlardı ve materyalist 
faydacılığa karşıydılar. Kendi kişiliklerini herhangi bir 
alanda uzmanlaşarak ispatlamak zorunda değillerdi, 
Ming kültürü tam anlamıyla b ir amatörler kültürüydü. 
Bürokrasi kademelerinde yer alan memurlar akademik 
bir eğitim görüyorlar ve memuriyet sınavından 
geçiyorlardı, ama gördükleri eğitim yerine getirmeleri 
gereken görevlerin gerekleriyle doğrudan ilintili değildi. 
Memur aydınlar ve alimler her konuda bilgili, güzel 
sanatlaria ilgilenen kültür düzeyi yüksek kişilerdi, ama 
hiçbir zaman gördükleri işin profesyoneli değildiler. 
Memuriyet, yüksek b ir kültür düzeyine sahip olmanın, 
medeniyetin sembolüydü ve bu nedenle tüm diğer 
toplumsal konumlardan daha yüksek ve değerii 
görülüyordu. Soldaki resimde, alimlerin b ir imparatora 
klasik metinleri açıklamalan tasvir ediliyor.

Sınavlann birincisi bölge düzeyinde ve üç yılda bir ya da beş yılda iki kere olmak üzere 
düzenlenirdi. Sınavlara teorik olarak, çok açıkça tanımlanmış bazı mesleklerin dışında herkesii 
katılması mümkündü. Katılamayacakların başında askerlerin geliyor olması, Çin’e 1300’lerden 
başlayarak giderek egemen olan yeni zihniyetin çarpıcı bir göstergesiydi. Çin İmparatorluğu,
13. yüzyılın sonlarına doğru ‘doğal sınırlan’na ulaşmış ve İç Çin bu zamandan Batılılara 
maruz kaldığı 19. yüzyıla kadar savaş görmeden yaşamıştı. Dahası, Mançular döneminde sınır 
savaşları da seyrekleşmiş ve özellikle 17. yüzyılda Çin, yüz yıllık uzun kesintisiz bir banş 
dönemi yaşamıştı. Kısmen buna bağlı olarak da, askerliğin toplumsal itiban azalmış. Batı ve 
Ortadoğu toplumlannın aksine, büyük ölçüde etnik Mançular’dan oluşan askerler, statüleri 
köylülerden düşük bir kesim derecesine indirgenmişti. Kuşkusuz sınavlann herkese açık 
olması, herkesin kazanma şansının eşit olduğu anlamına gelmiyordu. Konfiçyüs öğretisine 
sahip olmanın getirdiği ayncalık, mandarin ailelerinden gelen çocuklann başan şansını 
amınyor, kurumun kısmen de olsa, soydan geçer olması sonucunu doğuruyordu.

Üç kademeli sınavlan kazananlar bölge düzeyinden başlanarak çeşidi yöneticiliklere ya da 
saray çevresindeki görevlere atanıyordu. Genel ilke, kimsenin kendi doğduğu ya da oturduğu 
yörede yöneticilik yapmaması, görev almamasıydı. Görev sûresi üç yıldı ve ilkece aynı kişi 
göreve iki kereden fazla atanmıyor, böylece de, beUi bir bölgede uzun sûre kalarak kendisi 
için alternatif bir yerel iktidar tabam oluşturması engellenmiş oluyordu. Mandarinlerin maaşlaı 
genellikle çok düşüktü; bir devlet memuruna yaraşır şekilde yaşamasını sağlamak için, bu 
geliri gayn resmî yollardan arttırması beklenirdi. Bu gayn resmî yollardan en standartlaşmış 
olanı, yöneticinin kendi bölgesi için belirlenmiş olandan daha fazla vergi toplamasıydı. 
Terliler, mandarinin çeşith görevlerdeki performansı hakkında tutulmuş raporlar temelinde 
yapılırdı; başka bir deyişle, yalnızca bürokrasiye girme hakkı değil yükselme de, ilkece, liyaka 
esasına göreydi. Mandarinin bürokratik sistemdeki derecesi, kıyafetindeki düğmelerin renk ve 
türünden anlaşılırdı.

Yerel yöneticiliklerin yanısıra, mandarinlerin istihdam edildiği önemli ikinci bir görev, 
müfettişliklerdi. “İmparator’un gözleri ve kulaklan” olarak nitelenen müfettişlerin başhca işlevi 
istihbarat toplamak ve eleştirmek olduğundan, kendileri en çok ürkülen devlet memurlan 
arasmdaydılar. Beijing’de (Pekin) 24, eyaletlerde 56 müfettiş, doğrudan doğruya hükümete bağI 
özerk bir bürokrasi oluşturur ve ilkece, İmparator ve hükümeti bile eleştirebilirdi. Topladıklar) 
istihbarat, merkezî iktidann vah ve naiblerin eyaletlerden yolladıklan olağan raporlan sınama 
imkânı verirdi.

Ancak çoğu zaman sınavlann zorluğuna ve eleyicilik derecelerine rağmen, sınavı kazananlann 
sayısı, bu gelişmiş bürokrasinin içerdiği kadro sayısını aşabilirdi. Bu takdirde, devlette iş 
bulamayan mandarinin başvurabileceği alternatif istihdam alanlan öğretmenlik ve loncalann, 
kendi gündelik faaliyetlerini ve devlede ilişkilerini düzenlemek için tuttuklan sekreterhklerdi. 
Ancak sözkonusu işlerin ücrederinin düşük olmasının yanısıra, devlet memurluğunun sahip 
olduğu yolsuzluk imkânlanndan da yoksundular. Bu durum, hukukî ve biçimsel düzeyde tek 
bir tabaka olarak değerlendirilen mandarinler topluluğunun, hayat düzeyleri ve tarzlan 
açısından ciddi bir biçimde ayrışmasına yol açıyordu.

Adaylann çokluğu ile kadrolann azlığından kaynaklanan bu oransızlığın tam tersi yönde bir 
oransızlık da, mevcut kadrolann yönetim işlevlerinin tamamını karşılayamıyacak kadar az

618'de L l Yuan'ın tahtı ele geçirmesiyle tarım devrimi 
öncesi imparatorluğun en pariak dönemlerinden biri 

olan Tang hanedanının saltanatı başladı. L i Yuan, 
toprak sahipliği sistemini değiştirerek büyük toprakların 

yalnızca imparatoriuk ailesi mensupları, nüfuzlu 
memuriar, devlet kurumlan ve Budist kurumların 

mülkiyetinde olmasını ve kalan toprakların eşit 
dağılımını öngören bir sistem getirdi. Yerine geçen ve 

Tai Tsang olarak tarihe geçen oğlu L l ŞImin'In 
döneminde Imparatoriuğun siyasi örgütlenmesinde ve 

eğitim ve memuriyet sınavları sisteminde önemli 
değişikliklere gidildi, ülkenin bölgeleri arasında bir 
denge sağlanarak alim ve memur çocuklarına da 

bürokrasi kademelerinde yükselme olanağı tanındı. 
Tangların dönemi aynı zamanda sanat ve edebiyat 

alanında da önemli atılımların yapıldığı b ir dönem 
oldu. Dönemin Imparatorian eski vahşi cezalandırma 

yöntemlerinden vazgeçtiler. Tai Tsang, suçluların 
sırtlarına vurularak cezalandırılmasını yasakladı. 

Sağdaki resimde görüldüğü gibi, daha önceki 
imparatoriarın pek çoğunun severek uyguladıktan 

kurbanlarını kılıçla İkiye biçtirme, kaynar yağ 
kazanlarına attırma gib i uygulamalar Tang hanedanı 

zamanında ortadan kalkmıştı.



Çin'de Ütopya€dıİ€ ve 
Sosyalizm

Batı’dakinin aksine, Doğu’nun eşitlikçi ve ütopik gele
nekleriyle modern sosyalizm arasında doğrudan bir sü
reklilik kurmak olanaksız gibidir. Başka bir deyişle sos
yalizm, Asya’ya, ideolojik ve toplumsal bir iç evrimin 
ürünü olarak ortaya çıkmamış, daha ziyade dışardan 
enjekte edilmiştir. Asya’nın geçmişinin sosyalist düşün
celer ve sosyalistlere sunduğu “alanı” ve bu alandaki 
elverişli veya engelleyici koşulları anlamak için ütopik 
ve eşitlikçi gelenekleri incelemek temel bir önem taşır. 
Bu sorun, yabancı müdahalelerden sonra modern Asya 
ile eski Asya arasında bir süreklilik arama çabası güden 
tarihçilere haklılık kazandırmak İçin değil, Asyalı ilk 
sosyalistlerin dışardan gelen bu fikirlere "ulusal 
meşruiyet” kazandırma ve bu fikirlerin köklerini gele
neksel Asya değerlerinde aramak eğilimini açığa çıkart
mak İçin de önemlidir. Örneğin 1905’de Tokyo’da Çinli 
sosyalist öğrenciler sosyalizmin “ Konfiçyüscü” atala- 
nndan söz ediyorlar, Mencius’un tarlalarda cemaat ilke
lerine dayalı çalışmaya ilişkin düşünceleriyle, Sung ha
nedanı döneminde Wang An-shi’nin (Vanğ Anşı) eşitlik
çi reformlarını bu kapsamda değerlendiriyorlardı.

Genel tarih felsefesi bakımından Doğu’nun bu ütopik 
ve eşitlikçi teorilerinin incelenmesi, doğu ve tiatı arasın
da doğrudan ilişkiler kurulmadan önce Eski Dünya'nın 
farklı prekapitalist uygarlıkları arasındaki ayrımları belir
leme olanağı sunar.

Sosyalizm Doğu’ya her ne kadar dolaylı bir sürecin 
sonunda girmiş de olsa, batı ülkelerindeki gibi Insania- 
nn kuşaktan kuşağa süregelen hülyalarını gerçekleştir
meye muktedirmiş gibi gözüktü. Bu anlamda Doğu’ya 
çok da yabancı kalmadı. Mao bir çok kez, “ komünizmin 
eski Konfiçyüscü ütopyaları tamamlaması gerektiğini” 
insanlığın dadung  (büyük uyum) dönemine girmesi an
lamına gelen komünizmde, Devlet iktidarı ve siyasal 
partilerin doğal olarak ortadan kalkacağını söyledi. Sun 
Yatsen ise çok daha önceleri modern sosyalist düşün- 
celerie Taolzm ve Konfiçyüsçülük arasındaki sürekliliği 
şöyle dile getirmişti: “ Halk Devlet’e ilişkin herşeye or
tak olduğunda, halkın iyiliği hedefinin, dadung  dünyası
nın gerçekleştiğini göreceğiz.”

Bugün sık sık sözü edilen yeni Avrupa kültürü, anar
şizm ve komünizm Çin’de binlerce yıldır embriyon halin
den de öte varolmuş düşüncelerdir. Huangdi ve Laozi’- 
nin teorileri anarşist çizgiler taşır ve betimledikleri top- 
lumiarda ne önder, ne yasa olduğundan sadece doğa 
kanunları yürüriüktedir.

Ancak, bu presosyalist geleneksel doğu düşüncesi, 
özellikle 20. yüzyılda, Marksist sosyalizme karşı bir mü
cadele aracı, hem siyasal hem de dini geleneksel çevre
lerin Doğu’nun genç komünist partilerine karşı çıkardık
tan “ İslam komünlzmi” nln temeli olarak kullanıldı.

Bütün bu ütopik ve eşitlikçi gelenekler siyasal-dinsel 
büyük sistemlere -Konfiçyüsçülük, Taoizm, Budizm, 
İslamiyet- sıkı sıkıya bağlıdır.

Mencius’de karşılıklı çıkann kişisel çıkara üstün geldi
ği bir kardeştik toplumu ideali vardır. Bu ideal aynı 
zamanda halkın hükümdar üzerindeki önceliği düşünce
sini de içerir. Mencius, toprağın 9 parçaya bölündüğü 
ilkel bir tanm komünizmi betimler. Bu 9 parçadan mer
kezde olanı prensin yartnna ortaklaşa ekilir, geri kalan 
ve merkezdeki parçayı çevreleyen sekizi ailelere dağıtıl
mıştır. Bu, “ kuyu biçiminde” taria, yani Jlngtian siste
midir (kuyu yatay ve dikey iki çizgiyle temsil edildiğin
den 9 hane oluşur). Mencius’e göre aynı Jlng’i ekenler, 
nereye giderlerse gitsinler hep beraber olacak, savun

ma ve sağlık hizmetlerini aralannda paylaşacak, böyle
ce insanlar birbirierini sevecek ve mutlu olacaklardır, 
ilk Marksistler bu ütopyada ilkel komünizmin bir versi
yonunu bulurken “ asya tipi üretim tarzı” savunucuları 
1930’iarda bu ütopyaya dört elle sanldıtar.

Çin klasik felsefesi ustaianndan Mo Ti, felsefesini 
evrensel eşk ve karşılıklı yardım üzerine kurmuştu. Mo- 
cu ideal toplum, benzeşiriik ilkesine dayanıyordu: İn
sanlar herkesin yaranna otan şeyleri seviyorlar, herkes 
çalışıyor ve kazanç eşit otarak paylaşılıyordu. Ancak 
eşitçiliğin ve ütopyanın en zengin geleneklerini sunan 
Taoist okul "fetih değit, işbirliğine dayalı” altın çağ 
nostaljisine kapılmıştı. ° —’f farklıiıklannı mahkum edi
yor, karşılıklı yardımı öne çıkarıyor ve nihayet devlet 
iktidarına ve özel çıkara şiddetle karşı çıkıyordu.

Taoist filozof Yang Zhou (Yang Coğ) emekçinin fizik 
gücünü ve çalışma aşkını göklere çıkarıyordu: Onun 
için en önemlisi, “ taria insanına huzur veren, onu tat
min eden herşey” dl. Coğ’a göre yarar, zafer ve çıkar 
aracılığıyla kendi karşıtına dönüşür: Yararlar ve özellikle 
“ dağıtımlar” zafer getirir. Zafer, kazanılmış saygınlık 
sayesinde kazanca götürür. Kazanç isteği diğer insanla
rın haklarının ihlaline, İhtilaflara yol açar: Yarar 
"kötülüğe”  dönüşür.

Başka bir Taoist olan Lyedzi, “ hiç bir önderin var 
olmadığı, herşeyin kendi kendine aktığı” bir düzen düş
ler: Halkın istekleri yoktur, herşey kendi doğallığında 
gelişmektedir. Sun Yatsen bu düşüncelerde modern 
anlamda anarşizmin öncüllerini görecektir. Bu Taoist 
gelenek ütopik bir eşitçiliğin izlerini taşır. Daybing (bü
yük uyum), pingcün (eşitleme) Cüntyen (eşit tarlalar) 
kavramlannı içerir. Bu eşitlikçi hareketler, zenginliklerin 
mahkûmiyeti ve merhamet öneren Budist gelenekten 
ve özellikle de adalet, bolluk ve iyilik çağı açan Budist 
Mesih mitinden yararianırlar.

Eski Çin’in başka bir felsefi okulu "tarımcılar” pre
sosyalist dönemin bir başka önemli bileşenidir. Tarımcı
lar, özne ve yöneticilerin birlikte çalıştıkları bir toplum 
çağnsı yaparlar. Dolayısıyla her türiü el emeği kullanı
mından uzak, sağduyulu kişilerin Devlet’i yönetmesi 
gerekliliğini savunan Konfiçyüscü okuldan köklü bir ko
puşu temsil ederier. Betimledikleri ideal toplumda yöne
ticiler sade vatandaşlar gibi toprağı işlerier, yemeklerini 
yapariar vb. Bu zengin ütopik ve eşitlikçi gelenek bütün 
klasik Çin tarihi boyunca ve 19. yüzyıla kadar müesses 
düzene karşı çıkan iki toplumsal protesto akımıyla sü
rer: Ütopik yenilikçi aydınlar ve eşitlikçi köylü hareketle
rinin İçerdikleri protesto...

Çin tarihinde yönetici sınıfa dahil olan Konfiçyüscü 
aydınlar, müesses düzenle bir çok kez çatışmaya girdi
ler. Bazılan daha adil bir toplum hüiyaiannı ve kurulu 
düzene ilişkin eleştirilerini yazıyla dile getirmekle yeti
nirken, diğerieri uygun koşullar bulduklarında toplum
sal reform projelerini uygulamaya koymayı denediler. 
Altın çağın dung’una dört elle sanian her iki grup da 
zenginliklerin, özellikle toprağın, eşit bölüşümünü talep 
ederek özel çıkariara amansız saldınlar yönelttiler.

Han hanedanı döneminde gerçek bir Taocu toplumsal 
eleştiri okulu oluştu. Vangfu büyük uyum dönemine 
geri dönülmesini önerir, zenginliklerin belli ellerde top
lanmasına karşı çıkarken Cungçang tarlaların "kuyu 
biçiminde” cemaat ilkesi uyarınca ekimini içeren bir 
sistem uygulanmasını istiyordu. Ona göre toplumdaki 
kötülükler toprağın özel kişiler arasında sınırsızca dağı
tılmasından doğuyordu. Bav Runyen İse Çin’in ilk siya
sal anarşisti sıfatını hakedecek kadar ileri gidip zamanın 
baskıcı rejiminin karşısına, “ ne derebeyi, ne de serf’In 
olduğu” altın çağı çıkarmaktan kaçınmadı. Yuenming, 
zamanın ve mekanın dışa çıkarak insanlann eski Çin’in 
ilkel geleneklerini komduktan bir ülke betimledi: İş, zevk
ler, günlük hayat bir cemaat atmosferi İçinde akıp gldi-

Mançu Hanedanının yıkılması ve eşitlikçi b ir toplum 
kurulması için mücadele eden Jin Qian (Cin Çyen) 
gizli örgütünün alameti olarak bastırılmış sikkeler. Gizli 
örgüt üyeleri üzerinde taşıdıktan bu sikkeleri, 
birbirlerini tanımak için b ir rozet olarak kullanıyorlardı.

yordu. Ne hükümet, ne memur, ne vergi, ne angarya 
ne de savaş söz konusuydu.

Ancak yeni bir toplum projeleri sadece aydmlann zih
nini meşgul eden bir sorun değildi. Han hanedanının 
son zamanlannda Vanğ Mang, Jlngtian, sistemine uy
gun bir toprak yasası yürürlüğe koymayı başarmış
tı. Öte yandan kurulan bürolar fiyatlan saptıyor, “ artık” ı 
satınalıyor, flyatiann yükseldiği dönemde aynı fiyattan 
satıyordu.

Sung hanedanı döneminde başka bir yenilikçi Vanğ 
Anşı, toprağın üretkenliğiyle orantılı yeni bir vergi siste
mi getirdi ve 20. yüzyıl başında bazı aydınlar tarafından
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Çin sosyalizminin babası olarak tanımlandı. Aynı hane
danın bir başka düşünürü olan Ll Koğ, radikal bir toprak 
kanununun çıkarılmasını ve uyumlu bir toplumun vakit 
geçirilmeden kurulmasını İsteyecekti.

17. yüzyılda Mınğ hanedanının düşüşü ve Mançuların 
tahta çıkmasıyla yeni bir toplumsal, siyasal ve entelek
tüel bunalım dönemi açılmış oldu. Kuzeyin İşgal edilme
si üzerine başgösteren direnişe katılan ve Prens İçin 
Platt adlı eserin yazan Huang Zongki (Huanğ Cunğşi), 
“ insanlığın en büyük düşmanı” olarak tanımladığı pren
sin işlevine ilişkin şiddetli eleştiriler yöneltti. Ona göre, 
yönetici olmasa herkes kendisi için yaşayacak ve çok 
daha az karışıklık meydana gelecekti.

18. yüzyılda bu ütopik düşünceler Çiçekler Aynası 
adlı eserin yazarının şahsında yeniden üretildi: Li Ru- 
cin’in (Li Ruzhen) romanı Mançu döneminin keskin bir 
eleştirisini yapıyor ve daha da önemlisi gelecek kuşak
larda önemli yankılar yaratacak bir feminizmin tohumla- 
nnı atıyordu. Romanda kadınlar serbestçe okula gidi

yor, evlenebiliyor ve ayaklarını bağlamıyorlardı.

3. yüzyılda Han hanedanının düşüşüne yol açan San 
Türbanlılar ve Beş Teneke Pirinç tarikatının ayaklanma
larının temel talebi pazardaki fiyat farklılıklarının kaldırıl
masın ve yollardaki eşkıyaların temizlenmesiydi. Yıllar
ca süren ayaklanma boyunca özellikle kırsal kesimde 
“ eşitlik barınakları” sistemi kurulmuştu: Et ve şarap, 
yolculann ihtiyaçlarından fazlasını tüketmemeleri koşu
luyla ortaya bırakılıyor ve herkes karşılıksız olarak bun
lardan yararlanıyordu. Eğer ihtiyaçlarından fazlasını tü
ketirlerse ceza olarak yol yapımında çalıştırıyorlardı.

Dang hanedanının sonuna doğru Tann'nın kendisine 
verdiği görev gereği eşitliği kurmaya kalkan köylü ön
derleri Vang Şiyencı (Wang Xianzhi) bütün zenginlerin 
fazla mallarına el koymuş ve yoksullara dağıtmıştı. Baş
ka bir köylü önderi Sonğ Yang Kığşı (Song Yang Keshi) 
sahip oldukları herşeyl, giyecek, yiyecek, sürü, kumaş, 
herkese eşit olarak dağıtacaklarını ilan etmiş ve böylece 
bir cemaat kuracaklarını açıklamıştı.

Bu eşitlikçi ütopyalar, köylülerin talepleriyle birieşip 
ifadelerini bütün Çin topraklarına yayılmış gizli dernek
lerin kurulmasında buldular. 19. yüzyılda orta Çin’de 
muhalif bir devletin kurulmasıyla sonuçlanan köylü ayak
lanması,.radikal bir toprak yasasının çıkartılmasıyla taç
lanmıştı. Bu yasaya göre, “ Bütün topraklar ortak olarak 
ekilecek, pirinç herkes tarafından yenecek, para herkes 
tarafından harcanacaktı. Hiçbir eşitsizlik kalmayacak ve 
herkesin yiyecek ve içeceği olacak” tı.

Köylü hareketlerinin bu eşitlikçi karakteri, toplumsal 
alt üst oluşların iktidara getirdiği yeni hanedanın önüne 
kısmt de olsa bir toprak reformu yapma zorunluluğunu 
koyuyordu.

Bütün bu cemaatçi eğilimlerin içinde yeşerdiği gele
neksel Çin toplumunun modern sosyalizminin gelişimi
ne uygun bir alan oluşturduğunu ileri sürmek olanaklı 
gibi gözüküyor. Klasik Çin toplumunun iklimi Batı’da 
olduğu gibi bireyle kolektifi karşı karşıya getirmekten 
ziyade, bireyi kolektife uyuşturma eğilimindedir. İn
san ailesinin, loncasının, klanının ve köyünün bir parça
sıdır. Kolektif kelimesi iktisadi anlamda "özel olanın” 
karşısına konur. Ancak “ özel oian” kelimesinin başka 
bir pejoratif ahlâki anlamı vardır: Genel çıkar yararına, 
kamusal ve kolektif biçimde gerçekleştirilenin karşısın
da yer alan gizli, namussuz olanın “ kişisel” mülksüzleşti- 
rilmesini ifade eder.

Klasik Çin toplumu kârlı faaliyetlere, kişisel zenginleş
meye uygun bir alan değildir. Bu olgu esasen Konfiç
yüscü siyasal etik’in tanımladığı gibi “ devletlerin” ön
celiği düzeyinde, toplumsal değerleri hiyerarşisinde de 
açığa çıkar: Bu hiyerarşinin tepesinde iktidar ve bilgiyi 
elinde bulunduran aydınlar vardır, sonra sırasıyla çalış
ması toplumun temelini oluşturan köylüler, zanaatkârlar 
ve son olarak da askerler ve sahtekârlar yer alır.

Eski Çin'in kolektif ikliminin başka bir tezahürü eko
nominin kamusal yönetim geleneklerinin önemidir. Bu 
yönetim sadece kanallar ve bentleri değil, aynı zamanda 
Han hanedanından beri devlet tekelinde bulunan tuz 
ve demiri içerir. Bu “ millileştirilmiş üretim” geleneği 
“asya tipi üretim” tarzının gelecekteki savunucuları için 
önemli bir dayanak oluşturur. Öte yandan toprakta özel 
mülkiyet varlığını sürdürmesine rağmen bu, mutlak ve 
sınırsız bir özellik kazanmamıştır.

imparatorluk Çin’i ile Çin sosyalizmi arasındaki bir 
tarihi süreklilik fikrine bu yaklaşımın eski Rejimin ve 
toplumsal eşitsizliklerin korunmasına hizmet eden olgu
lara dayandığı gerekçesiyle karşı çıkılabillr. Aydınların 
tüccarlar üzerindeki ahlâki ve siyasal üstünlüğünü sağ
layan hiyerarşinin anlamı budur. Kolektif ile “ kişisel 
oian” arasındaki karşıtlıkla İçerilen toplumsal bağ, impa

ratorun ve onun adına hüküm süren mandarinlerin “do
ğal” otoritesine, kurulu iktidara yarar. İmparatorun ve 
mandarinlerin iktidarını sağlamlaştıran ekonominin ka
musal yönetimi geleneği için de aynı şey geçerlidir. 
Klasik Konfiçyüscü toplum, halk ile iktidarın karşıtlığı, 
birinin diğerine bağımlılığı ve bu bağımlılığı ortaya çıka
ran koşullar ve servet eşitsizliği üzerine kurulmuştur. 
Bu anlamda Konfiçyüscü toplum, ütopik ve eşitlikçi 
geleneklere aykırı yanlar barındırır ve ütopik gelenek, 
Konfiçyüscülükle mücadele İçerisinde gelişmiştir.

19. yüzyıl ütopyacılarından Kang You-wei (Kang- 
Yoğvey)’in çizdiği İdeal toplum projesinde devlet ve 
aile ortadan kalkmış, tam eşitlik sağlanmıştı, insanlar 
her yıl yeniden evleniyor ve eşcinsel ilişkiler kurabiliyor, 
çocuklar kamu kuruluşlarında kolektif denetim ve so
rumlulukla yetiştiriliyorlardı. Sanayi ve tarım işletmeleri 
kolektif tarafından yönetilmektedir. Batı dillerini okuma
yı bilmeyen Kang, Çin halkına sosyalist düşünceleri 
tanıtan Anglo-Sakson misyonerlerden öğrendiği Owen- 
ci ve Fourierci düşüncelerden oldukça etkilenmiştir.

Silahlı ayaklanmaların başarısızlığa uğraması üzerine 
bireysel eylemleri tercih eden Çinli sosyalistler, Taoiz
min de bireysel ve konformist olmayan mesajının ve 
toplumsal sistemi eleştiren yaklaşımının sağladığı ma
nevi zeminin de itmesiyle anarşizme yöneldi. Paris’de 
kümelenen bir grup aydın devlet, aile ve dinin ortadan 
kaldırılmasını öneriyor ve modern anarşizmle gelenek
sel Çin kültürü ve felsefesi arasında bir süreklilik fikrini 
reddediyordu. Buria karşılık Tokyo grubu ise anarşizm 
üzerindeki geleneksel felsefenin etkilerini reddetmediği 
gibi, klasik Konfiçyüscü kültüre bağlı bir aydın tarafın
dan yönetiliyordu. Anarşizmi sosyalizmin tamamlanmış 
bir biçimi olarak algılayan bu grup 1907’de Tlan-yl-bao 
(Tyen Ibav-Doğal Yasa Gazetesi) adlı bir gazete çıkar
mayı başarmasına rağmen artan polis baskısı nedeniyle 
dağılmak zorunda kaldı.

Cumhuriyetçi hareketle anarşizm arasındaki benzeş
me, Sun Yatsen taraftarlarıyla anarşistler arasındaki iliş
kileri sadece mümkün kılmadı, ortak bir dergi çıkartıl
mayla sonuçlandı. Dahası bu iki grup arasında politik 
pratik düzeyde başlayan işbirliği sonucunda Tokyo’da 
öğrenilen teknikler sayesinde Çin’de patlayıcı imal eden 
atölyeler kuruldu.

Programında sınıfların, sınırların, ailenin ve dinin or
tadan kaldırılması içerilen “ Saf Sosyalist Parti” nin ka
patılmasından sonra, anarşist çevreler ancak Cumhuri
yetin ilanından sonra yeniden örgütlenmek imkanı bul
dular. Paris grubu önderleri Çin’e geri döndükten sonra 
Liu Si-fu’nun (Lyu Şifu) önderliğinde M/n-sheng (Halkın 
Sesi) adlı bir dergi çıkardılar ve Xin-she (Şın Şğı-Bilinç) 
örgütünü kurdular. Bu örgütün temel ilkeleri arasında 
et, alkol, tütün, hizmetçi tutma, tahtırevan, evlenme, 
soyadı taşıma, kamu hizmetlerinde görev alma, askerlik 
yapma, seçimlere katılma, herhangi bir siyasi partiye 
üye olma ve nihayet dini inanç yasakları vardı.

Böylece, 20. yüzyıl başında biie eşitlikçi ve ütopik 
Çin felsefesinin temel özellikleriyle bezenmiş Çin sosya
list hareketinin tarihi, KonfiçyUscülük, milliyetçilik ve 
batılılaşma eğilimi arasındaki mücadeleyle birlikte, bir
birine gösterişsiz ve uyumlu bir eklemlenme sürecidir. 
Modernizm ve Marksizm, bir bakıma Çin ütopyasını ye
niden zaman ve mekan içine çekerek, hedefledikleri 
toplumsal ve sfyasal dönüşümlerin alışılagelmiş düşün
ce kalıplarına dökülerek Çin “ gerçeğine” yakınlaştırıl- 
ması/emdirilmesi işlevini gördüler. Toplumsal destek 
bulmayı veya güçlendirmeyi kolaylaştırıcı gibi gözüken 
bu özellik, her yenilenme hareketinin geleneksel felsefe 
nezdinde sınanmasını zorunlu kılarak, belki de radikaliz
min zaman zaman törpülenmesi, zaman zaman da uçla
rına götürülmesinin başlıca manevi gerekçesi oldu.

ERKAN KAYILI



olmasından kaynaklanıyordu. Örneğin eyalet düzeyindeki yöneticiden beklenen işlevler tek bir 
kişinin karşılayamacagı kadar çok ve karmaşıktı. Bu işlerden bir kısmı kayıt tutmak, mevzuatı 
belgelemek gibi kâtipler düzeyinde yerine getirilebilecek işler olmakla birlikte, bir kısmı da 
devlet tekelinde olan tuz üretimini örgütlemek, pazarlamasını yapmak gibi, uzmanlık ve yerel 
koşullarla tanışıklık gerektiren karmaşık işlerdi. Bu işlerden sorumlu kadrolara atanmak 
“derece” sahibi olmaya da bağlıydı, ancak sınavla seçilen mandarinliklerin aksine, yerel 
yönetim düzeyindeki bu dereceler satın alınırdı. 1850’lere gelindiğinde ülkede 20 bin 
mandarine karşı 1 milyon 250 bin derece sahibi vardı.

Mançular Döneminde Toplumsal Yapı

Çin’in kendi içine kapanma süreci, Mançu’lardan önce, daha Ming hanedanı sırasında 
başlamıştı. I371’de Çinliler’in denizaşırı ülkelere gitmesi, 15. yüzyılın başında ise, kıyı 
taşımacılığı bile yasaklanmış- . Gerçi bu yasaklar 1567’de kısmen kaldınldı ama arada geçen 
süre, giderek canlanmakta olan iktisadi hayat, Çin’in devasa iç pazarına yönelmesi için 
yetoıişti.

Bu iktisadi canlılığın ve iç ticaretin belkemiği, kuşkusuz, loncalardı. Loncalar batıda olduğu 
gibi, belli bir zanaatın sorumlu olduğu ürünün kalite standartlarını, asgarî fiyat ve ücretleri

Taiping ordusunun başarılı saldırılarından biri. Rejimin 
sonu geldiğinde askerlerin büyük b ir kısmı Göksel 
Kral Hong Shui Chuan’ı çoktan terketmişti. Yanındaki 
son komutanlarından Sadık Kral Li Hsiu Cheng 
kaçması için ısrar ettiğinde reddederek oğlunu varisi 
tayin ederek intihar etti. Gizlice gömüldüğü bahçe 
köşesindeki ağaçlara cariyelerinden bir kısmı 
kendilerini astılar. Sadık Kral yeni ve genç efendisi 
ile birlikte çok geçmeden yakalandı; kendi atını, 
kaçma telaşı sırasında yaşlı b ir ata binmiş olan genç 
krala vermişti. Beijing’den “ uzun ve acılı b ir ölümle 
öldürülebilmesi iç in " derhal başkente gönderilmesine 
dair b ir ferman geldi. Çin töresinde altı idam şekli 
vardı: Onbin parçaya bölünmek, sekiz parçaya 
bölünmek, kafası kesilmek, boğulmak, yakılmak ve 
döverek öldürülmek. Fermanın dili, Li'nin idamının 
bunlardan hiçbiri olmayacağını ima ediyordu. Ancak 
düşmanının sadakat ve cesaretine hayran kalan 
komutan Zeng Kuofan, "tutsağı çok fazla sevildiği 
için onu ülke boyunca taşıyamayacağı" gerekçesiyle 
hemen başını kestirdi.
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belirlerdi. Ancak loncanın sekreteri olan mandarinin, aynı zamanda, çoğunlukla, loncanın iç 
işlerinin düzenlenmesinde en etkili olan kişi olması, loncanın, iktisadi düzeyde olmasa da, 
ideolojik ve örgütsel düzeylerde merkezî devletle çok daha yakın bir ilişkisi olması anlamına 
geliyordu. Kuşkusuz, her ildsi de mandarin olan yerel yönetici ve lonca sekreteri aracılığıyla 
sürdürülen bu yakın ilişki her zaman sorunsuz olmuyordu. Bir ihtilaf çıktığı takdirde, 
loncanın işi yavaşlattığı, hatta üretimin tamamen durduğu ve hatta daha seyrek olarak da 
olsa, yerel yöneticinin, ilkece mandarinler dışında herkesin girmesinin yasak olduğu, yemenini 
(görev yerini) istila ettiği durumlar bile oluyordu. Ancak Çin’de toplumsal çelişkilerin daha 
sık olarak sıcak mücadele biçimlerine dönüştüğü nokta, loncalar ve kent olmaktan çok, kırdı 
Loncalann üretimini, gelişkin bürokrasiyi, astronomisi, nbbı, şiiri ve görsel sanatlarıyla Çin 
kültürünü mümkün kılan, son kertede hep köylülerin ürettiği artıka. Çin’de tanmsal emeğin 
yüksek verimine karşın, bu parlak kültürün sürekliliği ise ancak zaman zaman son derecede 
yoğunlaşabilen bir sömürü ile mümkün olabilirdi. Köylülerin bu yoğun sömürüye karşı 
oluşturduklan en önemli mücadele aracı gizli örgüderdi. Sözkonusu gizi örgüderin 
çoğunluğunun ideolojik harcını, Çin’de özellikle 7-10. yüzyıllar arasında çok etkili olmuş ola 
Budizm’in özgün yorumlanndan biri oluştururdu. Yönetici sınıf için bir ahlak geliştiren 
Konfiçyüs öğretisinin ve popüler düzeyde, mevcut doğa güçlerini denetlemeye yönelik çeşitli 
büyücülük tekniklerinin zeminini oluşturan bir inanç sistemi halini almış olan Taoculukun 
aksine, Budizm, aşkın bir kurtuluş uğruna verili dünyanın mut'.^k bir şekilde reddedilmesini.



bir yanılsamadan ibaret olduğunun kavranmasmı öngörüyordu. Gerçi olağan koşullarda bu 
reddediş, daha çok inziva, içe dönüş gibi barışçı ve hatta teslimiyetçi biçimler alıyordu.
Ancak kriz dönemlerinde, Budizm’e içkin olan bu reddediş, popüler kültürdeki başka birçok 
öge ile de eklemlenerek kitlesel bir isyanı kışkırtabiliyordu. Kimi zaman, askerlerin ve diğer 
yerel görevlilerin de katılımıyla gelişen bu isyanların genellikle klasik bir örgüsü olmuştur.
Önce bölgedeki yüksek memurlar öldürülür. Hükümet binalan yıkılır ve hükümetin 
adaletsizliklerini düzeltmek için, hapishane basılarak tutuldular serbest bırakılır. Bütün Çin 
gözönünde bulundurulduğunda, köylü ayaklanmalannm birbirini izleyen dalgalar halinde 
aralıksız sürdüğü söylenebilir. Ancak, ülke değilse de birkaç eyalete birden yayılan ve 
hanedanın varlığını tehdit eden ayaklanmalar çok daha seyrektir. Batılılann ülkenin kaderi 
üzerinde tayin edici bir rol oynamaya başlamasından önce patlak veren bu türdeki son 
ayaklanma, 1796-1804 yıllan arasında Sichuan’dan (Siçuan) kaynaklanıp çevredeki eyaletlere 
sıçrayan Beyaz Nilüfer ayaklanmasıdır. Ayaklanma Çin ordusunun cephedeki yetersizliğini 
çarpıcı bir biçimde kanıtlamış, bastırması için, merkezî hükümetin köylülere önemli tavizler vererek 
yerel milisler oluşturması gerekmişti. Ayaklanmanın merkezinde yeralan Beyaz Nilüfer örgütü, 
geçmişte de çeşitli ayaklanmalara kanşmış, çok eski bir gizli örgüttü. Bu bakımdan da bir 
istisna değildi; gizli örgütler, genellikle ayaklanma bastınidıktan sonra da varlıklannı 
sürdürüyor, bir yandan çeşitli dayanışma ve yardımlaşma işlevlerini karşılarken, bir yandan 
isyanın anısını diri tutuyorlardı. Köylü isyanlanyla ilgili önemli bir çalışma yapmış olan 
Chesnaux Çin’deki sayısız gizli örgütü iki ana gruba ayınr. Daha çok kuzeyde yoğunlaşmış 
olan Adil ve Ahenkli Yumruklar (Boksörler), Büyük Kılıç Demeği, Rasal Demeği, Sekiz 
Trigram gibi örgütlerde dinî temalar daha ağırlıklı bir yer tutar. Güneydeki Gökyüzü ve 
Toprak, Üç Nokta Cemiyeti, Üç Uyum Cemiyeti gibi adlar taşıyan örgütlerin ise tüm 
ayaklanmalarda rol oynadığı görülmektedir. Başka bir deyişle, ilk gruptakiler daha çok siyasal 
mücadeleye kanlan dini demekler, ikinci gruptakilerse dinsel görünüş altında. faaliyet gösteren 
siyasal oluşumlar olarak nitelenebihr.

Ban İle İlk Karşılaşmalar

1516’da güney Çin kıyılanna ilk Portekiz ticaret gemisi yanaştığında, Ming hanedanının 
ÇinUlerin yabancılarla ilişki kurmasının yaratabileceği tehlikeler konusundaki kaygılan nisbeten 
hafiflemişti. Portekizliler’i 1575’te HollandalIlar, 1637’de İngilizler izledi. Kuzeyde ise Rus 
yayılmacılığı 17. yüzyılın sonunda Çarlık Rusyası’nm Çin sınınna dayanması sonucunu 
doğurdu. Çin İmparatorluğu ticaret anlaşmasını 1689 yılında Çarlık Rusyası yaptı (Nerçinsk 
(\nlaşması). Batılılar’ın hiçbir sınırlama ile karşılaşmaksızın ticaretlerini bütün ülkede 
ürdürdükleri bu ilk dönemde, dinî misyonlar da Çin’e girdi. Öncülüğü yapan Cizvitler'di 
ancak onlan kısa bir süre sonra Fransiskenler ve Dominikenler izledi. Ancak çok geçmeden, 
sözkonusu üç mezhebin arasındaki rekabetten çok daha önemli bir sorun Çinli yöneticileri 
tedirgin etmeye başladı. Her üç mezhebin öğrettiği şekliyle de Hıristiyanlık, köylerdeki atalara 
badet ayinlerini horgörüyor, geleneksel düzenin belkemiğini oluşturan bu törenin aşınmasının 
da düzenin kendisini tehlikeye düşürme potansiyelini taşıdığından ürkülüyordu. 1724’te 
mparator yayınladığı bir fermanla “çeşitli mezhepler arasındaki tartışmalardan, kimi 
dönmelerin İmparator’un atalann haklanna ilişkin buyruklanna direnmesinden ve 
memurlann, yeni dinin kendi otoritesini aşındırmakta olduğu” yolundaki raporlanndan ötürü 
her türlü misyoner faaliyeti yasakladı. Ancak misyonerlik faaliyetlerinin resmen yasaklanması, 
Hıristiyanlık propagandasının etkisinin sona erdiği anlamına gelmiyordu. 1820’de, bir tahmine 
Jöre, Çin’de 6 piskopos, 2 yardımcı piskopos, 23 yabancı misyoner, 80 yerli papaz ve 215 
3İn dönme vardı.

vlisyonerlik faaliyetlerinin yasaklanmasını ticaretin sınırlandıniması izledi. 1702’de Banh 
üccarlann ancak onlann Hoppa diye andığı bir “İmparatorluk Tüccan” aracılığıyla ticaret 
yapabileceklerini bildiren bir ferman yayınlandı. Bu düzenleme 50 yıl sonra, Çin’in tarihi 
)akımmdan kritik bir önem taşıyan bir kararla değiştirildi; Hoppo’nun yetkileri idari işlerle 
mırlandınhrken, Batıhlar’la ticaret yapma ayncalığı, Co Hong adlı bir lonca içinde örgütlenmiş 
)ir tüccarlar grubuna bırakıldı. 1757’de ise Batılılar’m ticarî faaliyetleri Kanton limanı ile 
iimrlandı.

komprador Burjuvazinin Doğuşu

Bu kurumsal düzenlemenin yanısıra, Batılılar’ın Çin’le sürdürmekte oiduklan ticaretin özgül 
litelikleri de, bu smırlandınimış ticaretin Çin’in toplumsal hayan üzerinde tayin edici etkileri 
jlması sonucunu doğuracaktı. Arada geçen süre içinde Batılılar, özellikle de İngilizler’in East 
'ndia Company’si (Doğu Hindistan Şirketi- bkz. 31 - İngiliz Emperyalizminin Çözülüşü) 
ıfyonun nimetlerini keşfetmişti. Dönemin Batı’daki egemen iktisadi zihniyeti olan merkantilizm, 
ilkeden değerh madenlerin çıkışını, ulusal servetin azalması ile eşanlamlı görüyordu.
Dolayısıyla, Çin’le sürdürülecek ticarette satın alınan malın bedelinin sözkonusu değeri 
nadenler dışında bir meta ile ödenmesi gerekiyordu. Bu ’öznel’ faktörün yanısıra Çin 
ktisadmm kendine yeterliği, Baülılar’m onca övündükleri mamul mallar karşısındaki 
cayıtsızlıklan da, Banlılar’ı Çin’e ihraç edecekleri başka bir meta bulma zorunluluğuyla karşı 
çarşıya bırakıyordu. Bu ihtiyacı Bengal’de üretilmekte olan afyon karşıladı.

îu ticaret başlamadan önce afyon, Çin’de keyif verici olarak değil, ilaç olarak kullanılan bir

Cin ve OsmanlI 

imparatorluklan

Rönesans’ın siyaset teorisyenieri, Macciıiaveiii, Bo- 
din, Harrington, Osmanii Suitanı’ndan Grande Seignior 
diye sözederierdi. 19. yüzyıidaysa Osmanit devleti hasta 
adam  diye anıiır oidu. Birinci niteieme teorisyenin İçendi 
dünyasının dilinin, lıaidanda iconuştuğu toplumun siya
sal iiişlciiierlni de betimleyebileceğine inandığını göste
riyor, onun gözünde OsmanlI İmparatorluğu ile kendi 
toplumu iıenüz hâlâ aynı dünya içinde yeralmaktadırlar. 
İkincisi ise tamamen farklı bir zihniyeti yansıtıyor: Batı’- 
nın temsil ettiği toplumsal ve siyasal sağlık normunun 
karşısında “ şark” artık yalnızca özel bazı metaforlarla, 
bir uzmanlık dilinin aracılığıyla anlaşılabilir hale gelmiş
tir. İkisinin arasında aydınlanmanın betimleme/sınıflan
dırma ile değerlendirme/yargılama arasında kararsız ka
lan zihniyetini ifade eden bir de “ despotizm” nitelemesi 
var. Sözgelimi Montesquieu için despotizm aynı zaman
da hem belli maddi koşulların doğal sonucu olan bir 
yönetim biçiminin adı, hem de açık ya da örtük bir 
eleştirinin ifadesidir. Onun kavramsal evreninde Çin, 
İran ve OsmanlI imparatorlukları. Batı ile aynı doğal 
zemin üzerinde eşitsiz bir ilişki sürdürürler; konumlarını 
belki de “ hilkat garibe” ierine benzetmek gerekir- aynı 
zmanda hem doğal hem de canavar olan yaratıklar.

“ Asya’nın hasta adamı” lafı yalnızca OsmanlIlar için 
değil Çin için de söylenmiştir. Perry Anderson’a göre 
“ ilk önce Türkiye’yle temas sırasında tasarlanan fikirle
rin uygulama alanı, kolonyal keşifler ve yayılmayla bir
likte, sürekli olarak Doğu’ya doğru genişlemiştir; önce 
İran, sonra Hindistan, en sonunda da Çin” (Lineages 
of the Absolutist State). Kuşkusuz bu tür fikirler, her 
zaman hakkında oiduklan şeyi aydınlattıklan kadar, fik
rin sahibini de açığa çıkanr, ifşa ederler. “ Hasta adam”, 
“ Doğu despotizmi” gibi nitelemelerin hangi emelleri 
ifade etmek için kulanıldığını, ne tür siyasal projelerin 
aracısı olduklarını biliyoruz. Ancak Çin ve Osmanlı impa- 
ratoriukian’nı ortak bir gerikaimışlık parantezine alanlar 
yalnız Batılılar değildi. Sun Yatsen’in çağdaşı Kang You- 
wei’in, çağdaşlannı kapsamlı bir reformun gerekliliğine 
ikna etmek için 1890’larda yazdığı kitaplardan birinin 
adı Türidye'n in Yoziaşmışlığı'ydı. Öğrencisi ve arkadaşı 
Ling Qichao, reformlar uygulanmadığı takdirde “altı dev
letin tahakkümündeki Türkiye” ye benzeneceğini söylü
yordu.

Kuşkusuz, böyle bir paralelliğin kurulmasına yol açan 
faktörlerden biri, belki de en önemlisi, her iki imparator
luğun tarihte görülmüş en gelişkin bürokratik aygıtlan 
yaratmış olmalarıydı. Ancak bu soyutlama düzeyinde 
dile getirildiğinde sözkonusu paralellik, bürokratik ay- 
gıtlann yönettiği toplumsal yapılar arasındaki kritik bazı 
farkların gözden kaçırılmasına yol açabilir, imparatorlu
ğun tarihsel merkezi olagelmiş iç Çin, tanmda sınai 
girdilerin (traktör, kimyasal gübre vb.) kullanılmaya baş
lanmasından önce, tanmsal verimin dünyada en yüksek 
olduğu bölgelerinden biriydi. Tanmsal verimin yüksekli
ği hem gelişkin bir bürokratik aygıtı mümkün kılacak 
artı ürünü sağlıyor, hem de yoğunluğu çok yüksek bir 
nüfusu besliyordu. (Paradoksal bir biçimde de, yoğun
luğundan ötürü bu nüfus sürekli kıtlık tehdidi altında 
yaşıyordu.) Osmanlı İmparatorluğu’nun devralmış oldu
ğu iktisadi gelenekler ise, bürokratik aygıtı tanmsal artı 
üründen çok “ dış” kaynaklara bağımlı kılıyordu. İmpa
ratorluk denizaşın ticaretin en gelişmiş olduğu toprak
larda kurulmuştu; diğer yandan yönetici elit olan Türk- 
ler bir talan ve ganimet ekonomisi geçmişinden geliyor
lardı. Bu faktörler, Osmanlılar’ı Çin imparatorluğu’nun 
efsanevi içine kapalılığı ile tam bir kontrast oluşturacak 
şekilde, sürekli olarak savaşçı ya da banşçı yollardan 
yayılmaya zorluyordu. Belki de bu yüzden, Osmanlı impa
ratorluğu topraklannda yaşayan' halklar hiçbir zaman



Tarihsel Kökleri

etnik ve küitürei bakımdan Çin’dekiler kadar kaynaşma
dı, İmparatoriuk sonuna kadar kozmopolit yapısını koru
du.

Kısmen bundan ötürü, iki üikenin kapitalizmin etkileri
ni hissetmesi farklı dönemlerde oldu. Osmanlı İmpara
torluğu duraklama dönemine, 16. yüzyılın sonunda, dün
ya denizaşırı ticaret yolları Batı kontrolüne geçtikten 
hemen sonra girdi. Oysa 18. yüzyılda Çin altın çağların
dan birini yaşıyordu. Ancak afyon ticareti sonucunda 
afyon alışkanlığının yaygınlaşmasına bağlı olarak 19. 
yüzyılda Çin’de de afyon ekiminin yayılmasıyla, Çin’in 
iktisadi hayatında kapitalizmin hatırı sayılır bir etkisin
den sözedilebilir.

Ancak sanayi devriminin etkisi çok daha homolen 
oldu. 1838’deki Osmanii-İnglliz ticaret anlaşmasından 
4 yıl sonra yapılan Nankeng anlaşması Çin pazarını İngi
liz pamuklularına açtı. Dahası, Çin ve OsmanlI yönetici
lerinin bu dalga karşısındaki tepkileri arasında da çarpı

cı paralellikler olduğu söylenebilir. Tıpkı Osmanlı Impa- 
ratoriuğu’nda 18. yüzyılın sonunda olduğu gibi, Birinci 
Afyon Savaşı’ndan sonra, Çin’de bürokrasi İçersinde 
“ batıcı reformcular’’ ve “ muafaakâriar” diye adlandırı
labilecek bir bölünme ortaya çıktı. 1861’de İkinci Afyon 
Savaşı’ndan sonra, kısmen bir dışişleri bakanlığının gö
revlerini yerine getirmesi amacıyla kurulan Tsangll Ya- 
men  Çin’deki Batıcılar için Osmanlı İmparatoriuğu’nda 
Tercüme Odası’nın gördüğü işlevi gördü. Her iki impa
ratorlukta batıcı kesimlerinin ilk ilgi gösterdiği alanlar 
silah ve savaş sanayi ve askerî eğitim oldu; kapsamlı 
reform programlarına daha sonra yönelindl. Önerilen 
reformlann içeriğinde de benzeriikler gözlemek mümkün. 
Ancak İmparatorluklann siyasal yapıları arasındaki ben
zerliğin, toplumsal yapılar arasındaki farkı gizlemesi gi
bi, modernleşme projeleri arasındaki bu biçimsel ben- 
zeriik, kapitalizmle eklemlenme sürecinde rol alan taraf- 
lann sınıfsal aidiyetleri arasındaki farklan gizliyordu. 
Yabancı sermaye Osmanlı Imparatoriuğu’na girerken 
imparatoriuğun kozmopolit yapısının sağladığı imkân-

A/tta, Enver Paşa, Britanya 
asİKsri ataşesi ile toi<alaşıyor. 
OsmanlI bürokrasisinin Batıcı 
reformist kanadı, en hevesli 
olduğu sıralarda bile emperyalist 
güçlerle, özellikle de Britanya'yla 
ilişkilerini, istedikleri doğrultuya 
oturtamadılar. Sorun yalnızca 
çıkar ilişkilerinden ibaret de 
değildi: en Batıcı olduklan 
zamanlarda bile, Batı’nın davranış 
kalıplarının üzerlerinde eğreti 
durmasından kurtulamadılar.
IJstte, Sun Yatsen (soldan 
ikinci) Asya’nın çeşitli yerlerinde 
yaşayan ve kendisine destek 
veren taraftarlarından bir grupla 
birlikte. Boksör ayaklanması 
çıktığında. Sun Yatsen bu 
taraftarlardan aldığı destekle 
Çin’de, Boksör’lerin sloganlarını 
tam tersine çeviren "Yabancılan 
destekleyin! Kahrolsun 
Mançular!" sloganı etrafında 
harekete geçen b ir ayaklanma 
başlattı.

iardan yararianarak, işbiriikçllerinl Hnstiyan azınlıklar
dan seçmişti. Dolayısıyla, gerek artı ürüne el konması 
gerekse emperyalizmle ilişkiler konusunda bürokrasi, 
komprador burjuvaziyi karşısında etnik ve kültürel ba
kımdan da kendisinden farklı bir rakip olarak bulmuştu. 
Oysa Çin’de komprador burjuvazi, bürokrasinin önemli 
bir kesiminin, kendi bürokratik kimliklerini terketmek 
zorunda kalmadan yabancı sermayenin temsilciliği ko
numunu üstlenmesiyle ortaya çıkmıştı. 20. yüzyılın ba
şında her iki ülkede de bürokrasinin Batıcı/reformcu 
kanadı muhafazakâr kanatla sürdürdükleri mücadeleyi 
yitirmiş gözüküyordu. 1898’de imparatoriçe Clxi’nin İk
tidara tekrar el koymasından sonra, Kang Youwei ve 
arkadaşları, tıpkı Jöntürkier gibi, bir sürgün hayatı yaşa
maya başlamak zorunda kalmışlardı (Sun Yatsen zaten 
öyle yaşıyordu). Ancak iki ülke aydınlannın sürgünü 
yaşama tarzian birbirierinden tamamen farklıydı. Nüfus 
yoğunluğu düşük Anadolu 19.yüzyılda büyük işgücü 
göçlerine sahne olmamış, nüfus hareketleri genellikle 
imparatorluk sınırian içinde kalmıştı. Jöntürkier kaçtık
tan yerierde, geniş bir Türk (ya da Osmanlı) cemaati 
bulmuyor; küçük bir koloni halinde yaşıyor, çoğunlukla 
bürokrasinin muhafazakâr temsitcilerinden oluşan dı
şişleri temsilcileriyle ilişkilerini sürdürüyor, hatta bazen 
devletten maaş almaya devam ediyoriardı. Oysa 19. 
yüzyıi boyunca her yıi yüzbinlerce İnsan Çin'den Hindi 
Çin’e, Amerika’ya, Kanada’ya, Avustralya’ya göç etmiş
ti. Bu insanlann biriktirmiş olduklan sermayeden yarar
lanmak, zaten Çin’deki bütün reform programlannın or
tak temalanndan biriydi (ve reformcular tasfiye edildik
ten sonra da muhafazakâriar tarafından benimsenen 
yegâne politika bu sermayenin Çin’e akmasını teşvik 
etmek oldu). Kang Yowei, Sun Yatsen ve diğerieri sür
günde bu cemaatlann desteğiyle yaşıyor, ayaklanma 
projelerini onlann sağladığı sermayeyle finanse ediyor
lardı; örneğin Kang ülkeden kaçtıktan sonra, tasariadığı 
ayaklanma için Singapur, Amerika ve Kanada’daki taraf-' 
tariarından bir yıl içinde 300 bin dolar toplamıştı.

Görünüşteki bütün biçimsel benzeriiklerine karşın İki 
ülkenin bürokrasileri arasındaki köklü fari< iki ülkenin 
Kurtuluş Savaştan arasında çarpıcı bir t>lçimde su yüzü
ne çıkacaktı. Komprador burjuvazi ite arasındaki reka
bet itişkisi, Kurtuluş Savaşı çıktığında Osmanlı bürokra
sisinin önemli bir kesiminin köylülüğe önderiik etmesini 
mümkün kıldı. Savaşın en önemli sonuçlanndan biri, 
komprador burjuvazinin mülksüzleştirilmesi oldu. Çin'
de ise kurtuluş savaşının yerini köylülüğün ve diğer 
halk kesimlerinin, yabancı güçlere karşı olduğu kadar 
geleneksel bürokrasi ve komprador burjuvaziye de karşı 
bir halk savaşı vermek zorunda kaldığı bir toplumsal 
devrim süreci aldı.
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maddeydi. Ticaretin hız kazanmasıyla birUkte, 18. yüzyılın ikinci yansından başlayarak afyon 
iptilası da hızla yaygınlaştı. 1750’de 400 sandıktan (yaklaşık 27 bin kg.) ibaret olan ihracat, 
1820’de 5 bin, 1825’te 10 bin, 1830’daysa 20 bin sandığa ulaşmıştı. Ticaretinin hacmıyla 
orantıh olarak afyondan elde edilen gelir, geçmişte dış ticaretten elde edilenle 
kıyaslanamayacak kadar fazlaydı; dolayısıyla yabancılarla kurulan yalnızca ticarî değil, bütün 
ilişkileri düzenlemekle yükümlü olan Co Hong loncası, kısa zamanda, geleneksel dengeleri 
zorlayacak kadar güç kazandı. O kadar ki, İmparator 1792’de afyon satış ve tüketimini 
yasakladığı halde, Co Hong’dan büyük rüşvetler alan ilgili mandarinlere bu yasağı uygulatmayı 
başaramıyordu. Kanton limanındaki bu afyon tüccarlan ile eyaletteki sorumlu memurlann 
işbirliğinden, Çin’in 19. yüzyıldaki gelişmesinde (ya da gelişmemesinde) kritik bir rol 
oyanayacak olan komprador buıjuvazinin çekirdeği doğdu.

Birinci Afyon Savaşı

Afyon ticaretinin yasadışı ilan edilmesi, tüccarlar açısından ciddi bir sorun oluşturmamakla 
birlikte. Batılı devletler ve özellikle de 19. yüzyılın başında yeni gelişmekte olan pamuklu 
dokuma sanayii sermayedarlan açısından, Çin’le sürdürülen ilişkiler yeterli olmaktan çok 
uzakü. Diplomasi ve devleder hukuku düzeyinde, Çin İmparatoru başka hiçbir devletin eşit 
statüde olduğunu kabul etmiyor, olağan diplomatik ilişkilere girmeyi reddediyordu. 1793 
yılında Lord Macartney, Britanya ve Çin İmparatorluklan arasında diplomatik ilişkiler kurmak 
için yollanmış ilk olağanüstü elçi olarak Çin’e ulaştı. Beijing’e varmadan ona mihmandarlık 
eden mandarinlerle sürdürülen tartışmalann en önemli unsuru, olağanüstü elçinin İmparator’la 
karşılaşmasında hangi teşrifata uygun olarak davranacağıydı. Çin töresine göre, getou (gığtoğ) 
yapması, yani üç kere diz çökerek alnını dokuz kere yere değdirmesi gerekiyordu. Lord 
Macarmey ise İmparator’a ancak kendi hükümdanna gösterdiği saygıyı göstereceğini, yani tek 
dizi üzerinde çöküp İmparator’un elini öpeceğini söylüyordu. Önerisi sonunda “elçinin geldiği 
yolun uzaklığı ve getirdiği armağanlann değeri gözönünde bulundurularak” ve el öpme 
kısmının çıkaniması kaydıyla kabul edildi ve Britanya elçisi Çin İmparatoru’nun huzuruna 
çıktı; ancak ziyaretin gerekçesi olan talepler huzurda konuşulmadı. İmparator Britanya Kralı’na 
hitaben yazdığı mektupta, haraç olarak gönderdiği armağanlara teşekkür ediyor, Çinlilerin “bir 
zekâ gösterisi olan icatlara hibir zaman kıymet vermemiş” olduklannı ve İngilizlerin mamul 
mallanna “en ufak bir ihtiyaç duymadıklanm” bildiriyordu. “Dolayısıyla, başkentimizde daimi 
bir temsilci bulundurma talebine gelince, ey Kral, bu uygulamanın Göksel İmparatorluğu’nun 
kurallanna uymamasının yanısıra, bunun sizin ülkeniz için de en ufak bir avantaj 
sağlamayacağına eminiz”.

M eid hanedanının başa geçmesinden sonra 
Japonya'da köldû değişiklikler gerçekleştirildi. 1871'de 
eyalet yönetimlerinden sorumlu olan ve geniş 
topraklara sahip daimyo/ann ellerindeki topraklar 
İmparatora devredilince, feodalizme son verilmiş oldu. 
Feodal bağımlılıktan kurtulan köylülere toprak 
dağıtılması ve yeni tarım tekniklerinin benimsenmesi 
tanm üretiminde ciddi b ir artış sağlarken, devletin 
öncülüğü ve desteğiyle b ir sanayileşme atılımı 
gerçekleştirildi. 1873'de eski ordu sisteminin yerine 
zorunlu askerlik hizmetinin benimsenmesi ve modem 
b ir yönetim sistemi ve bürokratik mekanizma 
oluşturulması M e id  Reformian adı verilen restorasyon 
çabalarını hızlandırdı. 20. yüzyıl başında Japonya ağır 
sanayideki hızlı gelişmenin yanısıra tüketim mallan 
sanayiinde kendine yeterli hale geldi. Ancak 
hammadde ve gıda ürünleri nedeniyle yayılmacı bir 
dış politikaya yöneldi. 1894’de Kore’y i kendi 
denetimine almak istemesi üzerine Ç in’le b ir savaşa 
tutuştu. Temmuz 1894'de Japon deniz kuvvetleri 
Kangfa'daki Çin donanmasını yenilgiye uğrattı. Çin ile 
girişilen savaşı görüntüleyen Japon taş baskısında 
görülen ihtiras, savaş sonunda yapılan anlaşmada 
Japonya'nın Çin'in batılı devletlere tanıdığı 
imtiyazlardan yararianma hakkının yanısıra, Liaodong 
yarımadası ve Tayvan'ın ele geçirilmesiyle somutlandı.



Benzer taleplerle -Çin pazarının kendi mamul mallanna açılması ve başkentte daimi bir 
temsilci bulundurmak- Hollandahlar da İmparator’a başvurdular; getou yapmaktan da 
çekinmedikleri halde, daha sonra başvuran bütün Batılılar gibi onlann da talepleri reddedildi. 
Getounun ve daimi temsilci bulundurma tartışmasının berisinde, iki tarafın çok farklı 
biçimlerde yorumladığı ilke sorunlan yatıyordu. Satıhlar için gerek Beijing’de gerekse ticaretin 
bilfiil yürütülmekte olduğu Kanton’da resmî memurlarla görüşememek, gümrük ve liman 
vergileri, navlun düzeyleri gibi, kazançlan üzerinde doğrudan etkili olan konulann belirlenmesi 
sürecine katılamamak anlamına geliyordu. Batılılar bu bilgisizlik koşullannda kendilerini, 
tanımadıklan, ticaretten anlamayan ve üstelik, dürüst olmayan, rüşvet alan memurlann 
kaprislerine mahkûm edilmiş gibi hissediyorlardı; serbest ticaretten yana olmakla birlikte, bu 
ticaretin içinde gerçekleşeceği çerçeveye siyasal iktidarlar tarafindan bir istikrar kazandınimasmı 
istiyorlardı. Çin tarafının görüşleri ise, bir tür ticaret ataşeliği göreviyle 1833’te Britanya 
hükümeti tarafından Kanton’a tayin edilmiş Lord Napier’e naib Lu Kon tarafından gönderilen 
bildiride çok açık bir şekilde dile getirilmişti: “Göksel İmparatorluk halkı yönetmek için sivil 
memurlar, kötüleri ürkütmek için askerî memurlar tayin eder; ticaretin harcı alem işleriyse 
tüccarlann kendileri tarafindan yönlendiriUr”.

Sözkonusu bildirinin yollanmasını izleyen yıllarda, İmparator yüksek düzeyli mandarinler 
arasında, illegal afyon ticareti hakkında ne yapılması gerektiğine dair bir tamşma başlatn. 
Raporlar aracılığıyla yürütülen tartışmada önce ağırlık kazanan görüş, ticaretin kontrol altına 
alınabilmek amacıyla serbest bırakılması olduysa da, sonunda İmparator’u ikna eden, mümkün 
olan en sert önlemlerle yasağın uygulanmasını öneren Lin Zişu (Lin Dzişu) oldu ve Lin, 
1838’de Kanton’a olağanüstü yetkilerle donanmış Yüksek Müfettiş olarak atandı. Lin’in ilk 
dramatik hamlesi, 1839 yılında el koyduğu 1 milyon tondan fazla afyonu imha etmek oldu. 
Bu, askerî önlemlere başvurulması için bölgedeki aslen asker olan ticari ataşeleri sıkıştıran 
afyon tüccarlannın kaçırmadığı bir fırsat oldu. Hindistan’dan çağnian son derecede sınırlı 
sayıda askerle, Britanya ordulan, giriştikleri neredeyse her operasyondan (Sanyuan-li dışında), 
kendileri çok az zayiat vererek çıktılar ve 1842’de Çin İmparatorluğu’nu Nankeng (Nanking) 
banşına zorladılar.

Nankeng Banşı

Banş, Kanton’un yamsıra, Amoy, Şangay, Fochou ve Ningpo şehirlerinin de ticarete açılmasını 
öngörüyor, dahası, bu limanlarda İngilizler’in konsolosluk düzeyinde diplomatik temsilciler 
bulundurması kabul ediliyordu. Böylelikle, arük Çinliler Britanya ile siyasal düzeyde ilişki 
sürdürmeye zorlanmış oluyorlardı. Aynca, Co Hong loncasının dış ticaret üzerindeki tekeU 
kaldınlıyor ve ihracat ve ithalat vergilerinin Britanya ile Çinliler arasında karşılıklı anlaşma 
yoluyla belirlenmesi ilkesi kabul edildi. Çin’in bundan böyle dış ticaret rejiminde bağımsız 
olamayacağı anlamına geliyordu. Anlaşmanın öngördüğü yegâne toprak ilhakı ise, Hong Kong 
adasının Britanya’ya bırakılmasıydı.

Çin’in başlıca eyaletleri. M.Ö. 2  civarında, Batı Han 
hanedanının son yıllarında tutulan nüfus kayıtlarına 

göre Çin’de yaklaşık 60 milyon civarında insan 
yaşıyordu. Ç in’in nüfusu yüzyıllar boyunca farklı artış 
hızlan gösterdi; savaşlar, işgaller, ülke içi kargaşalar, 

açlık gibi nedenlerden nüfus artışı yavaşladı, hatta 12. 
yüzyılla 15. yüzyıl arasında nüfus 100 milyondan 60 
milyona düştü. 19. yüzyılın başında Çin nüfusu 300 

milyona ulaşmıştı. Bu yüzyılda yaşanan çeşitli 
ayaklanma ve işgaller sonucunda ise nüfus artış hızı 

yeniden düştü. Buna rağmen 1834’te nüfus 401 
milyona ulaştı. Çin, zaten tarihi boyunca büyük iç 

göçlere de sahne olmuştu. Bazen b ir eyalette görülen 
açlık ya da siyasi çatışmalar yüzünden halk b ir başka 
eyalete göç etmiş, bazen de b ir eyalette başgösteren 

ayaklanmaların sonucunda kitlesel ölümler olunca 
boşalan yörelere başka eyaletlerden göçenler olmuştu. 
Bu tip göç hareketleri 17. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar 

zaman zaman Sichuan’la Hubei ve Shanxi eyaletleri 
arasında meydana geldi. Hubei’da meydana gelen bir 

ayaklanmanın ardından boşalan bölgelere bu iki 
eyaletten insanlar gelip yerleşiyorlardı. 19. yüzyılın 
ikinci yarısında benzer göç hareketleri Taiping ve 

Nian ayaklanmalarının ve Shanxi’de başgösteren 
açlığın ardından görüldü. Ancak 19. yüzyılda bütün 

bunlara, b ir de dış göç eklendi ve Amerika, Kanada, 
Avustralya gibi sanayileşen ülkelere doğru b ir işgücü

göçü başladı.



Nankeng anlaşmasını diğer Batılı devletler ve Rusya’yla yapılan ve benzer ayrıcalıklan onlara 
da veren ticaret anlaşmalan izledi. Ancak bu yeni anlaşmalar, İmparatorluğun siyasal iradesini 
daha da sınırlandıran önemli bazı ekler içeriyordu. Örneğin ABD ile yapılan anlaşma, suç 
işleyen Çinlilerin Çin, Amerikahlann ise Amerikan yasalanna göre ve Amerikan yetkililer 
tarafından yargılanacağı koşulunu getiriyordu. Bu koşullann yarattığı ortamda, Batılı tüccarlar 
1840’larda bütün güçleriyle Çin pazanna saldırarak, Sheffield imalatı çatal bıçaklardan 
Londra’da yapılmış piyanolara kadar ellerine geçirebildikleri her şeyi satmaya çahştılar. Bu 
ürünlerin çoğu alıcı bulamadıysa da, geniş bir pazar bulan Lancashire pamuklulan, Osmanlı 
İmparatorluğu’nda, Hindistan’da zaten doğurmaya başlamış olduğu sonuçlan Çin’de de 
yaratmakta gecikmedi; yerel zanaatlar hızla gerilemeye başladı.

Ancak orta vadedeki gelişmeler açısından, anlaşmalar sürecinin en önemli sonuçlanndan biri, 
Fransa temsilcisinin 1844’te Çinli yetkilileri katoliklerin misyonerlik faaliyetlerine, kilise, okul 
ve yetimhaneler açmalanna izin vermeye ikna etmesiydi. Herhangi bir Batılı devletin elde 
ettiği ayncalık neredeyse otomatik olarak diğer devletlere tanındığından, aynı izin protestan 
misyonerlere de verildi. Bu şekilde yoğunlaşan dinî propaganda kırda yaygınlaşmakta 
huzursuzluğa, 19. yüzyıhn ikinci yansı boyunca hem bir ifade aracı hem de bir hedef 
sağlayacaktı.

Göksel Banş İmparatorluğu

Ancak Hong Shui Chuan’ın (Hung Şuyçuan) Hıristiyanlıkla tanışması, dinî propagandaya 
verilen bu resmî izinden önce gerçekleşmişti. Hong Shui Chuan, Kanton’un hinterlandı olan 
Kuangsi (Kuangşı) eyaletindendi ve çocukluğundan beri mandarin olmaya hazırlanıyordu.
Ancak bu amaçla girdiği sınavlarda başanlı olamamış ancak bu sırada, Kanton’daki sayısız 
denemelerinden birinden geri dönerken, tanımadığı birinin eline sıkıştırdığı broşür aracılığıyla 
tanışmıştı. Ertesi yıl tutulduğu ağır hastalık sırasında, ateşli bir halde yatarken, ilahi olduğuna 
inandığı bir hayal gördü. Büyük bir sarayda yaşlı bir adam eline bir kılıç vererek, bunu 
şeytanlarla savaşmak ve erkek ve kız kardeşlerini korumak için kullanmasını söylüyordu. 
Savaşmak üzere saraydan çıkarken de, kendisine “ağabey” diye andığı daha genç bir adam 
eşlik ediyordu. İyileştikten sonra gördüğü hayali, bir yd önce edinmiş olduğu protestan broşür 
aracılığıyla yorumlamaya karar verdi. Yaşlı adam Tann’ydı, Hıristiyanlığın Tann’sı; “ağabey” ise 
İsa Mesih’ti. Bu işaretlerden hareketle Hong Shui Chuan kendisinin de, Tann’nın oğlu, İsa 
Mesih’in küçük kardeşi olduğuna karar verdi. Ancak Hıristiyanlığın kendine özgü yorumunu 
ilan ettiği 1843’e kadar bu sezgi onu herhangi bir eyleme yöneltmedi. Arada Kanton 
çevresinde köy öğretmeni olarak çalıştı. Mesajını ilan ettiğinde, ilk önce kendi akraba ve 
yakın dosdar çevresinden müridler edinerek Pai shang-ti hui (Tann’ya ibadet edenler) adlı bir 
örgüt kurdu.

Hong, kuzeyden güney Çin’e, Kuangtang ve Kuansi’ye, 4. yüzyılda göçmeye başlamış 
ama etnik kimliğini korumuş hangka (konuklar) topluluğundandı. Mesajı özellikle ilk 
müridlerinden Feng Yünshan’ın (Fınğ Yünşan) örgütçülüğü sayesinde önce hangka arasında 
yaygmlaştıysa da, mülkiyet ortaklığını, kadın erkek eşitliğini vazeden proto-komünist içeriği 
sayesinde, kısa zamanda geleneksel toplumun proletaryasını oluşturan madenciler ve kömür 
işçilerinden taraftarlar bulmaya başladı. 1847’de Feng’in kurmuş olduğu Pai shang-ti hui’nin 3 
bin üyesi vardı. Bu noktada yetkililer müdahale etmeye karar verdiler ve üst düzeyde bir 
mandarinin emriyle kamu huzurunu bozmak ve yanlış öğretiler yaymaktan ötürü Feng hapsedildi. 
Hong ise, Hıristiyanlığın doğru bildiği konusunda kuşkuya düşmüş, Kanton’da Amerikalı bir 
Baptistten dersler almaya gitmişti (sözkonusu misyoner, Mr. Issachar Roberts, Hıristiyanlık 
öğretisini kavrayabileceğinden duyduğu kuşkulardan ötürü, Hong’u vaftiz etmeyi reddetti).
Başsız kalmış gibi görünen hareket, artık kendi içinden kendi önderlerini yaratacak dinamizmi 
kazanmıştı. İki kömür işçisi, Yang Xiuqing (Yang Şyuçinğ) ve Xiao Chaogui (Şyan Çaguiy), 
hareketin sözcüleri olarak genel kabul gördü ve bu noktada itibaren, hareketin kendine çektiği 
kide, yoksul köylülerin, toprağını yitirdiği için eşkiyalığa başlamış olanlann, eski korsanların, 
yoksul mandarinlerin, dilencilerin katılmasıyla giderek daha heterojen bir nitelik kazandı.
Dahası, Çin köylülüğün geleneksel isyankârlığını banndıran. Triad, Beyaz Nilüfer, Gökyüzü ve 
Toprak gibi gizli örgütlerle de ilişki kuruldu ve dolayısıyla bu örgütlerin geleneksel ideolojik 
donanımlannın bir parçası olan Mançu hanedanı düşmanlığı da, hareketin söylemine katıldı. 
Asiler, 17. yüzyılda yeni hanedanın, Çinliler’i aşağılamak için dayattığı at kuyruğu 
zorunluluğunu protesto etmek için at kuyruklannı kesip saçlarını uzatmaya başladılar.

1851 yılı bir dönüm noktası oldu. Yungan adlı bir dağ kasabasında toplanan asiler, Taiping 
tianguo’yu (Büyük Banşın Göksel Krallığı) ilan ettiler. “Büyük Banş” anlamına gelen tai ping 
yüklü bir kelimeydi; “banş”ın yanısıra “mutluluk”, “bereket” ve “eşitlik”i de çağnştınyordu. Bir 
“Göksel Krallık” ilan etmekle zaten hanedanın meşruiyetini sorgulamış, alternatif bir iktidar 
odağı yaratmış olan taipingler, eşitlik üzerindeki bu vurgulanyla, yalnızca bir hanedan 
değişikliği hedeflemediklerini, hiyerarşik rejimin kendisini sorguladıklarını göstermiş oluyorlardı. 
Buna rağmen, kullandıklan simge ve adlandırmalar geleneksel olmaya devam ediyordu.
“Tann’mn küçük oğlu” Hong Shui Chuan “göksel Kral”, harekâtın başından beri yanında 
yeralmış olan Feng Yünshan “Güney Kralı”, onlann yokluğunda harekâtı diri tutmuş olan 
Yang Xiuqing ile Xiao Chaogui ise sırasıyla “Doğu” ve “Batı Kralı” unvanlannı aldılar. Bunlara 
ek olarak bir de “Kuzey Kralı ve “yardımcı Kral” vardı. 10 bin kişinin biraz üzerinde bir

I895’de Japon yenilgisinden sonra, İngiltere, Fransa 
ve Almanya’nın da daha önce sahip olduğu imtiyazlı 
bölgelere ek olarak "k ira lık" bölgeler de elde etmesi 

Çin'de ateşli b ir yabana ve batı düşmanlığı dalgasının 
yükselmesine yoi açtı.Adını üyelerinin boksa benzeyen 
bir eğitim almasından alan Adil ve Ahenkli Yumruklar 
adlı gizli örgüt 1900'de b ir ayaklanma başlattı. Taiping 

ayaklanması sırasında öz savunma amacıyla kurulan 
örgüt, Almanların ülke içinde ilerleyişiyle köylülerden, 

işsizlerden ve terhis edilmiş askerlerden oluşan geniş 
bir kitle desteği kazandı. Boksör ayaklanması adıyla 

bilinen ayaklanmanın ilk kurbanı Alman bakan von 
Ketteler oldu. Avrupah misyonerler ve Hıristiyan 

Çinliler linç edildi, kiliselerle elçilikler ateşe verildi. 
Batı uygarlığına duyulan öfke, Boksörleri telgraf 
direklerini yıkmaya ve demiryollarına sabotajlar 

düzenlemeğe kadar götürdü. Başlarına sardıktan 
kırmızı türban ve sicimlerle ayırdedilen Boksörler 

zaman zaman savaşmaya ara veriyor ve Buda'ya 
kendilerine yardım etmesi için dua ediyorlardı. İki ay 

boyunca öldürücü b ir sıcak altında süren savaş 
nedeniyle başgösteren kıtlık karşısında insanlar çareyi 

kısrak, eşek, çiçek ve ot yemekte buldular. Batılı 
güçlerin askeri birlikleri 15 Ağustos 1900'de Beijing’e 

girerek ayaklanmayı kanh bir biçimde bastırdı."Af 
yo k " nidalarıyla kent sokaklarında misillemeye girişen 

Batılı askerler İmparatorluk sarayını da yağmalamayı 
ihmal etmediler 7 Eylül 1901'de imzalanan bir 

protokolle Ç in’in yüklü b ir tazminat ödemesi, gizli 
derneklerin kapatılması ve Batıh devletlerin Çin'de 
kalıcı muhafız birlikleri bulundurması kararlaştırıldı.

Fotoğrafta sivri başlıklı Almanlar, horoz tüylü 
şapkalarıyla italyanlar, deri başhkh Ruslarla birlikte 

görülen ingiliuz Hindistan’ı ve fransız Hindiçini’nden 
yerli askerler, yaklaşık yanm asır sonra 

başkaldıracaktan sömürgeci güçlerin yedeğinde 
olmaktan en azından o zamanlar mutlu 

görünüyorlardı.



Tarihsel Kökleri

askerî güçle taipingler Kuangsi eyaletini aşarak Hunan eyaleti üzerinden kuzeye, Yangze 
Irmagı’na doğru ilerlediler. Ele geçirdikleri bölgelerde toprak beyleri ve memurlar öldürüldü, 
senetler, vergi ve tapu kayıtlan yakıldı, fakirlere dokunulmadı. Zenginlerin eşyalan talan 
edilerek yoksullara dağıtıldı. Her yerde hareket yeni ayaklanma ve katılımlarla güçlendi;
Yangze Irmağı’yla Dongting (Dunğting) Gölü’nün kıyısındaki Yozhou’a (Yoçog) vardıklannda, su 
taşıyıcılannm sağladıklan yüzlerce kayıkla, bu kez ırmak üzerinden hareket ederek Hupei 
eyaletinin başkenti Wuçang’ı kuşattıklannda sayılan 100 bini aşmıştı. Beijing’den yollanan bir 
ordu da yenildikten sonra, yalnızca Wuçang düşmekle kalmadı, başkentin yolu tamamen 
açılmış oldu. Ancak taipingler kuzeye ilerlemektense, aşağı Yangtze vadisinin mümbit 
topraklanna yöneldiler ve güneyin başkentini ele geçirdiler.

Nankeng’in alınmasıyla sona eren taiping ayaklanmasının birinci evresi, özellikle asilerin 
geliştirmiş olduklan popüler askerî tekniklerden ötürü, daha sonraki devrimciler ve halk savaşı 
teorisyenleri tarafından sürekli olarak incelenmiştir. Güney ve Batı krallan daha askerî 
harekâtın ilk aşamalannda, ön saflarda çarpışırlarken öldüler. Ancak eski kömür işçisi, Doğu 
Krah Yang Hsiu-çing, savaşlar sürecinde çok başanlı bir örgütçü ve stratejist olduğunu 
kanıtladı. Zaten devrimci bir coşkuyla savaşan kitlenin atılganlığını, çok sıkı bir disiplin 
içersinde örgütledi; savaş sırasında emir almadan geri çekilen ya da saflan terkedenler, 
subaylar tarafından hemen öldürülüyordu. Erkeklerin yamsıra döğüşen kadın birUkleri ile 
herhangi bir temas kurmalan yasaklanmıştı. Kamplarda tütün, alkol ve afyon 
bulundurulmuyordu. Wuçang’ın alınışı sırasında ise Yang bir stratejist olarak başansmıı 
kanıtladı. Kazdırdığı uzun bir tünelin ucunda bir mayın patlatarak, şehrin alınmasını sağladı.

1853’te Nankeng’in ele geçirilmesi üzerine Çin İmparatorluğu kesin bir şekilde iki başlı bir 
görünüm kazandı. Naiping’i ele geçiren Hong, “Göksel Hanedanın Toprak Sistemi” adlı altında 
bir toprak reformu fermanı yayınladı. Geleneksel köylü ütopyacılığmdan esinlenmiş bir ilkel 
komünizmin ifadesi olan fermanda “Gökler altındaki topraklann tamamı, gökler altındaki 
insanlar tarahndan birlikte işlenecek. (...) Toprak herkes tarafından işlenecek; pirinç herkes 
tarafindan yenecek; kıyafeder herkes tarafindan giyilecek; para, herkes tarafından harcanacak. 
Eşitsizlik olmayacak ve kimse yiyeceksiz ya da yakıtsız kalmayacak. Erkek olsun kadın olsun,
16 yaşın üzerindeki herkese toprak verilecek” deniyordu. Zanaadar için de benzer bir 
kolektivist süreç öngörülüyordu; üretim “zanaatkâr taburlan” tarafından birlikte yapılacak, 
ürünler ise herkes tarafindan paylaşılmak üzere devlet hâzinesine aktanlacaktı.
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ildnci Afyon Savaşı

1850’lerde Mançu hanedanını tehdit eden yegâne unsur taiping ayaklanması değildi. Yalnızca 
merkezî hükümet değil mandarinlerin de büyük bir bölümü, Nankeng anlaşmasının ve onu 
izleyen diğer anlaşmaların hükümlerinin uygulanmasının kendi iktidarlarını aşındıracağına 
emindi. Bu yüzden akerî baskının hafiflediğine inandıklan andan itibaren, anlaşmanın 
koşullanna uymamanın yollarını anyorlardı. Örneğin, anlaşmalara göre her limanda, ticari 
ateşelikler Umandan sorumlu olan müfetişle sürekli olarak görüşebilecekleri halde, Kanton’da 
İngilizler de Amerikalılar da mandarin Ye ile tek bir görüşme dahi elde edememişlerdi.
Dahası Anlaşmalar yabancılara Uman şehirlerinde yerleşme hakkını tanıyorlardı ancak Batılılar 
bu hakkı surların içinde yerleşmek diye yorumlarken, Çinli yetkililer ancak surların dışındaki 
bölgelere izin veriyorlardı.

Bu kısmî huzursuzlukların berisinde çok daha yapısal sorunlar vardı. Anlaşmalar, Batı 
sermayesine umulan dev pazan sağlayamamışa; Çin pazannın gerçekten açılabilmesi için yine 
askerî güce başvurmak gerektiği görüşü ilgili ticari çevreler arasında giderek yaygınlık 
kazanıyordu. Ancak yeniden silahh çatışmaya ve İkinci Afyon Savaşı’na yol açan sorun, 
giderek hasmane bir nitelik kazanan gündelik Çinli-Batılı ilişkileri çerçevesinde çıkması 
kaçınılmaz olan şiddet olaylarının nasıl denedeneceği ve sorumlulann kimin tarafindan 
cezalandırılacağı ile ilgiU olarak patlak verdi. 1856 yılında, Kanton’da Çinli yetkililer Britanya 
bayrağı taşıyan Lorcha Arrow adh geminip tayfalanndan oniki Çinli’yi, korsan zanlısı olarak 
mtukladılar. İngilizler tayfalann derhal iadesini istediler. Olayın hukuki yönü tartışmalı idi; 
gemi Britanya bayrağı taşıyor olmakla birlikte, Hong Kong Umanında aldığı ruhsaün süresi 
sona ermişti, üstelik sahibi de bir Çinliydi. 1857 sonunda İngilizler Kanton’u önce 
bombardımana tuttular, sonra yağmaladılar, sonra da işgal ettiler. Bu şekilde başlayan ikinci 
Afyon Savaşı’nı birincisinden ayıran önemli bazı farklar vardı. Birincisi, Kanton’un 
bombardımanı ve işgaU sırasında, 1839’un aksine hiçbir ciddi direnişle karşılaşılmamışa. O 
kadar ki, bombardıman için İnci Irmağının sığ sulanndaki Umana girmeye çalışan savaş 
gemilerinden biri karaya oturunca, tayfalar çevredeki Çinliler’den yardım istemiş, onlar da 
ertesi gün şehirlerini topa tutacak gemiyi, halatlarla çekerek kurtarmışlardı. Dönemin Times 
muhabiri bombardıman karşısında Çinlilerin tepkilerini şöyle anlaayordu: “Bu tuhaf, 
vurdumduymaz ve vakur insanlar, sanki bizim buradaki mevcudiyetmizi görmezlikten gelmek 
istermiş, c anımızın gitmek isteyeceği zamanı bekliyorlarmış gibi davranıyorlar. Müfettiş Yeh 
her zamanki hayaünı sürdürmeye devam ediyor. Dün sabah, 400 kafayı daha kesip, şehrin 
güney kapısında teşhir etti. Önderlerimiz de, düşmanın bu kararlı, çocuksu ve çaresiz inadı 
pasif direnişi- karşısında şaşırmış görünüyor”. İki savaş arasındaki ikinci bir önemli fark ise, 
bu kez Çinliler’e karşı savaşanların Britanya güçleri ile sınırh kalmaması idi. 1856 yılında, iç 
bölgelere giden bir Fransız misyoneri, bulunduğu yerdeki yerel mandarinin de onayıyla idam 
edilmişti. Bu  ̂olay üzerine Britanya’nın Çin’in başkentine düzenleyeceği cezalandırıcı sefere 
kendi askerî birlikleriyle katılmaya karar verdi. Ancak 1857’de Hindistan’da patlak veren 
büyük ayaklanma, o yıl İngiUzler’in Çin’e askerî birlik sevkedebilmelerini olanaksızlaştırdı.
Sefer ancak 1858’de başlayabildi. Diğer büyük güçler, Amerika ve Rusya, Çin’in daha serbest 
bir ticaret anlaşmasına zorlanması gerektiğini ilkece kabul ediyorlar, ancak askerî harekâta 
karşı çıkıyorlardı.

1858 yılında, Amerikalı ve Rus temsilcilerin gözlemci olarak bulunduğu İngiliz ve Fransız 
savaş gemilerinden oluşan bir filo, kuzeye çıkarak, başkent Beijing’in içinde bulunduğu Chili 
(Çıhlı) eyaletinin kıyısındaki Dagu kalelerini topa tuttular. Operasyon bir hafta sürdü; ancak

1807’de Londra Misyonerler Topluluğu, Muhterem 
Robert Morrison’u, henüz çok smırlı olan ilişkileri 

güçlendirmek amacıyla Ç in’e gönderdi. Fakat bu ilk 
çalışmalar, dinin yayılmasından çok Çinlilerle Batılıların 

arasındaki ticari ilişkilerde tercümanlık yapmak 
anlamını taşıyordu. Ticari şirketlerin birçoğu ilişkilerini 

bu misyonerler aracılığıyla kuruyorlardı. Bu amaçla, 
Morrison’un başını çektiği b ir grup misyoner yaptıkları 

saha çalışmalarıyla b ir sözlük hazırladı. Dil bilen 
misyonerlerle şirketler arasında her iki tarafın da 

yararına kurulmuş ilişkilerin en iyi bilineni afyon ithal 
eden şirketlerin en büyüğü olan Jardine & 

Matheson’ia bildiği lehçelerin sayısı ile ünlü PrusyalI 
misyoner Kari Friedrich Augustus Gütziaff arasında 

kurutanıydı. Onu tanıyan İngliliz hükümet 
görevlilerinden birinin "onu en iyi tanıyanlar, ona en 

az güvenenlerdir" diye betimlediği Gütziaff, Birinci 
Afyon Savaşı sırasında işgal edilen Tinghai’ye düzeni 

sağlamakla sorumlu yargıç olarak tayin edilmişti. 
Ancak Çin yönetimi altında önceleri misyonerlerin 

fazla imtiyazı yoktu; imparatorluk yönetimi, 
çalışmalarını ne engelliyor ne de destekliyordu. Bu 

durum 1844’de Nankeng anlaşmasına yapılan 
eklemelerle birlikte değişti ve misyonerlere pek çok 

imtiyaz tanındı. Bu tarihten sonra tercümanlık gibi 
işlevleri giderek azalmaya, buna karşılık Batı 

kültürünün hızla yayılması görevi ön plana çıkmaya 
başladı. Bu yayılmanın başlıca araçlarından biri 

resimde görülen türden yetimhanelerdi.
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Çin köylülerinin Batıyla en uzun süreli ve yakın ilişkisi 
misyonerlikle başladı ve bu ilişki sürekli gergin bir 
durumdaydı, 1890’iara doğru misyonerlere karşı 
girişilen eylemler giderek hızlandı, misyoner binaları 
saldırıya uğrayıp tahrip edildi. 2  Eylül 1891'de I- 
ch'ang’da bir kalabalık Amerikan Protestan Kilisesini, 
Ingiliz Konsolosluk binasını, Ingiliz Gümrük 
Müfettişliğinin ikametlerini, İmparatorluk Liman Gümrük 
İdaresinin bir bölümünü yaktı. Yoksul şehirlilerin ve 
köylülerin gerçekleştirdiği bu eylemler, yerel orta sınıf 
tarafından da, Wu-sung demiryolunda ve San-yuan-ii 
vakasında olduğu gibi, destekleniyor ve hatta 
yabancılara karşı köylüler kışkırtılıyor. Bazı durumlarda 
gizli örgütler ki bunlar geleneksel olarak orta sınıfın 
düşmanları olarak görülüyordu, dahi bu tür eylemlere 
karışıyorlardı. Örneğin Abiler Derneği’n/n kesin 
olmamakla birlikte Eylül 1891 olaylarının arkasında 
olduğu söyleniyordu. "Pirinç Hıristiyanlan" diye 
adlandırdıktan Hıristiyanlığı benimseyen Çinlilerdense 
nefret edip onlan lanetliyorlardı. 1890'lı yıllarda 
yapılmış bu iki tahta baskı Hıristiyanlığa karşı 
düşmanlığı simgeliyor (solda). Yıldırımlar tanrısı "Ta-hsi"yi 
(Büyük Batı) simgeleyen keçi ve "Ye-su"yu (Isa) ve 
"Chiao-t"u (takipçileri) simgeleyen domuzlan öldürüyor. 
Sağda domuz olarak gösterilen Isa çarmıha gerilmiş ve keçi 
olarak gösterilen takipçilerin ise kafası uçurulmuş.

bu sırada Rus donanması da Dagu bombardımanın sona ermesinden hemen sonra Doğu 
Sibirya’da Aigun’u topa tutmuş ve oradaki Mançu elçisini, Amur ırmağı çevresindeki ihtilaflı 
topraklan Rusya’ya bırakmayı kabul etmeye zorlamıştı. Sonunda Çinli yetkililerle donanma 
komutanlan ile Rus ve Amerikan gözlemciler arasında Tiancen (Tiyantsın) anlaşması 
imzalandı. Birinci Afyon Savaşı’nı sona erdiren Nankeng anlaşması afyon ticaretine dair hiçbir 
hüküm içermiyordu; yalnızca ticaretin engellenmeyeceği konusunda taraflar yazılı olmayan bir 
anlaşmaya ulaşmışlardı. O dönemde emperyalist hükümetlerin afyon ticaretini kendi 
kamuoylan karşısında meşrulaştırma konusunda çekecekleri güçlükten ötürü böyle bir çözüm 
benimsenmişti. Tiancen banşı, afyon ticaretini açıkça yasallaştıran bir hüküm içeriyordu; 
aradan geçen 16 yıl içinde, sömürgecilik ve onun ideolojik payandası olan ırkçılık artık 
yalnızca devletler düzeyinde benimsenen bir politika olmaktan çıkmış, toplumsal bir meşruiyet 
kazanmıştı.

Ancak banş görüşmeleri sırasında en çok sorun çıkaran konu afyon ticareti olmadı; sorun 
çıkaran konu 1793’te Lord Macartney’in dile getirdiği taleplerle aynıydı. Yabancılann ticaret 
yapabileceği limanlan sayısı lO’a çıkanlabilir, hatta bunlara Yangze üzerinde kıyı şehri 
olmayan dört şehir de eklenebiUrdi ama Çinliler, Beijing’de daimi yabancı temsilciliklerin 
bulunmasını ve İmparator’a, diğer devlet başkanlan ile biçimsel düzeyde eşit bir statü 
verilmesini kabul edemiyorlardı. Şartlar ancak Britanya donanmasına kumanda eden Lord 
Elgin, görüşmelerde Çin’i temsil eden mandarinleri doğrudan Beijing üzerine yürümekle tehdit 
edince, o zaman da ancak kâğıt üzerinde varolacak Beijing’de temsilci bulundurma hakkının 
fiilen uygulamaya konmayacağına dair bir teminat verilince, kabul edildi. Ancak anlaşmanın 
bir yıl sonra Beijing’de onaylanması gerekiyordu. Bu iş için gelmekte olan heyet yine Dagu 
kalelerinde durduruldu; çıkan çatışmada İngilizler o güne kadar alışık olmadıklan kadar çok 
zayiat verdiler -85 ölü, 345 yaralı. Bunun üzerine 1860 yılında, Britanya ve Fransa, kısmen 
Hintliler’den oluşan 11 bin kişilik bir İngiliz ordusu ve 7 bin kişilik bir Fransız ordusuyla, o 
güne kadar Çin’de kullanmış oiduklan askerî gücü kat kat aşan bir ordu çıkardı. Üstelik bu 
sefer ordu, donanmayla Chili’ye taşınmayacak, daha güneydeki Şangay’da karaya çıktıktan 
sonra .Beijing’e ilerleyecekti.

Bu dönemde Batılılarla taipingler arasında sıkışmış olan Çin yönetimi o kadar çaresiz kalmıştı 
ki, Kiangsu valisi, işgal ordusundan taipinglere karşı yardım istedi. Fransız komutanının buna 
yatkın olmasına karşm, İngiliz komutanın ısranyla ordu, yolda, geçtiği kasaba ve şehirleri 
yağmalayarak hızla önce Taku Kalelerine daha sonra da Beijing’e doğru ilerledi. Ancak 
Beijing’in işgal edilmesi, yönetimde İmparator’un halkından intihar etmediği için özür 
dilediğini açıklayan bir ferman yayınlamasına yol açacak büyük bir şoka yol açtıysa da, işgal 
güçleri için yeterli değildi. İngiliz ordusu, Britanya’nın diplomatlannm esir alınmasını 
cezalandırmak üzere İmparator’un Beijing yakınlanndaki Yazlık Sarayı’nı, önce yağmaladıktan 
sonra yakmaya karar verdiler.

Taipinglerin Sonu

Başlangıçta Batılılar’m Mançu hanedanı karşısında duyduklan öfke, taipinglerin Hıristiyanlığı 
gibi unsurlar, Batılılar’ın ayaklanmaya tarafsız, hatta zaman zaman olumlu bir bakışla 
bakmasını sağlamıştı. Hatta, daha 1853’te Nankeng’in Göksel Krallık’ın başkenti haline 
gelmesinden kısa bir süre sonra, Hong Kong valisi Sir George Bonham, resmî bir ziyarette
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bulunmuş ve büyük bir sıcaklıkla karşılanmıştı. Kendilerini protestanlara daha yakın hisseden 
taipingler başlangıçta aynı sıcaklığı katolik uluslara ve özellikle, Fransızlar’a göstermediler.
1853’te cizvitler’in Paskalya ayinini basarak cemaati Göksel Kral’a dua etmeye zorlamaya 
çalıştılar. Ancak 1853 sonuna vanidığında, Nangken’i ziyaret eden Fransız heyetinin çevirmeni, 
katolik bir papazdı ve taipingler tarafından “aynı Tann’ya ibadet ettiklerinden ötürü yalnızca 
dost değil kardeş olduklan” sözleriyle karşılandı. Bu dönemde, taipinglerin Mançular’a tercih 
edilebilecek bir müttefik, dolayısıyla desteklenmesi gereken bir güç olduğu görüşü, resmen 
benimsenmese de, birçok Batılı’nm zihnini çeliyordu. Dolayısıyla Göksel Krallık’m ilk 
yıllannda taipingler için eden asıl tehlike Batılılar değildi. Resmî Çin ordusunun da, taipingler 
karşısındaki zayıflığı da Nankeng’in fethine kadarki süreçte açıkça kanıtlanmıştı. Taipingleri 
tehdit asıl tehlike içseldi. İlan ettikleri toprak reformunu uygulayabilecek idari aygıttan 
yoksunlardı; dolayısıyla, yapılabildiği kadanyla toprak dağıtımından yararlananlar yine kınn 
geleneksel seçkinleri olmuş, bu ise taipinglerin popüler tabanı kısa sürede aşınmaya başlamıştı. 
Diğer yandan önderlik düzeyinde giderek sertleşen bir rekabet yaşanıyordu. Göksel Kral, 
kendisini neredeyse tamamen saraya kapatmış, kurduğu haremle oyalanıyordu. Seyrek olarak 
sokağa çıktığında da, yoldan geçen herkesi diz çökmeye zorlayan 64 koruyucu tarafından 
korunuyordu. Benzer bir saygının diğer krallara da gösterilmesi gerekiyordu. Askerî 
başanlanndan ötürü hiyerarşideki yeri giderek yükselmiş olan ve Tanrı ile Ruh-ül Kudüz 
aracılığıyla özel bir dille haberleştiği iddia edilen Doğu Krah Yang Xiuqing, 1853 sonunda, 
Hong Şuichuan’m cariyelerinden birini tekmelemiş olduğu için 40 bambu vuruşuyla 
cezalandmlması gerektiğine dair bir ilahi mesaj aldığını bildirdi; Hong cezaya boyun eğeceğini 
bildirince, Yang cezanın bağışlandığını bildirdi. Bu içsel zaafların askerî düzeye yansıması ilk 
kez 1855’te gerçekleşti. O yıl kuzeye yollanan ve Tientsin yakınlanna kadar ulaşan sefer 
püskürtülmekle kalmadı, İmparatorluğa sadık güçlerin başanlı komutanı Tseng Kuofan, Wuchan 
ve Hanyang’ı geri aldı. Tseng’in komuta ettiği güçler resmî ordu birlikleri değildi. Merkezî 
hükümet ayaklanmayı bastırmanın gerektirdiği malî kaynaklan yaratabilmek için, 1853’te 
bölgelerarası ticarete gömrük vergisi koydu. Bu yalnızca, ticareti olumsuz yönde etkilemekle 
kalmadı, neredeyse bin yıldan sonra vali ve genel valilere hatın sayı bir malî özerklik 
tanıyarak feodal eğilimleri yeniden harekete geçirdi. Tseng Kuofan bu yeni kaynaklarla özerk 
ve yerel bir ordu kurmuş mandarinlerin en ünlüsüydü ama tekil bir örnek değildi. Yenilgi 
taiping önderliği içindeki çatışmalann daha da sertleşmesi sonucunu doğurdu. Göksel Kral’ın 
yenilgi karşısındaki ilk tepkisi, yenilen ordunun komutanlannın başlanm kestirmek oldu. Daha 
sonra Yardımcı Kral Shih Tak’ai, Yangze havzasında yeniden taiping egemenliğini kurduysa da, 
artık çehşkiler kontrol altında tutulan bölgenin kendi içinde parçalanmasına yol açma 
derecesine gelmişti. Shih Tak’ai’in başanlan karşısında Doğu Kralı Yang, kendisine Göksel 
Kral’la aynı statünün verilmesini, yani Tann’nm Oğlu olarak tanınmayı talep etti. Bunun 
üzerine Hong, Kuzey Krah Wei Cha’nghui’yle Yardımcı Kral’a, derhal askerî harekâtlanna ara 
verip Nankeng’e geri dönmelerini buyurdu.

Du/ imparatoriçe Z i Xi; 1800’lerin sonlarına doğru 
gelişen reform hareketlerini acımasızca bastırmış, 
İmparatorun haremindeyken bir erkek çocuğu 
doğurarak imparator’un ikinci karısı olabilmiş Çin 
imparatoriçesi. Geleneksel Çin imparatorluğuna 
bağnazca bağlılığı, reform hareketlerini desteklemekle 
kalmayıp bizzat kendisi b ir reform programı 
hazırlayarak uygulamaya çalışan 27 yaşındaki üvey 
oğlu İmparator Guang X u ’ya (Guanğ Şü) karşı bir 
darbe hazırlamasına ve sayılan hiç de 
azımsanmayacak ölçüde olan tutucuların desteğiyle 
darbenin başarılı olması sonucu üvey oğlunu ömrünün 
sonuna kadar kalacağı b ir saraya hapsetmesine 
neden olmuştur. Guang X u’nun (Guanğ Şü) 
hapsedilmesinin ardından birçok reformcu idam edildi. 
Hıristiyanlığı kabul eden Çinliler en vahşi cezalara 
çarptırılıp, öldürüldü. Ordunun modernleşmesi, eğitimin 
yaygınlaştırılması, geleneksel kurallara uygun ceza 
sisteminin yokedilmesi gibi maddeleri içeren reform 
programı tamamen yürürlükten kaldırıldı. 
Imparatoriçe’nin sayesinde reformlar döneminde 
öncelikle kaldırılması düşünülen boyunduruğa geçirme 
gib i cezalar yeniden gündeme geldi. Fotoğraftaki 
adam boyunduruğa geçirilmiş bir hırsız, boyunduruğun 
çerçevesine hırsızın suçlan yazılmış.
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imparatorluğun son yıllannda Ç in’de günlük hayat 
resimden hemen görülebileceği gibi son derece 

mütevazı standardlara dayanmaktaydı. Ç in’in herhangi 
bir küçük kentinde öğleye yakın b ir saatte, birbirinden 
bütünüyle bağımsız üç mesleği açık havada icra eden 

üç esnaf ve müşterileri: Açık hava mutfağında 
sanatını icra eden bir gezgin aşevi, b ir dilekçeci ve 

bir berber. Herbiri Ç in’in uzun geçmişi içinde 
şekillenmiş olan iş bölümü içinde mesleklerinin 

gereğini yapıyorlar. Ç in’de halkın son derece düşük 
olan hayat standardına uygun olarak en düşük fiyat, 

dolayısıyla en düşük maliyetle bu hizmetlerin 
görülebilmesi mümkün olduğu kadar az donanım 

kullanmayı zorunlu kılıyor. Bu yıllarda beş kişilik bir 
Çinli ailenin geçinebilmesi yılda yaklaşık 80 dolar 

gerektiriyor ve bunun yüzde sekseni yiyeceğe 
yatırılıyordu. Dilekçecinin önünde oturanın b ir kadın 

olması çok doğal olmalı. Çünkü Çin’de kızlar 
toplumsal statü olarak evde oğlan çocukların gerisinde 

bir yere sahiplerdi ve kadınların eğitilmesi geleneksel 
olarak hemen hemen hiç hesaba katılmayan bir 
durumdu. Eğer böyle bir eğitim edinilebilse bile 

yaygın b ir halk eğitimi sisteminin yokluğunda binlerce 
karmaşık ideogramdan oluşan yazılı d ili sökmek 

erkekler için bile yaygın ve sık raslanılan bir durum 
değildi. Bu durum ister istemez devlet ya da toplumla 

bireyin ilişkisini bir dizi aracılar dolayımıyla kurmasını 
gerektiriyordu. Dilekçeci bunların ilk sırada 

gelenlerindendi. Kadının ayaklan görüleceği gibi, 
geleneksel adetlere uygun olarak cendere içinde 

küçültülmüş ve bu nedenle herkes ayakta durur veya 
çömelirken oturmak zorunda. Ayak küçültme adeti, 

geriliğin en gözle görülür simgesi'o larak Çinli 
reformcuların en şiddetle karşı çıktıktan geleneklerden 

biriydi. Bu adetin nereden kaldığı tam olarak 
bilinmemekle birlikte, saray dansözlerinin, daha iyi 

dansedebilmek için başlattıktan ve genç yaştan 
başlayarak çalışmak zorunda olan en yoksul sınıflan 

dışında tüm topluma bir statü simgesi olarak yayıldığı 
genellikle kabul edilirdi. Erkeklerin saç uzatmalan da 

bir toplumsal bağlılık simgesi olduğundan bütün ergin 
Çinli erkeklerin özellikle toz toprak içinde 

çalışıyorlarsa, uzun saçlarını yıkamak ve taratmak için 
sıkça berbere başvurmalan gerekiyordu. Çinliler bu 

yıkama işlemleri için kullandıktan sabundan çok 
bugünkü deterjanlan andıran, bitkilerden elde edilmiş 

kremleri ve sıvılan kullanıyorlardı.

Başkente ilk ulaşan Wei Changhui (Vey Çanghuiy) oldu ve ilk işi de Doğu Kralı Yang’m 
sarayını basarak ailesi ve maiyeti ile birlikte kendisini de öldürmek oldu. Daha sonra, yaptıj 
işten duyduğu pişmanlıktan ötürü bütün kamuoyu önünde kırbaçlanmaya hazır olduğunu ilaı 
ederek Yang’ın bütün dost ve yandaşlarını gösteriye çağırdı. Günü geldiğinde saray kapısında 
nöbetçiler tarahndan silahsızlandırılan yaklaşık 20 bin seyirci, iç avluya girer girmez, hazır 
bekleyen Wei’nin askerleri tarafından biçildi. Olayın dehşeti karşısında Güney Kralı da 
Taipinglerden tamamen koparak güneybatıya çekildi. Yalnız başına kalan Wei ve taraftarlarım 
da Hong tarafından öldürülmesi güç olmadı. Taipinglerin bu dönemdeki davranışlanna eğeme 
olan şiddet, yalnıza birbirleriyle süren rekabetlerinin bir boyutu değildi. Taiping yönetimi 
halkla ilişkisinde de, şiddete giderek daha sık başvuruyordu. Örneğin, Chekiang vilayetinde 
dağlarda yuvalanmış bir karşı-devrimci çetenin bir taiping birliğini düşürdüğü pusuya 
misilleme olarak, bütün nüfusu öldürüldükten sonra 10 bin kişilik bir kasaba yerle bir 
ediliyor, içinde yeraldığı vadi yakılıyordu. Diğer yandan Batılılann Taipinglere karşı tavn da 
zaman içinde bariz bir biçimde değişti. Bunda taipinglerin Batılılann beklediği istikran 
sağlayamayacağı sezgisinin olduğu kadar, İkinci Afyon Savaşı’nın sonuçlanmış olmasının da 
payı vardı. Britanya, bütün taleplerini kabul etmiş bir Mançu hanedanını, afyon ticaretini 
yasaklayan, kendi topraklanndaki herkesin Çin yasasına tâbî olmasında ısrarlı olan bir taipir 
iktidarına tercih etti. Batı desteği Taipinglerin yenilmesinde kesin etken olmadı ama batıklar 
buharlı gemilerle imparatorluk güçlerini taşıdılar, bazı birlikleri modem tekniklere göre 
eğittiler. Hatta, daha sonra Sudan’da Mehdi ayaklanmasında ölecek olan İngiliz subayı 
G.G.Gordon (Soriradan Çinli Gordon diye anılmıştır) karma bir birliğin komutanı olarak vaz 
yapmıştı.

1864’de Nankeng düştü. Şehrin ele geçirilmesi sırasında öldürülenlerin s?yısı Zeng Kuofan’m 
(Dzinğ Guofan) kendi tahminine göre yüzbini aşmıştı. Hong zaten daha kuşatma başlamadaı 
intihar etmişti. Asilerin çoğu da liderleriyle birlikte intihar etti. Bir dokunulmazlık anlaşması 
yaparak teslim olanlar da, anlaşmaya rağmen idam edildiler ve böylece 70 yıl sonra başka 
bir halk savaşının perspektifinden bakıldığında, taipinglerin bir devrim provası gibi görünece 
iktidan sona erdi.

Diğer Ayaklanmalar

Taipingler ile bütün Çin’i sarsan bir sonraki büyük ayaklanma olan Boksörler hareketi 
arasında en önemlisi Nian (Nyen) ayaklanması olan bir dizi toplumsal mücadele yaşandı. 
Ashnda Taipingler ile eşzamanlı olan Nian hareketi, 1853 ile 1868 yıllan arasında, geleneks 
ayaklanma modeline daha yakın bir seyir izlemiştir. İmparatorluk güçlerinin Taipinglede 
meşgul olmasının yarattığı ortamı değerlendirerek, merkezi otoritenin esasen zayıf olduğu Hı 
(Huay) Nehri bölgesinde harekete geçen Nian’ler zenginleri ve memurları öldürerek yoksullaı 
korumuşlar ve sonuna kadar basit bir örgütlenmeyle yetinerek bürokrasi kurmaya 
yönelmemişlerdir. Böylece istihbaraL sistemleri, savaş taktikleri ve halktan aldıkları destek 
canhhğını korumuştur. Ancak Nian hareketi de bölgesel kalmış ve bu nedenle diğer köylü



hareketleri gibi boğulmuştur. Hatta isyan liderleri belU zamanlarda biraraya gelmiş olsalar da 
genel olarak “toplumsal eşkiyalık” diye anılan model hakim olmuştur.

Yine de büyük dalganın etkisi altında kuzeybatıda Yunnan’daki büyük Müslüman 
ayaklanmalan (1853-73) ile 1854-72 yıllan arasında Kweichow’da Miao (Myav) isyanı 
gelişmiştir. Her ikisi de etnik ve dinî azmiıklann hareketi olmakla birlikte sosyal temelleri 
köylülüğe dayanıyordu. Bunların ötesinde Kanton ve Szechun’da eşzamanlı ama bağımsız 
hareketler meydana geldi. Birbiriyle bağlantılı olmayan, hatta tanımlanabilecek ortak hedeflere 
dahi sahip olmayan bu harekeder hiçbir zaman birleşik bir eylemhiiğe dönüşemedi. Tek tek 
tecrit oldu ve büyük kan dökülerek yenildi. On milyonlarca kişi öldürüldü, hatta o kadar ki, 
bazı yörelerdeki nüfus azalışı yüz yıl sonraki 1953 sayımında bile göze çarpıyordu.

1850-1870 dalgası sona erdikten sonra, yaklaşık otuz yıllık bir ara dönem yaşandı. Ne var ki 
bu dönem asla bir mutlak sükun devresi sayılmamalıdır. Sayısız gizli demek ve mezhep 
örgüdenme çalışmalarını aralıksız sürdürmüş, isyanlar yer yer patlak vermiştir. Ne ki bu yeni 
isyanlar sayıca çok olmakla birlikte daha küçük boyutlu olmuşlardır. 1860-70 yılları arasında 
dört bölgede 42 isyan olmuştur. 1870-85 arasında 8 bölgede 51 isyan meydana gelmiş, bu 
sayı 1885-95 arasında 22’ye düşmüş, ama 9 bölgeye dağılmıştı.

Devlette Reform ve Muhafazakârlık

1861 bir çok bakımdan Mançu hanedanı ve hatta genel olarak bürokratik rejimin kendisi için 
bir dönüm noktası oldu. 22 Ağustos 1861’de İmparator Xien Feng, Beijing’i işgal eden Batılı 
güçlerden kaçtığı Jehol’de öldü. Ölmeden önce üç Mançu prensini beş yaşındaki oğluna vasi 
tayin etmişti. Vasilerin ilk işi, tahtın varisinin annesi, cariye Yehonala’yı oğlunun eğitimiyle 
ilgilenmekten meneden bir ferman yayınlamak oldu. İmparator’un son yıllannda Yehonala’nın 
|gücû giderek anmıştı. Şimdi de ikincil bir role razı olmaya niyetli değildi. Çocuk kralın eşini 
de razı ederek Beijing’deki Prens Kung’a bir mektup yazdı ve cenazeden önce varmak üzere 
Beijing’e doğru yola çıktı. Vasiler heyeti cenazeyle birhkte Beijing’e vardıklannda, Yehonala ve 
Prens Kung hazırdı. Tutuklanan vasilerden biri idam edildi; öteki ikisine kendilerini asma izni 
verildi. Onlann yerine çocuk kralın eşi ve Cixi (Tsişi) adını alan Yehonala vasi tayin edildi.

Bu saray entrikasının berisinde, 1860’lardan 19. yüzyıl sonuna kadar Çin’in yüksek 
bürokrasinin hayatının merkezî eksenini oluşturacak çatışma, reformcularla muhafazakârlar 
arasındaki çelişki yatıyordu. Kendisini asma izni verilen Prens 1, geçmişte Batılılara karşı 
daima sertlik yanlısı olmuş, Tiancen banşmı onaylamak üzere Beijing’e gitmekte olan batılı 
diplomatlann tutuklanmalannda başrol oynamış kişilerden biriydi. Prens Kung ise, İmparator’u 
Beijing önündeki işgal ordusu ile uzlaşmaya razı etmişti. Yazlık Saray’ın uzlaşmadan sonra 
yakılması, İmparator’un Kung yerine Prens I’yi vasi olarak tayin etmesinde etkili olmuş 
unsurlardan biriydi. Bu örnekte de görüldüğü gibi, çatışmanın ana temasını Batı’ya karşı 
benimsenmesi gereken tavır oluşturuyordu. Ancak çelişki kişiler arasında olmaktan çok belli 
Dozisyonlar arasındaki soyut bir çelişkiydi. Kimi zaman aynı kişi farklı konjonktürlerde, 
çelişkinin ters kutuplannda yer alabiliyordu. Örneğin İmpatoriçe Cixi (Tsişi), en cüretli 
eformistlerden Prens Kung’un desteğiyle vasi atanmış, daha sonra Kung’u bütün görevlerinden 

azletmiş, Batıhlar’a karşı girişilmiş en muhafazkâr ve şiddetli ayaklanma olan Boksör 
iareketini desteklemiş, daha sonra da batılı diplomatlarla, onlann talep ettiği biçimler içinde 
;şit ilişkiler kuran ilk Çinli hükümdar sıfatını kazanmıştı. Daha da önemlisi, çelişki 
jürokrasiyi 19. yüzyıl boyunca parçalamadı; zaman zaman Prens I gibi kurbanlar verilse de, 
ortak mandarin kimliğini zedelemedi; bürokrasi içindeki taraflardan hiçbiri, rakibi ile 
tnücadelesini iki tarafın da meşru saydığı zeminlerin dışına taşırmadı ve Boksör ayaklanmasına 
cadar, kendi dışındaki halk kesimlerine seslenmedi.

Zi Qiang (Dzi Çyang) Öz-Güçlenme

860’larda Prens Kung’un temsil ettiği taraf, Batı’nın tekniklerinden, özellikle de askerî 
eknolojisinden yararlanarak onu yenecek kadar güçlenme perspektifi ifade etmek için Zi 
Juiang (Dzı Çyang - Öz-Gûçlenme) kavramı kullanıyordu. Bu amaçla ilk kez Çin hükümeti 1868’de 
Amerika ve Avrupa’ya diplomatik bir heyet yolladı. Aynca Prens Kung’un etkisinin doruğunda 
)lduğu 1861-72 yıllan arasında, özellikle askerî teknoloji alanına önemli yatmmlar yapıldı. 
865’te Şanghay’da Kiangnan Cephaneliği, 1866’da Fouchou’da doklar, 1867’de Tiancen’de 
nakina fabrikası kuruldu.

Compradorlar

872’den sonra ise yatınm alanlannda bir çeşitlenme görüldü ve ağırlık silah sanayiinden sivil 
Bialat sanayiine doğru kaydı. Sadece yatınm alanı değil, tarzı da değişiyor, doğrudan devlet 
annmlannm yerini, devlet denetimindeki özel yatmmlar ya da doğrudan doğruya ticari 
ermayenin yaptığı yatmmlar aldı. Ama asıl yatınm kompradorlar, yabancı firmalann Çin’li 
:msilcileri tarafindan yapılıyordu. Ancak çoğunlukla kompradorlar, tüccarlar ve bu işletmeleri 
özeten yüksek devlet memurlan, aynı kişi olmadıklan zaman bile, birbirlerine çeşitli 
krabahk ve kayırma bağlanyla bağlı klikler oluşturuyorlardı. Öyle ki pamuklu dokuma 
anaviinde 1890 ile 1913 arasında kurulan 26 fabrikanın 9’u büvük memurlar. lO’u

Çin'de milliyetçilil( ve cumhuriyetçililf eğilimlerinin 
gelişmesinde Avrupa'ya, Amerika'ya ve Japonya'ya 

göçetmiş veya okumaya gitmiş Çinlilerin önemli 
etkileri oldu. 19. yüzyılın ortalarından sonra çalışmak 

üzere Çin'den Amerika'ya gidenlerin sayısı çok artmış, 
1852'de 25 bin olan Amerika'daki Çinli nüfusu 

1867'de 50 bine, 1882'de 132 bine ulaşmıştı. Önemli 
bir ucuz emek gücü teşkil eden ve kısmen anlaşmalı 

olarak Amerika’ya getirilen, kısmen de daha iyi 
yaşam koşulları bulmak umuduyla buraya gelen 

Çinlilerin büyük çoğunluğu Pasifik kıyılarında 
yaşıyorlardı. Önceleri Amerikalılar tarafından iyi 

karşılanmışlardı, fakat sayılan arttıkça Çinlilere karşı 
tutum hem halk arasında değişti, hem de yasal 

açıdan Amerikalılardan daha elverişsiz koşullarda 
yaşamak zorunda kaldılar. Amerika'daki Çinliler, kendi 

içlerine kapalı bir topluluk oluşturdular, Çin 
mahallelerinde toplu halde yaşamaya başladılar. 

Sağdaki fotoğrafta 19. yüzyılın sonlarında San 
Francisco'daki Çin mahallesindeki bir sokakta günlük 

yaşam görülüyor. Buraya göç eden Çinlilerin bir kısmı 
ise, zengin olarak umduktan iyi yaşam koşullarına 

kavuşmayı başardılar. Amerikan toplumunun değerlerini 
benimsediler Küçük yaşta, Hawai'ye yerleşmiş 

ağabeyinin yanına gelerek burada eğitim gören ve 
Hıristiyan dinini kabul eden Sun Yatsen de 

batılılaşmış Çinlilerden biriydi. Daha sonra 
cumhuriyetçi hareketin önderi olan Sun'un en önemli 

parasal destekçileri de Amerika'daki zengin Çinliler 
oldular Japonya'da okuyan Çinli öğrencilerin de 

merkezi Tokyo'da olan cumhuriyetçi harekete büyük 
katkılan oldu. Bu öğrencilerin çoğu, İmparatorluk 

hükümeti tarafından Japonya'ya öğrenim için 
gönderilmek üzere seçilmişlerdi, hükümetten burs 

alıyorlar ve Japonya'daki faaliyetleri buradaki Çinli 
yetkililer tarafından izleniyordu. Böylesine bağımlı bir 

konumda bulunan öğrenciler Çin'den çok daha 
modern b ir ülke olan Japonya'da yeni fikirlerle 

tanışıyorlar, burada uygulanan reformlann başarısını 
görüyorlar ve Çin'deki imparatorluk rejiminin 

zayıflığının ve geriliğinin farkına varıyorlardı. 1904-1905 
Rus-Japon savaşında Japonlann güçlü Çar ordularına 

karşı koymayı başarması, onlar için reform hareketinin 
Japon ulusunu ne derece güçlendirdiğinin kanıtı oldu.

Öğrenciler dernekler kurdular, çıkardıklan gazete ve 
dergilerde Mançu hanedanını eleştiren yazılar yazdılar, 

Japonya'ya sığınmış olam cumhuriyetçi liderlerle ilişki 
kurarak harekete katıldılar. Aşağıdaki fotoğrafta 

Japonya'da okuyan b ir grup Çinli öğrenci görülüyor.
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bürokratlann özel ortaklıklan ve 7’si de yine bürokrariaria yakın ilişkileri olan yeni liman 
kompradorian tarafmdan kurulmuştu. Sonraki ydlarda Chang Gaishek (Çang Kayşek) yüksek 
bürokratları da dört büyük banka yoluyla ekonomiye hakim olmuşlardı. Yüzyıllar sûren evrim 
sonunda bürokratik Çin kapitalizm ile işbirliği halinde limanlarda bir komprador kapitalizmi 
yaratmıştı. Bu yüzden, 19. yüzyılın ikinci yansında bir yandan Batıyla nasıl ilişki kurulacağına 
dair çok net bazı seçenekleri siyasal rakipleriyle tartışan bürokratlar, diğer yandan iktisadi 
pratikleri aracılığıyla Batı sermayesi ile, siyasal tamşmalannın hiç öngörmediği şekillerde 
eklemleniyorlardı. Başka bir deyişle, bürokrasinin görünürdeki bütünlüğü giderek yalnızca bir 
görüntüden ibaret kalıyordu. Mandarinleri yerli ve yabancı ortaklanna bağlayan ilişkiler, 
meslektaşlanna bağlayan ilişkilere kıyasla giderek güçleniyordu.

Yeni Mücadele Biçimleri

Kuşkusuz emperyalizmin nüfuzunun derinleşmesinin çözdüğü yegâne geleneksel ilişkiler, 
mandarinlerinkiler değildi. İngiliz pamuklulannın dokumacılara ve yün eğiricilerine yaptığını, 
buharlı gemiler salcılara, sandalcdara, takacdara yapıyor, yer yer gelişmekte olan fabrika 
düzeni geleneksel atölye ilişkilerini tanınmaz hale getiriyor, demiryollan ise hem kınn 
düzenine müdahale ediyor, hem de yeni ulaşım örgüleri oluşturuyordu. 1875’te Wusung ile 
Şangay arasında yapılmış bir hat, iki yıl sonra toprak sahiplerinin de desteklemesiyle köylüler 
tarafından tahrip edildi. Demiryollannın tarlalardaki mezarlan huzursuz, toprak ruhlannı taciz 
ettiğine inanılıyordu. 1880’lerden başlayarak makine kırma eylemleri görülmeye başladı. Bu 
dönemdeki kitlesel eylemlere ise genel bir umutsuzluk hakimdi. Fabrikalarda yeni çalışmaya 
başlayan köylülerin, bir gün aniden ayaklanıp bütün fabrikayı tahrip ettikleri durumlar 
oluyordu. Kırda ise durum daha da vahimdi. Yerli yatmmcılann hem ahştıklan hayat tarzını 
sürdürebilmeleri hem de yatmm yapabilmeleri için kırdaki sömürü oranını yükseltmeleri 
gerekiyordu. Bunun için çeşitli yollara başvuruluyordu. Örneğin kuzey Çin’de köylülere 
ödemeler bakır sikkelerle yapılıyor, vergiler ise gümüş sikkelerle alınıyordu. 1880’de bir 
gümüş sikke 2 bin bakır sikke ederken, yerel otoritelerin üstüste aldıklan bir dizi idari



kararla, 1890’da aynı gümüş sikkenin değeri 8 bin bakır sikkeye çıkmıştı. Kırlardaki açlık 
yürüyüşlerinden birini bir görgü tanığı şöyle anlatıyordu: “Toz bulutunun ardından bir insan 
iskeletleri kitlesi gördüm; her türden silahlar taşıyan erkekler, ayaklan bağlı bebeklerini 
sırtianna vurmuş kadınlar, onlann ardlannda yorgun argın yürüyen, kannian şişmiş, kızarmış 
gözleri mağara gibi çocuklar... Bir mınidanan sesler karmaşasının arasından. Ting 
malikânesinden gelmekte olan, zil ve davul seslerini duydum. Cehennem Kralı, kiracılannı 
onun için dövüşmeye çağınyordu.”

Ancak Çin’in geçmiş tarihi açısından 1860 sonrasının belki de en beklenmedik özelliğir" 
popüler düzeyde yaygınlaşmakta olan Hıristiyan düşmanlığıydı. Geçmişte kırda Hıristiyanlığa 
yönelenler genellikle sadaka için yönelirler, kendi cemaatleri tarahndan “pirinç Hıristiyanlan” 
diye alayla anılırlardı. Hıristiyanlar’a karşı düzenlenen gösteriler olduğu zaman da, bunlar 
çoğunlukla siyasal hesaplarla mandarinler tarahndan kışkırtılmış olurdu. Popüler düzeyde 
ötedenberi bütün dinlere karşı varolan bu hoşgörü, Taiping ayaklanması sırasında 
Hıristiyanlığın kimi öğelerinin kitleler tarahndan kendi en derin ve devrimci özlemlerinin 
ifadesi olarak benimsenmesine dönüşmüştü. Oysa 1860’lardan sonra Hıristiyanlık düşmanlığı 
giderek popüler düzeyde yaygınlaşan bir eğilim halini aldı. Bu eğilimin ilk çarpıcı 
tezahürlerinden biri Tiancen’de 1870’de ortaya çıktı. Bölgedeki Katolik yetimhanede çocuklann 
kurban edilmesini içeren ayinler yapıldığı söylentilerini, çıkan bir salgında 30 ila 40 çocuğun 
ölmesinin izlemesi üzerine şehirdeki yetimhane ve katedral yakıldı; rahibeler ve rahiplerin 
yamsıra dönmeler de öldürüldü. Bu tür olaylara yol açan eğilim giderek yaygınlaşacak ve 
yüzyıl sonunda mandarinlerin muhafazakârlığı ile birleşerek, Çin’in Batılılaşmasına, 
emperyalizmin yörüngesine girmesine karşı son büyük premodem ayaklanmada örgütlü bir 
hareket halini alarak doruğuna ulaşacaktı.

Yüz Günlük Reformlar

Prens Kung, bürokaside, özellikle de öğretmen olarak çalışan mandarinler arasında desteğini 
korumakla birlikte, sarayda, İmparatoriçe’nin iğdiş edilmiş hizmetkârlan aracılığıyla ördüğü özel 
iktidar şebekesi tarafından giderek yalnız bırakılıyordu. 1884’te bütün görevlerinden azledildi. 
Onun azlinden sonra bürokrasi içindeki muhafazakâr kanat, özellikle İmparatoriçe’nin kendisi 
aracılığıyla, bir kere daha devlet yönetimine ağırlığını koydu. Bu arada dönem de değişmişti. 
Amk emperyalist güçlerin işbirliğini mümkün kılan Britanya hegemonyası, yerini giderek 
sertleşen bir sömürge rekabetine bırakmıştı. Bu ise muhafazakârlara emperyalistler arası 
rekabetten yararlanarak Çin’in manevra kabiliyetini arttırabilecekleri umudunu veriyordu. Ancak 
bu “manevra kabiliyeti”, çeşitli yabancı sermaye gruplan ile siyasal ilişkilerin de içiçe girmesi 
sonucunu doğuracak şekilde yorumlanabiliyordu. Bu dönem yolsuzluk iddialannın hızla arttığı.
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Farktı kültürlerin karşılaşması, birbirlerini etkileyerek ve birbirlerine eklemlenerek gelişmeleri, bu sürecin yaşandığı 
ülkede ve toplumda bir tür karma kültür yaratıyordu. Doğu ülkelerinde 18. ve 19. yüzyılda yoğun olarak 
yaşanan bu durum gündelik yaşamın birçok alanını kapsıyordu. Kültürel değerlerin yamsıra teknoloji alanında da 
batıdan doğuya bir akış yaşanıyordu. Gelişmiş teknolojilerin transferi yeni toplumsal ilişkiler de yaratıyordu. Bu 
eklemlenmelerin yoğun ve hızlı yaşandığı ülkelerden birini Japonya oluşturuyordu, imparator Meiji’nin, 1872'de 
geleneksel Japon giysileri içinde ilk Japon tren yolunu açmak için istasyona gelirken canlandırıldığı resimde 
görüldüğü gibi, feodal geçmiş teknolojik gelecek ile karşılaşıyordu. 1872'de Japonya’da 18 mil olan demiryolu 
uzunluğu, 1904’de 4700 mile çıkıyordu. 1875’de 600 bin ton olan kömür üretimi ise, 30 yıl içinde 13 milyon 
tona ulaşıyordu. Çelik üretimi ise 1896-1906 arasında 1 milyon tondan 69 milyon tona fırlıyordu. Böylelikle 
1890’lı yıllann son döneminde Japonya’da b ir tür sanayi devrimi yaşanıyordu. Japonya ile önemli ilişkileri olan 
Çin de bu gelişmelerden süratle etkileniyordu. Bir yandan Japonya’ya eğitim için giden Çinliler bu gelişmeyi 
yakından takip ediyorlardı. Öte yandan ise kurulan ticari ilişkiler sanayi devriminin sonuçlarının Ç in’e 
aktarılmasının koşullarını oluşturuyordu.

SUN YATSEN 
( 1866- 1925)

12 Kasım 1866’da Kuangtung Eyaleti’nde Macao (Mat- 
sov) yakınlarında doğan Sun Yatsen, yoksul bir köylü 
ailesinin oğluydu. Çin Cumhuriyeti’nln kurucusu ve ilk 
burjuva devriminln önderi, kendi köyündeki ilkokulda 
üç yıl eğitim gördükten sonra, terzilik öğrenmek ama
cıyla bir süre için Macao’ya gitti. 13 yaşında Hawai'ye 
göç etmiş olan ağabeyinin yanına giden Sun Yatsen, 
burada devam ettiği “ Papaz Okulu’’ olarak bilinen lolani 
Kolejinde aldığı eğitim sonunda Hıristiyanlığı seçti. Aynı 
dönemde, özellikle Amerikalıların etkisiyle cumhuriyet
çi fikirlere ilgi duymaya başladı ve monarşi karşıtı bir 
tutum benimsedi. Batı kültürüyle aydınlanmış olarak 
1883’de Çin’e geri dönen Sun Yatsen, ertesi yıl Hong 
Kong’a giderek tıp öğrenimine başladı. Hıristiyan olma
nın verdiği avantajla yabancı elçiliklerle kurmayı başar
dığı iyi İlişkiler sonucu Kanlan Tıbbi Misyoner Cemlye- 
t/’nin Kanton Hastanesi Okulu’nda 1886-87 döneminde 
öğrenime başladı. 1892’de cerrah olarak tıp öğrenimini 
tamamladı. 1894 yazında patlak veren Japonya ite sava
şın kaybedilmesinin devrim İçin uygun koşullar doğura
cağını düşünerek Çin'in Yeniden Doğuşu İçin Birlik adlı 
bir örgüt kurdu. 1895'de Kanton’da silahlı bir ayaklan
ma hazırlığına girişti ancak, silah ve cephane getiren 
geminin ÇIn’li yetkililerin etine geçmesiyle darbe planı 
ortaya çıkarıldı ve Sun Yatsen yurt dışına kaçmak zorun
da kaldı.

Sürgün yıllarını Avrupa'daki Çinli öğrencilere siyasal 
konferanslar vererek ve ayaklanma İçin gerekli maddi 
kaynak arayışıyla geçiren Sun Yatsen, Boksör ayaklan
masına Batı düşmanlığının ayaklanmanın temel dürtüsü 
olması nedeniyle karşı çıktı. 1905 Rus Devrimi’nin ve 
NarodnIkler'In görüşlerinin etkisiyle ünlü “ üç llke’'sinl 
belirleyen Sun Yatsen, Çin'in Yeniden Doğuşu İçin Blr- 
lik'in  başka devrimci örgütlerle birleşerek Ortak Birlik 
örgütünün kurulmasıyla yeni bir ayaklanma teşebbüsü 
için hazırlıklarını yoğunlaştırdı. Sun Yatsen'in Ortak Blr- 
llk ’tn programının temelini de oluşturan üç İlkesi, Çin’de 
Mançu Hanedanının devrilmesi, demokratik bir Cumhu- 
riyet’ln kurulması ve toprakta eşit mülkiyet hakkının 
sağlanmasını içeriyordu.

Ortak BIrlIk'in görüşlerine yakınlık duyan bir grup 
küçük rütbeli subay önderliğinde Ekim 1911 'de Wushu- 
ang'da (Vuşuang) başlayan ayaklanma sonucunda Hu- 
pel (Hupey) eyaletinde Cumhuriyet ilan edildi. Ülkesine 
geri döndü 30 Aralık 1911’de Cumhurbaşkanı seçildi. 
Görevine başladıktan sonra İmparatorluk başbakanı Yün
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Eski Çin'de köylü ayaklanmaları genellikle çekilmez 
hale gelen yaşam koşullarına karşı kendiliğinden 
isyanlar şeklinde gelişti, fakat buna rağmen gizli 

örgütler köylülere temel b ir önderlik sunma, harekete 
belli b ir ideoloji kazandırma açısından daha o 

zamandan beri önem taşıyorlardı. Köylü 
ayaklanmalarının tarih boyunca zaman zaman ortaya 

çıkmalarına ve dağınık olmlarına rağmen gizli 
örgütlerin varlığı b ir süreklilik unsuru oluşturdu. Bu 

örgütler yalnızca köylülere dayanmıyorlardı ve sefalet 
içinde yaşayan şehirliler arasında da taraftar 

buluyorlardı. 19. yüzyılın son otuz yılında köylü 
hareketi genel b ir durağanlık içine girmişti. Taiping 
ayaklanmasının bastırılmasının yarattığı yıkım, savaş 

ağalarının güç kazanması, ayaklanmanın meydana 
geldiği bölgelere başka bplgelerden köylülerin gelip 
yerleşmiş olması ve yerli köylülerin bunlara güven 

duymaması köylüler arasında eskisi gibi b ir dayanışma 
ruhunun oluşmasını engellemiş, yakın b ir zamanda 

yeniden bir kitlesel ayaklanma olması ihtimalini 
tamamen ortadan kaldırmıştı. Buna karşılık gizli 

örgütler, kendilerini birdenbire düşmanca bir ortamda 
bulan yeni yerleşmiş köylülerin ve Taiping 

ayaklanmasının bastırılmasından sonra ordudaki 
görevleri sona eren ve evlerinden uzakta işsiz ve 

parasız kalan askerlerin, işsiz gemicilerin de 
katılmasıyla giderek güçlendiler. Fotoğrafta, böyle b ir 

gizli örgütün üyeleri görülüyor.

Sihkay’la yaptığı görüşmeler sonunda, imparatoru taht
tan çekilmeye zorlaması karşılığında cumhurbaşkanlığı
nı ona devretmek konusunda anlaştı.

13 Ağustas 1912’de Ortak Birlik Kuomuntang (Ulusal 
Birlik Partisi) adlı bir partiye dönüştürüldü. Reformların 
yapılması savsaklanınca bazı eyaletlerde baş gösteren 
ayaklanmalar kanlı bir biçimde bastırıldı. Sun Yatsen 
Aralık 1913’de yeniden Japonya’ya sığınmak zorunda 
kaldı. Ülkede monarşinin yeniden kurulmasına karşı mü
cadele amacıyla Çin Devrimci Partisi’ni kurdu. Ülkede 
birbiri ardına patlak veren ayaklanmalar sonucu 1916’da 
Kanton’da Bağımsız Güney Eyaletleri Federasyonu ku
ruldu. Ekim Devrimi sonrası Sovye'lerin Çin’in borç ve 
tazminatlarını almayacağını açıklamasından sonra her 
iki ülke arasında karşılıklı destek temeline dayanan iliş
kiler yoğunlaştı. Sun Yatsen bu dönemde kaleme aldığı 
Yeniden İnşanın İlkeleri ve Çin'in Uluslararası Kalkınma
sı adlı kitabında Çin’in yeniden nasıl birleşeceği konu
sunda ve Çin'de sanayileşmenin ve modernleşmenin 
sağlanabilmesi için aynntılı plan ve programlan taslağı
nı geliştirdi. 1921'de Çin Komünist Partisi’nin kurulma
sının ardından Sun Yatsen’in daveti üzerine Kanton’a 
gelen Borodin ve Sovyet askeri danışmanlan Kuomin- 
tang’ın yeniden örgütlenmesi çalışmalanna katıldılar. 
1924'de yapılan Kuomintang Kongresi'nin kabul ettiği 
“üç büyük ilke" uyannca Sovyetier Birliği ile ittifak, 
Çin Komünist Parts! ile işbirliği ve işçi köylülere yardım 
politikası benimsendi. Çin'in geleceğini belirlemek ve 
Çin’in birleştirilmesi amacıyla Pekin'de düzenlenen bir 
kurultaya giden Sun Yatsen, burada 12 Mart 1925'de 
akciğer kanserinden öldü.

Modem Çin'in kurucusu ve batılı yaşam tarzıyla gele
neksel Çin kültürünün yaratıcı biçimde birleştirilmesinin 
öncüsü Sun Yatsen ölümünden kısa bir süre önce Kan- 
ton'da verdiği derslerde Çin'i dünyanın ilk uygar ulusu 
olarak tanımlamış, felsefe, din, ahlak ve tüm sanat dalla- 
nnın Asya kökenli olduğunu ileri sürmüştür. Sun Yat- 
sen’e göre kapitalizm gelişmemiş olduğundan, devletin 
yönlendirmesiyle yeni bir toplum düzeni kurmak olanak
lıydı. Devlet kapitalist tekellerin oluşmasını önlemeli, 
büyük işletmeleri ya denetlemeli ya da kamulaştırmalıy- 
dı. Batılılaşma hamlesini başlatmakla birlikte Çin toplu- 
munun binlerce yıllık geleneksel düşüncelerinin de etki
siyle, siyasal demokrasi anlayışını seçmeden, geri ça
ğırmaya kadar ilerletmiştir.

İmaratorluk bürokrasisinin komprador burjuvazi karşısındaki özerkliğini tamamen yitirdiği 
dönem oldu. Devlet memuriyetine atanma ve burada yükselmede sınavlar önemlerini yitirerel 
yerlerini himayeye ve genel olarak “feodal” ilişkilere bıraktılar. Reformculann bir kez daha, 
etkili olması ancak 1895’te Çin’in Japonya’ya, küçümsenmesi adet olan bu “cüce krallık”a 
yenilmesinin yarattığı şoktan sonra mümkün oldu. Bu sırada sarayda vasi İmparatoriçe 
muhafazakâr Cixi ile artık ismen taşıdığı İmparatorluk ünvamnı fiilen de taşımaya hak 
kazanmış 23 yaşındaki İmparator Guangxu (Guangşü) arasında bir iktidar mücadelesi 
sürüyordu. Japon yenilgisinin şoku üzerine, İmparator’a 1860’lann “öz-güçlenme” sloganı 
altında 6 somut reform önerisi sunan, 18 bin karakterlik bir dilekçe sunuldu: Vergilerin 
yükseltilmesi, ulus ölçeğinde bir demiryolu ağının kurulması, makine sanayiinin teşvik edilip 
gemiciliğin geliştirilmesi, maden yataklarından yararlanılması, para sisteminin 
homojenleştirilmesi ve sisteme istikrar kazandıniması, ulusal bir posta sisteminin kurulması. 
Dilekçede yeni olan tek tek reform önerilerinin içeriğinden çok, sunuluş tarzlanydı. 
İmparator’a yüksek düzeyde bir mandarinin bir raporu olarak ulaşmamıştı; İmparatorluk 
bürokrasisine katılmak için geçilmesi gereken sınavlann en üst düzeydekine katılmakta olan 
biri, Kang Youwei tarafmdan yazılmış ve sınava katılan diğer ‘öğrenci’lerin de imzasına 
açılmıştı; İmparator okurken dilekçe imzalanmaya devam ediyordu. Muhafazakârlann Japonya 
karşısındaki yenilgiye tepkisi çok daha farkh olmuştu. Kang’ın dilekçesinin İmparator’a 
ulaşmasını mümkün kılan bütün bürokratik yollardan engellemeye çalışmış olan muhafazakâr 
kanadın (ve rejimin) en güçlü kişisi l i  Huchang Mayıs 1896’da Moskova’ya gitmiş ve 
Japonya’dan gelecek olası yeni bir saldınya karşı bir karşılıklı savunma anlaşması imzalamış! 
Anlaşmanın mümkün olabilmesi için Rusya’ya son derecede uygun koşullarda Trans-Sibirya 
demiryolunun Mançurya üzerinden geçme ve bu hattın gehrlerinin Rusya tarafından 
toplanması hakkı için, Li Huchang’a da yüklü bir rüşvet verilmesi gerekmişti. Ancak bu 
dönemde emperyalistler arası rekabet en sert dönemine girmiş bulunuyordu. Bu anlaşmayı 
Almanya’nın Qingdao hmanmm 99 yıllığına kendisine kiralanması ve Shandong eyaletinde 
demiryolu inşa etme ve kömür çıkarma haklannm Alman tekeUnde olması talepleri izledi v 
emperyalistler arasında Çin’e yönelik bir “kapitülasyon talepleri yanşı” başladı. Kiachow 
körfezinde Alman donanmasının varlığı, Çin hükümetini Almanya’nın taleplerini kabul etmey 
ikna etti. Ancak bu da, doğu Asya’daki güçler dengesini ciddi bir biçimde etkilediğinden 
Rusya Tianjin Körfezi’nin ucundaki Port Arthur’u işgal etti. Bunun üzerine, Britanya Körfez’iı 
öteki ucundaki Wei Hai Wei’i Ruslar’ın Port Arthur’u işgal altında bulundurduğu sürece 
kontrol etme hakkını talep etti ve muhafazakârlann, emperyalistler arası rekabetten, Çin’in 
manevra kabiliyetini arttıracak şekilde yararlanılabileceği yolundaki tezlerini savunulamaz bir 
hale getirecek şekilde, bu süreç tırmanarak sürdü - Fransa Guangzhou Körfezi’nin 99 yıllığıı 
kendisine kiralanmasını istedi ve bütün bu talepler karşılandı.

Bu sırada Kang Youwei çevresindeki genç reformcular ülke içinde hatın sayılır bir propagan 
faaliyetine girişmişler, yalnızca Beijing’de değil çeşitli eyaletlerde de çeşitli çalışma gruplan, 
demekler oluşturmuşlardı. Kang’ın kendisi de bu propaganda faaliyederine, örgütçülüğünün 
Japonya'nın Yenilenmesi, Türkiye'nin Dekadansı, Büyük Petro gibi kitap ve broşürleriyle de



1912'de çekilmiş bu fotoğrafta, Çinliler saç 
kuyruklarını kesiyorlar. Saçlarını kuyruk şeklinde 
örmeleri Çin halkına 17. yüzyılda t^ançuların Pekin’i 
işgal edip kendi hanedanlarını kurmalan üzerine, 
sürekli bir utanç işareti olarak empoze ettirilmişti. 
Mançulara karşı isyan edenlerin çoğu tepkilerini bu 
örgüleri keserek göstermişlerdi. Örneğin Taipingler 
kuyruklarını kesip saçlarını uzattıkları için “ uzun saçlı 
asiler" olarak adlandırılmışlardı. 19. yüzyılda kuyruk 
kesmenin anlamı giderek değişip Batılılaşma veya 
modernleşme anlamı kazandı. Ülkenin ilk profesyonel 
devrimcisi ve ilk cumhurbaşkanı Sun Yatsen de 
kuyruğunu, ilk devrimci ayaklanmanın başarısızlığından 
sonra, 1895 yılında Japonya'ya kaçarken kestirmiştir. 
Cumhuriyetin kurulduğu 1911'den sonra kuyruklar 
kalabalık topluluklar halinde kesilmiş, özellikle 4 Mayıs 
hareketinden sonra kuyruklar iyice azalmıştı.

katılmıştı. Öyle ki, Çin’de bürokratik kanallann dışında işleyecek bir kamuoyu oluşacakmış 
gibi görünüyordu. Bu gelişmelerden etkilenen İmparator, kendisini İmparatoriçe ve muhafazakâr 
kanada karşı, yaşlı reformcu Prens Kung’u yeniden göreve çağıracak kadar güçlü hissetti ve 
nihayet Haziran 1898’de bizzat Kang Youwei’yi huzura kabul etti. Bu görüşmenin hemen 
ardından fermanların büyük bir hızla birbirini izlediği “100 günlük reformlar” dönemi başladı. 
İmparator’un bu dönemdeki fermanlarına göre yeni bankalar açılacak, ticaret odalan kurulacak, 
eğitim yeniden düzenlenecek, Beijing’de bir üniversite kurulacak, basın serbest olacaktı. Bu 
fermanlardan hiçbiri kıstnî de olsa bir geçerlik kazanmadı. Muhafazakâr bürokrasinin direnci 
aşılmaz gibi görülüyordu. Eylül başında reformcular, İmparatoriçe’yi bir darbeyle iktidardan 
uzaklaştırmaya karar verdiler. Ancak 20 Eylül’de saray sınırlan içinde bir göldeki bir adada 
yaşamaya mahkûm edilen İmparatoriçe değil İmparator’du. Önceden uyanlan Kang ve en ünlü 
taraftan Liang Qichao kaçmayı başarabildi. Ancak kardeşi dahil birçok taraftan tutuklandı. 
Tutuklamalar Beijin’le sınırlı değildi, eyaletlerde son 3 yıl içersinde açılmış klüplerin çoğu 
kapanlıyor, üyeleri tutuklanıyordu. Aralannda Kang’ın kardeşinin de bulunduğu altı kişi 27 
Eylül’de vatana ihanet suçundan mahkemeye çıkanidı. Duruşma İmparatoriçe’nin altısının da 
derhal idam edilmesini buyuran buyruğuyla kesintiye uğradı. Altısının da o akşam kafalan 
kesildi.

Boksörler

Reformculann propagandalan Çin’de özellikle bilginler, öğrenciler ve doğrudan devlet 
dairelerinde çalışmayan mandarinler arasında batın sayılır bir dinamizm yaratmıştı. Ama Çin’i 
sarsan ikinci büyük isyan, çok farklı toplumsal kesimlerde aynı sıralarda yaşanmakta olan 
dinamizmden geldi. Bu dalganın en tipik özelliği yabancılara karşı duyulan düşmanlıktır ki, 
bunun çeşitli nedenleri arasında köylülerin Hıristiyan misyonerlere tepkileri, tüm halkın 
sömürgecilerin tasarruflanna karşı tepkisi, yükselen milliyetçi duygular ve kimi kesimlerdeki 
geleneğe sanima eğilimleri sayılabilir. Yabancılann, hele Japonlann 1895 zaferinden sonra 
üstüste aldıklan imtiyazlar halkın öfkesini biriktirmişti. 1897 yıllannda yine bir gizh köylü 
demeği olan “Adalet ve Ahenk Grubu” tarafından başlatılan isyan, aynı yıl meydana gelen 
açlık ve 1898’deki sellerin etkisiyle de gelişmeye başladı. Bu noktada muhafazakâr 
burjuvazinin çeşitli kesimlerinin örtük desteğini görmeye başladı. Bir anlamda, açıkça olmasa 
da, bir pazarlık yapılmış gibiydi. Verilen desteğe karşılık olarak ilk defa bir gizli örgüt Mançu 
aleyhtan olmaktan vazgeçiyor ve “Mançulan destekleyin! Yabancılara Ölüm!” sloganım 
benimsiyorlardı. 1898’den sonra, dövüşme taktiklerinden ötürü Baulılar tarafından Boksör diye 
anılan bu gizli tarikat üyelerine duyduğu sempatisi bilinen Prens Tuan’m oğlunu, İmparatoriçe 
yeni İmparator adayı olarak seçince, yerel yöneticiler, ordu, güvenlik güçleri ve gizli örgüt 
üyeleri arasındaki örtük işbirliği daha da yoğun bir nitelik kazandı. Nihayet 1900’de hareket 
tüm Kuzey Çin’de fırtına gibi esmeye başladı. Pekin ve oradaki yabancı elçilikler kuşatıldı; 
misyonerler, hıristiyanlaşmış Çinliler ve özellikle işbirlikçiler öldürüldü. Müttefikler askerî 
birlikler göndererek elçilikleri kurtardı ve katliama girişti. Dul Kraliçe Pekin’den aynidı ve 
anlaşma yapmak için vekil bıraktı. Eylül 1901’de Boksör protokolü imzalandı, Çinliler 333 
milyon dolarlık bir tazminat yükü altına girdiler Boksör hareketinin sona ermesine rağmen 
köylü ayaklanmalan hiç durmadı. Kesin sayı bilinmemekle birlikte, örneğin 1909’da 113, 
1910’da 285 köylü ayaklanması tesbit edilmiştir.

Adı Çin'de Cumhuriyetçilikle özdeşleşmiş olan Sun 
Yatsen'in Çince ve İngilizce Çin Cumhuriyeti 
ibareleriyle bezenmiş b ir amblemi. Sun Yatsen'in 
umutlarının tersine Batı emperyalizminin, Çin'de bir 
Cumhuriyet değil sadece kendi çıkarlarını koruyacak 
istikrarii b ir hükümet istediği ortaya çıkınca. Sun 
Yatsen yüzünü devrimci Sovyetier Birliği'ne 
döndürmekte tereddüt etmeyecekti.



Tarihsel Kökleri

Mançu hanedanının önderliğinde bir modernleşme 
talep eden reformcu hareketin önde gelen üç kişisi. 

Liang Oichao (üstte), Yüz Günlük Reform'un sonunda 
idam edilen Tan Sitong (üstte yanda) ve Kang Youwei, 

Kang'dan b ir sonraki kuşaktan olan Tan ve Liang 
sosyalist fikirlere daha yakındılar Her ikisi de özellikle 

Edward Bellamy'nin devletçi ve kolektivist bir 
ütopyayı betimleyen romanı Looking Backward'den çok 

etkilenmişlerdi. O kadar ki. Tan kitabı okuduktan 
sonra, Bellamy'nin betimlediği toplumun "neredeyse 

Datong’un imgesi" olduğunu söylemişti. Kang'a göre, 
Konfiçyüs’e atfedilen Ayinler Kilabr’n/n Uyun 

bölümünde betimlenen Datong'a varmak için, tarihe 
Kargaşa Çağı'ndan başlayan insanlığın, önce Yükselen 
Barış Çağı'ndan geçmesi gerekirdi; doğrudan doğruya, 

bir devrimle Datong'a sıçramanın imkânı yoktu. Hem 
bu muhafazakâr fikirlerinden, hem de Sun Yatsen'le 
aralarındaki düşmanlıktan ötürü gerek Kang gerekse 
Liang cumhuriyetin ilanını hoş karşılamadılar Ancak 

Liang Quichao 1912'de Yuan Shikai’ın çağrısı özerine 
yeni hükümette görev almak üzere Çin'e döndü. Bu 

aynı zamanda iki eski dostun arasının açılması 
anlamına geliyordu. Liang, 1913'te Guomindang 

milletvekillerini parlamentodan kovan, 1914'te 
parlamentoyu lağveden hükümette adalet bakanıydı. 

Aralık 1913'te hükümetin politikalan karşısında kendini 
tehlikede hisseden Sun Yatsen yeniden Japonya'ya 

kaçtı ve tam o sırada, Kang Youwei yıllardır ilk kez 
Çin'e döndü. Hükümet Tan Sitong ve Yüz Günlük 

Reform'un diğer kurbanlarını ulusal kahraman ilan etti. 
Bu Jestlere karşın Kang cumhuriyetçi yönetimle 

uzlaşmadı; ancak çocuk imparator Puyi tahta çıkınca, 
onun Danışma Konseyi’nin başkan yardımcısı olarak 

resmî b ir görev aldı.

Boksör ayaklanması, bir anlamda, eski Çin’in son hamlesiydi. Bir an için geleneksel topluma 
içkin olan çelişkiler sanki unutulmuş gibiydi; Boksörler’i bastırması beklenen güvenlik güçleri 
onlara destek veriyor, ötedenberi görevleri arasında gizli örgütleri denetlemek olan yerel 
yöneticiler, bu yeni alternatif iktidar odağını, geçmişte Batı’ya karşı sürdürülmüş olan uzlaşma 
politikalannın yanlışlığını kanıtlayan bir olgu olarak coşkuyla karşılıyor, İmparatoriçe 
Boksörler’i yerel milisler halinde örgütleme tasanlan kuruyordu. Taiyuan’da Boksörler’in 
yakaladığı 45 misyoner bizzat eyaletin yöneticisi tarafından idam ettirilmiş ve İmparatoriçe 
tarafından da “Sbanxi’den bu yabancı şeytanlar sülalesinin tamamını temizlemekle harika bir 
şekilde davrandın” diye kutlanmıştı.

Ancak, Boksör ayaklanması artık, bu şekilde bütünleşmiş eski Çin’in yamsıra yeni bir Çin’in 
de varolduğunu kanıtladı. Boksörlerin dağıttıklan el ilanlanndan birinde “eğer köyünüzde ÇinU 
dönmeler varsa, onlardan bir an önce kurtulmalısınız” deniyordu. “Kıllılar” diye anılan Batılı 
Hıristiyanlann yamsıra “ikincil kıllılar” diye anılan Çinli dönmeler de öldürülüyordu. 
Ayaklanma, Batı ile temaslann riisbeten daha yeni olduğu kuzey Çin’le sınırlıydı. Güneydeki 
ayaklanmalar karşı çıktıklan Boksör faaliyetlerini bahane ederek doğrudan doğruya Mançu 
yönetimini hedef alıyorlardı ve büyük ölçüde 1898’de yurtdışına kaçmak zorunda kalmış 
reformcular tarafından destekleniyorlardı.

Bu dönemde Kanada, Avustralya, Japonya ve Singapur’da çeşitli grup, örgüt ve çevreler 
halinde varolmakla birlikte. Batıcı reformcular, ideolojik olarak temelde iki odak çevresinde 
kümelenmişlerdi. Bunlardan birincisi, Singapur’da bulunan Kang Youwei’in İmparatoru Koruma 
Demeğiydi. Kang bu demeği, İmparatoriçe’nin reformcu imparator Guangxu’yu tamamen 
tahttan uzaklaştırmak tasansını önlemek için kurmuş, demek aracılığıyla dünyanın her 
yerindeki binlerce Çinhnin saraya protesto telgraflan çekmesini sağlamışü. Çünkü büyük 
ölçüde Konfıçyüs öğretisinden esinlenmiş olan Kang, cumhuriyet yönetimine doğmdan bir 
geçiş öngörmüyor, hâlâ reformlann uygulanabilmesi için hanedanın ikna edilmesi perspektifini 
benimsiyordu.

Kang’ın başlıca rakibi ise Sun Yatsen’in kurduğu ve Mançularla herhangi bir uzlaşmayı 
redddeden, doğmdan siyasal bir devrimci cumhuriyet yönetimine geçişi öngören Çin’i 
Canlandırma Demeği’ydi. Çin’i Canlandırma Demeği’ni Kasım 1894’te, Çin’in Japonya 
karşısındaki yenilgisinden sonra bir ayaklanma çıkarmak için 120 üyeyle kurmuştu. Üyeler 
giriş aidatı olarak 5 dolar ödüyorlardı. Malî imkânlan Kang’a göre daha sınırlı olan Sun 
Yatsen, aynca çeşidi taraftarlanna, devrimden sonra üst fiyadannm 10 misli karşılığında geri 
almayı garanti ettiği “devrimci bonolar” satarak kendisine 700 dolar kadar ek kaynak 
yaratmıştı. Ayaklanma tasansı 1895’te açığa çıkanhnca Sun Yatsen Londra’ya geçmiş ancak 
orada da Çin elçiliği yetkiUleri tarafından kaçınlarak tutuklanmıştı. Ancak ÇinU dosdannm 
yarattığı kamuoyu, elçiliğin Sun Yatsen’i tasarlandığı gibi idam edilmek üzere Çin’e 
göndermekten alıkoymuş; Sun Yatsen serbest bırakılmıştı. Bu olay, uluslararası kamuoyunda 
büyük bir sempati toplaması sonucu doğurdu ve Çin devrimcilerinin tamşılmaz önderi haline 
gelmesini sağladı.

Reformculann her iki kanadı da Boksör ayaklanmasının yarattığı koşullann, kendileri için çok 
elverişU bir fırsat yarattığına karar verdiyse, ilk davranan Kang oldu. Şangay’m İngiliz 
yönetiminde olan semüerinden birindeki bir fotoğrafçı dükkânı aracılığıyla yüz günlük reform 
sırasında çeşitli eğitim projelerinde görev almış olan Tang Caichang’la ilişki kuruldu. Ancak, 
Kang’ın genel siyasal perspektifi ile yerel taleplerin koordine edilmesinde güçlük çekildiği gibi, 
örgütlenme ve strateji düzeyinde de, asilerin ihtiyaçlanyla Singapur’dan vaadedilen kaynaklanri 
buluşmasını sağlamak mümkün olmadı. Dahası Anhui gmbunun tasarlandığından önce harekete 
geçmesi ve yakalanmasıyla bütün asilerin kısa bir sürede yakalanması mümkün oldu. Tang 
Caichang, Şangay’ın İngiliz yönetimindeki bölgesine sığındıysa da, Britanya yetkilileri kendisini 
onu idam edecek Mançu yönetimine teslim etmeye karar verdi. Tang Caichang 21 Ağustos’ta 
idam edildi. Ekim’de bu sefer Houzhiou’daki Triad gizli örgütünün ayaklanması başladı.
Başlıca sloganı Boksör’lerin sloganının tam tersi, “Yabancılan destekleyin! Mançulan yokedin!” 
olan ayaklanmanın karan, büyük ölçüde, gizli örgütlerin kendi bünyesi içerisine alındıysa da. 
Sun Yatsen’in destek ve maddi yardım vaadi de karann alınmasında etkili olmuştu, /.maçlan 
“hayırlı reformlann uygulamaya konması ve ülkenin serbest ticarete açılması”ydı. Ancak tıpkı 
Tang’ın ayaklanmasında olduğu gibi, cephane taşıyan bir aracının sahtekârlığı, Japonya’daki 
taraftarlann kararsızlığı, bu sefer de. Sun Yatsen’in vaadettiği yardımın asilere ulaştınimasmı 
engelledi. Ekim sonunda henüz öldürülmemiş olan asiler Hong Kong’a kaçtı, Mançu yetkilileri 
tarafından tesbit edilmemiş olanlar ise yeniden halka kanştı.

Her ne kadar, her iki ayaklanma da benzer nedenlerle başansızlığa uğradıysa da, 1900 
özellikle Kang’m itibar yitirmesi sonucunu doğurdu. Ortaya, ayaklanmanın desteklenmesi için 
toplanan 300 bin dolann hepsinin hesabını vermeyeceği yolunda iddialar atıldı. Diğer yandan, 
Kang, Kanada’daki taraftarlanmn baskısıyla İmparatoru Koruma Demeği’ni uluslararası 
bankacılık, gayn menkul ve taşımacıhkla uğraşan ticari bir işletmeye dönüştürdü. Buradan elde 
edilecek kârlann İmparator Guangxu’nm iktidara gelmesi yolunda harcanacağı düşünülüyordu. 
Ama Demek’in üyelerinin çoğunluğu tarafından bu siyasetin terki olarak yorumlandı.
Dolayısıyla 20. yüzyıla muhalif bürokrat kesimin büyük bir çoğunluğu, Çin’in dönüşümü için 
tedrici ve reformist bir perspektiften umudannı yitirmiş, gözlerini Sun Yatsen’in devrimci 
cumhuriyetçiliğine çevirmiş olarak girdi.
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M üşfik  D ev le t

Konfiçyüs’den iki yüzyıl sonra yaşamış olan ve 
Çin’de imparatorluk rejiminin dağılmasına 

konfiçyüsçü ilkelere dönerek engel olunabileceğini 
savunan Mencius'un, Konfiçyüs’ü sorgulayan Kao- 
Tşu ile polemiksel bir diyalog biçiminde kaleme 

aldığı Mencius'un Kitabı'ntian.

Mencius, Liang Kralı Kiui'yi görmeye gitti. “ Bin li'nin 
çok uzakta olduğunu düşünmedin" dedi Kral, “öyleyse 
krallığımın çıkarı için önerecek bir şeylerin olmalı." Men
cius yanıtladı; "Neden çıkardan söz ediyorsunuz? insa
niyet ve doğruluktan başka önerecek bir şeyim yok 
benim. ‘Krallığımın çıkan nerdedir?' derse bir kral, ‘Ai
lelerimizin çıkarı nerdedir?' diyecektir yüksek memur
lar, ‘bizim çıkarımız nerdedir?‘ diyecektir küçük memur
lar ve halk da. Yukandakilerle aşağıdakiler birbirlerin
den çıkar sağlamaya çalışacaklar ve devlet tehlikeye 
girecektir. Majesteleri de doğruluktan dem vursunlar, 
çıkarlardan değii.(...)Mencius dedi ki; “ Merhamet adı 
altında zor kullanan kişidir derebeyi. Derebeyi olmak 
için geniş topraklara sahip olmak gerekir. Kralsa dürüst 
bir yönetimle merhametini ifade eden kişidir. Gerçek 
bir kral olmak için geniş topraklar gerekmez. T ’ang’ın 
(Shang hanedanının kurucusu) topraklan yetmiş li'ydi 
sadece, Kral Wen’inse (Chou'nun kurucusu) yüz 11. Zor 
kullanarak boyun eğdirdiğiniz insanlar, kalpleriyle değil, 
güçleri etkisiz kaldığı için itaat ederler. Erdemle kazan- 
dıklannızınsa kalpleri ferahtır, Konfiçyüs'ün yetmiş mü- 
riti gibi, içtenlikle itaat ederler. Odes'in kitabındaki şu 
dizelerin söylemek istediği de budur; “ Doğudan batıya, 
/Kuzeyden güneye/ltaatsizliğl düşünen kimse gelmedi."

Mencius dedi ki; “ Merhametsiz insanların, devletlerin 
başına geçtikleri olmuştur, dünyanın değil." Mencius 
dedi ki: “ Chieh ve Chou, insanları yitirdikleri için İmpa
ratorluğu yitirdiler; insanları yitirdiler, çünkü onlann kalp
lerini de yitirmişlerdi. İmparatorluğu kazanmanın yolu 
budur, İnsanları kazanırsanız imparatorluk da sizin olur. 
Kalplerini kazanmanın yoluysa onlara sevdiklerini ver
mekten, paylaşmaktan ve sevmediklerini yapmamaktan 
geçer. Halk, müşfik bir yöneticiye, suyun aşağı doğru 
akışı ve hayvanların vahşiliğe alışması gibi yönelir.

HALKIN ÖNEMİ VE HÜKÜMDARI DEVİRME HAKKI

(Mencius'un çömezi) Wan Chang sordu; “ Yao'nun 
imparatorluğu Shun'a verdiği doğru mu?" Mencius ya
nıtladı; "Hayır. İmparator bir başkasına veremez impa
ratorluğu." Wan Chang sordu: "Shun'a imparatorluğu 
kim verdi o zaman?” Mencius yanıtladı; “Tanrı." Wan 
Chang sordu;"Tann böyle mi emir verdi?" Mencius 
yanıtladı;" Hayır. Tann konuşmaz. Sadece isteğini Shun'- 
un yönetimi ve olaylan ele alışı aracılığıyla belirtti." 
Wan Chang sordu; "Nasıl yaptı bunu?" Mencius yanıt
ladı; "Yao Tann'ya Shun'u önerdi, Tann kabul etti. 
Yao onu insanlara sundu, insanlar da kabul ettiler. Söy
lemek istediğim buydu." Wan Chang dedi ki, “ Tann’nın 
ve halkın kabul edişinin nasıl belirlendiğini sorabilir mi
yim?" Mencius yanıtladı;" Kurbanlara nezaret etmekle 
görevlendirildi, ruhlar ondan hoşnut kaldılar. Bu, Tann 
tarafından kabul edildiğini gösteriyordu. Halkın işlerine 
bakmakla görevlendirildi, her şey iyi idare edildi ve 
halk banş içinde yaşadı, bu da halkın onu kabul ettiğini 
gösterdi. Böylece Tann ona imparatorluğu verdi, l>öyle- 
ce halk onb imparatorluğu verdi. Büyük Tebliğ'de (Tarih 
Kltabı'nda) geçen ‘Tann halkımın gördüğü gibi görür, 
halkın işittiği gibi işitir‘ cümlesinin anlamı da budur.”

Üstte: 1842 Nankeng anlaşmasını imzalayan Çin 
delegasyonu. Ortada: Bir kuraklık kurbanını gösteren 
ve kâğıt üzerine mürekkep ve boyayla yapılmış bir 

resimden ayrıntı. Altta: Ahlâki eylemin hepsi b ir büyük 
evrensel ilkenin çeşitli yönleri niteliğinde olan birtakım 

doğu ilkelerinin araştırmayı içerdiğine inanan filozof 
Zhu X i'n in (Cu Şi) portresi.

Mencius dedi ki; "İnsanlar dünyadan, devletten söz 
ediyorlar. Gerçekte, dünyanın temelinde devlet, devle
tin temelinde aile, ailenin temelindeyse birey yatar.”

Mencius dedi ki;” (Devletin yapısında) en üstte halk 
vardır, sonra toprağın ve tohumun ruhu gelir, en sonra 
da yönetici."

Mencius dedi ki; “ Bir derebeyinin çok değer vermesi 
gereken üç şey vardır; toprak, halk ve hükümetin idare
si. Bunun yerine incilere ve yeşimlere değer verirse 
felaket kaçınılmaz olur."

Mencius dedi ki; “ Memurlan suçlamak ya da hüküme
tin aldığı önlemleri eleştirmek değildir önemli olan. Bü
yük kişi, yöneticinin kalbindeki yanlışı düzeltebilendir.”

Mencius Ch'i kralı Hsüan'a dedi ki; “ Yönetici, bakan- 
lannı elleri ve ayakları olarak görürse, bakanlan onu 
kalpleri olarak görürler. Yönetici, bakanlannı köpekleri 
ve atlan gibi görürse, bakanlan yöneticilerini bir yaban
cı olarak görürler. Yönetici bakanlannı ot ve toz gibi 
görürse, bakanları onu bir eşkiya ya da düşman olarak 
görürler,"

Ch’i kralı Hsüan sordu; “ T'ang’in Chieh’i sürgüne 
gönderdiği ve Kral Wu’nun Chou'yu cezalandırdığı doğ
ru değil mi?" Mencius yanıtladı: “ Kayıtlarda öyle geçi
yor.” Kral sordu; "Bir tebaa, hükümdannı öldürebilir 
mi peki?" Mencius yanıtladı; “ Halkına kötü davranan 
kişi bir alçaktır, doğruluğu elden bırakan kişinin ceza- 
landınlması gerekir. Bir alçak, kral değildir artık. Chou’- 
nun ölüme bırakıldığını duydum, ama bir hükümdann 
öldürülmesi üzerine bir şey duymadım."

ÇİNLİLERE GÖRE AVRUPA

AvrupalIlar uzun boylu ve beyaz. Sadece soğuk ku
zeydoğuda yaşayanlar kısa ve bodur. Büyük burunlan, 
derin gözleri var. Ama gözleri aynı renk değil, kahveren
gi, yeşil ve siyah genellikle. Şakaklanna kadar çıkan 
ya da çenelerinin çevresini saran sakalları var. Bazıları
nın sakalı Çinlilerinki gibi düz. Bazılannınki eğri ve kıvır
cık saçlar gibi. Bazıları hepsini kesiyor, bazılan bırakı
yor. Bazıları sakallarını kesip bıyık bırakıyorlar. İstedik
leri gibi yapıyorlar. Genç yaşlı, hepsinin sakalı var. Saç- 
iannı beş altı santim uzatıyorlar. Ama daha uzarsa kesi
yorlar. Kadınlar saçlannı uzatıyorlar. Kadınlann saçlan 
biraz Çinli kadınlarınkine benziyor, ama bunu bir ağ 
içinde topluyorlar. AvrupalIların saçlarının rengi, sakal- 
larınınkinden farklı. Sarı, kırmızı, alacalı ya da siyah, 
her çeşit. Erkekler, yükseklikleri on-otuz küsur santim 
arasında değişen, tepesi düz, boruya benzeyen, dar 
kenarlı şapkalar giyiyorlar. Şapkalar fötr ya da ipekten 
yapılıyor. Biriyle karşıiaştıkiannda, saygı işareti olarak 
şapkalannı çıkarıyorlar. Elbiseleri ve gömlekleri dar. 
Gömlekleri yalnızca göbeklerine kadar. Pantolonlarını 
bellerinin çevresinde sıkıca bağlıyorlar. Ama dış giysile
ri uzun ve bol, dizlerine kadar iniyor. Önlerine ve arkala
rına yakalar takıyorlar. İç giysileri pamuklu, ama dış 
giysileri yünlü. Çoğunlukla deriden yapılmış potinler 
giyiyorlar. Kadınlann elbiseleri de dar, gömlekleri vü- 
cutlanna yapışıyor. Uzun, yeri süpüren eteklikler giyi
yorlar. Genellikle Isöyle giyiniyorlar. Merasim şapkaları, 
merasim elbiseleri, askeri miğferler ve giysiler konu
sunda değişik adetleri var. Yiyecek ve içecek kapları 
altın, gümüş ya da seramik. Yemek yerken çubuk değil, 
çatal bıçak kullanıyorlar. Temel olarak ekmek yiyorlar. 
Patates de başlıca t>esinleri arasında. En çok kümes 
hayvanlannı ve av etlerini kızartıyorlar ya da ateşte 
pişiriyorlar. Yemeklerini genellikle şeker ya da zeytinya- 
ğıyia tatlandırıyorlar. Sert içkiler ve sodadan başka,
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içine şeker kattıkları kahve içiyorlar. Kokusu dişleri ve 
ağzı ferahlatıyor, ruha tazelik ve sakinlik veriyor.

Oturdukları yerlere gelince, evlerini çevreleyen du
varları yok, içeride avlulan da yok. Evlerinin yönüne 
ve konumuna pek dikkat etmiyorlar. Sabit standartları 
yok, evin kare ya da yuvarlak, İçbükey ya da dışbükey 
olması sahibine bağlı. Bazen beş altı, hatta yedi, sekiz 
katil binalar yapıyorlar. Genellikle yerin altında bir kat 
daha kazıyorlar, bunu depo olarak, ya da sıcaktan kaç
mak için kullanıyorlar. Temelleri derin ve sağlam. Du
varları dayanıklı ve kalın. Sıcak ya da soğuk havayı 
geçirmiyor. Evlerinin içi kışın sıcak, yazın serin. Çok 
rahat. Yüksek sınıflar taş, orta sınıflar tuğla, yoksullarsa 
toprak kullanıyorlar. Çatıları kaplamak için, maddi güç
lerine bağlı olarak taş, toprak, tahta ve kurşun kullanı
yorlar. Odalarının içi süpürülmüş ve temiz. Kiri dışarıda 
tutmak için çok uğraşıyorlar. Evlerinin içinde kendinizi 
rahat hissediyorsunuz. Dekorasyon konusunda da çok 
becerikliler. Bütün altınları, yeşimleri, değerli eşyaları, 
antikaları ve eğlence araçlarını İnsanların görebileceği 
yerlere koyuyorlar. Sarayları, İbadet yerleri, köşkleri, 
parktan, gölleri,müzeleri ve bilimsel yapıları, turistleri 
hoşnut etmek üzere planlanmış. Hepsi görkemli ve usta
ca yapılmış. Bu, Satıhların sanata saygı duyduklarını 
ve bu yolla nam satmak İçin çok çatıştıklarını gösteriyor. 
Her şeyi incelikle, küçük aynntıları atlamadan yapıyor
lar. (...)

İlk  Am erikan-Ç in Resmî 
Anlaşm ası

Çin-İngiliz Savaşı devam ederken Çin’e atanan ilk 
Amerikalı büyükelçisi Caleb Cushing, Çin yetkilileri 

İle yetkilerin eşitliği konusunda bir anlaşma 
imzaladı. 1844'de imzalanan bu anlaşmanın 21.

maddesi anlaşmaya Çin’deki yetkilerinin 
düzenlenmesinin dışında uluslararası bir nitelik 

kazandırıyordu.

Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarına karşı her
hangi bir suç işleyen Çinli Çin yetkilileri tarafından Çin 
yasalarına göre cezalandırılır. Çin’de suç İşleyen bir 
Amerikan vatandaşı ise. Amerikan büyükelçiliği ya da 
Amerika Birleşik Devletleri yasalarınca yetkilendirilmiş 
memur tarafından yargılanıp ve cezatandınhr. Herhangi 
bir çelişkiye imkân vermemek İçin her İki taraf İçinde 
hakimin tarafsızlığı esastır. •

A fyon Savaşı

Afyon savaşı başladığında Çinliler İngilizler! 
yeneceklerinden emindiler. Aşağıda İngilizler ve 
onlann savaş gücü ile ilgili olarak imparatora 
sunulan bir rapordan alınan aşağıdaki Irölüm 
Çinlilerin ne kendilerini ne de düşmanlarını 

tanıdıklannı gösterdi.

İngiliz barbarlar, güçlü gemilerine ve ağır silahlarına 
güvenen değersiz ve iğrenç bir ırktır; ülkelerinden bu 
kadar uzaktayken, aradaki bu mesafe önümüzdeki mev
sim İçin gerekli levazımatın onlara ulaşmasını İmkansız 
hale getirecek, basit bir yenilgi almaları halinde, erzak
tan da olmayan İngiliz askerleri moral çöküntüsüne uğ
rayacaklar ve savaşı kaybedeceklerdir. Ellerindeki sllah- 
lann çok güçlü olduğu, limanlarımıza düzenledikleri sal- 
dınlann da morallerini bir hayli yükselteceği gerçeğine 
karşın, amaçlarını gerçekleştirmeleri dalgalara bağlıdır, 
biz ise kalelerimizde, ateşe karşı daha kararii durabiliyo
ruz. Hükümetleri zengin olsa da, Ingiliz halkı fakirdir 
ve bu kadar uzakta savaşan bir ordunun harcamalarına 
katkıda bulunamazlar, ingilizler gemilerini evleri kabul 
ediyor ve onlann İçinde rüzgara ve hava şartlarına daya-

üstte: Mançu hanedanını yıkmak amacını güden 
Taiping ayaklanması önderlerinden Hong Xiuqan 

(Hung Şyuçüan). Ortada; Çinlileri Hıristiyan yapmak 
için Ç in ’e giden Cizvit papazlardan birisi. Altta: Kılıç 
oyunu yapan b ir Boksörü görüntüleyen çağdaş bir 

çizim.

nabiliyorlar, o yüzden denizde olmak zorundalar, bizim 
kıyılarımız kumsallaria çevrili olduğundan, yerel klavuz- 
ların da yardımı olmadığı İçin, içeriere çok girmeden 
kıyı boylannca ilerliyoriar. Gemileri İse, belki su geçir
mez ama yanmaz değil, bu nedenle onlan rahatlıkla 
yakabiliriz. İngiliz askerleri iklimimizin zor şartlanna di- 
renemezler, kesinlikle telef olacaklar, karada savaşmak 
İçin yeteril kuvvete sahip değiller. Bu nedenle belki 
düşmanı küçümsememek gerekiyor ama onlardan kork
mamız İçin de bir neden yok. Ülke içlerine doğru llerie- 
melerinl önler ve ağır silahlarını kıyılara çekmelerini 
sağlarken onlara korkunç bir karşılama töreni yapmak 
İçin, kendi gemilerimizi çalı çırpı, yağ, güherçile ve sül
für ile doldurup rüzgarın yardımı ile üzerierine gönder
meliyiz. Bir kere gemiler ateş alınca, topçularımız da 
üzerierine ateş açar, böylece .korkunç bir terör ile, tek 
bir kayıp vermeden köklerini kazıyabiliriz. •

Çin'in A f ik  P azan
KARL MARX

Marx, Taiping ayakıarn.i snın sürmekte olduğu 8 
Ekim 1858'de Engels’e yazdığı mektupta, Çin’in 

kapitalizmin mamullerine daha ne kadar uzun 
süre direnebileceğini öngörmüştü.

Çin’e gelince, özellikle 1836’dan beri sürdürülmekte 
olan ticaretin hassas bir tahlili beni, öncelikle  Amerikan 
ve İngiliz ihracatının 1844-46’daki artışının, 1847’de bir 
sahtekârlıktan İbaret olduğuna ve bunu izleyen on yılda 
da, İngiltere ve Amerika’nın Çin'den yaptıkları ithalat 
muazzam bir şekilde artarken, ortalama [ihracatın] nere
deyse sabit kaldığına; İk inc i olarak  beş liman şehrinin 
açılmasının ve Hong Kong'a el konmasının yalnızca ti
caretin Kanton’dan Şangay'a kaymasına yol açtığına 
İkna etti. Diğer “emporium” lar {imparatoriuk bölgeleri] 
sayılmıyor. Bu pazar başarısızlığının başlıca sebebi İhra
cattaki her türiü artış hemen afyon ticaretiymiş gibi 
görünüyor; ama buna ek olarak da ülkenin iç iktisadi 
organizasyonu, tarımının küçüklüğü vs. gibi çözülmesi 
çok uzun zaman alacak unsuriar var. Plamerston'un 
Petersburg Kabinesi İle birlikte hazıladığını tahmin etti
ğim ve Lord Elgln’ln yola çıkarken cebinden taşıdığı, 
İngiltere'nin Çin'le bugünkü anlaşması baştan sona bir 
karikatürden ibaret. •

İm p ara to ra  M u h tıra

Afyon savaşı patladığında, Çinliler bu ‘değersiz ve 
nefret uyandıran ırkı' yeneceklerinden emindiler.
Ne olsa, Ch’ing Hanedanı dünyanın en güçlü 

imparatorluğuydu. Yenildiklerinde bunu İngilizlerin 
üstün ateş kudretine bağladılar. Afyon savaşının 

hemen öncesinde yüksek rütbeli bir memur, 
İmparator’a İngilizlerin Çin'e karşı bir savaşı 

kotaramayacaklannı savunduğu bir muhtıra sundu. 
' “ ‘Düşmanı küçümsememekle birlikte, onlardan 

korkmamız için bir neden yok' diyor ve savaş 
patlayacak olursa zaferi kazanacaktan kehanetinde 

bulunuyordu. Hsün-tzu’dan eski bir Çin deyişi 
vardır; "Kendini bil, karşındakini bil, yüz savaş 

içinde yüz zafer senin olsun.” Öyle görünüyor ki 
Çinliler ne kendilerini biliyorlardı, ne de 

karşılanndakini.

İngiliz bart>arları nefret uyandıran ve değersiz bir ırk
tır. Güçtü gemilerine ve büyük sllahlanna güveniyoriar; 
ama katettikleri büyük mesafe malzemelerin zamanında 
ulaşmasını olanaksız kılacak ve askerieri tek bir yenilgi
den sonra, erzaktan da yoksun olarak, maneviyatlannı 
yitireceklerdir. Silahlarının tahrip gücünün yüksek oldu
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ğu doğru, yine de limaniarımıza saidınriten Icarşılanna 
daigaiar çıl(acal(, bizse l<alelerimizden ateş açacağız. 
Hül(üınetierinin zenginliğine Icarşın haile yoksul ve bu 
mesafeden, ordularının harcamalarına katkıda buluna
cak durumda değiller. Gemilerinde evlerindeki gibi rüz
gara ve hava koşullarına karşı güvencede olduklarını 
kabul etsek bile, suya ihtiyaçlan olacak, kıyılanmız sığ 
olduğundan mutlaka çok yakına gelmeden ve pilotları
nın yardımı olmaksızın karaya yaklaşacaklar. Gemileri 
suya dayanıklı olabilir, ama ateşe değil, kolayca yakabi
liriz. Mürettebat iklimimize dayanamayıp yavaş yavaş 
telef olacak; karada savaşmak için askerleri yeterince 
güçlü değil. Dolayısıyla, düşmanı küçümsememekle bir
likte, onlardan korkmamız için bir neden yok. İçerilere 
sokulmalarına karşı tetikte dururken, en büyük silahları 
kıyıya taşımalı ve onlara müthiş bir karşılama töreni 
gerçekleştirmek için, çalı çırpı, yağ, güherçlle ve kü
kürtle dolduracağımız, rüzgar ve akıntıyla düşman ge
milerinin yakınına gidecek gemiler hazırlamalıyız. Ateş 
başladığında, bataryalarımızı üzerlerine çevirip kutsal 
terörü başlatarak, hiç bir askerimizi kaybetmeden onları 
yok edebiliriz. •

İm tiy a z la ra  H a y ır

Çin İmparatoru’nun İngiliz Kralı S. George'a
gönderdiği, İngiltere’ye Çin’de özel ticari imtiyazlar
vermeyi reddettiğini bildiren yazısı.

Siz, Ey Kral, uygarlığımızın nimetlerine uzaktan imre
nerek baktınız ve nüfusumuzdan yararlanma arzunuz
dan dolayı bir muhtıra ile birlikte bir elçiniz denizleri 
aşıp geldi. Saygılı itaatiniz dikkatimi çekti, elçinize karşı 
lütufkar davrandım ve armağanlarla donattım, ayrıca, 
Ey Kral, size bir ferman gönderiyorum ve değerli arma
ğanlar İhsan ediyorum. İnayetim böylece tezahür etmiş 
bulunuyor.

Dün elçiniz Çin'le olan ticaretinizle ilgili olarak bana 
arz edilmek üzere vekillerime muhtırayı sundu, fakat 
önerisi hanedanımızın adetleriyle bağdaşmamaktadır ve 
kabul edilemez. Şimdiye dek, sizin ülkenizin barbar tüc
carları da dahil olmak üzere, bütün Avrupah ülkeler, 
imparatorluğumuzla ticaretlerini Kanton'da sürdürdü
ler. İmparatorluğumuz herşeye fazlasıyla sahip olması
na karşın, bu yıllardır böyle yapılageldi. Bundan dolayı 
ürünleıimlze karşılık olarak yabancı ülkelerdeki barbar
ların mamullerini ithal etmeye hiç gerek yoktu. Fakat 
imparatorluğumuzda üretilen çay, ipek ve porselen Av
rupa ulusları ve sizin için vazgeçilmez birer ihtiyaç oldu
ğu için, bir lütuf olarak, yabancı hong'lann (Çinli ticaret 
şirketleri) Kanton'da kurulmasına izin verdik, ki bu sa
yede ihtiyaçlarınız karşılansın ve ülkeniz ihsanımızdan 
yararlansın. Fakat şimdi elçiniz, Taht'ın “ uzaktan gelen 
yabancılara müsamahalı davranma” ve bütün dünyada 
barbar oymaklan üzerinde uzlaştırıcı bir denetim kurma 
İlkesine bütünüyle ters düşen yeni isteklerde bulunu
yor. Hanedanımız yeryüzündeki sayısız uluslara hükme
derken, hepsine karşı aynı lütufkarlığı göstermektedir. 
Sizin İngiltere'niz Kanton'da ticaret eden tek ülke değil
dir. Öteki uluslar da sizin kötü örneğinizi izleyerek, daha 
da fazla karşılanamayacak isteklerde ısrar ederlerse, 
onlara karşı müsamaha göstermek benim için nasıl müm
kün olacak? Bununla birlikte, adanızın uzaklarda kal
mış, dünyayla bağlantısı ıssız denizlerle kesilmiş yalnız
lığını unutmuyorum, imparatorluğumuzun örf ve adetle
ri konusundaki bağışlanabilir bllgisizliğinizi de mazur 
görmüyor değilim. Bu nedenle vekillerime elçinizi bu 
konuda aydınlatmalannı emrettim ve elçinin ayrılması 
emrini verdim. Fakat, elçinizin dönüşünden sonra, size 
görüşlerimi bildirmekte kusuru olabileceği ya da anlatı
mı vazıh olmayabileceği şeklinde şüphelerim var, onun 
için şimdi ricalarınızı birer birer ele alıp her konudaki 
buyruğumu ayn ayn bildireceğim. Bu şekilde, sözleri
min anlamını kavrayacağınıza güveniyorum.

?ü.<^f4<îjîs VÜB

Üstte: Taipinglerin Şanghay'a doğru ilerlemesi üzerine 
Li Xiucheng'in (Li Şyuçing) yayınladığı manifesto. 
Ortada: Çin'i istila etmeye giden İtalyan, İngiliz, 

Alman, Rus, Fransız, Amerikan, Japon ve Avusturya 
birlikleri karşısında dişlerini çıkarmış çirkin Çinli 

aracılığıyla batının Çin üzerindeki tipik önyargısını 
ortaya koyan Alman karikatürü. Altta: Taiping 

ayaklanmasıyla aynı dönemde Yunnan'da ayaklanan 
Müslümanlann önderi Du Wenxiu'nun (Du Vinşyu) 

resmî mühürü. Soldaki Arapça, sağdaki Çince.

1. Elçiniz, ulusunuzun gemilerinin ticari amaçlarla 
Ningpo, Chusan, Tientsin ve başka yerlere uğrayabil
mesi için kolaylık sağlanmasını rica ediyor. Şimdiye 
dek Batılı devletlerle ticaret her zaman yabancı hong’la- 
rın kurulup yabancı malların satıldığı ve depolandığı 
yerde, Macao'da yapıldı. Ulusunuz bu kurala yıllarca 
itiraz etmeksizin saygıyla rtaat etti. Adı geçen öbür li
manların hiçbirinde honglar kurulmamıştır, onun için 
gemileriniz oralara gitse bile yüklerinden kurtulmanın 
hiçbir yolunu bulamayacaktır. Üstelik, tercüman da bu
lunmadığı için meramınızı anlatmanın da yolu yoktur, 
dolayısıyla bu her iki tarafa da zorluktan başka bir sonuç 
vermeyecektir. Gelecek için, geçmişte olduğu gibi, tica
retin Macao ile sınırlı olacağına ve ricanızın reddedildi
ğine hükmediyorum.

2. Tüccarlannızın, Rusya'ya verildiği gibi, imparator
luğumun başkentinde, ürünlerinizin depolanması ve sa
tılması için bir ambar açmasına izin verilmesi yolundaki 
ricanızın yerine getirilmesi birincisinden daha zor ve 
elverişsizdir. Onun düzeni son derece önemli ve yasala
rı son derece titiz ve katıdır. Bize tabi uluslardan hiçbiri
nin tebaasına Pekin'de İşyerleri açma izni verilmemiştir. 
Bugüne dek dış ticaret Macao'da yapılmıştır, çünkü de
nize yakın bir yer olarak bütün uluslann gelip giden 
gemilerinin önemli bir buluşma merkezi olmaya elveriş
lidir. Pekin'de ambarlar kurulacak olursa, başkentimin 
kuzeybatısında çok ötelerde kalan ülkenizin uzaklığı ula
şımı çok zor kılacaktır...Bu rica da reddedilmiştir.

3. Tüccarlannızın kalabileceği ve mallarının depolana
bileceği Chusan yakınında küçük bir oda isteğiniz tica
reti geliştirmek arzunuzdan doğmaktadır. Gemilerinizin 
hiçbir zaman uğramadığı Chusan’da ya da yakınında 
dış honglar ve imparatorluk topraklanmızın her bir kanşı 
haritalara işlenmiştir ve üzerinde azami surette titizlikte 
durulur: En küçük odacıklann dahi ait oldukları eyaletler 
açıkça belirtilmiştir. Aynca, şunu da dikkate alın, İngil
tere uygarlığımızla ilişki kurmak ve imparatorluğumuzla 
alışveriş etmek isteyen tek barbar ülke değildir; farzede- 
llm ki öbür uluslar da sizin kötü örneğinizi izlediler 
ve herbirine ticari amaçlan için bir mahal tahsis etmem 
için istirham ettiler, dileklerini yerine getirmem nasıl 
mümkün olur? Bu da imparatorluğumun göreneklerinin 
bariz bir ihlali olur, dolayısıyla kabul edilemez.

4. Sonraki isteğiniz, Kanton kentinin yakınında barbar 
tüccarlarınızın kalabileceği küçük bir site ya da Macao'- 
daki hareketlerine konan kısıtlamalann kaldınimaması 
da şu nedenlerden ötürüdür: Şimdiye dek, barbar tüc
carlan ticaret ve ikamet için Macao'da kendilerine tah
sis edilmiş belirli yerlere sahip olmuşlardır ve yerlerinin 
bir karış ötesine geçmeleri yasaklanmıştır. Honglarla 
alışveriş eden barbar tüccarlara hiçbir zaman Xanton 
kentine girme izni verilmemiştir, böylelikle Çinliler ile 
barbarlar arasında münakaşalar önlenmiştir ve teoaam 
ile öbür uluslar arasında sağlam bir duvar çekilmiştir. 
Şimdiki isteğiniz eskiye tamamen ay '<ındır üstelik Avru
pa uluslan Kanton’la yıllardan beri ticare.' , anmaktadır 
ve büyük kârianndan dolayı tüccarların sayıoı yittikçe 
artmaktadır. O zaman her ülkeye böyle bir site bahşet
mek nasıl mümkün olacaktır? Yabancılarla ilişkide olan 
hongların tüccarlan barbar tüccarlann muamelelerin
den yerel görevlilere karşı sorumludurlar ve onlan peri
yodik olarak teftiş ederler. Bu kısıtlamalar kaldınlırsa, 
Çinliler ve barbar tebaanız arasında kaçınılmaz olarak 
sürtüşme çıkacaktır ve sonuçları size karşı olan iyi niye
timi aksi yönde etkileyecektir. Dolayısıyla her bakım
dan, şimdi yürürlükteki kuralların değişmeden kalması 
en İyisidir.

5. Sizin İngiliz barbar tüccarlarınızın Macao’da elden 
çıkardığı ve ülkenin iç taraflarına dağıtılan malların üze
rindeki gümrük vergilerinin kaldıniması ya da azaltılma
sı ricanıza gelince, bütün Avrupa uluslanna eşit ' l̂iarak 
uygulanan düzenli bir tarife yürürlüktedir. Dış ticaretin 
büyük bölümünün sizin ellerinizde olmasına dayanarak 
mallarınıza uygulanan vergiyi artırmak da, sizin için özel 
indirimli tarife uygulayarak bir istisna yaratmak da yan
lış olacaktır. Gelecekte, gümrük vergileri ülkeniz ve öte
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kİ ülkeler arasında ayrım gözetmeksizin eşit olarak top
lanacaktır ve barbar tüccarlarınız, size verdiğim önemin 
bir işareti olarak. Macao'da her türlü ltit>an göreceklerdir.

6. Gemilerinizin gümrüğe tabi vergilerini ödemesi hu
susunda Kanton gümrüğünde muntazam kurallar yürür
lüktedir, öbür limanlarda ticaret yapma ricanızı reddetti
ğim için bu veıgi şimdiye dek olduğu gibi Kanton’da 
ödenecektir.

7. Ulusunuzun Allah'a tapmasına gelince, bu öbür 
Avrupa uluslarının dinleriyle aynıdır. Tarihin başlangı
cından beri, bilge imparatorlar, akıllı hükümdarlar Çin’e 
ahlaki bir sistem ve yüzyıllardan beri halkım tarafından 
sadakatle itaat edilen bir düstur bırakmışlardır. Öğretiye 
aykın (heterodoks) görüşlere hiçbir zaman iltifat edilme
miştir. Başkentimdeki Avrupalı devlet görevlilerinin bile 
Çinliler ile ilişki kurması yasaklanmıştır, kendilerine ta
yin edilmiş İkametgahlarının sınırları dışına çıkamazlar 
ve dinsel propaganda yapamazlar. Çinliler ile barbarlar 
arasındaki ayrım son derece belirgindir, elçinizin bar
barlara dinlerini yaymaları için tam özgürlük verilmesi 
yolundaki ricası asla makul değildir.

Ey Kral, yukarıdaki öneriler elçiniz tarafından kendi 
sorumluluğu altında düşüncesizce benimsenmiş olabilir 
ya da muhtemelen siz kendiniz sarayımızın yasalarından 
habersiz olabilirsiniz ve bu çılgınca heves ve umutlara 
kapıldığınızda yasalarımızı çiğnemek niyetiyle hareket 
etmiş olmayabilirsiniz. Uygarlığın nimetlerine içtenlikle 
bağlanmış bütün devletlerin bağlılık ifade eden elçileri
ne karşı daima azami hoşgörü ile davrandım, iyi niyetle
rimi ve inayetimi böylece belli etmiş oldum. Hatta Çin 
adetlerine bir şekilde uygun düşen bütün dilekleri yeri
ne getirmek için kendi adetlerimin dışına çıktım. Her- 
şeyden önce, uzak denizler ötesinde ulaşılmaz bir böl
gede yaşayan ve bu elçiyi göndermekle itaatkar sadaka
tini göstermiş olan sizlere öteki uluslara verilenlerden 
kat kat üstün imtiyazlar tanıdım. Fakat, elçiniz tarafın
dan arz edilen talepler saray geleneklerine ters düşme
nin ötesinde, size karşı hayırlı sonuçlar doğurmayacağı 
gibi, yerine getirilmesi de çok elverişsiz koşullara bağlı
dır. Buna göre, gerçekleri size ayrıntılı olarak ifade et
miş bulunuyorum, bundan sonra, daimi barışın nimetle
rine kavuşabilmek için duygularımı saygıyla takdir et
mek ve talimatlarıma her zaman itaat etmek sizin ödevl- 
nizdir. Açıkça ifade ettiğim bu hükmümü aldıktan sonra 
memurlarınızın önerilerine kulak verir de barbar tüccar
larınızın Chekiang ve Tlentsin’e karaya yanaşmak ve 
ticaret yapmak amacıyla gitmelerine izin verirseniz, İmpa
ratorluğumun yasaları son derece katıdır ve asker ve 
sivil bütün nıemurlar da ülkenin yasalarına saygıyla bo
yun eğmet zorundadır. Gemileriniz kıyıya yanaşacak 
olursa tüccarlarınıza asla orada kalma İzni verilmeyecek 
ve anında ihraç edileceklerdir. O durumda barbar tüc- 
carlannız boş yere uzun bir yolculuk yapmış olacaklar
dır. Zaman-nda uyarmadık demeyini Titreyerek itaat edin 
ve ihmaikcriık göstermeyini «

eski Çin'in Sonu
FRIEDRICH ENGELS

Enga's 10 Kasım 1894'te I. Enternasyonal'in 
tems iciiığlni yapmış olan, eski dostu Adolph 

Sorge /e yazdığı mektupta, ÇIn-Japon savaşının, 
olası sc-ıuçlarını kestirmeye çalışıyor

Çin'deki savaş eski Çin’e nihai darlıeyl indirdi. Bun
dan sonra yalıbtmışlık mümkün olmayacak; artık sırf 
savunma ge'ekleri için de olsa, demiryollarının, buharlı 
makinelerin, elektriğin ve modern büyük ölçekli sanayi
nin ülkeye girmesi bir kaçınılmazlık halini aldı. Ama 
bununla birlikte ailenin aynı zamanda kendi sınai ürün
lerini de yaptığı eski küçük köylü tanmı ve onunla birlik
te, göreli olarak yoğun bir nüfusun yaşamasını mümkün 
kılan eski toplumsal sistem bütünüyle çöktü. Milyonlar
ca insan yerlerinden edilip göçe zorlanacak; ve bu mil-

Ûstte: Üzerinde "Mançulan destekle, yabancıları yok 
e t”  yazılı Boksör sancağı. Ortada: Boksör ayaklanması 
sırasında ik i Fransız subayının Çinlilerce öldürülmesini 

gösteren ve Petit Journal’/n (Küçük Gazete) ekinde 
yayınlanan resim. Altta: 1964'de Çin'de yayınlanmış 

b ir kitaptan alınma Boksör askeri illüstrasyonu.

yonlar, kitle halinde, Avrupa’ya kadar bile gelecekler. 
Ama Çin’in rekabeti kitlesel bir ölçekte devreye girer 
girmez, sizin ülkenizde ve burada İşler patlama noktası
na varacak ve böylelikle kapitalizmin Çin’i İstila etmesi, 
aynı zamanda kapitalizmi Avrupa’da ve Amerika’da yık
manın dürtüsünü sağlamış olacak...

Japon İm paratorunun Çin'e 
Savaş İlam

Aşağıdaki pasaj, Japonya’nın Çin'e savaş ilan 
ettiğini açıklıyor. Japon imparatoru burada 

ülkesinin Kore konusundaki durumunu anlatıyor. 
Japonya’nın genişlemeye başladığı dönemde, bu 
ülkenin II. Dünya Savaşı ile sonuçlanan Asya'ya 

açılışının sadece ilk durağıydı Kore.

Biz, Göklerin lütfuyla çok çok eski zamanlardan beri 
aynı hanedanın elindeki tahtın sahibi Japon İmparatoru, 
sadık ve cesur tebaamıza bildiriyoruz:

İş burda Çin'e savaş ilan ediyoruz ve bütün yetkililere 
isteğimize itaat ederek ve ulusal amaca erişmek için, 
denizde ve karada Çin’e karşı, onun hizmetindeki her 
şeyle, devletler hukukuna uygun olarak savaşmalarını 
emrediyoruz.

Hükümdarlığımızın geçmiş otuz yılı boyunca ülkenin 
uygarlık yolunda barış içinde ilerlemesini amaç edindik. 
Yabancı devletlerle anlaşmazlıkların getireceği zararlara 
duyarlı olarak, anlaşma yaptığımız ülkelerle dostça iliş
kilerin geliştirilmesi ile Devlet Bakanı'mızı görevlendir
dik. İmparatorluğumuzun bu güçlerle olan ilişkilerinin 
iyi niyet ve dostlukla günden güne geliştiğini sevinçte 
izledik. Bu koşullar altında Çin'in Kore olayı konusunda 
bu ülkeye olan tavrıyla gösterdiği dostluk ve sadakat 
isteğine hazırhksızdık. •

M ille tim iz  Tehlikededir
KANG YUWEI (Kanğ Yûvey)

20. yüzyılın başında Çin’in bellibaşlı ünlü 
reformcu aydınlarından biri olan, Konfüçyüs 

eğitiminden geçmiş Kang Yuwei'nin (1858-1927),
17 Nisan 1898'de Pekin'de verdiği söylevden...

(...) Hindistan'ın Ingiltere tarafından istilasından son
ra hiçbir Hintli altıncı derece ve yukansında bir idari 
göreve yükselemedi. 1771'den 1876'ya yüz yıldan daha 
uzun bir süre yalnızca iki Hintli parlamento üyesi olarak 
hizmet etti. Hongkong uzun süredir Ingllizdir. Ancak 
burada devlet memurluğu sınavı yapılmamaktadır. Mü
tevazı bir Ingiliz, bir yönetici, hatta bir başkan olmayı 
umabilirken, bu koloniden Çinliler utanmadan, kompra
dor haline gelmenin onur verici bir durum olduğunu 
düşünürler; Diyelim ki, vaktiyle valilik konumuna getiril
miş ve övgüye değer hizmetleri karşılığında şapkasına 
kırmızı ya da mavi bir düğme takılmak suretiyle ödüllen
dirilmiş olan bir Çinli tipi vardır. Bu zat şimdi, her an 
memnun etmeyi öğrenmek zorunda olduğu yabancı da
nışmanın yanında boynu bükük duran, yabancı bir firma 
için çalışan bir simsardır. Ne acı!.. Gerçekten de ne 
kadar acınası bir durum. Eğer ülkemiz şimdi olduğu 
gibi gelecekte de güçsüz ve zayıf olursa korkarım ki 
biz 400 milyon Çinlinin en büyük onuru, yukarda anlattı
ğımız bu Çinlilerin “ nasiplendiklerinden” daha İyi olma
yacaktır.

Yuan hanedanı süresince Moğollar devlet memurları 
sınav sistemini kaldırdılar; Moğol egemenliği altında Çin 
aydınları, geçinmek için sokakta İpek elbise ya da ibri
şim satan Annam'daki çağdaş benzerlerinden daha iyi 
muamele görmedi. Geleceği düşünürken biz aydınlar
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nasıl olur da endişelenmeyiz? Ülkemiz işgal edildiğinde, 
yeni efendilerimize hizmet etmenin, o eski zamanlardan 
beri bütün yurtseverler tarafından tiksinerek karşılanan 
utanç yolunu izlemeyecek miyiz? Üstelik yabancılar ül
kemizi teslim aldıklarında bizleri Çin’de tutmaları müm
kün değildir. Batılı anlamda bir resmi görevli haline 
gelmek, bunlara ayrılan görevler, yalnızca özel becerile
re sahip olan İnsanlar tarafından yapılabileceği için, 
belli bir alanda özelleşmeyi gerektirir. Yabancı egemen
liği altında yaşamış olan Wu Meicsun (Vu Meytsun) basit 
bir öğretmenlik İşi bile bulamamıştı; kültür bölümünün 
başı olmak gibi bir beklentisi nasıl olabilirdi? Denebilir 
kİ, eğer yabancılar ülkemizi istila ederlerse Wu-Meicsun 
gibi bir adam Hsiung-Kai Yüan’m yaptığı gibi manastır 
saflanna katılabilir. Bilinmiyor mu ki, Hıristiyanlık denen 
bir dine inanmakta olan Batılılar, ülkeyi teslim aldıklann- 
da BudIzmI yok edeceklerdir! Herşeyden önce ülkedeki 
Budist mâbedler, Wu Meicsun gibi bir adamı kendisine 
Budist bir rahip olarak bağlayan bir mabede dönüştürü
lecektir. Yine denebilir ki, Çin istila edilirse Doğu Çin 
denizine atlayarak intihar edilebilir. Kendi deniz ordu
muza sahip olmadığımızdan Doğu Çin denizi bile bizim 
değildir. Gerçekte temiz olmayan bir yerlerde bir yaban
cı olarak ölünebilir. Ne yapabiliriz? 400 milyon halkımız 
ve onbinlerce eğitimli insanımız var. Önümüzde hiçbir 
yol yok mu? (...)

Ancak bugünkü hükümet toprak kayıplarımız ve ulu
sal egemenliğimizi yitirişimiz üzerine konuşmayı redde
diyor; sanki bunlar birer tabuymuş gibi örtbas ediyor. 
Üstelik, insanların, durumumuzun gerçekte ne kadar 
tehlikeli olduğunu öğrenmelerini sağlayacak kamusal 
araçlar da yok. Paris müzesinde yenilginin trajedisini 
anlatan resimler vardır; bunlann amacı her Fransızın 
yurtseverlik duygulannı uyandırmak ve onlan daha fazla 
çaba göstermeye teşvik etmektir. Ülkelerinin başına ge
lenleri bilmeyen bizim insanlarımız ise kayıtsızdır. Dün
ya hâlâ bir cennetmiş gibi dans etmekte ve şarkı söyle- 
mekteler. Her zamanki gibi şan ve şöhret için çalışıyor
lar ve pek çoğu amaçlanna ulaştıkları sürece moral 
ve resmi İlkeleri ihlâl etmeyi düşünmüyor. Mencius bir 
keresinde şöyle demişti; “ Kendi kendini yenememişse, 
bir ülkenin bozguna uğratılması mümkün değildir” . Bu 
anlamda, toprak kayıplanmızın ve ulusal egemenliği
mizden yoksun oluşumuzun yabancı baskı ve saldınla- 
nn bir sonucu olmadığını söyleyebiliriz; ne de suçu 
bütünüyle hükümete yıkmak mümkündür. Gerçekte biz 
kendimiz de suçluyuz. Eğer topraklanmızın elimizden 
çıkmasına hiçbir biçimde göz yummasak, en küçük par
çasını dahi kaybetmek mümkün olabilir mi? Eğer ulusal 
egemenliğimizi korumada kararlı olsak, herhangi bir ül
ke bize saldırmaya nasıl cesaret edebilir? özetle, eğer 
biz 400 milyon Çinli gerçekten herşeyimizi ortaya koy
sak, herhangi bir yabancı bize tepeden bakmaya nasıl 
cür et edebilir?

Tek bir biçimde, ancak biz mücadele etmek yerine, 
her zaman olduğu gibi kayıtsız kalır ve eğlencemize 
bakarsak. Topraklanmızın yabancı ülkelere bırakılma
sından kim sorumludur, söyleyebilir misiniz? Ben, tek 
başına ne hükümetimizi ne de halkımızı suçlayacağım. 
Seni ve kendimi, haklı öfkesini göstermemiş ve gerçek
te hiç İstifini bozmiımış oian aydınlan suçluyorum. Eğer 
ülke yok edilirse suç düpedüz bizlerin omuziannda de
mektir. Eğer ülke kurtanlacaksa, her Çinlinin onu kur
tarmaya hakkı ve yükümlülüğü vardır. •

Yüx Günlük Reformun  
İ lk  Günü

KANG YOUWEI

Kang Vouwei reformcular arasında, Sun 
Yatsen’in aksine hanedanın ikna edilebileceğine 

inanan kanadın önderiydi. Haziran 1898’de huzura 
kabul edildiğinde, bütün umutlarınn gerçekleşmek 

üzere olduğunu sandı.

Üstte; Yaklaşık yanm asır Çin Imparatoriçesi olan Zi 
Xi (Dzı Şi). Ortada: Çinli afyon içiciler. Altta: Boksör 

ayaklanması sırasında Hıristiyan misyonerlerin 
öldürülüşü.

Arthur Ruslar tarafından yeni işgal edilmişti ve yüzün
de endişeli, çökmüş bir ifade vardı. Haremağaianna 
yaslanarak içeri girdi ve bir kürsünün üzerindeki san 
bir mindere bağdaş kurarak oturdu. Refakatçilerini dışa- 
n yolladı ve yalnız kaldık; ama konuştuğumuz süre bo
yunca camdan dışarı bakıyordu, sanki kimsenin bizi 
dinlemediğinden emin olmak İstercesine. Önünde üze
rinde iki şamdan duran uzun bir masa vardı. Ben masa
nın bir ucunda diz çöktüm ve konuştuğumuz sürece 
o durumda kaldım. Mandarin lehçesinde konuşuyorduk. 
"Kitapiann çok öğretici” dedi bana. Çin’in zayıflığı, 
hiçbir ilerlemenin kaydedilmiyor.olması hakkkında di
lekçede yazdıklarımı neredeyse aynen tekrarladım. İmpa
rator “ Evet, bütün bu muhafazak’ ar bakanlar beni 
mahvetti” dedi. Ona "Şimdi Çin zayıf” dedim, “ ama 
çok geç değil daha...” •

H alkm  Eğitilmesi
LYANĞ ÇIÇAV

Kiang. Yu-Wei’nin öğrencilerinden biri olan Liang 
Ch’i-Ch’ao (1873-1929), 19./20. yüzyıl döneminde 

Çin aydınlanmacı ve reformcu hareketinin 
önderlerinden biriydi. Aşağıdaki metin, Liang’ın 

1902’deki bir yazısından.

Bir devlet kendi halkı tarafından oluşturulan bir mec
lisle biçimlendirilir. Bir ülkenin halkıyla ilişkisi, bedenin 
kendi uzuvlarıyla, adaleler, damarlar ve yuvarlan ile 
ilişkisine benzer. Beden daha hayattayken 4 uzvun ken
disinden koptuğu, adale ve damarlann bozulduğu ve 
yuvarların kuruduğu bir durum asla görülmemiştir. Aynı 
biçimde halkı aptaK ürkek, örgütsüz ve karmaşık bir 
durumda olup da hâlâ ayakta kalabilen bir ulus da asla 
varolmamıştır. Bu nedenle eğer gövdeyi uzun süre ya
şatmak istiyorsak tedavi yöntemlerini anlamak zorunda
yız. Eğer ülkenin güvenlikli, zengin ve saygıdeğer olma
sını istiyorsak yeni bir halk yaratma yöntemlerini tartış
malıyız. Şimdi yeni bir halkın niye öncelikli ve zorunlu 
bir sorun oluşturduğunu açıklamak istiyorum. Tezim 
iki temele dayanmaktadır: Birincisi iç yönetim ile ilgili, 
diğeri de diplomatik sorunlarla ilgilidir.

İç yönetim ne demektir? Siyasi yöntemleri tartışmakta 
olan pekçok ülkede sözkonusudur bu. Denebilir ki, A 
ülkeyi yanlış yönetmektedir ve B halka zarar vermekte
dir: Belli bir durum yönetimin hatasıdır ve belli bir sis
tem, görevlerini ihmal eden görevlilerin kusurudur. Bu 
türden şeylerin doğru olmadıklarını söylemeye kalkış
mıyorum. Peki ama, yönetim, hükümet nasıl oluşur? 
Resmi görevliler nereden gelir? Bunlar halk arasından 
gelmiyorlar mı? A ya da B bir yurttaş değil mi?.. Yeni 
bir sistem, yeni bir hükümet ve yeni bir ülkenin eksikli
ğinden niçin tasalanmalıyız? Bugün bir yasayı, yarın 
birinin yerini değiştirsek de, doğudaki küçük bir deği
şiklik, batıdaki küçük bir fırça darbesini öğrenmek ve 
taklit etmekte pek bir yarar göremiyorum. O zaman, 
onlarca yıldır yeni kurumların tartışılmakta olduğu ülke
mizde bu sonuçlar niçin görülemiyor? Bunun nedeni 
yeni bir halk teorisine henüz dikkat göstermemiş olma
mızdır'.

Diplomatik meseleler nedir? 16. yy.’dan bu yana yak
laşık 400 yıldır Avrupa'daki gelişmenin ve dünyanın 
ilerlemesinin nedeni hemen her yerde milliyetçi duygu
lann doğuşu ve yükselişidir. Nedir milliyetçilik? Aynı 
boy, aynı dil, aynı din ve aynı geleneklere sahip olan 
yerlerdeki insanların birbirlerini kardeş kabul etmesi 
ve bağımsızlık, kendini yönetmek için çalışması, kamu 
refahını artırmak için daha mükemmel bir yönetim oluş
turması ve diğer soyların bozulmasına karşı çıkması 
demektir. Bu düşünce 19. yy.’ın sonlarında en son nok
tasına ulaştığında, yirmilerin sonunda ve otuzlu yıllarda, 
daha ileri giderek, milliyetçi emperyalizm haline geldi. 
Milliyetçi emperyalizm ne demektir? Bir ülkenin yurttaş
larının endüstriyel gücünün tamamen ve yerel olarak
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da gelişmiş olması ve dışarı alcmak zorunda kalması 
demektir ki, böylelikle güçlerini fazlalık olaral< diğer 
(bağımlı) bölgelere endüstriyel olarak yaymaya çalışır
lar. Bunu yapmanın yolu, askeri güç, ticaret, endüstri 
ve dinledir ama bu faaliyetleri yönlendirmek ve korumak 
için merkezi bir siyasetten yararlanırlar. Şimdi, Asya 
kıtasında en verimli topraklara, en çürümüş yönetime 
ve en zayıf, parçalanmış halka sahip geniş bir ülke 
vardır. AvrupalIlar bizim içsel koşullarımızı farkeder et
mez, iğrenç ve kokuşmuş olan şeylerin üzerine çöken 
kannca ordusu gibi ve binlerce oku hedefe çevirmişce- 
sine milliyetçi emperyalizmlerini harekete geçirdiler. Da
ğılmışlardı, fakat Ruslar Mançurya’da, Almanlar Şan- 
tung’da, İngilizler Yangtze vadisinde, Fransızlar Kwan- 
tung ve Kwangsi’de ve Japonlar da Fukien’de yoğunlaş
tılar. İçleri yeni bir “ izm” İle doluydu (milliyetçi emper
yalizm). Bunu yürütürken yardım görmeleri mümkün 
değiMir... Eğer bugün bütün gücümüzle milliyetçi emper
yalizme karşı durmayı ve Çin’i bu büyük felaketten koru
mayı, halkımızı kurtarmayı istersek, yapılacak yegâne 
şey'kendi milliyetçiliğimizi teşvik politikasını benimse
mektir. Eğer Çin’de milliyetçiliği teşvik etmek istersek, 
bunu başarmanın tek yolu insanları eğitmektir.

Bugün ülkede bulunan herkes yabancı baskısı hakkın
da endişe duymaktadır. Bununla birlikte eğer yabancılar 
gerçekten de bize eziyet edebileceklerse, bunu yalnızca 
endişelenmekle sona erdiremeyiz. Milliyetçi emperyaliz
min inatçılığı ve saldırganlığı son derece şiddetlidir ve 
biz hâlâ yabancıların gerçekten bizi eziyete maruz bıra
kıp bırakmayacağını tartışıyoruz. Nasıl bu kadar aptai 
olabiliriz? Baskının olup olmayacağına yabancıların ka
rar verebileceklerini değil, bunun, bizim iç koşullarımız 
tarafından belirleneceğini düşünüyorum. Genelde bü
tün uluslar kesinlikle aynı “ izm” i kullanıyorlar. Fakat 
neden Rusya bunu İngiltere’ye, İngiltere Almanya’ya, 
Almanya Amerika’ya ve Avrupa ile Amerika’nın çeşitli 
ülkeleri Japonya’ya tatbik etmiyor? Bu, bunu yapma 
olanağının bulunup bulunmadığına bağlıdır. Şu halde 
bugünkü Çin’i gözönüne aldığımızda, bu düzensizliği 
hafifletmek için, geçici bir biçimde bir İmparator ya 
da bir başkana bağımlı olmak zorunda değiliz, ne de 
başarı için mücadelemize önderlik etmek üzere kırsal 
alandan bir ya da iki kahramanın ansızın ortaya çıkma
sından yarar ummalıyız; kendi halkımızın iyi özellikleri
ne, akima, yabancıların sayısına eşit hale gelmiş olan 
400 milyon insanımızın gücüne sahip olmak gerekir-
0 zaman doğal olarak bize eziyet edemezler ve tasalan
mamıza neden kalmaz. •

Kahrolsun M an ca lar!
ZOU RONG (DZOĞ RUNĞ)

öğrenimini yaptığı Japonya’dan geri dönen 18 
yaşındaki Zou Rong’un 1903’de Şangay’da 

yayınlanmış olan "Devrimci Ordu” adlı yazısından. 
Liang Oi Ch’ao’nun (Lyan Çiçav) yazılarından 
etkilenerek, anti-Mançu bir radikal milliyetçiliği 

benimseyen Zou Rong, 1905’de tutuklu bulunduğu 
hapishanede ölmüştür.

Son birkaç bin yıldır süregelmekte olan otokrasi sili
nip atılmEilıdır, binlerce yıllık kölelik kaldırılmalıdır. Kürk
ler, mızraklar, boynuzlarla süslenmiş 5 milyon barbar 
Mançu yokedllmelidir ve Çin halkı 260 yıldır gaddarca 
ve zalimce davranışlarına maruz kalmanın büyük utan
cından kurtulunmalıdır kİ Çin anakarası temizlenebilsin. 
San İmparatorluğun torunlarının tümü, onların nihai ve 
cesur emelleri olan devrim için, bir Washington konu
muna yükselebilir, kendilerini tazeleyebilir ve cehenne
min 18 kat dibinden, İlâhi yere başarıyla yükselebilirler. 
Devrim büyüktür...

10.000 C/’lik büyük duvarın kenarından geçmek, Kun’- 
un dağlarını tırmanmak, Yangtze nehrini yüzmek ve sarı 
nehrin yukarılarına çıkmak zorunda kaldım. Ülkemin yol- 
daşlaruıa sesimi duyurabilmek İçin ciğerlerim patlayın-

Üstte: Alman karikatürü: Can çekişen Çin 
İmparatorluğu’nu paylaşmak için aralannda kavga 

eden Batfh güçleri Savaş Tanrısı kışkırtıyor. Ortada; 
Çin’i paylaşmak isteyen Ingülz Alman, Rus, Fransız 
ve Japofiiann kendi aralanndSıKi rükabeti hicveden 

karikatür. Altta: Batının müçfahaleci politikasına karşı 
Çinlilerin tepkisini dile getiren Rus karikatürü.

caya kadar cennete ve dünyaya haykırarak, bağımsızlık 
bayrağını yükselttim ve özgüriük çanlarını çaldım. Bağı
rıyorum; Bugünkü Çin İçin bir devrim zorunludur!

Eğer bugün Çin Mançuların tx>yunduruğunu kırmak 
İstiyorsa, bir devrim zorunludur!.. Eğer Çin büyük güç
ler arasında yerini almak, 20.yy’ın yeni dünyasında va
rolmak, bütüır dünyanın onayını kazanmak ve kendi 
haklarına saygı duyulmasını İstiyorsa, devrim zorunlu
dur!.. İster İhtiyar olsun, ister orta yaşlı, genç, kadın 
ve erkek; ülkemin yoldaşları arasında devrimin sözünü 
etmeyen bir kişi var mıdır? Yurttaşlarım, devrimci bir 
hayatı yaşamak için gün geçtikçe büyüyen bir ateşle 
yanmaktalar. Şimdi yüksek sesle dünyaya devrimin an
lamını İlan etmek için sesleniyorum.

Devrim! Evrensel yaşamın doğal evrimidir devrim. Dev
rim, dünyanın evrensel İlkesidir. O, varolmak için müca
dele sorunudur. Bu, geçiş döneminin temel anlamıdır. 
Devrim, nesnelerin doğal düzeni İle uyum halinde ol
maktır ve insanların İhtiyaçlarına tekabül eder.

Bugün Han halkı, Mançuların boyunduruğunu kırmak 
ve kaybedilmiş haklarını yeniden kazanmak, dünyanın 
büyük güçleri arasında yer almak ve doğal özgüriük, 
eşitlik haklarına sahip olmak için ayaklanmak ve sonra 
da bağımsızlıklarını korumak zorundadırlar. Sizin alçak 
gönüllü ve eğitimsiz köleniz ben, devrimin ve bağımsız
lığın büyük anlamını anlatmaya yeteril değilim. Büyük 
bir alçak gönüllülükle Amerikan devriminin örneğini iz
leyerek benim 400 milyon Çinli vatandaşıma, onların 
onay ve kabullerine aşağıdaki politikaları sunmak istiyo
rum: Tanrı ve evren şahittir ki;

1. Çin, Çinlilerin olacaktır; yoldaşlarımız Çin’i, Çinlile
rin Çin’i yapmak zorundadır.

2. Hiçbir yabancı, Çinlilerin haklarını zerre kadar ihlal 
etmeyecektir.

3. Mançuiara itaat etmeyi gerektiren bütün yükümlü
lükler kaldınlacaktır.

4. Mançular tarafından kurulmuş olan barbar Pekin 
yönetimi ortadan kaldırılacaktır.

5. Çin’de yaşamakta olan Mançular kovulacak ya da 
öldürülerek İntikam alınacaktır.

6. Yaşlanmış otokratik monarşik sistemle yolları ayır
mak için Mançu irnnaratoru öldürülecektir.

7. Devrimimize düşman olan bütün Çinliler ve yabancı 
ülkeler düşman olarsk değerlendirilecektir.

8. Yönetimin karargâhı olarak meri<ezî bir hükümet 
kurulacaktır.

9. Ülke eyaletlere bölünecektir. Her bir eyalet, ülkeyi 
temsil etmek üzere geçici bir başkan seçecek olan genel 
bil- temsilci belirleyecektir. Çeşitli bölge ve valiliklerden 
temsilciler kadar biı de başkan vekili seçilecektir.

10. Bütün erkek ve kadınlar cinsiyetlerine bağlı ol
maksızın yurttaş otamaklardır.

11. Ülkedeki bütün insanlar askeriik hizmeti görmeye 
yükümlü olacaklardır.

12. Herltes ülkesine sadık olacaktır.

13. Herkes vergi ödeyecektir.

14. Kadın ve erkek bütün İnsanlar eşit olacaktır. Soy
lular ve halk arasında aynm olmayacaktır.

15. İnsanların verilemeyen ve geri alınamayan hakları 
tanrıdandır. İnsanlar bu türden haklara sahiptir.

16. Yaşam, özgüriük ve diğer bütün kazanımlar doğal
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haklardır.

17. Kimse konuşma, düşünme ve basın özgürlüğünü 
İhlal etmeyecektir.

18. İnsan hakları garanti altına alınacak ve en geniş 
kamu tarafından kabul görecektir. Yönetim, halkın rıza
sını almak zorunda olacak ve İnsan haklarını korumak 
İçin yetkiye sahip kılınacaktır.

19. Yönetimin insan haklarına müdahale ettiği hemen 
her zaman halk güvenlik ve mutluluğunu garanti altına 
almak İçin yönetime karşı ayaklanma hakkına sahip ola
caktır. Güvenlik ve mutluluk temin edildiğinde, kamu 
tartışmalan ile halk, haklannı ve ayncalıklarını yeniden 
tanımlayacak ve yeni bir yönetim oluşturacaktır. Bu da 
halkın hakkıdır. •

Dong M engh u i'n in  (Dung  
M inghuiy) M anifestosu

Sun Yat Sen’in 1905’de biraraya getirmeyi 
başardığı birçok küçük devrimci grup, Dong

Minghuiy’ı (Devrimci ittifak) oluşturdular. Aşağıda, 
bu ittifakın iktidara gelinmesi durumunda 

açıklanması düşünülen ve devrimci isyanlar 
sonucunda kurulması başarılan, askerî yerel 

hükümetlerce de kullanılan manifestosu.

Şimdi ulusal ordu, amacı 260 yıllık bir barbarlık pisliği
ni temizlemek ve 4000 yıllık baba topraklarımızı yeniden 
düzenlemek ve 400 milyon İnsanımızın refahını sağla
mak olan askerî hükümetini kurmuştur. 8u yalnızca as
keri hükümetin kaçınılmaz görevi değil, aynı zamanda 
bütün vatandaşlarımızın kendi sorumlulukları olarak da 
kabul etmeleri gereken bir iştir. Hatırlatırız kİ, ülkemizin 
kuruluşundan beri Çin’i daima Çinliler yönetmiştir; her 
ne kadar zaman zaman yabancı insanlar bu egemenliği 
ga-jpetmişlerse de atalarımı/ ülkeyi gelecek nesillere 
bırakabilmek İçin onları söküp ataıak Çinlilerin egemen
liğini yeniden tesis edebilmişlerdir. Şimdi Han halkı (ya
ni Çinilin,) kuzeydeki t>arbarları yok etmek üzere haklı 
(yani vatansever) bir ordu çıkardı. Bu, öncüllerimiz tara
fmdan bize bırakılan kahramanca İşlerin devamıdır. (...); 
aramızda bunu anlamayan hiçbir Çinli yoktur. Fakat eski 
nesillerin yapmış olduğu devrimler, Ming Hanedanı ve 
Taiping cennet mekân krallığı gibi, yalnızca barbarların 
sökülüp atılması ve Çin egemenliğinin yeniden tesisi 
ile ilgili oldu. Bunlardan başka bir değişiklik yapmaya 
çalışmadılar. Bugün biz eski zamanlardaki o İnsanlar
dan farklıyız. Barbar egemenliğini söküp atmanın ve 
Çin’i yeniden kurmanın yanısıra ulusal politikayı ve hal
kın geçim koşullarını da değiştirmek gerekmektedir. Bu 
amaca ulaşmak için her ne kadar sayısız yol ve araç 
varsa da onlann tümünü birbirine bağlayan temel ruh, 
özgürlük, eşitlik ve kardeşliktir. Bu nedenle eskiden 
kahramanların devrimi vardı, fakat bugün ulusal bir dev
rime sahibiz. “ Ulusal devrim” ülkedeki bütün insanlann 
özgürlük, eşitlik ve kardeşlik ruhuna sahip olacağı anla
mına gelir, ki devrimden herkes sorumlu olacaktır. As
kerî hükümet onlann aracıdır. Şimdiden, askeri hükü
metin sorumluluğu halkın sorumluluğunda olacaktır ve 
askeri hükümetin başanlan halkın başanlan olacaktır. 
Şu halde eşgüdümlenmiş bir akıl ve fiili işbirliği ite 
askeri hükümet ve halk, görevlerini yerine getirecektir.

Bu nedenle en içten dileklerimizle dünyaya mevcut 
devrimin taaiûğını ve ulusun gelecekteki yönetimi için 
temel planı ilan ediyoruz.

1. Tatarların sürülüp çıkartılması: Bugünün Mançula- 
n, esas olarak, büyük duvann ötesindeki doğulu barbar
lardır. Ming hanedanı sırasında sıklıkla sınır karışıkiıkla- 
nna neden oldular; daha sonra Çin karmaşık bir duruma 
düştüğünde Shankoikuan’ın içlerine sızdılar, Çin’i istila 
ettiler ve Çinli halkı köleleştirdiler. Onlara karşı gelen 
yüzbinlerce insan öldürüldü ve Çin halkı 260 yıl ulus 
oimayan bir halk topluluğu olarak yaşadı. Mançu yönetl-

Üstte: 1900’de demiryollarına sabotaj yapan köylüler. 
Altta: Taiping ayaklanmasını bastıran ve Çin 

donanmasını kuran L i Hongzhang (Li Hunğcanğ).

minin tanımsız gaddarlık ve tiranca davranışları, onlan 
uçuruma getirdi. Onlara karşı kurulmuş olan ulusal ordu 
ile bu yönetimi alaşağı edeceğiz ve egemenlik hakları
mızı geri alacağız. Karşı gelme cüretini gösterenler acı
masızca boğazlanırken, yüreğinde değişiklik olan ve 
saflanmıza katılan Mançu ve Çinli askerier genel affa 
tabi tutulacaklardır. Manchuların egemenliği sırasında 
vatan haini olan Çinliler de aynı davranışa maruz kala
caklardır.

2. Çin'in yenilenmesi: Çin, Çinlilerindir. Çin hükümeti 
Tatariann sürülüp çıkartılmasından sonra, Çinlilerin eli
ne geçmelidir. Ulusal devletimizi yeniden oluşturmak 
zorundayız. Shih Ching-Hang ya da Wu-San-kuci gibi 
(her ikisi de vatan hainidir) davranma cür’etini gösteren
ler bütün ülkeyi karşılarında bulacaktır.

3. Cumhuriyetin kurulması: Bir cumhuriyet yönetimi 
oluşturabilmek için devrimimiz eşitliğe dayanmaktadır. 
Bütün halk eşittir ve siyasal haklara sahiptir. Başkan, 
ülke halkı tarafından genel bir biçimde seçilecektir. Par
lamento, ülke halkı tarafından genel oyla seçilmiş üye
lerden oluşacaktır. Çin Cumhuriyet anayasası emredici
dir, herkesi bağlar. Her kim kendini bir monark yapma 
cür'etine kapılırsa bütün ülkeyi karşısında bulacaktır.

4. Toprak mülkiyetinde eşitlik: Uygarlığın zenginliği 
ulusun bütün bireyleri tarafından eşit bir biçimde payla

şılmıştır. Ekonomik ve toplumsal örgütlenmemizi dü
zeltmeli ve ülkedeki bütün topraklann değerini belirie- 
meliylz. Toprağın mevcut bedeli, sahibi tarafından alı
nacak fakat devrimden sonraki reform ve toplumsal 
düzenlemelerden doğan bütün değer artışları, İmpara
torluktaki her bir ailenin İyi bir biçimde desteklenebile
ceği, her bir bireyin doyurulabileceği, kimsenin iş gü
vencesinden yoksun bırakılmayacağı sosyalist bir dev
let yaratmak için, bütün halk tarafından paylaşılan, dev
lete ait olacaktır. Tekel kurarak halkın geçim koşullannı 
kontrol etmeye kalkanlar sürgüne gönderilecektir. •

Ç in'de P artile raras ı K avg a
LENİN

Cumhuriyet’in ilanından sonra, Lenin’in 3 Mayıs 
1913’de Pravda'da yayınlanan Çin 

Parlamentosu’ndaki siyasal partilerini analiz eden 
makalesi

Çin halkı, eski, ortaçağ düzenini ve o düzeni sürdüren 
hükümeti devirdi. Çin'de cumhuriyet ilan edildi. Hare
ketsizliği ve durgunluğu, tüm uluslann kara-IOO'lerinI 
uzun süre sevindirmiş oian bu büyük Asya ülkesinde 
İlk parlamento, ilk Çin parlamentosu seçildi, haftalar 
önce toplantı ve çalışmalara başladı.

Çin pariamentosunun birinci meclisinde, Sun Yatsen'i 
destekleyenler, Kuomintang Partisi, “ ulusalcılar” kü
çük bir çoğunluğa sahip. Bu partinin özünü Rus gerçek
leriyle belirtebilmek İçin, radikal halkın cumhuriyetçi 
partisi, demokratik parti demek gerekiyor. Parti, ikinci 
mecliste büyük bir çoğunluğa sahip.

Bu partinin karşısında olan öteki partiler, kendilerine 
“ radikaller” falan diyen daha ufak, ılımlı ya da muhafa
zakâr partiler. Gerçekte bütün bu partiler, gericilerin, 
yani bürokratların, toprak sahiplerinin ve gerici burjuva
zinin partileri. Bütün hepsi, giderek bir diktatörün yön
temlerini benimseyen geçici Devlet Başkanı Anayasal- 
Demokrat Yüan Şlh-key'I destekliyorlar. O, bugün bir 
Anayasai-Demokrat, ama dün bir monarşistti; bugün 
devrimci demokrasi zafer elde ettiği için, bir cumhuri
yetçi oldu; yarın monarşisi bir devletin başı olma, yani 
cumhuriyete İhanet etme niyetindedir.

Sun Yat-sen'in partisini, Çih'In sanayi ve ticaret yö
nünden en çok gelişmiş, Avrupa’nın en çok etkisi altın
da kalmış, en İleri bölümü olan güney kesimi destekliyor.

Yüan Şlh-key'i tutan partiler ise Çin’in geri kalmış 
kuzey bölgesine dayanıyoriar.

İlk çatışmalar, şimdilik Vüan Şih-key'in kazanmasıyla 
sona erdi; Yüan Şih-key, bütün “ ılımlı” (yani gerici) 
partileri birieştirdi, “ ulusalcılar'’dan bir grubun aynlma- 
sını sağladı, kendi adayını böylece birinci meclisin baş
kanlığına seçtirmeyi başardı, pariamentonun arzusuna 
karşın, “ Avrupa''dan, yani AvrupalI milyarder akbaba
lardan borç aldı. Borç anlaşması çok ağır, açıkçası tefe
ci koşullanyla İmzalandı; borç tuz tekelinin gelirleriyle 
karşılanıyordu. Bu borç, Çin'i, kâr sözkonusu olduğu 
zaman, hangi ulusun olursa olsun özgüriüğünü boğaz
lamaya hazır olan, yağmacı ve en gerici Avrupa burjuva
zisine zinclrieyecektlr. 250 milyon rubleyi bulan bu borç, 
Avrupa kapitalistlerine devcesine kârlar vadediyor.

Burada da, Avrupa burjuvazinin, Avrupa işçi sınıfına 
karşı duyduğu gerici korku ile Çin'in gerici sınıfları ve 
tat>akaları arasında bir ittifakına tanık oluyoruz.

Bu ittifaka karşı savaşım. Sun Yat-sen'in partisi için 
pek de zor olmayacak.

Bu partinin zayıf yanı ne? Zayıf yanı, Çin halkının 
geniş kesimlerini henüz yeter ölçüde devrime çekebil
miş olmamasında. Çin'in işçi sınıfı pek küçük. Bu ne
denle Çin, demokratik devrimin tamamlanması İçin, bi
linçle ve kararlılıkla savaşacak ileri bir sınıfa sahip değil. 
İşçi sınıfının kimliğinde bir öndere sahip olmayan köylü
ler de hareketsiz, bilinçsiz, siyasete karşı İlgisizdir ve 
korkunç ölçüde eziliyor. Eski ve baştan sona kokuşmuş 
monarşinin devrimci bir biçimde düşürülmesine karşın, 
cumhuriyetin zaferine karşın, Çin'de genel oy yok. Par
lamento seçimleri, mülk temeline dayalı olarak yapıldı;
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ancak, değeri 500 rubleden az olmayan mülke sahip 
bulunanlann oy hakkı vardıl Geniş halk yığmlannın, 
Çin Cumhurlyetl'ni canlı biçimde desteklemeye ne ka
dar yetersiz ölçüde çekllebildiğini, bu da gösteriyor. 
Yığınların bu tür bir desteği olmaksızın, örgütlü ve sağ
lam bir Heri smıf olmaksızın cumhuriyet sürekli olamaz.

Her ne olursa olsun, önderleri Sun Yat-sen’in i>elli- 
başlı eksikliklerine (proletarya desteğine sahip olmama
nın yarattığı düşçülük ve kararsızlık) karşın, Çin’de dev
rimci demokrasi halkı uyandırma, özgürlüğü ve tam de
mokratik olan kurumlan güven altına alma yönünden 
epey iş başarmıştır. Sun Yat-sen'in partisi, gittikçe daha 
geniş Çin köylü yığmlannı harekete ve siyasetin içine 
çekerek (o ölçüde ve o oranda) Asya’da büyük bir ilerle
me ve İnsanın gelişmesi öğesi haline geliyor. Ülkedeki 
gerici güçlere dayanan siyaset dolandıncılannın, serü
venlerinin ve diktatörlerinin elinden nasıl bir yenilgi ta
darsa tatsın, bu partinin çalışmalan hiçbir zaman boşa 
gitmeyecektir. •

Yeni B ir Çin Toplumu 
Doğuyor

MARY CLABAUGH WRIGHT

Yale Üniversitesi tarih profesörü Mary C.Wright'in, 
derinlemesine araştırmalara ve kısmen doğrudan 

gözlemlere dayanarak, Çin’de 1900-1911 
dönemindeki dönüşümlere ilişkin olarak 

yazdıklanndan...

1900'den sonra Çin, hem bazı güçlerin İmparatorluk 
reformlarını başlatması, hem de bu reformlann getirdiği 
değişiklikler sonucunda, pek çok yönden yepyeni bir 
dünya haline gelmekteydi. (...)

GENÇLİK

Çin’de devrimin ilk aşamasında pek çok yönden önem 
kazanan en önemli grup, öğrenciler ve genel olarak 
gençlikti. Çin'in uzun tarihinde pek çok ayaklanmalar 
olmuştu. Fakat 1900'den sonra, başlıca yeni okullardan 
genç insanların önderliği ele geçirmesi yeni bir olaydı. 
Gençlerin, kendilerinden önceki nesil tarafından onlara 
sunulan dünyadan hoşnut olduklan düşüncesi, bir Batı 
yanılsamasıydı. Banş zamanlannda olsun, kriz dönem
lerinde olsun, her yerde olduğundan daha çok, yaşlılı
ğın otoritesine boyun eğmek zorunda olduğu bir ülkede 
gençliğin -kesinlikle güçlüklerle dolu bir yaşam deneyi
minden ve dünyayı olduğu gibi kabul etme alışkanlığın
dan yoksun oiuşlanndan dolayı- ülkede aniden en ener
jik güç olması gerçeğinin önemini, bu yanılsama gizle
miştir. Sonunu henüz göremediğimiz Çin gençlik hare- 
Iceti 1919'dan ziyade bu dönemde başlamıştır. D ördün
cü Mayıs Hareketi, başlangıcı değil ama ikinci basama
ğıydı. Akıl, cesaret ve amaçları uğruna ölüme karşı ka
yıtsızlıkları, yeni gençliğe sayılannın çok ötesinde bir 
nüfuz gücü vermişti. Onlardan, biri, bir okul öğretmeni 
olarak tüm bir ilçeyi harekete geçirebilirdi. Onlardan 
}lri, bir askerî eğitim okulunda veya ordu biriminde, 
ler yerde ortalıkta dolaşan ateşli, fakat genellikle şekil
siz fikirlere biçim verebilirdi. Aynı zamanda, toplumsal 
(onum ve eğitim görmüşlere saygı geleneğinin olduğu 
]lr ülkede sahip oldukları itibar, onlara kabul etmeseler 
)lie, eski seçkinlik havasına benzer bir nitelik veriyordu.

Çok iyi bilindiği gibi, politik olarak aktif gençlik; pek 
?ok reformcu ve devrimci örgütlerin ve gazetelerin bu- 
unduğu Japonya’da öğrenim görmekteydi. Aynca, gü- 
leybatı Çin’den gelen bazı gençler, yeni fikirierini; oku- 
lukian İngiliz ve Fransız kitaplannda yeralan Batı Avru- 
3a kökenli radikal ve liberal fikirierle İngiliz ve Fransız 
lömUrgecIlerin yeril halka karşı davranışları arasındaki 
felişkiyi yaşadıktan İngiliz Burma’sında ve Hindiçini’- 
ıde edinmişlerdi. Amerika veya Avrupa’da eğitim gö
renler genellikle daha gençti. Onlar, Çin politikasının 
İZ ilgilendiği ülkelere yaygın bir şekilde dağılmışlardı. 
Teknik konularda öğrenim görmeye eğilimliydiler ve ge- 
lelllkle o zamandaki devrimci hareketle olan ilgileri sı-

Üstte: Sun Yatsen'in, İmparatoru tahttan çekilmeye 
ikna etmesi koşulunu yerine getirmesinden sonra 
Cumhurbaşkanlığını devrettiği Yuan Shikai (Yüen 

Şikay). Ortada: Taiping ayaklanmasını bastırmak üzere 
Ingiltere tarafından Çin'e gönderilen Charles Gordon 

(Çinli Gordon). Altta; İmparatorluk simgesi at 
kuyruğunun Cumhuriyet sonrası kesilmesi.

nırlıydı.

KADINLAR

Kızlar ve genç kadınlar devrimci harekette önemli 
bir rol oynadıla,'. Eytemcilerin çoğu İmparatoriuk re- 
formlanyla oluşturulan yeni kız okullanna veya variıklı 
yüksek memurlann teşvik etmek için çok şey yapmış 
oldukları özel okullara devam ediyoriardı. Daha birkaç 
yıl öncesine kadar iyi aile kızlan olarak aile yakınlarıyla 
içiçe bütün yaşamlannı tükettikleri Kanton’da, kız öğ
renciler 1908'de Tatsu Maru olayı üzerine yurtsever 
gösterilere katıldılar. Beyaz matem elbisesi İçinde ve 
“ ulusal alçalış” yazılı bantlarıyla binlercesinin mitinge 
katılmak üzere akademiterden yürüyüşe geçtikleri kay
dedildi. 6 Nisan'da Kanton'un diğer kadınlanyla bir Ulu
sa l A lçalış Topluluğu  oluşturmak üzere birleştiler. Heye
canın doruklara çıktığı bu mitinglerde kendilerinden geç
meleri; protestonun son aşaması olan intihara doğru 
bir adım olarak, ülkeleri için duyduktan ümitsizliğin de
rinliğini gösterdiği şeklinde yorumlandı. Gazetelerde dra
matize edilen fakat gerçeği ifade eden bu haberierin, 
devrin devrimci ateşliliğine katkıda bulunduğunda şüp
he yoktur.

Oldukça muhafazakâr olan Foochow'da bile kızlar mü
cevherlerini bağışladıklan bir yurtsever topluluk oluş
turdular ve devrim patladığı zaman Kanton'un kız öğ
rencileri gibi savaşma hakkı için mücadele ettiler. Mi
tinglerde, çıtıpıtı, narince, yorgun, fakat kararlı bir görü
nüm sunuyoriard). Eski geleneklerin kısa zamanda çök
tüğü Şangay’da 1910’da okullu kızlar ve öğretmenleri 
tarafından iyi disipline edilmiş olan militan, muhalif, 
milliyetçi bir gösteri dalgası yükseldi.

Çin'in yeni feminizmi farktı biçimlere büründü. Wuc- 
hang'da devrim patlak verdiği zaman, devrimci cepheye 
giden Kanton bölgesinin kayıkçı kadınlan muhtemelen 
savaştaki Çin blriiklerine atanmış ilk hemşirelerdi. Öte 
yandan, saray kadınlarının okuduğu söylenen yeni ga
zetelerden biri olan Bei J lng  Nü Pao (Pekin Kadınları) 
tüm insanlann eşitliği üzerine bir dizi makale yayınladı. 
(...)

ULEMA

Yüzyıllar boyunca Çin uleması Sınav Sistemi ile devlet 
dairelerine hükmetmişti. Statülerinin getirdiği birçok 
maddi ve manevi ayncalıkian vardı: yüksek kültür üze
rindeki fiili tekelleri, serbestlik, büyük saygı ve hürmet, 
betirii yasal muafiyetler ve topraklannı artırma fırsatlan. 
Onlar, eski düzende en yüksek refaha sahip toplumsal 
katmandı. Burada sorulması gereken, bu sınıfın 1900'ter- 
den sonra önemli değişimlere uğrayıp uğramadığı ve 
uğradıysa bu değişimin hangi yollarla olduğudur. 19. 
yüzyıl ve öncesi aydınlarının, 1930 ve 1940'tardaki araş
tırmalarda söz edilen aydınlardan çok farklı olduğunu 
gösteren yeterli sayıda çalışma vardır. Sözü geçen ay
dın sınıfın dönüşümü olayı, 1900'lerden sonra başlamış 
ve ani bir gelişim göstermiştir. 1905'te sınav sisteminin 
kaldırılması bulunduklan konumun ana temelini tahrip 
etmiştir. Onlar bunu çok çabuk farketmişler ve çocukla
rını, saygınlığı yükselen yeni meslekler ve İşler için 
ve oldukça farklı bir devlet yapısında yeralabllecek yeni 
kadrolar için hazırlayarak bu değişime ayak uydurmuş
lardır. 1949 yılına kadar toprak kiralan yüksek olmasına 
rağmen, çok az ulema ailesi yalnız bununla geçinebili
yordu. Bazı ulema ailelerinin elindeki büyük topraklar 
da, erkek çocuklara eşit olarak bölüştürülmesi ve kız 
çocuklara çeyiz olarak verilmesinden dolayı parçalanı
yordu. Bu süreç yeni değildi: yeni olan, başka işlerin 
ve gelir kaynaklannın elde edltebiilrtiğiydl.

Fertlerinden biri modern işletmelerde yatınmcı, yeni 
orduda subay veya radikal bir öğrenci olmayan ulema 
ailelerine artık nadir olarak rastlanabiliyordu. Ulema za
manın ana akışından tecrit edilmiş görünmüyordu. Ga
zete okuyorlar ve yayın yönetmenlerine mektuplar yazı- 
yoriardı. Özerk demeklerde liderdiler ve eyalet meclisle
rine hükmediyoriardı. Kayıtlar, bu örgütlerin batı yayıl
macılığına direniş, toplumsal reformlar, anayasal yöne
tim gibi günün büyük milli meseleleri üzerinde yoğun
laştığını göstermektedir. (...) •



Modem Sosyalizm

Çin Devrlmleri
19irde Mançu hanedanı devrildi ve 19. yüzyıl sonlanndan başlayarak, yeni kuşak Çin 
aydınlannın başlıca toplumsal ve siyasal ideali olan, Çin’in geleceğine ilişkin bütün projeleri 
taçlandıran Çin tarihindeki ilk cumhuriyet kuruldu. Bu cumhuriyetçi Çin tasavvurunun 
gerisinde geleneksel Çin’in emperyalist dünya ile girdiği karşılıklı ilişkilerin kimi paradoksal 
etkileri bulunuyordu. 1840’lar ve 1850’lerde İngiltere ve Fransa’nın Çin’i özel olarak yapılmış 
limanlar aracılığıyla uluslararası kapitalist pazara açmaları, durağan Çin ekonomisi içinde 
yatınma dönüştürülemeyen sermaye birikiminin yatınlacağı yeni alanlar yaratarak, bir ticaret 
huıjuvazisinin gelişimini sağlamıştı. Şangay, Tienjin, Kanton gibi, “anlaşmah liman” kentlerinde 
yoğunlaşan ekonomik faaliyetin sonucu olarak, insanlann ve mallann taşınması için kentler 
arasında buharlı gemilerin işletildiği su ve demiryollan şebekesi geliştirildi, haberleşme 
gerekleri dolayısıyla elektrikli telgraf yaygınlaştı. İmparatorluk içinde iletişim olanaklan 
karşılaştınimalı olarak haftalardan saatlere indi. Kentlerde gazete yayınlan ve telefon 
aracılığıyla da haberleşme olanaklan arttı ve bir kamuoyu mekanizması oluştu. Batilı 
bankalann finanse ettiği Çin bankalanndan alınan krediler sanayiin sermaye açığını kapatırken, 
liman kentlerinde Batılılann kurduklan fabrikalarda dünyanın dört bir tarafından akan 
teknolojinin sunduğu örneklerle, bakımdan onanma, montaj ve kısmi imalata, buradan taklit 
ve özgün üretime doğru ilerleyen bir yerli sanayi atılımı da gerçekleşti. Ancak bu gelişme 
eşitsizdi ve Çin’in iç kırsal bölgelerine yalnızca meta ticaretinin sızabildiği nispette 
yansıyabiliyordu. Yaklaşık bir fikir vermesi bakımından 1914 ile 1918 arasında Çin’de gayri 
safi miUi hasdanın yüzde 1.4’ünün sanayiden, yüzde 66’sımn tanmdan ve yüzde 9.2’sinin 
geleneksel ticaretten, geri kalanının ise muhtelif faaliyet dallanndan sağlandığını kaydetmek 
gerekir.

Böylece Çin, bir yandan yabancı kapitalizmin sermaye ihracı yoluyla uluslararası mali sermaye 
sistemine bağımlı küınır ve Asya’daki geleneksel egemenlik konumunu yitirirken, öte yandan 
modem hayat pratiklerini ve modem siyasal fikirleri devralmaya başladı. 20. yüzyıl başlarken 
hükümdarlığın kamu düzeni hayU ciddi reformlar geçirmişti: kamu görevleri için sınav sistemi 
lağvedilmiş, modem tarzda eğitilmiş bir ordu erkanı yetiştirilmesine girişdmiş, ticaret odalan 
ve borsalar kumimuş, kırsal bölgelerde öz yönetim için meclisler oluştumimuş, 1910’da 
gerçekleştirilen bir siyasal reformla da yansı iki dereceli bir seçim, yansı ise atamayla 
belirlenen bir çeşit parlamento kumimuştu. Şangay ve Tienjin gibi büyük ticaret limanlan ve 
sanayi kemlerinde gelişme daha da hızlı seyretmiş, ilköğretim yaygınlaştınimış, şehir içi 
ulaşım, şehir suyu şebekesi tesisi vb. modem şehircilik ve yerel yönetim uygulamalanna 
girişilmişti. Bu reform dalgası içinde, geleneksel eğitim ile devlette makam sahibi olma 
arasındaki bin ydhk iUnti de koptu. Artik seçkinlere dahil olmak için gereken bilgi, Japonya 
ya da Batı’da okumayı gerektiriyor ve geleneksel eğitimden çok daha pahalı olan bu yeni 
eğitim, kökenleri bakımından buıjuvaziye yakın olan ya da doğrudan doğmya burjuvazi 
içinden gelen Ban normlannı benimsemiş yeni bir aydınlar katmanının doğmasını sağlıyordu.

Nihayet 1900’lerin ilk on yılı içinde Çin için tamamen yeni olan, bir başka gelişme de 
kendisini gösterdi. İlk işçi sendikalannın kurulması, kadınlann eğitiminin yaygınlaşması ve 
bütün Çinlilerin yerel dillerinin yanısıra konuşacaklan bir “ulusal dil”in oluşturulması 
gerçekleşti. Böylelikle Çin’in 20. yüzyıldaki bütün tarihini belirleyecek olan ve kimi zaman 
örtüşen kimi zaman kopuşan ve uluslararası güç dengelerine göre, çapraşık ilişkiler içinde 
gelişen iki ideolojik güç: milliyetçilik ve komünizm, maddi ve manevi dayanaklanm edindiler, 
ve birbirlerinin peşisıra ve birbirlerini besleyerek sahneye çıktdar: önce Sun Yatsen’in 
milliyetçiliği, sonra Mao’nun Komünizmi.

Devrimci Cumhuriyetçilik
Çin’de hanedanlann sonunu getiren 1911 Devriminin önderleri, Çin’deki ilk modem milliyetçi 
hareketin de kumculanyddar. Kendi burjuva kökenlerinin ve batılı eğitimlerinin sonucu olarak, 
geleneksel ilişkiler alanından çıkmaya başlamış olan Çin’in ideal hayat tarzının bir burjuva 
cumhuriyeti içinde ifadesini bulacağı düşüncesi, reformlar çağında yetişmiş olan aydıniann 
büyük çoğunluğu tarahndan paylaşılıyorduysa da, bu hedefe nasıl vanlacağı konusunda 19. 
yüzyılın sonunda ortaya çıkmış olan görüş aynlıklan hâlâ geçerliğini komyordu. 20. yüzyılın 
hemen başında bir yıl arayla, hem reformcu hem devrimci kanadann temel görüşlerini ifade 
eden önemli kitaplar yayınlandı. Reformcu kanadın önderi Kang Youwei, Hankou 
ayaklanmasının başansızlığa uğramasından sonra, Hindistan’a gitmiş ve temel siyasal görüşlerini 
yeniden gözden geçirmek gereğini hissetmişti. Bu süreçten, modem dünyayı Konfiçyüs 
öğretisinden hareketle yommlayan Datongshu (Büyük Cemaat Kitabı) doğdu. Kitabın 
merkezinde yeralan Datong, Konfiçyüs’e atfedilen kimi metinlerde, gelecekte ailenin ve devletin 
tamamen ortadan kalkacağı ideal bir “büyük cemaat”i adlandırmak için kullanılan bir 
kavramdır. Kang, modem teknolojinin bütün dünyanın tedrici bir toplumsal evrim sonucunda
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Mao Zedong, Çin kinndaki sınıf mücadelesinin ÇKP 
ve Guomindang içinde yolaçtığı tartışmalar sırasında, 
bir devrimci ayaklanma halini almış olan köylü 
birlikleri hareketinin Çin devriminin asıl gücü ve 
kendine özgü özelliği olduğunu herkesten önce 
kavramıştı. Köylülerin toprak ağalarına mütegallibe ve 
mahalli zorbalara karşı giriştikleri terörü kınayanlara 
Mao şu karşılığı veriyordu: "Dr. Sun Yatsen’in kırk yıl 
boyunca yapmak İsteyip de yapamadığı şeyleri, 
köylüler birkaç ay içinde yaptılar... Eskiden eşraf 
tarafından hor görülen, ayaklar altında çiğnenen, 
toplumda yeri ve söz hakkı olmayan herkes şimdi 
cesaretle başkaldırdı. Bunlar şimdi kasaba ve köylü 
birliklerinin başındalar ve bu biriikleri korkulan ve 
sayılan bir şey haline getirdiler. Kaba nasırlı 
yumruklarını kaldırarak eşrafın başına indirdiler. 
Mütegallibenin boynuna ip, kafasına da kağıttan uzun 
külahlar geçirerek köylerde dolaştırıyorlar Eşrafın 
kulaklarının suçlayıcı, sert ve acımasız sözlerle 
tırmalanmadığı tek b ir gün bile geçmemektedir”
(üstte). Li Hua’nm Kül<reyiş adını verdiği ağaç baskı 
da köylülerin bin yıllık öfkelerini kusmaya 
hazırlanışlarını grafik b ir tarz içinde resmediyor 
(solda).

bu tür tek bir “büyük cemaat”e dönüşebileceğine, ancak bunun için özel mülkiyetin de 
temelinde olduğunu düşündüğü aile kurumunun ortadan kaldırılması gerektiğine inanıyordu. 
Devrimci cumhuriyetçiler kadar, reformcular da Fransız devriminden etkilenmişlerdi. 
Datongshu’nun yayınlandığı 1902’de Kang’ın en yakın çalışma arkadaşı olan liang Qichao, 
giyotinde ölen ve tarihsel eyleminin, toplumsal bir devrimin gerçekleşmesinin hanedan 
değişikliğini gerektirmediğini kanıtladığını düşündüğü Girondin önder Madam Roland’ın 
biyografisini yayınladı. Ertesi yıl ise, Zou Rong’un devrimci bir manifesto niteliğindeki 
Devrimci Ordu kitabı yayınlandı. Kitapta Mançu yönetimi ile herhangi bir uzlaşma girişimi 
kategorik olarak reddediliyor, amacından bağımsız olarak devrim fikrinin kendisi 
savunuluyordu, Kitap Mançu’ların ülke dışına sürülmesini, İmparator’un idamını, seçilmiş bir 
genel meclisin oluşturulmasını, bütün erkeklere askerlik yapma yükümlülüğü getirilmesini, 
kadınlara erkeklerle eşit haklar verilmesini, düşünce ve basın özgürlüğünün, halkın haklarını 
ihlal eden hükümetlerin gerekirse zorla devrilmesi hakkının tanınmasını savunarak bitiyordu.

Devrimci Ordu Şangay’ın İngiliz yönetimindeki bölgesinde yayınlandı. Ancak devrimci 
cumhuriyetçiliğin asıl merkezi Japonya’daki Çinli öğrencilerdi. 189#^da gönderilen 13 
öğrencinin sayısı her yıl kadanarak artmış ve 1905-06 öğrenim yıhnda 8 bine ulaşmıştı. O 
güne kadar, büyük ölçüde gizli örgütlerin fikirlerden daha çok baskın teknikleriyle ilgilenen 
üyeleriyle haşır neşir olan Sun Yatsen, bu genç aydınlar dalgasının meydan okuması 
karşısında, düşüncelerini teorik kalıplar içerisinde formüle etmek zorunda kaldı ve sonraki 
yıllarda Çin tarihini biçimlendirecek en önemli siyasal partilerden Guomindang’m  çekirdeği 
sayılan Tungmenghui’yi (Devrimci İttifak) kurarak belirli bir programa sahip bir cumhuriyetçi 
siyasal hareket oluşturmaya girişti. Sun’un programı, Çin buıjuvazisinin ve aydınların 
taleplerini Sanmınchui (Üç Halk İlkesi) olarak mümkün olan en basit ve temel ilkeler



biçiminde ifade ediyordu. Bu ilkeler, milliyetçilik, demokrasi ve halkm refahmdan ibaretti. 
Milliyetçilik, yabancüann Çin’de sahibolduklan imtiyazların ellerinden almması; Çin’in bütün 
modem devletler gibi egemen ve muktedir kümması; disiplinli bir ulus olarak birleşerek savaş 
ağalığınm tasfiye edilmesiydi. Halk Demokrasisi, hükümetin halkm hizmetkarı olması, yetkinin 
en aşağıda köyden başlayarak yukarıya çıkması ve halkm okuma yazma ve oy kullanmayı 
öğrenmesiydi. Halkın refahı ise, toprağın işleyene ait olması, temel sanayilerin 
toplumsallaştıniması, sanayileşme ve yeniden inşa çabalarıyla alt yapılann kurulmasının 
hükümetin yükümlülüğünde bulunmasıydı. Sun ölünceye kadar hiçbir zaman birarada 
yayınlanmış olmayan bu düşünceler onun görüşlerini yansıtan Min Bao (Halkın Gazetesi) 
aracılığıyla yaygmlaştmldı.

1911 Devrimi

Çin’de anti-Mançu hareket, 19H ’de gelişmesinin doruğuna çıktı. Çin İmparatorluk hükümetinin 
lankou’daki demiryollannı millileştirerek bir yabancı konsorsiyumla ortaklaşa işletmeye 
brar vermesi üzerine demiryollanna para yatırmış olan Zechuan’ın tüccar, eşraf ve yerel 
toprakbeylerinin başlattıklan gösteriler bütün eyalet çapında bir başkaldırıya yol açtı. Aynı yıl 
patlak veren Vuhan ayaklanmasının başarıya ulaşarak yerel iktidan ele geçirmesi, bunun 
jeşisıra, devrimcilerin Hankou’yu ele geçirmeleri sonunda başkaldm bütün ülkeye yayılmaya 
başladı. Bu sırada ABD’de Colorado’da bulunan Sun, Çin’deki hareketle telgrafla kurduğu 
irtibatı şifre anahtarlannı çözemediği için yitirince, Vuhan’daki başanlı ayaklanmayı ancak 
gazetelerden öğrenebildi ve yirmi günlük bir yolculuğun ardından Şangay’a ulaştı ve 
'Janking’de toplanan temsilciler tarafmdan geçici devlet başkanı ilan edildi. Ancak, İmparator 
laibinin ayaklanmalar j.atlak verir vermez başkomutanlığa getirdiği, güvenilmezliğiyle ünlü 
general Yuan Shikai, Batılılann Mançu hanedanının devrilmesini ve ülkede banş ve istikrann 
[lakim kıhnmasım istediklerini kısa zamanda farkedince elindeki askeri güce dayanarak 
imparator’a hayatı ve mülkleri karşılığında tahttan vazgeçmesi. Cumhuriyetçilere ise, 
imparator’un tahttan vazgeçmesi ve Cumhuriyet ilanı karşılığında kendisinin cumhurbaşkanı 
olması pazarlığını dayatınca cumhuriyetçiler banşçı çözüm uğruna bu tuzağa girdiler. Yuan, 
sonunda, hanedan dışından gelerek devleti kurtaran generallerin geleneğini izleyerek 
mparatorluğunu ilan edeceği firsatlan yaratmak üzere, çökmesine seyirci kalacağı cumhuriyetin 
Daşına geçti. 12 Şubat 1912’de İmparator tahttan çekildi, ertesi gün Sun geçici 
cumhurbaşkanlığından ıstifa etti. 14 Şubat’ta da Yuan onun yerini aldı. Böylece Çin’de 
Cumhuriyet kurulmuş oluyordu.

Kurulurken Çürüyen Cumhuriyet

ifeni kurulan Çin Cumhuriyeti, daha en baştan bir dizi zayıflıkla sakatlanmıştı. Başkan Yuan 
ihikai ile Guomindang arasında Cumhuriyetin geleceği üzerinde açık bir anlaşmazhk vardı, 
ifuan Shikai cumhuriyete inanmadığı gibi monarşinin restorasyonundan yanaydı, buna karşdık 
ilinde bulundurduğu yürütme gücü parlamentodan çok daha fazlaydı. Öte yandan halk, 
lumhuriyetçi bir yönetime katümak bakımından çok az politik hazırlığa sahipti. Bu şartlar 
ıltmda parlamento ile başkan arasında özellikle askeri ve sivil idarecilerin atanması ve dış 
)orçlanmalar konusunda sonunda başkanın kazandığı bir iktidar mücadelesi başladı. Şubat 
1913’te yapılan seçimlere Devrimci İttifak, Guomindang (Ulusal Halk Partisi) adıyla yeniden 
irgüdenerek katıldı ve Meclisteki 596 sandalyeden 269’unu, senatodaki sandalyelerin de 
tansından çoğunu kazandı. Yeni partinin, başkanın iktidannı sınırlayan programını

Fotoğrafta; 1912’de, Yuan Shikai’ın askerleri 
tarafından kafaları kesilen devrimciler görülüyor. 
Cumhuriyet döneminde patlak veren mücadeleler 
sırasında girişilen katliamlardan birini, o sıralarda 9 
yaşında olan ve Hunan eyaletinin Fenghuang 
kasabasında yaşayan Shen Congwen şöyle anlatıyor: 
"Çarşı, merdiven basamaklarının kirişlerinde asılı 
bırakılmış kafalarla doluydu. Merdivenler dağdan yeni 
kesilmiş bambulardan yapılmıştı. Bu kadar insanın 
ölümü karşısında hayretler içinde kalmıştım. Amcam 
‘korkup korkmadığımı sorunca’ mümkün olabildiğince 
en iyi şekilde cevaplamaya çalıştım ‘hayır, 
korkmuyorum’. Savaş ve öldürme hakkında birçok 
hikaye duymuştum "kopan kafaların dağlar gibi 
yığıldığı, kanın ırmak gibi aktığına dair (...) Şimdi 
burada bu büyük yığının içinde, daha yeni kesilmiş 
boyunlarından kanlar akan bir çok kafa var. 
Korkmamıştım ama bu insanların askerlerin onların 
kafalarını uçurmalarına nasıl izin verdiklerini bir türlü 
anlamamıştım. B ir yanlış anlama olduğunu 
zannediyordum. Babamın cevabı "Devrim”  oldu, beni 
hiçbir zaman tatmin edemeyecek b ir cevap!”



Devrimleri

Mançuların devrilip Cumhuriyet’m kurulmasından sonra 
Qcak 1912’de kurulan ilk Çin hükümeti. Sun 
Yatsen’in kendisi Amerika'dayken patlak veren 
ayaklanmadan hükümetin kurulmasına giden süreci 
anılarında şöyle anlatıyor: “ St. Louis’den geçerken bir 
gazeteden Wuchang'da Sun Yatsen’in emriyle bir 
ayaklanmanın başlamış olduğunu ve kasdedilen yeni 
Cumhuriyet’in başkanının Sun Yatsen olacağını 
öğrendim. (...) Ingiltere’ye varır varmaz, Ingiliz 
dostlarım aracılığıyla Dört Büyük Gücün Bankalar 
Konsorsiyumu ile, Mançu İmparatorluk Hanedanına 
verilen bütün borçların durdurulmasını sağlamak üzere 
görüşmelere başladım. (..)  (Bu konular] üzerinde 
anlaşmaya varmanın Dışişleri Bakanı’na bağlı 
olduğunu biliyordum, bu yüzden Wei Haiwei 
Cephaneliği müdürüne, üzerinde bir anlaşmaya 
varılması konusunda ısrarlı olduğum üç konuyu 
görüşmek üzere Britanya hükümeti ile görüşmelere 
başlaması talimatını verdim. Bu konulardan birincisi 
Oing hanedanına verilen bütün borçların iptaliydi. 
İkincisi Japonya’nın hanedana yardım etmesinin 
engellenmesi, üçüncüsüyse benim Çin’e dönüşümü 
kolaylaştırmak üzere Britanya kontrolündeki tıölgelere 
girmemi yasaklayan kararların iptaliydi. Bu konularda 
Britanya Hükümeti’nden uygun b ir anlaşma 
sağladıktan sonra, bu sefer devrimci hükümet için bir 
borç temin etmek üzere Bankalar Konsorsiyumu’na 
yöneldim. Konsorsiyum’un yöneticisinden şu cevabı 
aldım: "Hükümet handedana verilen borçlan 
durdurduğundan. Konsorsiyumumuz ancak sağlam bir 
temel üzerine kurulmuş ve resmen tanınan bir 
hükümete borç verecektir. Konsorsiyum şu anda 
sizinle birlikte b ir temsilci göndermeyi önermektedir, 
hükümetiniz resmen tanındığında görüşmelere 
başlamak mümkün olacaktır." Ingiltere'deyken 
yapabildiklerim bundan ibaretti. Sonra Fransa 
üzerinden yurda döndüm ve Paris’ten geçerken 
muhalefet partilerinin temsilcileriyle görüştüm.
Herkesten, özellikle de Başbakan Clemenceau’dan 
sempati mesajlan aldım. [Şangay’a vardığımda] henüz 
gelecekteki Cumhuriyet’in anayasası bellrienmemişti.
(...) Çok geçmeden Çin’in bütün eyaletlerinden 
delegeler Nanking’de toplanmaya başladı ve beni 
Çin’in geçici başkanı seçtiler 1912’de resmen görevi 
teslim aldım ve Çin Cumhuriyeti’nin kuruluşunu, ay 
takviminin değiştirildiğini ve o yılın Çin Cumhuriyeti’nin 
birinci yılı olduğunu ilan ettim .”

hazırlayarak, seçim kampanyasını yürütmüş olan Song Jiaoren’in, Şangay istasyonunda Yuan 
Shikai’m tertiplediği sanılan bir suikaste kurban gitmesinden sonra, Guomindang ile Yuan 
Shikai arasındaki çatışma sertleşti. Guomindang’m  1913 bahannda Yuan Shikai’m bir 
uluslararası konsorsiyuma 125 milyon pound borçlanmaya yol açan karanna şiddetle karşı 
koyması üzerine Yuan Guomindang’m  faaliyederini yasakladı. Devrimden sonraki günlerde 
güney eyaletlerinde askeri denetimi ellerinde bulunduran ve parlamentodan aldıklan destekle 
de Yuan Shikai’a itaat etmemekte direnen Guomindang yanlısı askeri önderler, başkan 
tarahndan görevlerinden alınıp yerlerine ona sadık generaller getirilince açık bir isyan başladı. 
Nankeng’e gönderilen Kuzey ordulan ayaklanmayı bastırdılar. Meclis’teki İlerici Parti 
milletvekillerini rüşvetle satın alıp askeri kuvvet gösterileri ile korkutan Yuan Shikai, Eylül 
1913’te kendisini Devlet Başkanlığına seçtirdi. Beijing’deki Guomindang üyeleri için tutuklama 
karan çıkartıldı, milletvekilleri meclisten kovuldu ve askerleri kendi çevresinde toplama 
umutlan sona eren Sun Yatsen, Aralık 1913’te Japonya’ya iltica etti. Yuan ve çevresi için 
Cumhuriyet geçici bir fantazi olarak tarihe gömülmek üzereydi. Çin geleneklerine uygun 
olarak tarihi senaryo, yani yıpranmış hanedan yerine en güçlü komutanın geçmesi olayı 
tekrarlanıyordu. Yuan Shikai, Ocak 1914’te parlamentoyu lağvetti. Eski imparatorluk gelenekler 
canlandmldı. Devlet eliyle Yuan’m imparatorluğunu isteyen kide gösterileri başlatıldı. Devlet 
Konseyi Yuan’m imparatorluğunu ilan etmesini istedi. Amerikalı anayasa danışmanı Çin için 
en uygun devlet biçiminin sınırh bir monarşi olabileceği hakkında bir risale yayınladı. Halkır 
ve herkesin “isteği”ne uyan Yuan, 9 Şubat 1916’da tac giyeceğini ilan etti. Fakat bir dış 
müdahale tüm bu planlann gerçekleşmesini engelledi. Japonya, Mayıs 1915’te, batılılar 
birbirleriyle savaşa girmişken, Çin’i himayesi altında bir sömürge statüsüne indirmeyi öngören 
“Yirmibir Talep”ini gönderdi. Yuan, bu taleplere karşı direnemedi, bazılannı kabul etti, 
bazılannı erteledi. Kararsızlığı prestijini bir anda sıftra indirdi. Ordunun bazı birlikleri isyan 
etti. Yuan, Mart 1916’da istifa etmek zorunda kaldı ve birkaç ay sonra öldü.

Savaş Ağalannın Egemenliği

Çin’deki bütün yenileşme tasanlannm siyasal tercümesi olan Cumhuriyet, kendisine bağlanan 
umutlann hiçbirini gerçekleştirmeden çökmüştü. Yuan Shikai döneminde Çin, imparatorsuz biı 
imparatorluktan başka birşey olamadı. Ne modernleşme yönünde herhangi bir adım atılabildi; 
ne köylü taleplerinden her hangi biri gerçekleştirilebildi, ne de Çin yabancılann denetimi 
altından çıkanlabildi. Cumhuriyetçilerin kendileri de Yuan Shikai’m yıkılmasında herhangi bir 
rol oynamış değillerdi.

Yuan Shikai’m hızlı çöküşünün başlıca nedenlerinden biri, generalleriyle arasındaki 
çekişmelerdi. Yuan, imparatorluğun sivil idaresinin yerine kendi komutanlannı atamış, bunlar 
da bir anda kendilerini denetimleri altındaki birer ülke genişliğindeki bölgelerin yegane 
hakimi olarak bulmuşlardı. Bu komutanlann emri altında on binlerce asker vardı. Çok farklı 
kökenlerden gelen bu askerlerin çoğu Qing askeri akademilerinden çıkmış Yuan Shikai’m 
Beijing Ordusunda kıta görevi yapmışlar aralanndan bir kısmı da Japonya’da ileri eğitim



almışü. Bir kısmı ise ses çıkartmamaları için Qing ordulannda askeri görevler verilmiş olan 
haydudar ya da 1912 sonrasında ortaya çıkan güç boşluğundan istifade ederek haydutluktan 
belli bir bölgenin denetimini ele almaya geçmiş adamlardı. Siyasal eğilimleri de çeşit çeşitti. 
Kimi Sun Yatsend, kimi Yuan Shikaicı, kimi Restorasyoncu, ama hepsi halkın üzerinde 
mudak bir güç ve iktidar peşindeydi. Yuan Shikai’m ölümünden 1927’ye kadar Çin,
Beijing’den geçen onlarca hükümete, Kanton’da Sun Yatsen’in gerçek hükümetin kendisi 
olduğunu iddia eden hareketine rağmen esas olarak savaş ağalan denilen bu generallerin 
egemenliği altında tarihinin en umutsuz evrelerinden birini yaşadı.

Çin Rönesansı

Cumhuriyetin kurulmasını izleyen yıllarda Çin’in yaşadığı karmaşa, dünya savaşı ve batıdan 
gelen devrimci fikirler öğrenciler arasında geniş yankı buluyor, bir yandan Japonlara, diğer 
yandan savaş ağalanna karşı mücadele etmek gerektiği fikri giderek yaygınlaşıyordu. Özellikle 
1915’den beri kültürel alanda yaşanan gelişmeler, öğrenciler arasında da yendikçi düşüncelerin 
yaygınlaşmasına, demekler içinde örgütlenmenin ve yayın faaliyetlerinin artmasına yol açmıştı. 
1915’de Chen Duxiu’nun kurduğu Xin Qingnian (Yeni Gençlik) dergisi, gençlik içinde devrimci 
siyasi ve kültürel şekillenmenin sözcüsü oldu. Dergi geleneksel Çin değerlerine ve 
Konfiçyüsçülüğe karşı çıkıyor, köleliğe karşı bağımsızlığı, tutuculuğa karşı ilericiliği, içe 
kapanıklığa karşı kozmopolitliği, formalizme karşı faydacılığı, hayalciliğe karşı bilimi 
savunuyordu.

1910’lu yıllann başından beri sosyalist teori, küçük bir kesim arasında benimsenmeye 
başlamıştı. 1909’da, II. Enternasyonal’in Brüksel’deki kongresine gayn resmi olarak Çinli bir 
delege de katdmış, Şangay’da ilk sosyalist eğitim gmplan kumimuştu. Çin’in 1917’de 
müttefiklerin yanında I. Dünya Savaşı’na katılma karanndan sonra Fransa’ya savaş sanayiinde 
çahşmak üzere gelen 200 binden fazla işçi sosyalist teoriyle tanışmış ve Rus Devrimi’nin 
önemim ve savaş üzerindeki etkilerini kavramıştı. Lenin’in emperyalizm üzerine yazdıklannm 
öğrenilmesi, yeni yetişen Çinli sosyalistler için sosyalist politikalarla emperyalist politikalar 
arasındaki ilişkiyi kurmak açısından büyük önem taşıyordu. 1919 bahannda Yeni Gençlik 
Dergisi’nin ilk Marksizm özel sayısı çıktı. Aynı günlerde, genç Çinli aydınlar Paris 
Konferansı’ndaki gelişmelerin Çin’in çıkarlannın batılı güçler tarafından çiğnenmesi yönünde 
olduğu haberini alıyorlardı.

Mançu hanedanının 1911’de sona ermesi ve 1912’de 
cumhuriyetin ilan edilmesiyle, iktidar on yılı aşkın bir 
periyotta yerel valilerin eline geçti. Bu sûre boyunca 
orta sınıfın önemli kesimleri, tek tek askerlerle işbirliği 
yaparak ya da savaş ağalanna dönüşerek iktidara sıkı 
sıkıya yapıştılar, ancak onlara yasallıklarını kazandıran 
sosyal ve kültürel aygıtın eski haline dönmesi 
imkânsızdı; mirasçılan, ya toprak ağalan olacaktı, ya 
da gangsterler olacaktı, ya da bu ikisinin 
kombinasyonu. Toprak ağalan ile b ir tür gangster 
olan savaş ağalan arasında çok sıkı b ir organik bağ 
vardı. Bu bağ özellikle vergiler ve kırsal bölgede 
çiftçilerin elitleri desteklemeye zorianması gibi sistemin 
yaptırımlarında kendini gösteriyordu. Tüccarlar da ticari 
gruplar ile Kuomintang'ı destekleyen toprak ağalan 
arasında bir koalisyonun kurulmasına öncülük ederek 
bu ilişki içinde yerlerini aldılar. Teorik açıdan askeri 
zorunluluklar toprak vergisine dayanıyordu. Sistem 
hayli esnekti ve esas olarak, eskiden imparatorluk 
görevlilerinin b ir ölçüde koruması altında, sınırlı ve 
yasal b ir sömürüye maruz kalan köylülerin aleyhine 
işliyordu. İmparatorluk bürokrasisinin yerini alan savaş 
ağaları, yasal herhangi b ir güce dayanmadıktan için, 
köylüler bu belirsiz siyasi yapı içinde imparatorluk 
zamanındakinden çok daha fazla ezildiler. Zaman 
zaman da, fotoğrafta görüldüğü g ib i tepkilerini 
düzenledikleri gösterilerle ortaya koydular. Belki de 
savaş ağalarından biri, ötekileri saf dışı bırakarak ya 
da buyruğu altına alarak Ç in’in birliğini sağlayabilirdi. 
Fakat, savaş ağalarına karşı uzun ve Ç in’in birliğini 
korumak siyaseti doğrultusundaki Sovyet desteğiyle 
sürdürülen savaşı en sonunda Jiang Gaishek kazandı, 
(üstte sağda) 1927’de b ir savaş ağasının idam 
mangasına işaret veren b ir komutan; yargılama idam 
gerçekleştikten sonra yapılacaktı.

Bir Dönüm Noktası: 4  Mayıs Hareketi

Savaş ağalannm rekabeti altında parçalanan ve Japonya’nın boyundumğunda gelişmesi 
kösteklenen Çin’de özellikle aydınlar arasmda varolan bir umuda göre, Amerika’nın savaşa 
katılması ve müttefiklerin zaferinden sonra Batı Japonya’yı dizginlemekte etkili olacaktı. 
Demokrasi galip gelecek, gizli anlaşmalar iptal edilecek ve Shandong’da Japonlann elinde 
bulunan eski Alman kolonileri Çin’e iade edUecekti. Ancak Paris Konferansı’nm Çin için 
hiçbir şey getirmeyeceği, müttefiklerin Japonya ile önceden anlaştığı ve Çin hükümetinin 
Shandong konusunda Japonlarla görüşmeyi “memnuniyede kabul ettiği” haberleri büyük bir 
hayal kınklığı ve tepkiyi aynı anda yarattı. Bu onur kinci dumma karşı öğrencilerin 4 Mayıs 
1919’da başlayan gösterileri Çin tarihindeki en önemli dönüm noktalanndan biri oldu.



Devrimleri

Çin'de yeniden doğuş hareketinin edebiyat 
cephesindeki en önemli temsilcisi Lu Xun (Lu Şûn) 

1881'de doğmuştu. 1902'de Tokyo'ya giderek tıp 
öğrenimine başladıysa da, edebiyatın ülkesinin yabancı 

boyunduruğundan kurtulması ve modernleşmesi 
amaçlarına daha çok hizmet edebileceğine karar 

vererek tıp öğrenimini bıraktı. 1905 Rus-Japon savaşı 
sırasında Ruslar adına casusluk yapmakla suçlanan 

bir Çin gencinin, ilgisizliği ve zavallı b ir kalabalık 
içinden geçirilerek idama götürülûşüyle ilgili b ir film 

onda derin izler bıraktı. Daha sonra, kendi 
yurttaşlarının ataleti ve kayıtsızlığı karşısında duyduğu 
isyanı ifade etmek için sık sık bu anıya geri döndü. 
Lu Xun edebiyat alanında b ir modernleşmeci olduğu 

halde siyasal modemleşmecilerden, gerek Kang 
Youwei'in reformizminden gerekse Sun Yatsen'in 

devrimciliğinden uzak durdu. 1911'den önce yadığı 
yazılardan birinde "Kendimizi niçin altın, demir, 
kongreler ve anayasalar gibi bayağılıklar içinde 

kaybedelim?”  diyordu. 1911 devrimi patlak verdiğinde 
de, Lu yazdığı yazı ve hikâyelerde cumhuriyeti 

gerçekleşmemiş b ir devrim olarak betimledi. Bu 
dönemde Lu yazmayı tamamen bırakmış, vaktini 

klasik metinlerden kopyalar çıkarmakla geçiriyordu. 
Bunun yararını soran b ir arkadaşını "yaran yo k " diye 
yanıtladı. "O  halde niçin yapıyorsun?”  "Nedeni yok.”  

Ancak gelecekteki komünist önder Chen Duxiu ve 
arkadaşlarının çıkarmakta olduklan Yeni Gençlil< 

dergisini destekliyordu. Derginin yayıncılarıyla yaptığı 
bir söyleşide yazmayı bırakma gerekçelerini şöyle 

açıkladı: "Camı penceresi olmayan, yıkılması imkânsız 
bir bina düşünün. İçerde uyuyan b ir sürü insan var;

yakında havasızlıktan boğulacaklar. Uykuda 
öleceklerinden ölümün acısını hissetmeyecekler.

Bağınrarak uykusu hafif olanlardan b ir kaçını 
uyandırıp, onlan kaçınılmaz ölümün ıstırabını çekmek 

zorunda bırakırsanız, onlara iyilik m i etmiş 
olursunuz?”  Buna rağmen en ünlü yapıtı Ah Q’nun 

Gerçek Hil<âyesin/ 1921'de yayınladı. Ah Q kimliğinde 
betimlediği, bencil kurnaz, küçük hesapların tipik 

Çinlisi'nin yerini yeni b ir insana bıraktığını göremeden
1936'da öldü.

Tûm öğrenci demekleri Japonya’mn 1915’te verdiği 21 Talebi içeren muhtıranm yıldönümü 
olan 7 Mayıs’ta büyük bir gösteri yapılması konusunda anlaşmışlardı. Bunlann başlıcalan Yeni 
Dalga Demeği, Ortak Ses Demeği, Birlikte Çalışma Demeği, Çalışma ve Eğitim Demeği gibi 
adlar taşıyordu. Paris Konferansı’nm sonuçlan ve hükümetin ihanet ettiği doğrultusundaki 
haberler gerilimi iyice artırdı. 3 Mayıs gecesi Beijing Üniversitesi’ndeki Hukuk Fakültesi’nde 
gayriresmî acil bir toplantı yapıldı ve Çin’in Paris Anlaşmasını imzalamaması için bir 
kampanya düzenlenmesi ve 7 Mayıs için büyük bir gösteri çağnsı yapılması, ertesi gûn, yani 
4 Mayıs’ta da tüm’ öğrencilerin Tian Anmen Meydam’nda bulunmaian kararlaşnnldı. Gösteriye 
milliyetçi ve Japonya’ya karşı sloganlann yazılı olduğu pankartlar taşıyan yaklaşık üç bin 
öğrenci katıldı. Polisin göstericilere müdahalesi sonucunda bazı öğrenciler tutuklandı. Gösteriler 
mayıs ayı boyunca devam etti, tutuklamalann artmasına ve sonunda binden fazla öğrencinin 
Beijing hapishanelerini doldurmasına rağmen öğrenciler yılmadı. Beijingli öğrencilerin hareketi 
genel bir sempatiyle karşılandı ve Şangay, Tianjin gibi şehirlerde de öğrenciler gösteriler ve 
boykotlar düzenlemeye giriştiler. Tianjin’de yaklaşık yüzyetmiş grup biraraya gelerek Ulusal 
Kurtuluş İçin Birlik'i kurdular. Kısa süre sonra da şehir ölçeğinde örgütlenmiş çeşitli öğrenci 
birliklerini çatısı alünda toplayan Çin Öğrenci Birliği kuruldu. 4 Mayıs hareketinin etkileri 
toplumun diğer kesimlerine de sıçradı. Limanlardaki işçiler gemilerdeki Japon mallannı 
boşaltmayı reddettiler, dükkanlar Japon mallan satmamak konusunda anlaştılar. Şangay’da 
süren öğrenci gösterilerini desteklemek amacıyla kırktan fazla fabrika ve işyerinde işçiler 
sempati grevine gittiler, 50 binden fazla tekstil, demiryolu, tütün ve liman işçisi onlara 
katıldı. Gelişen hareketin sonucunda Japon yanlısı tutumlanyla tanınan üç bakan istifa etmek 
ve hükümet Paris anlaşmasının onaylanmamasına karar vermek zorunda kaldı.

Komünist Muhalefetin Doğuşu
Çin komünizminin doğuşundaki en önemli etkenlerden biri şüphesiz Rus Devrimi’nin 
yankılan, diğeri de 4 Mayıs hareketinin Çinli aydınlar üzerindeki etkileri oldu. Harekete 
katılan öğrenciler, devrime gidecek tek yolun kitlelerle birlikte hareket etmek olduğuna 
inanmışlar ve üniversitelerden fabrikalara ve köylere gitmeye başlamışlardı. Çin Komünist 
Partisi’nin kuruculan daha çok 4 Mayıs Hareketi’ne katılmış ve 1918-1919 yıllannda Marksist 
çalışma gruplan ve demekler kurmuş olan genç aydmlann arasından geliyordu. 1920’de 
Komintem temsilcileri Çin’e gelerek dönemin önde gelen Marksistlerinden Chen Duxiu ve Li 
Dazhao (Li Da) ile görüştüler. Aynı yıl Sovyetler Birliği’nin Çarlık döneminden kalma serbest 
limanlar üzerindeki haklannın birçoğundan ve doğu demiryolunun kontrolünden vazgeçme 
niyederini açıklaması, Çin’de büyük sempatiyle karşılanmıştı. Böyle bir ortamda Çin’e gelen 
Komintem temsilcileri, Çinli Marksistler tarafından özellikle sıcak karşılandılar. ÇKP’nin 
kumiduğu yıl olan 1921’de Çin nüfusunun yüzde seksenini oluşturan büyük çoğunluğu hala 
kırsal alanda yaşamakta ve tanmda çalışmaktaydı. İşçi sınıft da 1911’den beri nicel ve 
niteliksel olarak önemli bir gelişme göstermiş, bu yılda yaklaşık bir milyon olan işçi sayısı 
1921’de iki milyona ulaşmıştı. Zanaatkarlann sayısı da yaklaşık 10 milyondu. 1919 
rakamlanna göre işçilerin çeşitli sektörlere dağılımı şöyleydi: Sanayi işçileri 702 488, 
Yabancılara Ait İşletmelerde Çalışan İşçiler 320 000; Maden işçileri 596 990; Demiryolu 
işçileri 142 991; Posta işçileri 23 154; Elektrik işçileri 10 741.

ÇKP’nin Kuruluşu
ÇKP’nin kuruluş kongresi 30 Haziran 1921 gecesi, çalışmalanna ertesi gün resmen başlamak 
üzere Şangay’da Fransız bölgesindeki, yaz tatili dolayısıyla kapalı bulunan Po Wen Kız 
Okulu’nda başladı. Tüm önlemlere karşın polisin toplantıdan haberdar olduğunun anlaşılması 
üzerine toplantıya Şangay’ın güneyindeki bir mesire yeri olan Qia Xing yakınlanndaki gölde 
devam etmeye karar verildi. Kongre çalışmalannı göldeki bir kiralık gezi teknesinde 
tamamladı.

Kongreye, Marksist çalışma gmplannın örgütlenmiş olduğu eyaletlerden toplam 12 (veya 13) 
delege katıldı: Mao Zedong, Dong Biwu, Wang Jinmei, Deng Enming, Zhen Danqiu, Ho 
Shuheng, Li Hanrun, Zhen Kongbo, Chou Fohai, Zang Guotao, Liu Renjing ve Li Da. Bazı 
kaynaklara göre kongreye katılanlar arasında Bao Huiseng de vardı. Delegelerin büyük 
çoğunluğu 30 yaşın altında (yaş ortalaması 26 idi) ve Hunan’dan gelen Mao Zedong ve Ho 
Shuheng dışında tümü kent kökenliydi.

Kongre’de daha tartişmalann başından itibaren iki ana eğihm belirginleşti. Birinci eğilim Çin 
proletaryasının zayıf ve geri olduğunu, partiyi örgütleyecek tecrübe ve desteği 
sağlayamayacağını ileri sürüyordu. Proletarya diktatörlüğü ilkesine de karşı çıkan ve 
parlamenter mücadeleyi savunan bu kesime göre parti gevşek bir örgütlenmeye sahip ve 
ademi merkeziyetçi olmalıydı. Kongrede hazır bulunmayan ve yokluğunda genel sekreter 
seçilen Yeni Gençlik Dergisinin kurucusu ve Pekin Üniversitesi hocalanndan Chen Duxui adına 
bu çizgiyi Li Hanrun savunuyor, Li Da ve Zhen Kongbo tarafından destekleniyordu. Bu 
çizginin karşısında yer alan daha radikal ve sol çizgi ise Liu Renjing ve Bao Huiseng 
tarahndan temsil ediliyordu. Bu eğilime göre, parti tüm gücüyle işçi sınıfına yönelmeli ve 
Çin’in varolan-koşullannda gerçekleşmesi mümkün görülmese bile işçi sınıfı iktidannı 
hedeflemeliydi. Aynca tüm buıjuva milliyetçi ve demokrat partilerle her türlü işbirliği 
reddediliyordu.
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Kongre, radikal sol çizginin kendini kabul ettirmesiyle sonuçlandı. Parti çalışmalannı tamamen 
gizli olarak sürdürecek, işçilere yönelecek ve Guomindang ile işbirliği yapmayacaktı. Bu son 
konu uzun yıllar ÇKP’nin gündeminde kaldı ve Guomindang’h  kurulacak ilişkiler Komintem- 
ÇKP ilişküerinde merkezi bir öneme sahip oldu. Birinci Kongre’de alman kararlar ÇKP’nin ilk 
aşamada oldukça küçük bir parti olarak kalmasına yol açtı, buna karşılık 1922 yılından 
itibaren parti çok yavaş ama sürekli bir şekilde büyümeye başladı. Cai Hesen ve Xiang 
Jingyu gibi Fransa’da sosyalist teoriyle tanışmış öğrenciler Çin’e dönerek partiye katıldılar.
Xiang, Şangay’daki ipek ve sigara fabrikalannda çalışan kadın işçileri örgütlemeye girişti.
Ağustos 1922’de Şangaylı kadın ipek işçüerinin yaptığı ve 7000 işçinin katıldığı grev Çin 
tarihinde kadın işçilerin ilk büyük hareketi oldu. Mao, Liu Shaooqi ve Li Lisan, Hunan’da 
madenciler, demiryolu ve matbaa işçüeri arasında çahştılar, işçilerin Anyuan madenlerinde 
grevler örgütlemesine yardım ettiler. Tüm bu grevlerin en önemlisi 1922’nin ilk günlerinde 
başlayan Hong Konglu denizcilerin grevi oldu. Grevcilerin talepleri daha yüksek ücretler ve 
yeni işçi alınması konusunda karar hakkının Denizciler Sendikasına verilmesiydi. Ocak 
sonunda liman işçüerinin ve hamallann da denizcileri desteklemesiyle gelişen greve 30 bin 
işçi katıldı ve yüzelliye yakın gemi hareket edemez hale geldi. Şubat sonunda başka limanlara 
yayılan ve Hong Kong’daki tramvay işçderinin, sebze satıcılannın ve ev hizmetçilerinin de 
desteğiyle gelişen grev, gemicderin taleplerini kabul ettirmeleriyle sonuçlandı. Grevin en 
önemh sonuçlanndan biri de çeşitli endüstri dallannda, kömür ve demir madenlerinde, 
dökümhanelerde, çelik işletmelerinde, nehir ulaşım sektöründe işçi klüplerinin ve sendikalann 
sayısının giderek artması oldu. ÇKP’nin 1922’deki ikinci kongresinde Guomindang ile ittifak 
sorunu gündemin ana maddesiydi. 1922 ve 1923 yıllan boyunca işçi hareketine ve 
komünisdere yönelen baskılann artması, geniş cephe siyasetinin kabulü için bir zorlama 
unsuru oluşturdu. Hunan hükümeti 1922’deki Changsha pamuk fabrikasındaki grevin ardından 
işçi birliğinin iki anarşist önderini idam etti, güneydeki demiryolu grevleri sırasında ordu 
birlikleri grevcilere ateş açarak bazı işçilerin ölümüne neden oldu. Ocak 1923 sonunda 
komünistlerin Beijing ve Hankou arasındaki işçi klüplerini birleşik bir sendika çatısı altında 
toplama çabalan, birlik toplantısına gelen delegelerin tutuklanmasıyla sekteye uğradı. Bunun 
üzerine komünist ve sendika önderleri Şubat başında genel grev çağnsı yaptılar. General Wu 
Peifu’nun ordulan grevcilere saldırdı, 30 kadar işçi öldürdü, işçilere işbaşına dönme çağnsı 
yapmayı reddeden sendika sekreterinin kafası, sendika üyelerinin gözleri önünde kesildi. 
Generallerin bu kanlı eylemleri ve baskılan diğer eyaletlere ve şehirlere de yayıldı. Üye sayısı 
1921’den 1923’e kadar 57’den ancak 342’ye yükselmiş olan Komünist Partisi bu baskılan tek 
başına göğüsleyebilecek güce sahip değildi.

4 Mayıs 1919’da öğrencilerin düzenlediği gösterilerin 
(aşağıda) önemi, Çin'deki Japon nüfuzunu 
sarsmasından çok, kültür ve eğitim alanlarında Çinli 
aydınların kendilerine ve ülkelerine bakışlarının 
değişmesine yol açmasında yatar. Örneğin Beijlng 
Ûniversite'sinin rektörü açıkça öğrencileri destekledi. Edebiyat 
ve basında mandarinlerin ağdalı adilinin yerine gündelik 
lehçelerin kullanılması eğilimi yaygınlaştı. Batıl inançlara 
yönelik eleştiriler yoğunlaştı, ayak bağlama ve afyon içmeye 
Jeunesse Nouvelle (Yeni Gençlik) dergisi (üstte) gençliği 
toplumsal dönüşümün miman olarak tanımlıyordu.
Chen “ Dünya medeniyetinin iki kaynağı vardır: Biri 
öğrenim diğeri hapisane. Bu yüzden biz gençler, 
öğrenime ara verdiğimizde hapse girme, hapisten 
çıktığımızda ise öğrenime devam etme konusunda 
kararlı olmalıyız." diyordu.

ÇKP ve Komintern - Guomindang’la Birleşik Cephe

Komintem’in 1920’deki II. Kongre’sinde, sömürge ve yan sömürge ülkelerdeki komünistlerin

a *



Uevnmien

Modernleşme sürecinin tarihinde kılık kıyafet Ç in’de 
hep merkez! öneme sahip olmuştu. Solda 1909’da 
toplanan eyalet meclislerinden batılı giysiler içinde bir 
delege, geleneksel giysiler içindeki çalışma 
arkadaşlarına şapkanın meziyetlerini anlatıyor.
Geçmişte Japonya'da öğrenim gören Çinli öğrencilerin 
at kuyruklarını kesmesi, hatın sayılır ölçüde baskıyı 
göze almalarını gerektiren cüretli b ir karardı. Sağda 
Yuan Shikai at kuyruğunu kestirirken görülüyor.
Aslında Yuan Mançu hanedanına sadık, ünlü Beiyang 
ordusuna komuta eden geleneksel b ir askerdi.

- İmparatoriçe Clxi öldükten sonra yerine geçen ve 
nisbeten daha reformist eğilimli olan Naibler Heyeti, 
ayağında ciddi b ir rahatsızlık olduğu bahanesiyle onu 
emekliye sevketmişlerdi. 1911'de cumhuriyetin ilanıyla 
sonuçlanacak ayaklanmalar patlak verdiğinde Naibler 
Heyeti Yuan’ı yeniden göreve çağırdıysa da, 
"ayağındaki rahatsızlığın henüz iyileşmediği" 
gerekçesiyle görevi reddetti. Sonunda Naibler ve 
handedanm diğer temsilcileri Yuan'la pazarlık yapmayı 
kabul ettiler ve pazarlığın sonucunda Beijing’de 
Yuan’m başbakanlık edeceği b ir ulusal meclis 
toplanmasına karar verildi. Ancak bundan sonra 
Devrimci lttifal('/n Nanking’de geçici cumhurbaşkanı 
ilan ettiği Sun Yatsen’le b ir uzlaşmaya varılması 
gerekiyordu. Yuan’m at kuyruğunu kestirmesi kendisini 
Batıcı güçler nezdinde kabul edilir b ir önder olarak 
gösterme kampanyasının b ir parçasıydı.

görevleri, bağımsız olarak örgüdenmek ve antiemperyalist mücadelelere katılmak, gerektiğinde 
de ulusal burjuvazinin partileriyle siyasal bağımsızlığı koruyarak ittifaklar kurmak olarak 
belirlenmişti. ÇIG^-Komintem ilişkileri, bu temel tez üzerinde gelişti. Komintem’in Sun Yatsen’le 
ilk ilişkisi 1920 sonbahannda kuruldu. Voitisinskiy’in Sun Yatsen’le yaptığı bu ilk görüşmeden 
somut bir sonuç elde edilemedi. Daha sonra 1921’de Komintem temsilcisi Maring, 1922 
sonunda da Sovyeder Birliği’nin Moskova’yla Beijing arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden 
kurulmasını hazırlamak amacıyla Çin’e gönderdiği Adolf Yoffe cumhuriyetçi önderle görüştüler. 
Yoffe’nin Sun Yatsen’le görüşmesi, hem Sovyeder Birliği’nin hem de Komintem’in 
Guomindanğ'la sıkı ilişkilerinin de başlangıcı oldu.

Bu dönemde politik kadrolar içersinde kişisel çıkarları doğrudan doğruya, belli bir savaş 
ağasına bağlı olmayan herkesin başlıca ülküsü, Çin’in güçlü bir merkezî hükümet çevresinde 
birleştirilmesiydi. 4 Mayıs hareketi tam da dış düşman karşısındaki birlik ihtiyacını ifade ettiği 
için, bütün kesimlerin desteğini kazanmıştı. Ancak birliğin gerçekte kimin maddi çıkarian 
doğrultusunda olduğu ve dolayısıyla nasıl bir siyasal biçim altında gerçekleştirilmesi gerektiği 
konusunda, çatışmakta olan taraflar arasında da derin bir belirsizlik hakimdi. 1919’u izleyen 
yıllarda gerek Kang Youv̂ rei ve Liang Qichao tarafindan temsil edilen geçmişin reformcu 
kanadı, gerekse Sun Yatsen’in kendisi kuzeydeki çeşidi savaş ağalanyla birlik uğruna pazarlığa 
girmişlerdi. Kang Youwei’in adayı savaş ağalan arasında en kültürlü ve ilericisi olarak bilinen 
General Wu Peifu’ydu. Wu 1923’de grev yapan demiryolu işçileri arasında geniş bir kadiama 
giriştikten, giderek öğrenci hareketine karşı sert önlemler almaya başladıktan sonra bile Kang, 
birliğin onun çevresinde kurulacağına inanmaya devam etmişti. Savaş ağalan ile pazarlık 
dönemi ise çok daha kısa ömürlü olan Sun Yatsen ise öğrenci ve işçi hareketi ile daha 
yakın ilişkiler geliştirmeye yönelmişti.

Bölünme bir balama coğrafiydi de. Kuzeyde Kang Youwei’in temsil ettiği geleneksel 
mandarinler kesimi, toprak ağalığına geçişi başanyla gerçekleştirmişti; dolayısıyla biriikten 
umduklan, güçlü bir merkezî devlet değil köylüleri huzur içinde sömürmelerini sağlayacak bir 
banştan ibaretti. Oysa yabancı sermayenin çok daha derinlemesine nüfuz ettiği güneyde, çok 
daha modem ilişkiler içinde şekillenmiş haun sayılır bir buıjuvazi vardı. Guomindang’m, 
gücünün asıl merkezini oluştaran Kanton, Şangay gibi liman şehirlerindeki buıjuvazinin varlığı 
yerel sermaye birikimi ve ulusal pazardan çok, yabancı sermayeyle kurduklan ilişkiye borçlu 
kompradorlardan oluşuyordu. Gerek Sun Yatsen gerekse Komintem temsilcileri, bir anlamda, 
komprador buıjuvazinin dışa bağımlılığının siyasal sonuçlannı öngöremediler; sözkonusu 
bölgelerdeki sınıfsal ittifaklar temelinde ulusal birliğin kumlabileceğine, bir buıjuva demokratik 
devrimin gerçekleştirilebileceğine inandılar. Komintem, Sun Yatsen’in partisi Guomindang’ı, 
ulusal burjuvazinin bağımsızlık mücadelesi veren partisi olarak değerlendirdi ve bu tespitten 
hareket ederek ÇKP’ye onunla ittifak kurmayı dayatti. Yoffe-Sun Yatsen görüşmelerinin
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sonrasında yapdan açıklamada şöyle deniyordu: “Doktor Sun Yatsen, komünist sistemin ve 
Sovyetlerin Çin’de gerçekleştirilemeyeceği, bunun için gerekli ön koşullann varolmadığı 
görüşündedir. A.Yoffe de bu görüşe katdmakta ve Çin’in en önemli ve acd sorununun 
ülkenin birleştirilmesi ve ulusal bağımsızlığını kazanması olduğunu düşünmektedir.”

Dolayısıyla, bu tarihten sonra Sovyeder Birliği ve Guomindang arasındaki ilişkiler giderek 
gelişti. Sun Yatsen, aynı yılın Haziran ayında Moskova’ya Guomindang ordusunun 
başkumandanı Jiang Gaishek’in başkanlığında bir delegasyon gönderdi. Jiang Gaishek’in Çin’e 
dönüşünden sonra Sovyetier Birliği’nin maddi desteğiyle Whampoa Askeri Akademisi kuruldu. 
Ekim 1923’de Borodin ve bir dizi Sovyet danışman Çin’e gelerek Guomindang'ı ve ordusunu 
yeniden örgütlemeye giriştüer. Oldukça gevşek bir örgütlenmeye sahip olan Guomindang, 
Borodin’in önerileri doğrultusunda Bolşevik partisini örnek alan merkeziyetçi bir partiye 
dönüştürüldü ve Guomindang ordusunun yeniden örgütlenmesinde Kızılordu örnek alındı.

Şangay Ayaklanmasına Giden Yol: ÇKP Güçleniyor

1923 ve 1924’de, Çin’de bir yandan grevler artarken, diğer yandan yeni sendikalar 
örgütleniyordu. Kırsal alanda da yeni köylü birUkleri oluşuyor, çeşitU bölgelerde köylü 
ayaklanmalan meydana geliyordu. Gizli demekler ve çetelerin yerine köylü birliklerinin 
geçmesiyle gelişen hareket özellikle Hunan’da yaygınlaşarak yalnızca toprak ağalanna değd tüm 
yerel güçlere karşı bir yön almış, bazı kırsal Ijölgelerde yönedmi ele geçirmeyi başarmıştı. Çin 
proletaryasının ve ÇKP’nin de merkezi olan Şangay’da Mayıs 1925’de Japonlann mülkiyetindeki 
bir tekstil fabrikasında Çinli bir işçinin bir Japon ustabaşı tarafından öldürülmesi üzerine 
işçiler greve gittiler. Grev sırasında işçilere ateş açddı, bunun üzerine grevci işçderle 
dayanışma içine giren öğrenciler 30 Mayıs’ta kitlesel bir gösteri düzenlediler ve gösteri 
şehirdeki İngiliz polis güçleri tarafından kanlı bir biçimde bastınidı. Grevin ve buna karşı 
girişilen kanh müdahalenin yankdan tüm ülkeye yayıldı, İngüiz ve Japon mallan boykot 
edildi, çeşitli şehirlerde gösteri ve grevler meydana geldi. Binlerce işçinin katıldığı (komünist 
kaynaklara göre 200 bin) ve kısmen aylarca süren bu grevler ve gösteriler giderek milliyetçi- 
devrimci bir renge büründü ve Çin tarihinin en önemh antiemperyalist kitlesel hareketi oldu. 
Bir yandan sendika ve sendikalı işçi sayısının artmasına ve ÇKP’nin güçlenmesine yol açarken 
diğer yandan da Guomindang’m  önderliğindeki milliyetçi harekete önemli bir kitlesel zemin 
hazırladı.

1925 Şangay grevi öncesinde ÇKP’nin henüz 994 üyesi vaHİı ve üyelerin büyük bir 
çoğunluğu öğrencder ve aydınlardı. Yıl sonunda ise üye sayısı 4000’e yükseldi, aynca partinin

Kapitalizm öncesi Çin'de işçiler korporasyon, lonca ve gizli örgütlerde toplanmışlardı. Patronların yönetiminde 
faaliyet gösteren korporasyoniarda patron, işçi ve çırak ayrımı varlığını sürdürüyordu. Loncalar daha ziyade 
büyük şehirlerdeki işçileri doğum yerleri esasına göre biraraya getiriyordu. Gizli örgütler çoğunlukla lumpen 
proleterlerin yönetimindeydi ve üyeleri şüpheli şahıslar veya zorla ya da korunma dürtüsüyle örgüte giren 
işçilerden oluşuyordu. Çin'de sendikal denebilecek ilk  örgüt 1850-1861 arasında faaliyet gösteren Kantonlu 
Paketçiler Derneği'yd/'. İlk grev Hongkong'da (Hunğkunğ) çalışıp Kanton'a geri dönen ve 1858'de İngiliz ve 
Fransızlara hizmet etmek istemeyen işçiler tarafından örgütlendi. 1875-1913 arasında birbirleriyle ilişkisiz ve farklı 
işkollarında 78 grev hareketi yaşandı. 1900'lerde yanda görüldüğü gibi bazı bayındırlık işleri nedeniyle 50'den 
fazla işçinin biraraya geldiği işyerlerinde çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla grevler yapıldı ama 1913 
Beijing posta işçilerinin, 1914 deniz ulaştırma işçilerinin, 1915 Anyang (Anyanğ) ve Pingxiang (Pinğşyanğ) 
madenciler nin, W16 Beijing matbaa işçilerinin ve 1917-1918 tekstil işçilerinin grevleri gerek katılım gerekse de 
talepleri ituanyla çok daha ciddi boyutlardaydı.
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ZH O U  ENLAİ (ÇOĞ INLAY) 
( 1898- 1976)

Çin Komünist Partisi'nin kuruluşundan beri en önemli 
liderlerden biri olan, Çin Devriml’nin sorun çözücüsü 
ve bir politik deha olarak bilinen Zhou Enlal, Chekiang 
Eyaletinde Çu kavmine mensup bir toprak sahibinin 
oğlu olarak doğdu. Henüz çocuk yaşlarda eski aile gele
neğine uyarak, ailesinin yanmdan ayrılarak amcalarının 
yanına okumaya gitti. Orta öğrenimini Tientsln'de Batı 
eğitimi veren okullardan birinde bitirdi. 1917’de öğreni
mine devam etmek üzere Japonya’ya gitti. 2 yıl sonra 
ülkesine 4 Mayıs hareketlerine katılmak için döndüğün
de artık devrimci öğrencilerin önderiydi. 1920’de kısa 
bir süre hapiste kaldı. Hapisten çıktıktan sonra çalış-oku 
programıyla Fransa'ya gitti ve burada Çin Komünist 
Gençlik Örgütü'nü kurdu.

1924’de Çin’e geri dönerek, cumhuriyetin ilanı sıra
sında Sun Yatsen’i destekledi. 192S’de hapisteyken ta
nıştığı eylemci öğrencilerden Deng Ylngchao ile evlen
di. Deng daha sonra çok ünlü komünistlerden biri olarak 
1945’de ÇKP Merkez Komitesi aday üyeliğine 1956’da 
ise asli üyeliğe seçilecekti. 1926’da Jiang Gaishek’in 
komutasında oian Whampoa Askeri Akademisi’nde si
yasi temsilci oldu. 1927 başlarında ÇKP Merkez Komite- 
sl’nin askeri komiseriiğine getirildi. 1927’de Jlang Gais- 
hek’ln orduları komünistlerden temizlemek üzere Şan
gay’a girdiğinde İşçileri örgütlemeye çalıştı ama sonun
da o da o dönemde komünistlerin güçlü olduğu yerler
den biri olan Wuhan’a kaçtı. Nisan 1927’dekl ÇKP 5. 
Ulusal Kongresi’nde Merkez Komite ve Polltbüro üyeli
ğine seçildi. 1 Ağustos 1927’de Kızılordu’nun kuruluş 
çalışmalarına katıldı. 1928’de ÇKP’nin 6. Kongresi’ne 
katılmak üzere Moskova’ya gitti. Hemen ardından yapı
lan Komintem'in 6. Kongresi’nde Yürütme Komitesi aday 
üyeliğine seçildi. Kısa aralaria kaldığı Çin'e 1931'de 
geri döndü. Şangay'da öğrencilerin denetimine geçmiş 
Parti örgütü içindeki tartışmalara bir son vererek Parti'- 
yi yeniden örgütlemeye çalıştı. Daha sonra Şangay'ı 
terkederek, Kiangsl’ye, 1928'den beri köylüleri örgütle
meye çalışan Zhu De ve Mao’ya katılmak için gitti. Kızı-



Devrimleri

Mao Zedong’un Çin Toplumunda Sınıfların Tahlili 
başlıklı yazısında proletarya şöyle tanımlanıyordu: 

“ Modern sanayi proletaryasının sayısı yaklaşık olarak 
iki milyondur. Sayısının fazla olmamasının nedeni, 

Çin’in iktisadi bakımdan geri olmasıdır. Bu ik i milyon 
sanayi İşçisi esas olarak beş sanayi dalında, yani 

demiryolu, madencilik, deniz ulaşımı, dokuma ve gemi 
yapımı dallarında çalışır ve büyük b ir kısmı yabancı 

kapitalistlere ait olan işletmelerde köleleştirilmiştir. 
Sayıca fazla olmamakla birlikte, sanayi proletaryası 

Çin’in yeni üretici güçlerini temsil eder, modern Ç in’in 
en İlerici sınıfıdır ve devrimci hareketin önder gücü 

haline gelmiştir. Son dört yılın güçlü grevleri, sanayi 
proletaryasının Çin devrimindekl önemli rolünü ortaya 

koymuştur. (...) Sanayi işçilerinin bu durumda 
olmalarının birinci nedeni toplu b ir halde olmalarıdır. 
Halkın başka hiçbir kesimi böyle yoğun bir biçimde 

birarada bulunmamaktadır. İkinci neden iktisadi 
durumlarının kötü oluşudur. Onlar her türiü üretim 

olanağından yoksun bırakılmışlardır, ellerinden başka 
hiçbir şeyleri kalmamıştır, hiçbir zaman zengin olma 

umutlan yoktur ve üstelik emperyalistler, savaş ağalan 
ve burjuvazi tarafından en amansız b ir şekilde 

ezilmektedirler. Özellikle iyi savaşçılar olmalarının 
nedeni budur. Şehirlerdeki hamallar da dikkate 

alınması gereken b ir güçtür. Bunların çoğu liman 
işçileri ve çekçekçilerdir ve aralarında lağım işçileri ve 

çöpçüler, de vardır. Ellerinden başka hiçbir şeyle 
sahip olmayan bu insanlar, iktisadi bakımdan sanayi 

işçilerine benzer b ir durumdadırlar. Ama daha az 
yoğurılaşmışlardır ve üretimde daha önemsiz b ir rol

oynarlar.”

lordu'nun  siyasi yönetimini Mao’dan devraldı. Uzun Yü
rüyüş sırasında Moslcova’yla temas Icoptu ve Ocai( 
1935’de Tsunyi'de yapıian iconferanstan sonra Mericez 
Komite'deici asiceri yönetim görevini Mao’ya devret
ti. Zİ10U bu tarihten itibaren Mao’nun en sadıi< destelcçi- 
terinden biri ve yine bu yıi icurulan Yenan böigesindeid 
ÇKP yönetiminin sözcüsü oidu. Sian’da tutui(iu buiunan 
Jiang Gaisheic’in serbest bıraiaimasını ve Guomindang 
iie pKP’nin Japonya’ya İcardı birleşmesini sağladı.

Japonların Ağustos 1945’de teslim olmalarından İlci 
hafta sonra Zhongeng’de başlayan Jiang Gaishek’ie ba
nş görüşmelerinde Mao’ya eşlik etti ve Mao’nun 6 hatta 
sonra Yenan’a dönmesinin ardından görüşmelere de
vam etmek İçin Zhongeng’de kaldı.

M. Dünya Savaşı’nm ardından, ÇKP adına katıldığı 
önce Zhongeng’de sonra Nanking ve Şangay’da yapılan 
görüşmelerde birçok Çinli entelektüelin ve Guomindang 
ve yönetimine karşı olan polltikacılann saygısını kazan
dı ve Jiang Gaishek yönetimine karşı bir birleşik cephe 
oluşturmaya çalıştı.

1949’da Çin Halk Cumhuriyeti’nln başbakanı olarak, 
Çin devlet İdaresinin yönetimi ve dışişleri bakanlığı gö
revlerini üstlendi. Daha sonraki yıllarda Mao’nun daha 
sonra Üçüncü Dünya diye adlandıracağı ülkelere kısa 
geziler düzenleyerek Çin’in saygınlığını arttırmaya çalış
tı. 1956’da ÇKP’nin dört meclis başkan yardımcısından 
biri oidu. 1958’de kendisinin yetiştirdiği Zen Yi'ye baş
bakanlık görevini devretti. Hindistan ve Sovyetler'ie çı
kan sorunlarda başsözcülük yaptı.

Kültür Devrimi sırasında ılımlı görüşleri savundu ve 
haksızlığa uğrayanian korumaya çalıştı. İlımlı ve saygın 
kişiliği ve hiçbir zaman hırslı olmaması ile halk tarafın
dan çok sevildi, 1976’da kanserden öldüğünde kendisi 
için resmî yas törenleri her ne kadar yasakiandıysa da 
kitlesel yas gösterileri engellenemedi.

gençlik örgütünün 9000 üyesi vardı. Parti üyelerinin en yoğun olduğu yerler büyük şehir 
merkezleriydi, üyelerin yansından fazlası Şangay, Kanton ve Beijing’de toplanmıştı. Mayıs 
1925’de, Şangay grevi öncesinde toplanan tüm Çin çapındaki ikinci sendikalar kongresine İt 
sendikadan 281 delege katılmıştı. ÇKP sendikalar ve köylü birlikleri içinde de çok 
güçlenmişti. Partinin önderliği alundaki çoğunluğu Guandong’da bulunan köylü birliklerinin 
1926 başındaki üye sayısı 200 bine ulaşıyordu.

Guomindang ve Kuzey Harekatı

Sun Yatsen’in Mart 1925’de ölmesinden sonra yerine Wang Jingwei (Vanğ Çinğvey) Devlet 
Başkanı oldu. Wampoa Askeri Akademisi’nin ve Guomindang Ordusu’nun başındaki Jiang 
Gaishek’in önemi ise Guomindang içinde giderek artmaya başladı. 1925 yılı boyunca 
Guomindang Guangdong bölgesinde yeni pozisyonlar kazanarak bunlan sağlamlaştırdı ve 
ordusunu kuzeydeki savaş ağalanna karşı topyekün bir mücadele için hazırlamaya ve eğitme] 
devam etti. Bu arada örgüt içinde siyasi önderliğin sahibi Wang Jingwei ve askeri önderliğin 
sahibi Jiang Gaishek arasında kutuplaşma artıyordu. Jiang Gaishek’in 20 Mart 1926’da 
Kanton’da bir dizi komünist parti üyesini tutuklatması ve Sovyet danışmanlan gözetim alünd 
tutmaya başlaması, komünistlere karşı bundan sonra alacağı tutumun ilk önemli göstergesi 
oldu. Bu harekat aynı zamanda Guomindang içinde sağ kanadın ağırlığını koyması anlamına 
da geliyordu, nitekim 20 Mart olayından sonra sol kanadın önderi Wang Jingwei Çin’i 
terketmek zorunda kaldı ve ancak aylar sonra geri dönebildi. Merkez Komitesi’nin başına 
geçen Jiang Gaishek Guomindang içinde yer alan ÇKP üyelerinin uyması gereken bir dizi 
kural saptadı. Bu kurallann arasında Sun Yatsen’in üç ilkesine kesinlikle uymak, Guomindang 
içinde bir komünist grup olarak örgütlenmemek, Komintem ve ÇKP direktiflerini önceden 
Guomindang ve ÇKP tarahndan oluşturulacak bir komiteye onaylatmak gibi maddeler vardı. 
Komintem, Jiang Gaishek’in 20 Mart darbesine karşı sessiz kaldı; Temmuz 1926’da toplanan 
ÇKP Merkez Komitesi ise darbeyi “Sağ Guomindang’ın inatla sürdürdüğü antikomünist 
saldın”nm bir parçası olarak değerlendirerek “burjuvazinin ulusal harekf t̂in önderliğini ele 
geçirme” çabalanna karşı mücadele edebilmek ve parti içinde sol kanadın hakimiyetini 
sağlayabilmek için Guomindang içinde kalmaya devam etme karan aldı.

1926 yazında ÇKP artık 12 bin üyeye sahip bir partiydi. Tek tek bölgelerde üye sayısı bir 
önceki yıla oranla beş, hatta on katına çıkmıştı. Üyelerin sınıfsal bileşimi de değişmişti; artıl 
yüzde 66’sı işçilerden, yüzde 22’si aydınlardan, yüzde 5’i köylülerden ve yüzde 2’si 
Guomindang Ordusu’ndaki askerlerden oluşuyordu. Mayıs 1926’da ağırlıklı olarak komünisderiı 
kontrolü altında bulunan sendikalann Guomindang Ordusu tarafından kurtanlmış olan 
bölgelerde yaklaşık 1.2 milyon üyesi vardı. Özellikle işçiler arasında böylesine kısa zamanda 
bu kadar önemh bir büyüme gösteren partinin eğitilmiş kadro eksikliği eğitim çalışmalanna 
ağırlık verilerek giderilmeye çalışıldı. ÇKP, üye sayısındaki tüm bu artışlara rağmen, kendini 
tek başına iktidara yürüyecek kadar güçlü görmüyordu. Başka faktörlerin yamsıra şüphesiz bu
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da Guomindang içinde kalmaya ve Jiang Gaishek’in Temmuz 1926’da başlattığı Kuzey 
Harekaü’na katılmaya karar verilmesinde önemli bir rol oynadı.

Guomindang Ordusu’nun Kuzey Harekatı başlarken Jiang Gaishek’i destekleyenler arasında 
Kanton buıjuvazisi de vardı. Komûnisderin devrimin gelişmesinde daha önemh bir rol 
oynamaya başlamasından ve kendi konumlarının tehlikeye girmesinden çekinen buıjuvazi, hem 
ağıdıgın askeri bir harekata verilmesini tercih ediyor, hem de kendi güç alanının harekat 
sonucunda genişleyeceğini umuyordu. Temmuz 1926’da Jiang Gaishek’in komutasındaki ordular 
kuzeye doğru hızla ilerlemeye başladdar. Harekat yönündeki bölgelerde devrimci dalganın daha 
ordular buralara girmeden oluşması işlerini kolaylaştınyordu. Savaş ağalarının direnişi hiçbir 
yerde güçlü olmadı. Guomindang ile birlikte komünisder de kuzeye derliyor, kırsal kesimde 
toprak ağalarına karşı köylüleri örgütlüyor, Şangay’da ise işçüeri ayaklanmaya hazırlıyorlardı. 
Guomindang ordulan ilerlerken çeşidi yerlerde savaş ağalanna ve kapitalistlere karşı grevler ve 
protesto gösterileri meydana geliyor, kırsal alanda da toprak ağalanna karşı protestolar ve 
eylemler görülüyordu. Ağustos 1926’da Chansha, Eylül’de Wuhan’daki Hankau ve Hanyang 
şehirieri, Ekim’de de Wuchang alındı.

Kasım’da merkezi hükümet Kanton’dan Hankau’ya taşındı. Guomindang içinde sağ ve sol kanat 
içinde keskinleşen karşıdıklar sonucunda sol kanat ve komünistler Aralık 1926’da Wuhan’da 
bir komite oluşturdular ve Wuhan sol Guomindang’m merkezi oldu. Sağ kanat ise Nanchang’a 
yeri eşti. Jiang Gaishek, Guomindang Hükümeti’nin arkasından Nanchang’a geleceğini 
hesaplıyordu. Fakat Wuhan’daki sol; Guomindang, Jiang Gaishek’i parti ve ordudaki önderlik 
pozisyonlanndan uzaklaşurdığmı açıkladı ve önderliği henüz sürgünde bulunan Wang 
Chingwei’a devrederek onu geri çağırdı. Wuhan’da işçiler devrimci komiteler ve süahlı 
birlikler oluşturma girişiminde bulundular. Hankau’daki İngilizlerin idaresine bırakılmış olan 
bölge, işçiler tarafından işgal edilerek işçi komiteleri taraûndan yönetilmeye başlandı. Kuzey 
Harekati sırasında kurtanlan bölgelerde işçiler çoğu komûnisderin kontrolü alunda bulunan 
sendikalarda toplanmış, kırsal alanda oluşan köylü birliklerinin sayısı giderek artmış, bu 
birliklerde bir milyondan fazla köylü örgüdenmişti. Bu durum Guomindang içinde etkin bir 
konumda bulunan ve Jiang Gaishek’i destekleyen toprak sahipleri ve tüccarlar tarafından 
korkuyla karşdanmaktaydı. Jiang Gaishek için Guomindang'dan komünistleri tasfiye etmenin 
zamanı artık gelmişti.

Jiang Gaistıek ordulannı Şangay’a doğru harekete geçirdiğinde, şehirde Guomindang Ordusu’nun 
harekatindan tedirginliğe kapılmış olan İngilizlerin buraya gönderdiği 20 binden fazla asker ve 
Şangay Limam’nda ve çevresinde bekleyen 40’dan fazla savaş gemisi vardı. Milliyetçiler kente 
yaklaşırken komünistler de bir ayaklanma hazırlıyor ve kentin Çinlilerin elindeki bölümünü, 
savaş ağalannı bertaraf ederek ellerine geçirmek istiyorlardı. Ülkenin en zengin tacirleri, en 
büyük ve bilinçli işçi kesimi buradaydı.

Yollar Aynbycr; 1927 Şangay Ayaklanması ve Sonrası

Kasım 1926’da binlerce işçinin kaüldığı, fakat başansızlıkla sonuçlanan bir grevden sonraki en 
önemli girişim. Şubat 1927’de Zhou Enlai’m örgüdediği işçilerin başlattığı ve yanm milyon 
işçinin kaüldığı genel grev oldu. Genel grev kısa sürede bir ayaklanmaya dönüştü ve kanh 
bir biçimde basünldı. Hükümet birliklerinin askerleri, ayaklanmaya katilanlara karşı kidesel bir 
kıyıma giriştiler, askerler isyancılann kafalannı kesiyor, sonra kesik kafalarla sokaklarda 
gösteriler yapıyorlardı. Pek çok cana malolan bu yenilgiye rağmen, Zhou Enlai’ın önderliğinde 
gizli bir şehir konseyi ve geçici bir devrimci konsey kuruldu. 20 Mart gecesi işçiler yeniden 
harekete geçti. Polis merkezleri, postaneler ve tren istasyonu işgal edildi. Şehrin yabancılara 
bırakılmış olan bölgeler dışındaki kısmının yönetimi işçilerin eline geçmişti.

Tüm bu gelişmeler olurken Şangay dışında bekliyen ve işçilere karşı girişilen kıyıma seyirci 
kalan Guomindang ordulan 26 Mart’ta şehre girdiler, Jiang Gaishek derhal devrimci işçilerin 
yönetimini tanımayarak ellerindeki silahlan bırakmalannı talep etti. Şehirdeki yabancı güçler, 
komprador burjuvazinin temsilcüeri ve banka yetkilüeriyle görüşerek bunlardan maddi destek 
sağladı. Nisan başında da gizli gangster örgüderiyle ilişki kurdu ve bunun ardından 
yabancüann idaresindeki bölgelerden bu örgüdere para ve sUah akmaya başladı. Jiang Gaishek, 
işçilere ve komünisdere karşı 12 Nisan sabahı doğrudan harekete geçti. Guomindang ve 
Şangay tüccarlan tarafından,' ağırlıkla yeraltı çetelerinden derlenen silahlı gruplar, ele 
geçirdikleri işçileri öldürmeye başladdar., İlk gün bine yakın işçi
öldürüldü. Genel İşçi Sendikası, 13 Nisan için genel grev çağnsı yaptı. Çağnya yaklaşık 
yüzbin işçi uydu. Aynı gün öğleden sonra yapılan kidesel gösteriye yine binlerce işçi katıldı. 
Silahsız göstericiler mSkinalı tüfek ateşiyle biçüdUer. Binlerce işçi ve komünist, kimi 
görüldükleri yerde, kimi de toplu halde sürüklendikleri Lunghua karargâhında katledüdi. 
Şangay’da yapılanlar bütün Çin’de komünisdere karşı girişilecek kadiamlar için de bir işaret 
oldu.

Asker sivil herkesi yurt savunmasına çağıran 
Guomindang afişi. Ancak Guomindang temsil ettiği 
komprador burjuvazi, emekçiler bir yana, milli 
burjuvazinin çeşitli kesimlerini dahi ortak b ir cephe 
içersinde birleştirme/ı başaramadı. Hernekadar 
Guomindang’/n nisbeten daha güçlü olduğu yerler 
şehirlerdiyse de, Jiang Gaishek savaş ağalarıyla 
sürdürdüğü ittifak, milliyetçi orduların disiplinsiz terörü 
esnaf ve tüccarın örtük ve pasif bir-biçimde de olsa, 
Guomindang’a karşı tavır almalarına yol açıyordu. 
Oysa ÇKP İçindeki sol sapmadan önleyebildiği 
zamanlarda, Mao'nun politikaları tam da böylesi bir 
cephe oluşturmaya yönelikti. Zafer kazanıldıktan 
hemen sonra Haziran 1949’da yaptığı Demoi<ratik 
Halk Dlktatöriüğü Üzerine başlıklı konuşmasında 
Başkan Mao “ Halk k im dir?" diye soruyor ve şöye 
yanıtlıyordu: “ Çin'in şimdi içinde bulunduğu aşamada 
halk, işçi sınıfı, köylülük, şehir küçük burjuvazisi ve 
milli burjuvazidir."

15 Temmuz 1927’de Guomindang komünisderi ihraç ettiğini ve ÇKP’nin de yasadışı 
addedildiğini Uan eden bir bildiri yayınladı. Zaten başta komünistlerin sonunda en çok umut 
bağlamış oiduklan Wan Youwei olmak üzere Guomindan^m sol kanat önderleri, daha

Xiang Jingyu Şangay'dakI kadın İşçileri örgütlerken, 
Hankou’da Fransız İmtiyaz bölgesinde tutuklandı. 
Hapiste b ir açlık grevine başlayan Jingyu, Gomindang 
polisine iade edildikten sonra 1 Mayıs 1928’de idam edildi.
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Devrimleri

Mao, 1943'te Birinci Düzeltme Kampanyası’ndan 
sonra. Komünistlerin Icendllerine 1937'de merkez 

edindiği Yenan çok sayıda sıradan insan ve aydının 
savaş koşullarında kendilerine b ir sığınak bulduklan 
bir şehir olmuştu. Yenan, yalnızca onlan Japonların 

ve Guomindang'/n teröründen kurtarmakla kalmıyordu; 
yeni bir dayanışma geleneğinin, alabildiğine özgür b ir 
ortamda kök salmakta olduğu bu Yenan çevresindeki 
onlara yeni b ir hayat vaadediyordu. Ünlü kadın yazar 

Ding Ling bu yeni umudu 1939’da yazdığı kısa b ir 
hayal! söyleşide şöyle ifade ediyordu: “ Hep o kadar 

hoş ve rahat görünüyorsun ki Weidl' dedi Llusu 
‘anlayamıyorum. Sanki hayatından hiç derdin olmamış 

gibi.' ‘Her zaman böyle olmuş olduğumu sanma. 
Geçmişte mutsuz b ir kızdım; sürekli endişe 

içersindeydim. Buraya geldiğimden beri manevi olarak 
yeniden doğmuş gibiyim. Kendi ilgilerimin peşinden 
gidebiliyorum, kendi işimi planlıyorum ve istediğimi 

söyleyip istediğimi yapmaya cüret edebiliyorum. Ne 
kadar önemsiz olursa olsun yaşamakta olduğumun 

bilincine varabiliyorym." Mao bu yıllarda yazdıklarında 
bir yandan "Marksizm'in Çiniileştiriimesl" gereği 

üzerinde duruyor, b ir yandan da kadrolann 
öğrenimlerini mümkün olduğu kadar geniş alana 

yaymaları gerektiğini vurguluyordu. Ancak 1940’ta 
Japonlar "Û ç H er" diye anılan asker! kampanyalarını 
başlattılar - Her şeyi yakmak, her şeyi yağmalamak, 

herkesi öldürmek. Bu asker! durumun gerektirdiği 
sefertjeriik Yenan’da gündelik ve entelektüel hayat 

üzerine de gölgesini düşürdü. Ding Ling 1941’de 
yazdığı Hastanede hikâyesinde, komünist kontrolündeki 

bölgelerdelci hastanelerdelci sefaletin, donanım ve 
personel yetersizliğinin ötesinde, doğrudan doğruya 

kadroların bürokratik ve kayıtsız tavırlarından 
kaynaklandığını gösteriyordu. Ding Ling bu dönemde 

Lu Xun’un geliştirmiş olduğu taşlama ve hiciv 
amacıyla yazılan kısa deneme formunun, zawen’/n 

diriltilmesi gerektiğini vurguladı ve yayın yönetmeni 
olduğu Kurtuluş gazetesinde aydınlar tonları giderek 

sertleşen denemeler yayınlamaya başladılar. Bu 
eleştiriler karşısında Mao Şubat 1942’de hem 

bürokratizmi hem de aydınların "realizmi, 
santimantalizmi ve taşlamacılığı"nı eleştiren ve herkesi 

Ortodoksluğa çağıran ve aydının tepkisini 
uyandıran b ir konuşma yaptı. Daha sonra yaptığı b ir 

konuşmada da taşlamacılıkla ilgili olarak şunlan 
söyleyecekti: "Lu Xun ‘denemeler döneminde’ bile 

halk ve devrimci partiler sözkonusu olduğunda, 
düşmana karşı kullandığından tamamen farklı b ir 

üslup kullandı. Halkın zaaflan eleştirilmen ama halkla 
aramızda mutlak b ir özdeşimden ve onun 

korunmasına ve eğitime tam bir angajman 
noktasından konuşuyor olmalıyız. Yoldaşlara, düşmana 

karşı kullandığımız aynı acımasız yöntemlerle 
davranırsak, düşmanla özdeşleşmiş oluruz". Bu ve 

benzeri beyanlara karşı Wang Shiwei, Yenan bölgesini 
"karanlıklarla çevrili b ir ışık adası"na benzettikten 
sonra, o karanlığın “ Bolşevik aktivizm adı altında 

Yenan'a da egemen olması" tehlikesine dikkat çeken 
bir deneme yayınladı. Parti'n/n Uluslararası Kadın 

Günü'nde anti-faşist Birleşik Cephe’nin öneminin ve 
kadınların devrime katkısının öneminin vurgulanması 

l<aranna rağmen. Ding Ling, Mart Üzerine 
Düşünceler’de komünistlerin kadın erkek ilişkileri 
konusundaki tutuculuklarını, çifte standartlılıklarını 

eleştirdi. Mao bu eleştrileri olumlu karşıladıysa da, bu 
noktada Birinci Düzeltme Kampanyası bütün hızıyla 

sürüyordu. Wımg Shiwei, Torçkist olduğu suçlamasıyla 
Parti’den atıldı (daha sonra 1947'de idam edildi). 

Deng Ling yayın yönetmenliği görevinden alındı ve 
kırda çalışmaya gönderildi.

Nisan’dan, yani Şangay katliamının da öncesinden beri Jiang Gaishek’le gizU uzlaşma 
görüşmeleri sürdürüyorlardı. Mayıs ve Haziran aylannın şiddeti, onlan ikna etmeye yetmişti.

Şehirlerin Yenilgisi

Cuomindang’m  köprüleri atması, Komünist Parti’nin sol kanadının da kendi siyasal perspektifi 
göre davranmasının önündeki engelleri kaldırmış oldu. Zaten daha Guomindang’ın bildirisi 
yayınlanmadan önce, ÇKP’nin mevcut yönetimden hoşnut olmayan taraftarlan, Qu Quibai’in 
başkanlığını ve Zhou Enlai’ın genel sekreterliğini yaptığı bir cephe örgütü kurmuşlardı. 18 
Temmuz 1927’de Jiangxi (Cyangşi) eyaletinin güneyinde bir köyde Komünist Partisi’nin gizU 
bir toplantısı yapıldı. Burada hazır bulunanlar arasında Şangay’dan kaçıp kurtulmuş olan Zhc 
Enlai, son yıllarda köylüler arasındaki çalışmalan dikkat çeken Mao Zedong, o sırada 
Guomindang ordusunda subay olan Zhu De vardı. Aynca Sendikalar Konfederasyonu Sekreter 
Su Chaojen, Hankou hükümetinin tanm bakanı Dan Bingshan, Ye Ding, Ho Long, Ye 
Qianying ve Li Lisan da toplantıya katılmışlardı. Toplantıda işçi ve köylülerin 
silahlandıniması, tanm devriminin başlatılması, köylü ayaklanmalannın desteklenmesi 
kararlaşnnldı. Bölgenin önemh kenti Nanchang’da bir ayaklanma başlatılacak, sonra da yeni 
bir devrimci hükümet kurulması için Kanton üzerine yürüyüşe geçilecekti. Mao köylüleri 
silahlandırmak için Hunan’a geçerek ayaklanmayı bekleyecek, Su Yangze bölgesinde örgütleme 
yapacak, geri kalan herkes de ayaklanmayı gerçekleştirmek üzere Nanchang’a yönelecekti. 
Bölgeyi iyi bilen Zhu De, harekâtın istihbaraanı sağladı. Ayaklanma başanlı oldu ve kent 
devrimci komitenin eline geçti. Zhu De devrime bağh birliklerden oluşturacağı 9. Tümen ile 
Kanton yönüne ilerleme emrini aldı. Bu tümen 300 askeri öğrenci ve 400 işçi, öğrenci ve 
polisten oluşan bir çekirdeğe sahipti. Ancak silahlan yoktu, çünkü Nanchang Köylü Hareketi 
öğrencileri şehirde ele geçirilen silahlan kayıklara yükleyerek kendi bölgelerine götürmüşlerdi. 
Bu köylüler daha sonra 10. Kızılordu birliklerini oluşturacaklardı. Zhu De’nin adamlan bu 
aşamada 900 kişiden ibaretti. Sözkonusu örgüt 1 Ağustos tarihi için Nanchang şehrinde 
ayaklanma karan aldı.

Komünist güçlerin bir bölümü 1 Ağustos’ta Nanchang’ı ele geçirdi, ama kısa sürede boşaltms 
zorunda kaldı. Bu grup güneye 'yönelerek Swatow limanını aldı ama. burasını da elde 
tutamadı. Kominfemciler hep bir ayaklanma dalgası bekliyor ve kenderi esas alma 
düşüncelerini terkedemiyorlardı. Bunlar Aralık 1927’de Kanton’da son bir ayaklanma 
girişiminde bulundular. Komintem'in H. Neumann adıyla anılan bir Alman görevlisi tai^findaı 
yönlendirilen ayaklanma birkaç gün içinde bastınidı. Her zamanki kadiamlar olayı izledi. Oy 
Mao, Çin koşullannın farklı olduğunu daha önceleri tesbit etmişti. Bir dönüm noktası 
sayılabilecek “Hunan’dald Köylü Hareketi Üzerine Rapor” Şubat 1927’nin ilk günlerinde 
yazılmışü. Ancak bu 1924’ten beri yükselen köylü eylemliliğini yakından gözlemesine 
dayanıyordu. Özellikle Hunan’daki hareket, sadece toprak ağalanna değil, tüm yerel nüfuz 
sahiplerine karşı başanlı olmuş ve birçok kırsal yörede yönetimi ele geçirmişti. Zulüm yapar 
yöneticiler görevden atılmış, vergiler azaltılmıştı.

Köylü birUkleri örgüdenmesi, tarihinde bu alanda ilk kez bir sıçrama yaram ve eskiden gele 
gizli köylü demeklerinin yerine, yeni iktidar organlannm çekirdeklerini oluşturdu. Ana gücür 
yoksul köylülerden almakla birlikte orta ve zengin köylüleri de dışlamadı. Böylece kendi mil



gücüyle, toprak ağalannm çetelerini yok etti. Yerel ve bölgesel yönetimler kurdu. Geleneksel 
klan ve dini otoriteler devrildi, batıl inançlar unutturuldu. Böylece köylüler özgüçlerine 
güvenir oldular. Aynca afyon, alkol, kumar, israf, dilencilik ve diğer kötü alışkanlıklara karşı 
başanlı olundu. Öte yandan toprak dağıtımına gidilmedi, fakat kira ve faizler denetim altına 
alındı. Kooperatifler ve kamu işlerinin yapımında ilerleme sağlandı.

Temmuz 1926’da Köylü Birlikleri önemli ölçüde yalnız Kwantung ve Hunan’da gelişmiş olup, 
yaklaşık bir milyon üyeye sahip bulunuyorlardı. Ocak 1927’de üye sayısı salt bu ilde iki 
milyona çıkmıştı. Bu arada Kiangsi, Chekiang, Kanton civanndaki Haifeng ve Lufeng’de 
de hareket hızlanmışn. 1927 yazına gelindiğinde toplam üye sayısı dokuz milyonu aşıyordu 
ki bunun yansı Hunan, iki buçuk milyonu ise milliyetçi hükümetin o günkü merkezi 
Wuhan’m bulunduğu Hupei bölgesindeydi.

Hareketin bu kadar hızlı gelişmesinde uygun objektif koşullann yanısıra, başanlı politik 
çalışmanın da büyük rolü vardı. Özellikle ilk kuruluş aşamasında şehirli unsurlar, politik 
eğitim görmüş işçi ve aydın kadrolar bu harekette büyük rol oynadılar. Bunlar ilerikl 
aşamalarda da kurtanimış bölgelerde köylülerin gereksinim duyduğu nitelikli unsurlann 
nüvesini oluşturacaklardı. Aynca 1925’te Kanton’da Mao’nun yönlendirdiği “Köylü Hareketi 
Eğitim Enstitüsü”nde kırsal kesim sorunlannı incelemiş işçi-köylü kadrolann da bu gelişmede 
çok büyük payı olmuştu.

İşte Mao’nun Hunan raporu, işçilerin yanısıra köylü hareketinin hızla geliştiği bir dönemde, 
bu potansiyehn önemine dikkat çekmek için kalerne ahnmıştı. Bu raporda yoksul köylüler 
olmaksızın Çin’de devrimden sözetmenin hayal olduğu belirtilerek geleneksel çizgiden kopuşun 
yolu çiziliyordu.

Halk Savaşına Doğru
Nisan 1927’de ÇKP’nin yaklaşık yüzde 60’ı işçilerden oluşan 58 bin kayıtlı üyesi vardı. 1927 
sonuna vanidığmda kayıtlı üye sayısı 10 bine, işçilerin oranı ise yüzde 8’e düşmüştü. 1928’de 
üye sayısı 40 bine, işçilerin oranı ise yüzde lO’a çıktı. Bundan sonra üye sayısı hızla arttıysa 
da, işçilerin oranı sabit kaldı. 1930’da 122,318 üyeden yine yalnızca yüzde 8’i işçiydi.
Parfi’nin bileşimindeki bu dönüşüm, Mao’nun, kısmen de olsa darbeden önce de öngörmüş 
olduğu bir gelişmeydi. Mao daha Mayıs 1927’den önce bu öngörüye uygun politikalar 
benimsenmesini önerdiği için Parti yönetimi ile uzlaşmazlığa düşmüş, Mao’nun ünlü “Hunan 
Raporu”nun parti tarafmdan yayınlanması, genel sekreter Chen Duxiu (Çın Duşyu) tarafından 
engellenmeye çalışılmış, rapor ancak sol kanann önderlerinden Qu Quibai’nin (Çü Çüibay) 
müdahalesiyle yayınlanabilmişti. Sol kanatla Mao’yu birleştiren, Chen yönetiminin her ne 
pahasına olursa olsun Guomindang’m  “sol” kanadıyla ittifak pohtikasmı sürdürmekteki ısranydı. 
Oysa Guomindang'm sözde “sol” kanadının Jiang Gaishek karşısında kısmî bağımsızlığını 
koruyabilmek için, yaslanabileceği, savaş ağalanndan başka bir güç yoktu. Savaş ağalan ise, 
mûlksüzleşme tehdidi altındaki büyük toprak sahiplerinin doğrudan sözcüleri konumundaydılar. 
Dolayısıyla, Haziran ve Temmuz aylan boyunca bir yandan Jiang Gaishek güçleri komünistlere 
ve işçi örgüderine karşı sistematik bir imha kampanyası sürdürürken, bir yandan da komünist 
önderhk Guomindang”m  sol kanadı ile ittifakını sürdürebilmek uğruna, savaş ağalannm köylü 
hareketine karşı giriştiği sistematik imha kampanyasına karşı çıkmamayı kabul ediyordu.

20 Martta işçilerin ayaklanarak şehrin Çin bölgesinin 
yönetimini ele geçirmesini izleyen günlerde, Chen 
Duxiu’nun önderliğindeki ÇKP, hâlâ GuomindangVa 
birlik politikası izlemeye devam ediyordu. Chen Duxlu, 
4 Nisan’da sürgünden geri dönerek sol 
Guomindang’m başına geçmiş olan Wang Jingwei’la 
görüşmüş, şehirdeki gelişmelerin bundan sonra 
alacağı yön konusunda ikisi ortak b ir açıklama 
yapmışlardı. Açıklamada, Guomindang içinde yer alan 
milliyetçi güçlerin sağ ve sol kanadı ve ÇKP arasında 
varolan çelişkilerin çözülmez türden olmadığı, 
Şangay’daki askeri güçlerin Wuhan’daki Guomindang 
merkezinin otoritesini tanıdığı söyleniyordu. Komünistler 
ve sendikalar, milliyetçi hükümetin kararlarına uygun 
olarak şehirdeki yabancıların idaresindeki bölgelere 
girmeyeceklerini ve tüm ezilen sınıfların birlikte 
hareketi taktiğine uygun olarak b ir yerel hükümet 
kurulmasını tümüyle desteklediklerini açıklamışlardı. 
Jlang Galshek'in bir saldın hazırladığı konusundaki 
kötü niyetli söylentilerin hiçbir somut dayanağı yoktu. 
Chen Duxiu ve Wang Jingwei arasındaki bu görüşme 
ve görünürde varolan mutabakat komünistler ve işçiler 
arasında Guomindang içinde yeniden bir birliğin 
sağlanabilir olduğu şeklinde b ir izlenim uyandırdı. Bu 
görüşmeden yalnızca b ir hafta sonra başlayan Jiang 
Gaishek’in saldınlanna İşçiler hazırlıksız yakalandılar. 
"Kötü niyetli söylentiler’’ln aslında olayların gelişiminin 
doğru değerlendirilmesi olduğu ortaya çıkmış oldu 
(üstte). Şangay ayaklanması ve Jiang Gaishek’in 
ordularının şehre girmesi sırasında Komintem’in 
Guomindang içindeki güç dengelerini değerlendirmesi 
de aynı doğrultudaydı. Bu tarihlerde Çin’e gelen bir 
Komintern delegasyonunun hazırladığı raporda şöyle 
deniyordu: "Guomindang İçinde b ir bölünme ve 
Şangay proleteryasıyla devrimci askerier arasında bir 
çatışma çıkması kesinlikle söz konusu olamaz... Jiang 
Gaishek g ib i b ir devrimci, emperyalistlerin umduğu 
gibi karşı devrimci Chang Zuollang’la kurtuluş 
hareketine karşı h iç b ir zaman birleşmeyecektir... 
Şangay proleteryası İçin mevcut tek tehlike 
emperyalist b ir provakasyondur." Komintern, ancak 
Nisan ortasından sonra Jiang Gaishek’in ihanetinden 
sözetmeye başladı. Fakat bundan sonra da İzlenmesi 
gereken çizgi değişmemişti. Jlang Gaishek bir 
müttefik olarak devreden çıktığına göre, artık sol 
puomindang ve Wang JIngwei’in önderiiğlndekl 
Wuhan hükümeti desteklenmeliydi. Wuhan hükümetine 
ik i komünist bakan katıldı. Beklentiler bu kez de 
gerçekleşmedi ve Mayıs 1927’den itibaren ÇKP’yle sol 
Guomindang arasında çelişkiler ortaya çıkmaya 
başladı. Çeşitli bölgelerde harekete geçen kitlelerin 
bazı “ aşırılıkları”  yüzünden ÇKP’ye yapılan ihtariaria 
başlayan gerginlik artarak sonunda Wang Jingwei’in 
önderiiğlndekl Guomlndang’/n da ayaklanan İşçilere ve 
komünistlere karşı açık saldırılara girişmesine kadar 
vardı.



Devrimleri

ZHU DE 
(1 8 8 6 - 1 9 7 6 )

Çin Komünist Partisi ve çağdaş Çin ordusunun ioıru- 
cuianndan Zhu De, 18 Araiılc 1886’da Sichuan eyaietine 
bağiı Yoiang’da doğdu. Yolcsui bir i(öyiü aiiesinin çocu
ğuydu. 1908’de Chengtu yüicselc oicuiunda beden eğiti
mi öğrenimi görtiricen ayniıp ailesine yardım etmek için 
beden eğitimi öğretmenliği yapmaya başladı. 1909'da 
Yunnan Askeri Akademisi'ne girdi. 1911 Devrimine ka
tıldı. Devrimin sonunda yaşanan kaos sırasında savaş 
ağalan şebekesinin arasına düştü ve kısa bir süre kendi
si de savaş ağalığı yaptı. Devrimci literatürle ilk kez 
bu sıralarda tanıştığı bir arkadaşı sayesinde karşılaşan 
Zhu De, 1922’de Berlin’de Göttingen Üniversitesi’ne 
girdi ve burada Çin Sosyalist Gençlik Biriiği'ne katıldı. 
1926'da siyasi eylemleri nedeniyle Almanya’dan sınır 
dışı edildi ve Çin’e geri döndü. Komünist Partisi ile 
İlişkilerini gizllyerek, önce Guomindang Ordusu’na bağ
lı bir öğretmen okulunda yöneticilik daha sonra garni
zon komutanlığı ve Nanchang’da polis kuvvetlerinde 
müdürlük yaptı.

1 Ağustos 1927’de komünistlerin Nanchang’da Guo- 
mindang’a karşı ayaklanmasına katıldı. Ayaklanma bas- 
tıniınca kendi birliğiyle birlikte Zhu De, Mao Zedong 
önderlerindeki küçük gerilla grubuna katıldı. Daha son
ra bu iki birliğin birleşmesiyle oluşan 4. Kıalordu’- 
nun siyasi önderliğini Mao, komutanlığını da Zhu De 
üstlendi. 1934'de ÇKP Politbüro üyesi oldu. Aynı yıl 
Jiang Gaishek’in bölgeyi komünistlerden temizlemek 
amacıyla Jiangxi’ye saldırması üzerine bölgeyi terket- 
me çalışmalannı düzenledi ve 1936’da Uzun Yürüyüşü 
tamamlayarak Paon’a vardı.

Çin-Japon Savaşı ve İç Savaş sırasında Yenan’da baş
komutan olarak görev yaptı. Mao’dan sonra ÇKP içinde 
İkinci sırada gelen Zhu De 1949’da Çin Halk Cumhuriye
ti’nin kuruluşundan sonra hükümette başkan yardımcılı
ğı ve 1954’e kadar da Halk Kurtuluş Ordusu'nun başko
mutanlığını yaptı.

19S4’de cumhurbaşkanı ve 1955’de mareşal oidu. 
19S9’da Ulusal Halk Kongresi Daimi Komite başkanlığı
na getirildi. 1966’da Küitür Devrimi sırasında militarist 
ve özeleştiri yeteneğinden yoksun olarak nitelenmekle 
birlikte de yine aynı yıl ÇKP 9. Kongre’sinde Politbüro 
Daimi Komitesi üyeliğine seçildi ve 1976’da ölünceye 
kadar bu görevi sürdürdü.

Kurtarılan İlk Bölge

Mao Zedong Hunan eyaletinin köylüleri hakkında yalnızca bir rapor yazmakla yetinmemiş, 
orada yaygın bir ilişkiler ağı örgütlemişti. 8 Eylül’de ayaklanma başladığında, yaz boyunca 
yalnız kuzey Hunan’da 330 bin kişinin öldürülmüş olmasına rağmen, 4 bin kişilik askerî 
gücüyle eyaletin küçük merkezlerine doğru harekete geçti. İlk bir haftadaki zaferleri, 
Guomindang birliklerinin gelmesinin ardından bozgun izledi, ele geçirilen kasabalar tek tek 
terkedilmeye başladı. 20 Eylül’e vanidığında Mao’nun kumanda ettiği güçler, ölenlerden, 
yaralanıp da köylerde bırakılmak zorunda kalanlardan, kaçanlardan ötürü erimiş, bin kişiden 
ibaret kalmıştı. Mao, o gün yaptığı ve askerlerinden “devrime devam” karannı aldığı 
toplantıda, ordusunun giderek küçülmesini engelleyemedi. 23 Eylül’de kalan bin kişi 
Jingangsan Dağlan’na doğru hareket ettikten sonra da 200 kişi vazgeçerek, köyüne dönmek 
istedi. Kalan 800 kişinin çoğunluğunun tepkisi cezalandıncı oldu, tepkiler “dönekleri idam 
etme”ye kadar vardı. Ancak Mao Jingangsan Dağlan’nda mükemmelleştireceği halk savaşı 
stratejisinin temellerini atmaya başlamışa bile; 200 asker köye dönüş yoluna çıktı.

Jingangsan Dağlan’nda da Mao aynı stratejiyi izlemeye devam etti. Daha sonra bir merkez 
olarak benimseyeceği Sanwan kasabasında ilk yaptığı şeylerden biri, bölgenin iki büyük 
eşkiyası, ortaokuldan aynima Yuan Wencai ile terzi Wang Zuo’yla ilişki kurmak olmuştu. 
Ancak bu ilişki eşkiyalan lümpen proletaryanın temsilcileri olarak yorumlayan Parti’nin 
merkez karar organlan ile arasında yeni tartışmalar çıkmasına yol açtı. Nanchang 
ayaklanmasından sonra, kısmen de Qu Qubai’in çabalannın sonucu olarak Stalin 
Komintem’den Çin konusunun yeniden gözden geçirilmesini istemişti.

Kasım’da toplanan Merkez Komite plenumunda Nanchang ayaklanmasında görev almış 
bütün önderlerle birlikte Mao da sert bir dille eleştirildi ve Politbüro’daki yedek üyelik 
görevinden azledildi. Ancak bu dönemde hem parti örgütü hem de merkezî iktidann kendisi 
o kadar dağılmış durumdaydı ki, bu karann Mao’ya Şubat 1928’den önce ulaştıniması 
mümkün olamadı. Bu aradaki dönem de Mao’ya Jingangsan dağlan çevresindeki Hakkalan, 
geçmişte Taiping ayaklanmasının da çekirdeğini oluşturmuş olan bu halkı, kendi perpsektifi 
doğrultusunda örgütlemesi için firsat verdi. Bu örgütlenmenin merkezî unsuru Kızüorduydu. 
Ancak Mao’nun perspektifinde Kızılordu’nun işlevi askerî harekâtlar ya da güvenlikle sınırh 
değildi. Kızılordu kuruluşunda iki tabur, yedi bölük ve takımlar halinde örgüdenmişti. Her 
takımda bir parti grubu, taburda bir komite, bölükteyse bir hücre bulunuyordu. Komiteler 
genellikle 7 ya da 9 kişiden oluşuyor, aralanndan hiç değilse biri parti üyesi oluyordu. 
Doğrudan doğruya siyasal gerekçelerden ötürü oluşturulmuş bu birimlerin başlıca amacı, ordu 
içinde siyasal tartışmalar sürdürmek, Mao’nun deyişiyle “eğitici delegeler” olarak faaliyet 
göstermekti. Parti'ye. karşı sorumlu bu birimlerin yamsıra, askerlerin iş ve hayatlanm 
düzenlemelerini sağlayan asker sovyetleri vardı. Bu sovyederin belirlediği kurallar çerçevesinde 
subaylarla erler aynı ücreti alıyor, alman bütün kararlar askerlerin tartışma ve eleştirilerine 
açık oluyordu. Ancak Kızılordu’yu olağan ordulardan farklı kılan yegâne unsur iç 
örgütlenmesinin demokratikliği değildi. Kızılordu bir savaş aracı olduğu kadar bir propaganda 
aracıydı da. Mao bir halk ordusunun kendi kendine yeterli olması, konakladığı yörenin 
halkına bir yük olmaması gerektiğini düşünüyordu; dolayısıyla askerler savaşmadıklan 
zamanlarda kendileri için açüklan tarlalan işliyor, askerî doktorlar çevre halkının sağlık 
hizmetlerini yükümleniyor, subaylar akşamlan Mao’nun da katıldığı seminerlerde dersler 
veriyor, okuma yazma öğretiyorlardı. Propaganda değeri açısından Kızılordu’nun faaliyetleri 
arasında en önemlisi, kuşkusuz, uygulamaya koyduklan tanm devrimiydi. Ancak Mao tanm 
devrimi sırasında “ara sınıflar” diye nitelediği orta köylülüğü, küçük esnafi taciz etmemeye 
büyük bir özen gösteriyordu. Bu, ÇKP merkezi ile arasındaki başlıca tartışma konusu oldu. 
Şubat sonunda Politbüro ve Hunan Bölge Komitesi'ndeki görevlerinden azledilmiş olduğunu 
bildirmek için gelen Ho Dingyin, Mao’yu zengin köylülüğe karşı yeterince sert bir çizgi 
izlemediği, yeterince “yakıp öldürmediği” için eleştirdi ve “kabaran devrimci dalga”ya katkıda 
bulunmak üzere Güney Hunan’da bir ayaklanma başlatması talimatını verdi. Dahası, 
görevlerinden azledilmiş olan Mao’nun yerine, onun oluşturmuş olduğu Kızılordu’nun 
kumandasını üstlenerek bu politikalan uygulamaya girişti ve Güney Hunan ayaklanmasında 
büyük zayiatlar vermenin yamsıra, uyguladığı tanm devrimi politikasıyla, çevre köyleriyle 
Mao’nun o güne kadar oluşturmuş olduğu güven ilişkisinin aşınmasına yol açu. Ancak Zhu 
De’nin Mao’nun çağnsı üzerine Jingangsan’daki kurtanlmış bölgeye gelmesi Mao’nun yeniden 
kendi otoritesini kurmasını sağladı.

Şehirlerden Kırlara

1927 yenilgileri, ayaklanmalara katılan askerlerin ve kadrolann morahni bozmuş, yokluk, açlık 
ve dağılma eğilimleri artmıştı. Ne ki, en önemlileri Zhu De olan bir avuç kararlı öncü, 
durumu tekrar toparlamayı başardı. Guomindang ve toprak ağalanndan ele geçirilen silah ve 
paralar ile ihtiyaçlannı karşıladılar.-Köylülerin kanlımı ise saflanm aralıksız güçlendiriyordu. 
Nihayet, dağılarak Güney Çin’in dört bir yanında devrimci çalışma yapan silahh birlikler de 
tekrar biraraya gelmeye başladı. 1928’in ilk aylannda Zhu De’in komutasında 1.600, Zhaling’de 
500, Jingangsan’da ise Mao’nun komutasında bin kadar insan bulunuyordu. Aynca çok sayıda 
silahlı köylü müfrezesi vardı. Zhu De, Yichang’ı bir savaş hilesiyle aldıktan sonra ordusunu



iki alayhk bir tümen halinde teşkilatlandırdı. Katılmak isteyenlerin sayısı oldukça fazlaydı ama 
bu aşamada Zhu De, düzenli orduyu rastgele katılımlarla çok büyütmek istemiyor, bunları 
silahlı köylü milisleri halinde tutmayı tercih ediyordu.

Yichang’m ele geçirilmesi Guomindang’ı alarma geçirdi ve iki tümenlik bir güçle buraya 
yürümeye başladılar. Bu birliklerin komutanı 1927’de Hunan’da binlerce köylüyü öldürttüğü 
için “kasap" adıyla anılan Xu Kexiang idi. Bölgedeki toprak ağalanna karşı hareket yürütmekte 
olan Zhu De birliklerini vgeri çağırdı ve kadrolarla birlikte Hunan-Kanton arasındaki dağlara 
çekildi. Bu arada Min Tuan adlı bir gerici komutanı yenerek iki bin silah ele geçirdiler. 
Arkalannı dağlara vererek kasap Xu’nun iki alayını yok ettiler. Bu başanlar yardıma koşan 
binlerce köylünün silahlandınimasmı sağladı. Hücuma geçen Zhu De ordusu “kasap”ın 
karargâhını ele geçirdi. Alaylar en iyi silahlarla donatıldı.

Nisan 1928 sonunda Zhu, Mao’nun kardeşi Mao Zedan’ın çağnsı üzerine Jinangsan’daki 
kurtanimış bölgeye katıldı. Bunu izleyen -aylarda Zhu De’in ve Mao’nun başanlan, ilk üs 
bölgeleri ve Sovyet hükümetinin kurulmasını sağladı. Bu ilk dönemde her ikisinin de ünü 
yayıldı. Hatta birçoklan, ikisini aynı kişi sanıyor, köylüler “Zhu-Mao ordusu geliyor” 
diyorlardı.

İlk Çin Sovyet Cumhuriyeti

1928 ile 1930 yıllan arasında onbir önemli kurtanimış bölge veya kızıl üs yaratıldı. Bunlann



Solda, Kızılordu askerlerini e l bombası ve mayın 
kullanmaya teşvik eden b ir afiş. ABD'nin Japonya'ya 
karşı atom bombası kullanması, 1946'da başlayan iç 
savaşın son evresinde kızıl eıskerlerl en çok huzursuz 
eden olay olmuştu. Bu huzursuzluk atom bombasıyla 
da sınırii kalmamış, modern savaş teknolojisi 
karşısında derin b ir endişeye dönüşmüştü. Bu durum  
karşısında bir yandan Mao atom bombası bile olsa, 
halk savaşında tayin edici olan unsurun silahlar 
olmadığı temasını vurgularken, diğer yandan da kızıl 
askerieri, yenilen Guomindang ordularından ele 
geçirilen Amerikan yapımı yeni silahlan kullanmaya 
teşvik eden afişler yayınlanıyordu. Üstte, 26 Nisan 
1949 günü Kızılordu Yangze’y i geçerken. Bu geçişten 
dört gün sonra güneyin ve Taipinglerin eski Göksel 
Barış İmparatorluğu’nun başkenti Nanking komünist 
kontrolüne geçecekti. Ancak bu noktada Yangze. 
zaten çoktan beridir Kızılordu için b ir zafer sembolü 
haline gelmişti. 1935’te Uzun Yürüyüş sırasında tam 
Jlang Gaishek, Kızılordu’/u  ik i nehrin, Wu İle 
Yangze'nin arasında sıkıştırdığını sandığı sırada, 
Kızılordu Yangze’y i geçmiş, sonra beklenmedik bir 
yerden yine geri geçmiş ve Guomindang güçlerini 
ığır b ir yenilgiye uğratmıştı.

ilki Jingangsan daglanndaki üstü. Diğer önemli üs olan Jiangxi-Fujian arasındaki Ruljin ken 
etra&ndaki gelişim 1931’den 1934’e kadar Çin Sovyederinin merkezini oluşturdu. Büyük 
yürüyüş bu üssün sıkıştırılmasıyla başladı. Kuzeyde, Shensi, Kansu ve Ninghsia arasındaki t 
ise uzun yürüyüşte kurtulanların son sığmağı oldu. Bu arada Hubei, Hunan ve Anhui 
arasındaki bölgede kurulan üs, her üç bölgenin adından alman “0-yü-wan” kısaltmasıyla 
anılıyordu. 1930’dan sonra da bazı üsler kuruldu.

Esasen Mao ve Zhu De de yeni stratejilerini dinamik bir şekilde uygulamakla birlikte, 
düşüncelerin değişimini biraz da olaylann tesirine bırakarak başlangıçta “kızıl üsler” veya 
“devrimci üsler” terimlerini kullanmadılar. Bunlar sonradan yaygınlaştı. İlk dönemde daha ç 
“destek üsleri” veya “aynimış bölgeler” gibi terimleri tercih ettiler. Böylece, kenderin birinci 
sayıldığı bir stratejide kırlann ancak onlara bağlı olarak önem taşıdığı tarzında bir ifadeyi 
süre kullanmaya devam ettiler. Aynca bu bölgelerdeki devrimci iktidar organlanna -1917 
devrimine atfen- Sovyet adını verdiler. Yine de yeni stratejinin temel unsurlan Mao’nun bi 
dizi yazısında belirginleşmeye başladı.

Kurtanimış bölgelerde veya ilk yıllarda daha çok kullanılan adıyla devrimci üslerde politik 
iktidann geçici yerel hükümetler tarzında örgütlendiği görülmektedir. Bu hükümederin bir 
kısmı 1949’da, tüm ülkenin kurtuluşuna kadar faaliyetini sürdürdü. 1931’de. Güney Çin’in 
değişik bölgelerinden gelen delçgeler en büyük üs bölgesi olan Jiangxi-Fujian’deki Ruijin’de 
toplanarak Çin Sovyet Cumhuriyeti kurduklannı ilan ettiler. Bu kongreye de “Birinci Tüm-



Devrimleri

Bir Japon bombardımanmdan sonra Çin sol<al<lan. 
Birinci Dünya Savaşından sonra emperyaiist güçier 
i(endi aralarında Çin toprakianmn "yabancıiaştıniamaz" 
olduğuna l<arar vermiş, dolayısıyla faaliyetlerini iidisadi 
sömürü ile sınırlandırmalf yükümlülüğü altına 
girmişlerdi. Bu anlaşmayı ilk ihial eden 1927 ve 1928 
yıllarında Shandong’a asker çıkaran Japonya oldu. 
Ancak bu harekâtların sonrasında Çin'de Japon 
mallarına karşı yapılan boykot o kadar etkili oldu ki, 
Japonya bu istilacı siyasetine ara vermek zorunda 
kaldı. Büyük buhranı izleyen yıllarda orduda yarbaylar 
düzeyinde Sakura-kai (Kiraz Derneği) adlı b ir gizli 
örgüt kuruldu. 1930’da örgüt Japonya’da çeşitli dart>e 
girişimlerinde bulundu; bunlar başarısızlıkla 
sonuçlandıysa da, failleri cezalandırılmadı. Bunun 
üzerine dernek üyeleri darbeyi Japonya'nın içinde 
değil Mançurya'da yapmaya karar verdiler. 1905 
savaşından sonra Rusya Çin'den almış olduğu Güney 
Mançurya Demiryolu imtiyazını Japonya'ya devretmişti 
ve bu anlaşma gereğince Japonya Mançurya'da 
büyük b ir askerî güç bulunduruyordu. Darbe bu ordu 
aracılığıyla Mançurya'nın istila edilmesinden ibaret 
olacaktı. Hazıriıkiar yalnızca hükümetten değil, genel 
kurmay başkanlığından da habersiz olarak yürütüldü. 
Mançurya'ya 18 Eylül 1931'de Mançurya'nın işgali 
başladı.

Bu evreden sonra, inisiyatif miiiiyetçi-faşizan akımla
ra geçti. Japonya’da faşist akım, İtalya ve Almanya’daki 
gibi “özel” bir ideolo|i üretmedi. Mllliyetçi-faşizan grup
lar resmt ideolojiyi, yani imparatorun otoritesini mutlak 
kabul eden milliyetçi Shinto (Tanrıların Yolu) doktrinini, 
köylülükte küçük sanayi ve ticaret erbabında ve özellik
le bürokrasinin ait kademelerinde yaygın olan anti- 
kapitalist ve anti-parlamentarist tepkilerle güncelleştir
diler. Ekonomik bunalımın ve parti politikasını denetim
lerinde tutan zalbatsu oligarşisine duyulan nefretin talı- 
rik ettiği bu tepkiler, faşizan gruplar ve ordu tarafından 
yayılmacı-emperyalist çözüm önerileriyle seferber edili
yordu. 1930’larda, geleneksel askeri şef-sadık adamları 
hiyerarşisine göre örgütlenen ve zaman zaman birbirle

riyle de çatışan sayısız faşizan grup içinde, görece etkin 
olan bazıları öne çıkaniabilir: 1) Japonya’nın misyonu
nun, bütün Asya’yı bir devlet altında birleştirmek oldu
ğunu savunan ve Japon egemen blokunun yanında Çin 
ve Hint milliyetçileriyle ilişkisi olan Toyama Mitsuru ön
derliğindeki Kara Ejderler. 2) Japonya’ya, “ Avrupa ya
şam tarzı’’na karşı “ Asya yaşam tarzı’ ’nın önderi olarak 
savaşma misyonunun uygun gören ve Ideoloflsini Ku- 
ran’dan boi boi yararlanarak kuran Okova Shunıei’nin 
şiddet örgütü. 3) Önemli sanayilerin devletleştirilmesi
ni, tanm reformunu ve Japonya’nın Asya’da milliyetçi 
bir devrime öncülük etmesini savunan eski sosyalist 
Kita ikkı’nm şiddet örgütü. 4) Milliyetçi Budist Inoue 
Ntsşo’nun şiddet örgütü Kan Kardeşleri. 5) “ Kırsal 
sosyalizmi” savunan Toistoycu anarşist Tachibana Ko- 
saburo ve gene anarşist eğilimli Akao Bin’In şiddet 
örgütleri. 6) Genro, yüksek bürokrasi ve ordu kademele
rinde etkin olan Baron HIronuma Kilchiro’nun MIHI Esas
lar Derneği. i )  Ordu içinde cuntalar oluşturan Üsteğmen 
Hasihmoto Kingoro’nun Kiraz Çiçeği Derneği...

Bu ve buna benzer gruplar emperyalist milliyetçiliğin 
ideolojik hegemonyasını geliştirmekle beraber, dağınık- 
lıkian ve darlıkları nedeniyle iktidarı belirleyebilecek im
kâna sahip değildiler. Bu misyonu, ordu yerine getirdi. 
Ordu, yüzyıllarca savaşçı prenslerin egemenliğinde ya
şanmış Japonya tarihinden gelen geleneksel bir otorite 
odağıydı. Devlet yönetiminden uzaklaştınidıkları 1920’ii 
yıllar sonunda, kapitalizmin müiksüzieştirdiği orta sınıf- 
iann, hatta işçi sınıfının önemli bir kesiminin nezdinde, 
parlamentonun yozluğundan uzak, disiplinli, hakkaniyet 
ve fedakârlık esasına dayalı örgütlenmesiyle “erdem” i 
ve istikrarı temsil ediyordu. Yeni subay kadrolarını, hız
la yoksullaşan küçük çiftçiler ve şehirli orta sınıflardan 
devşirdiği İçin, büyük Japon ordusu ve donanması, yay
gın bir sınıf (veya toplumsal statü) atlama umudunu 
canlı tutmaktaydı.

Eylül 1931’de, gene bizzat Japon subaylarınca örgüt
lenmiş bir demiryolu sabotajı bahane edilerek, Mançur
ya Japon ordusu tarafından İşgal edildi ve bir süre 
sonra, Japonya'nın kuklası niteliğindeki Mançuko dev
leti ilan edildi. Mançurya’nın zengin doğal kaynaklannı 
değerlendirmek için yapılan düzenlemeler ve planlarla.

ekonomi hızla devlet denetiminde merkezileştirilmeye 
başlandı. Miiiiyetçi-faşizan ideolojik hegemonyanın pe
kiştiğini ve ordunun gayn-resmi olarak bütün iktidarı 
eline aldığını gören za/batsu’iar da partilerden destekle
rini çekerek oluşmakta olan rejimle uzlaştılar. Milliyetçi 
şiddet grupları tarafından düzenlenen çok sayıda sui
kast, her iki oligarşik partiyi de sindirmişti. Ancak ordu 
içinde iki ayn eğilimin çelişkisi nedeniyle, parlamento 
kapatılmıyor ve sembolik de olsa varlığını sürdürüyor
du. Orduda Tosel (imparatoriuk Yolu) kliği, ekonominin 
ve devletin tümüyle ordu denetimine girmesini savunur
ken, Kodo (Denetim) kliği, ekonomiyi ve devleti perde 
arkasından yönetmekten yanaydı. 26 Şubat 1936’da, 
Tose/’den, Kita Ikkı’nm etkisi altındaki 200 kadar subay 
bir darbe yaparak, hemen bütün yaşlı devlet adamiannı 
“ imparator adına”  bir gecede öldürdüler. Darbe bastı
rıldı ve darbecilerle İlişkisi sonradan saptanan Kita Ikkı 
idam edildi.

Ekonominin ve devlet yönetiminin ordu denetiminde 
merkezileştirilmesi, bu darbe girişiminden sonra da sür
dü. Bütçede orduya aynlan pay 1932’de yüzde 31 iken, 
1937’de yüzde 47’ye çıkmıştı. Enfiasyonist açık bütçe 
politikası kronikleşti; ithalat önemli çapta kısıtlanarak 
fiilen “ savaş ekonomisi” ilan edildi. Japon ordusu, za
ten ekonomik ve “ millî” kurtuluş için tek çözüm olarak 
gördüğü emperyaiist yayılma politikası doğrultusunda, 
savaşı bizzat hazırlıyordu. Japonya, Milletler Cemiyeti’- 
nden çıkarak dünya statükosunu benimsemediğini açık
ça ifade etmiş oluyordu; Kasım 1936’da İtalya ve Alman
ya’yla Antl-Komintem Paktı'm  imzalayarak faşlst- 
emperyalist blokla bütünleşti. Bu arada, Mançuko’daki 
Japon ordusu, güneye yönelik tahrik edici harekâtlarla, 
Çin’le askeri çatışmaya başlamak için fırsat koiiuyordu. 
Temmuz 1937’de uydurulan bir bahaneyle, savaş res
men başladı. Hızla ilerleyen Japonya, kısa sürede Çin’in 
bütün önemli şehirlerini işgal etti. 3 Kasım 1938'de, 
“ Doğu Asya’da Yeni Düzen” programı resmen açıklan
dı. Bu program, Mançuko’yia işgal altındaki Çin’in Ja
ponya’nın denetimine girdiğini ilan ediyordu.

“ Doğu Asya’da Yeni Düzen” ie biriikte, ülke içi rejim 
tamamen faşistleştirildi. Başbakanlığa, milliyetçi grup- 
çuklann önderlerinden Baron Hiranuma Kiichlro getiril
di. Eğitim Bakanlığına getirilen İmparatorluk Yolu men
subu subaylardan Araki Sadao, “ İmparatorluk Yolu’nda 
manevî seferberlik”  başlattı. Bütün bu gelişmelerin dı
şında kalan imparator Hirohlto, yalnızca bir simge ola
rak kullanılıyordu. Zaten 1920’lerin sonuna dek ezilmiş 
bulunan sosyalist hareketten sonra, şimdi de (Japon 
ölçülerine göre) liberal ve burjuva demokrat unsurlar 
yakalandı, idam edildi. Selyukal ve UInselto partileri 
kapatılarak, “ bütün siyasi güçier” bir tek Milliyetçi Par- 
tl'de birleştirildi. Emekli general Yasuyuki Hlshlyama’- 
nın “ halkı fedakârlığa davet etmek için” harakiri yapma
sı gibi siyasal gösteriler, “ kendini bütünüyle impara
tor’a ve Japonya’ya adayarak tek vücut olmuş bir halk” 
hedefinin gerçekleştiğini ifade ediyordu.

1939’dan sonra, Japon emperyalizmi hedeflerini ve 
müttefiklerini saptamakta bir süre kararsızlığa sürüklen
di. Mayıs 1939’da Sovyetler’ie Dış Moğolistan’da çıkan 
çatışmada verilen büyük kayıplar, ardından Alman-Sovyet 
Saldırmazlık Paktı; Kuzey’e (Sovyetler Biriiği’ne) doğru 
yayılma tasanlannm askıya alınmasına yol açtı. Nisan 
1941’ds Sovyetler’ie Saldırmazlık Paktı imzalandı. Bu 
arada, İmparator, yakın çevresi ve Amerikan sermaye
siyle bağlantıian olan zalbatsu 'iar, Japonya’nın savaşa 
Almanya'yla ittifak yaparak girmesine karşı çıkıyoriardı. 
Bu arada ordu içinde güneye doğru yayılma ve “ Asya'yı 
birieştirme” yanlısı sut>aylann ağır basmasıyla, Japon
ya Hindiçin’e girdi. Hindiçin’deki bu gelişmeleri onayla
mayan ABD ile hızla tırmanan diplomatik gerginlik, 9 
Aralık 1941’de Japonya’nın Peari Harbor baskınıyla ve 
ABD’nin de II. Dünya Savaşı’na girmesiyle sonuçlana
caktı.

TANIL BORA
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Sovyetleri Kongresi” adı verildi. Mao bu cumhuriyetin başkanlığına getirildi. Şangaylı bir tekstil 
işçisi olan Xiang Ying ile Çin Komünist Partisi’nin kuruluş çalışmalanna katılan bir aydın olan 
Zhang Guotao da başkan yardımcılan oldular.

Geçici yönetimlerin kendilerini Sovyeder tarzında örgütlemeleri, yeni hükümetin adı ve 
Anayasa’nın 1924 Sovyeder Birliği Anayasasından kopya edilmesi Parti içersindeki yaygın 
zihniyeti göstermesi açısından ilginçtir. O dönemde Parti’nin yönetimi “28”ler ya da 
“Bolşevikler” diye anılan Wang Ming (Vanğ Mınğ) önderliğindeki bir grubun eline geçmişti. 
Sözkonusu gruptakilerin çoğu öğrenciyken Rusya’ya gitmiş, orada SBKP içinde çalışmışlardı ve 
bu arada Mao ile uzlaşmış olan Qu Qubai’mkine kıyasla çok daha sekter bir sol çizgiyi 
savunuyorlardı. SSCB’nin düşünsel etkisi çok büyüktü ve bu bağımsız düşünmeyi zorlaştınyor, 
öykünmeciliğe yol açıyordu. Örneğin, Çin’de önemli bir azınlık sorunu olmamasına rağmen, 
aynima hakkı da dahil olmak üzere geniş azınlık haklanna yer verilmesi dikkat çekicidir.
Keza yerel Sovyetlerde her yirmibeş işçi için bir delege seçme hakkı verilmişken, bu rakam 
askerler için elli, köylüler için yüz idi. Aynca, çalışma yasası da kendi işçilerin talepleri olan 
sekiz saatlik işgünü, hastalık sigortası ve toplu sözleşme gibi hususlan öne çıkarmıştı. Toprak 
meselesine gelince, feodal beylere ait arazilere tazminat verilmeden el konulması öngörülüyor 
ve bunlar yoksul köylülere dağiühyordu.

İmha Kampanyalan

Guomindang Jiangxi-Fujian bölgesindeki gerilla kuvvetlerini yok etmek için ardarda beş büyük 
kampanya yürüttü. 100 bin askerin katıldığı ilk "büyük muharebe de Krolordu’nun tam bir 
zaferiyle sonuçlandı. Ölü, yaralı ve kayıp olarak yedi bin zayiat verdiler. Ancak kısa 
sürede yine otuz bin kişiye çıknlar. Silahlı köylü milisleri Kızılordu için adeta sonsuz bir 
ihtiyat teşkil ediyorlardı.

Uzun Yürüyüş, Çin'de l<omünist harel<etin tarihin en 
zor anlarından biriydi. Jaingxi'dekI kampın 
boşaltılmasından sorumlu olan L i De , yürüşün ilk 
evresini anılarında şöyle anlatıyor: "Hergün 
savaşıyorduk ve düşmanın sayısı bizimkinden kat kat 
fazlaydı. Yapabildiğimiz yegâne şey cesaretimizi 
toplayıp Kızılordu ölümden korkmaz/Ûlûmden korkan 
Kızılordu'dan değild ir" diye şarkı söylemekti. Düşman 
arkamızdan, her iki yanımızdan, önümüzden ve 
havadan saldırıyordu. Öyle yorgunduk k i kendimizi bir 
ağaca, silahlarımıza, birbirimize bağlıyorduk. Ayakta 
uyuyorduk, yürürken uyuyorduk. Aklımızda olan tek 
şey uykuydu ama o da mümkün olmuyordu. Güçlûler 
zayıfları peşlerinden sürüklüyorlardı. Sendelemek, 
geride kalmak istemiyorduk. Uzun sıralar yürüyüşü 
sürdürebilmek için birbirimize bağlanıyorduk.
Buna "uyku uçuşu”  diyorduk. Ancak yürüyüşe katılan 
120 bin askerinkiyle kıyaslandığında, geride kalanların 
kaderi çok daha trajik oldu. 20 bini zaten yaralı olan 
bu askerlerin başlıca işlevi düşmanı yanıltmaktı. 
Kalanlann arasında Mao'nun kardeşi fAao Zedan, iki 
çocuğu ve Parti'n/n eski başkanlarından, Rus 
edebiyatı öğrencisi ve artık veremin ileri safhalarından 
muzdarip Ou Olubai da vardı. Mao'nun çocuklan 
kayboldu. Kardeşi ve Ou Olubai yakalanarak İdam 
edildiler. İdam edilmeden önce Ou Beyhude Bazı 
Sözler başlığını taşıyan b ir vasiyet/otobiyografi

Dört ay sonra Jiang Gaishek bu kez 200 bin kişi toplayarak tekrar hücuma geçti. Bu kez 
ihtiyatla ilerliyorlar, tahkim edilmiş direnme noktalan inşa ediyorlardı. Mao durumu dikkatle 
izledi ve yıldınm hızıyla kuzeyden gelen tecrübesiz birliklere saldırdı. Bunlan dağıttıktan 
sonra Sekizinci Ordu’yu Nanfeng’den sürdü, İkinci yoketme kampanyası Kızıîordu’nun



yazmıştı: "B ir an için gözünüzün önüne dii< bir 
yamaç tmyunca binierce idio ağırlığındaki b ir yükü 
çekmeye çalışan cılız b ir at getirin. Komünist Parti’n/n 
önderliğinden sorumiu olduğum sıralarda kendimi 
böyle hissediyordum. Kalbimin derinliklerinde, benim 
aslında kaygısız, sıradışı ve herkesle koiay geçinen 
bir edebiyat adamı, dünyaya o kadar az katkıda 
buiunan "entel parazitlerden b ir i"  olduğumu 
biliyordum. (...) Dünya bana hâlâ çok güzel 
görünüyor. Genç ve cesur olaniar ileri doğru 
yürümeye devam ediyorlar Önlerinde çiçekler, güzel 
dağ ve ırmaklar ve bakanlan öylesine kahraman ve 
erkek hissettiren fabrikalar ve bacaian var. Ve ay -ne 
kadar severim ayı. Bu akşam her zaman olduğundan 
daha da parlak görünüyor. Elveda elveda güzel 
dünya. Bütün enerjim benden alındı. Şimdi artık boş 
bir kalıptan ibaretim. (...) Kısacası bu komedi artık 
sona erdi: sahne artık tamamen boş. Ayrılmak 
istemeseydim de ne fark ederdi zaten? Önümde olan 
uzun, uzun b ir dinlenme. (..)  Eiveda dünyadaki bütün 
güzel şeyler. Gorkl'nin Küm Samgin’in Hayatı, 
Turgenyef'In RudinV, Lu Xun’un Ah Q’nun Gerçel< 
Hiltâyesi, Mao Dun’un Karasızlılt’/, Cao Xueqin’In 
Kırmızı Odanın Hllc&yesi -bütün bunlar okumaya değer 
şeylerdir. Çiniilerin fasulye çörekleri de dünyadaki 
yiyeceklerin en lezzetlisidir Elveda ve yolunuz açık 
olsun".

Beşinci Guomindang Ordusu’nun iki tümenini tüm silah, cephane ve techizaüyla birUkte yok 
etmesiyle son buldu.

Jiang Gaishek yılmadan üçüncü yoketme kampanyasını hazırladı. Bu kez birlikleri Alman 
subaylan tarahndan eğitilmişti. Kendisi bizzat komuta ediyor ama bir grup Alman danışmanı 
yanından ayırmıyordu. Kuşatma birliklerinin dışında bizzat komuta ettiği otuz bin 'kişilik 
seçme birliği ikiyüz top ve yüz uçak ile destekleniyordu. Bunlar Kwangsi’ye girince Mao 
Kwanchung ve Tungu’dan çekilmek zorunda kaldı. Jiang, Tungu’yu yerle bir etti, kadınlar ve 
çocuklar dahil olmak üzere tüm halkı öldürttü. Çemberi yarmak isteyen Kmlordu iki 
tümenlik bir gücü yendi. Bu savaşlarda otuzbeşbin Guomindang askeri silah ve teçhizatlanyla 
birlikte saf değiştirdi. Guomindang otuzüç tümenlik gücünün yaklaşık yansını yitirdi.

Bir Guomindang generali içinde bulunduklan durumu şu sözlerle ifade etmişti: “Biz nereye 
gidersek gidelim karanlıktayız, kızıllar ise aydınhktalar”. Gerçekten de Guomindang 
Kızılordu’nun nerede olduğunu, en azından esas güçlerini tesbit edemiyor, hızla hareket eden 
hasmı karşısında şaşkınlıktan kunulamıyordu. Kızılordu ise düşmanın etrafında dönerek onu 
her an tehdit ediyor, en az beklediği yerden şiddetle vuruyordu. Böylece Guomindang 
birliklerinin karamsar bekleyişi bir anda dağılmaya düşüyordu. Guomindang'm Kızılordu’nun 
desteğini kesmek için giriştiği baskı ve katüamlar ise köylülere devrimi desteklemekten başkî 
bir yol bırakmıyordu.

Jiang’ın kampanyalan sürerken 18 Eylül 1931 tarihinde Japonlar Mukden’de bazı Çin 
birliklerinin kendi ordulanna saldırdığını iddia ederek Mançurya’ya girdiler Guomindang Japoı 
istilasına engel olamadı ve bu hükümetin ülke çapında otoritesinin daha da zayıflamasına y( 
açtı. Aynca seller ve kıtlık, durumu daha da çekilmez hale getirdi. Japonya’da giderek 
etkinliğini arttırmakta olan militarist fraksiyon, fanatik anti-komünistti ve bir gün Çin’de 
oluşabilecek kızıl bir iktidann Sovyetlerle birleşip Japonya’ya karşı bir güç oluşturacağı 
korkusunu taşıyordu. Japonlann ilerlemesine rağmen Jiang Gaishek 1933’de 
Nisan’dan Ekim’e kadar süren dördüncü yok etme kampanyasına girişmekten çekinmedi. Bu 
kampanya da başarısızlıkla sonuçlandı. Kızılordu güneye yürüyen üç koldan ikisini de yok 
edip, üçüncüsünü geri püskürttü. Ancak bu savaşlarda komünisderin eskisi kadar harekedi 
olmadıklan gözlendi.
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Uzun vadede komünistlerden daha fazla çekinen Japonlann bir akeşkese razı olması sayesinde 
Jiang beşinci ve son yoketme kampanyasına başladı. Bu kez Guomindang’m  danışmanı 
“Ateş Duvan” stratejisini geliştiren Alman Generali Von Falkenhausen idi. Falkenhausen 
bölgeyi kuşattıktan sonra azar azar ilerleyerek her aşamada birer kale-tabya inşa ediyor, 
aradaki köy ve tarlalan yakıp yıkıyordu. Bu kontr-gerilla savaşlannda sık sık görülen taktikle 
Guomindang’m bir seferde bir milyon köylüyü öldürdüğü söylenir. Ateş duvan ilerledikçe açlık 
ve ölüm bölgenin tek hakimi oluyordu. Jiang Temmuz’a kadar gerillalan Jiangxi’den süreceğini 
söylemişti. Ancak sonbahann gelmesine rağmen savaş sürüyordu. İlkbaharda 180 bin kişi olan 
Kızılordu birlikleri şimdi 100 bine inmişti. İngiliz tanklan ve zırhlı araçlan, Fransız toplan. 
Amerikan uçaklan ve Alman uzmanlan ile birlikte kuşatma giderek sıkıştınhyordu. Daha da 
önemhsi inisiyatif Guomindang’a geçmişti. Kwanchung savaşında gerillalar dört bin ölü ve 
yirmi bin yaralı verdiler. İnsan gücü ve malzemenin yanında moral de giderek çöküyordu. 
Bunun üzerine bölgenin boşaltılmasına karar verildi. Uzun Yürüyüş başlamak üzereydi.

Uzun Yürüyüş
Uzun yürüyüş, Çin devriminin kaderini belirleyen en önemh olaylardan biri oldu. 
Guangdong’dan Yenan’a kadar yaklaşık 15 bin kilometrelik bir güzergah boyunca bir yandan 
savaşarak, bir yandan propaganda yaparak, devasa ırmaklan, sonsuz bozkırlan, geçit vermez 
ormanlan, buzlu dağlan aşan Kızılordu, bu seferin sonunda, artık hiçbir zaman sökülüp 
atılamayacağı bir üs elde etti.

Uzun yürüyüş sadece bir askeri harekât olarak kalmadı. Çin Komünist Partisi içerisindeki 
geleneksel Komintern çizgisi ile devrimci mücadeleyi, uzun süreli bir halk savaşı şeklinde 
sürdürme çizgisi arasındaki bir hesaplaşma da oldu. İki çizgi arasındaki yalnızca teorik 
düzeyde kalmayan mücadelenin bütün araçlanm devreye sokan çetin tartışmalar sırasında, Çin 
devrimi en belirsiz ve karanlık saatlerini yaşadı. Ancak, uzun, yürüyüş sırasında partinin ve 
ordunun en önemli önderleri hahne gelen, Mao Zedong, Zhu De ve Zhu Enlay hem askerî 
zaferlerle orduyu ayakta tutarak hem siyasal başanlarla partiyi güçlendirerek mücadelenin 
bütünlüğünü korumayı başardılar ve Çin devrimi için bir ölüm kalım sorunu olan bu 
yürüyüşle devrime geri alınamayacak bir mevzi kazandırdılar.

Guomindang, Kiangsi ile Fukien arasındaki kızıl bölgeyi ardarda dört kez kuşatmış, bu 
hücumlan savuşturmak her seferinde daha büyük zorlukla mümkün olabilmişti. Eylül 1934’te 
beşinci kuşatmayı sıkıştıran Jiang öldürücü son darbesini indirmeye hazırlanıyordu.

Ancak buna nasıl karşı konacağı üzerine bir fikir birliği yoktu. Qin Bangxian, Li De ve Zhou 
Enlai’nin hakim oiduklan Askeri komisyon, Nisan’a kadar tek bir kanş toprak vermemeye 
dayalı bir savunma stratejisini benimsemişti. Ancak üst üste verilen kayıplar, Li De’nin

Çin Devrimi birçok uluslararası şahsiyetin eylem birliğine de tanık oldu. O sıralar henüz Nguyen A l Ouoc 
(Yurtsever Nguyen) adını taşıyan Ho Chl Minh, Komintern’/'n Çin’deki danışmanı Borodin’in çevirmenliğini 
yaparken bir yandan da Çin'de ve Japonya’daki Vietnamlı öğrencilerden b ir devrimci gençlik örgütü oluşturmaya 
çalışıyordu(solda). Henk Sneevliet, Maring adıyla danışmanlık yaptığı Ç in’de Hollanda’nın Pasifik'teki 
sömürgelerinde edindiği deneyimleri pek başarılı b ir biçimde olmasa da Çin devrimine katmaya çalıştı (ortada). 
Yoffe ise, Sovyet hükümetinin Ç in’deki İlk temsilcisi olarak, Sovyetier B irliği büyükelçiliğini Çin devrimcilerinin 
karargahı haline getirmişti.
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Çin'den Kadm Manxaraian

Olu Jin (Çyu Cin), Japonya'da erkek kıyafetiyle dolaş
maya başladığında Georges Sand okumuş muydu?

Aurore-Lucile Dupin, Georges Sand adıyla ilk romanı
nı yayınladığında 28 yaşındaydı. 6 Temmuz 1907'de 
gazetede sevgilisinin idam edildiğini, daiıa sonra da 
kalbi çıkarılarak öldürdüğü valinin ailesine verildiğini 
okuduğunda Qiu Jin de aynı yaşlarda olmuş olmalı. 
Dokuz gün sonra başı kesildi. Kuşkusuz Qiu Jin aşırt 
bir örnek ama iıayatı ve kaderi Çin’de kadınlara açık 
olan seçenekler hakkında da, isyaniannın şiddeti hak
kında da bir fikir veriyor. 1904'te mücevherlerini sata
rak, iki çocuğunu ve kocasını terketmiş Aoyama K a  
Meslek O kulu ’nda okumak üzere Japonya'ya gitmişti. 
Gider gitmez de oradaki radikal gruplarla ilişki kurmuş, 
önce Triad  adlı gizli örgüte, 1905 yazında da Sun Yat
sen’in Devrim ci İtt ifa k ’ma katılmıştı. Erkek kılığında do
laşmakla kalmıyor; yazdığı şiirlerde, bomba imal eden, 
savaş sporları ile uğraşan erkek arkadaşlarını yücelti
yordu.

Ama mizacın bütün tutkululuğuna karşın devrim fikri 
karşısındaki tavrı çelişkili hatta temkinliydi; “ Kadınlar 
eğitilmeli ve kendi bağımsızlıkları için çalışmaya başla
malı; her şeyi erkeklerden beklemeye devam edemez
ler. Genç aydınlar ‘devrim, devrim' diye bağırıp duru
yorlar, ama ben diyorum ki, devrim evlerimizden, kadın
lar için eşit haklar elde ederek başlamalı".

Çin'e döndüğünde kişiliğinin her iki yönünü birden 
ifade etmeye, çalıştı. Sevgilisinin kurduğu Dayong oku
lunda bir yandan İngilizce, Japonca ve fizik dersleri 
verirken, bir yandan da öğrencileri, askerî planlarını 
kendi hazırladığı ayaklanma için yetiştiriyordu.

19. yüzyılda bir Çinli gibi, Moot ailesi de daha iyi 
bir hayata kavuşmak için köyünden aynidı. Para kazan
mak güçtü ve aile giderek kalablıklaşıyordu. Yoksulluk 
başka seçenek bırakmayınca aile en küçük kız çocukla
rını, Xiaoii'yi (Şyavii) satmaya karar verdi. İşlem gele
neksel olduğu için herkes ne yapacağını biliyordu. Zen
gin ailelere, özellikle de yeni gelin olarak aile dışına 
verilen kızlara hizmet etmek üzere satılan kızlara mooi- 
la l (mui tsay) denilirdi. Satış herhangi bir satıştan fark
sızdı, yani parayı ödeyenin satın aldığı mal üzerindeki 
tasarruf hakkı, satın aldığı başka herhangi bir mal üze
rindeki tasarruf hakkı kadardı. Bu gelenek orta sınıf 
aileler arasında yaygınlaştıkça, sözkonusu tasarruf hak
kı ‘mutlak’ bir anlamda yorumlanmaya başlandı; moot 
ya/'iarın istidahdam edilebileceği alanlar çeşitlendi. Ar
tık ev işlerinde hizmet edebilmenin yanısıra, fahişe ola
rak genelevlere satılabiliyor, daha şanslıysalar satıldık
ları evin efendisinin odalığı olma statüsüne kavuşabili
yorlardı. Xiaoli şanslıydı. Onu satın alan Yip Minyuk 
Hong Kong'da kendi iktisadi bağımsızlığını elde edebi
len nadir kadınlardan biri olabilecek kadar başarılıydı. 
Xiaoii'yi satın aldığında “ işletmesi”nde ondan başka
4 kız daha vardı. Hepsine, adabı muaşeretin yanısıra 
başlıca malzemesi geleneksel Çin yazınında bol bol bu
lunan seks teknikleri el kitapları olan mükemmel bir 
eğitim verdi. Öyle ki, hiçbirini genelevlere satmak zo
runda kalmadı. Zaten içlerinden biri, Yip MInyuk'un ata
larına ve Yip öldükten sonra da onun ruhuna, İbadet 
ederek soyunun manevi süreklililiğini sağlaması için 
bekârete adanmıştı (ama Yip bir iş gezisindeyken, evli 
bir komşu, onu bu kutsal görevden ye bekâretten vaz
geçmeye İkna etti ve onunla birlikte Yip’in biriktirmiş 
olduğu paralardan bulabildiği kadarını da yanına alarak 
kaçtı). Yip Minyuk, sahip olduğu mooy/a/ierden en güze
lini erkek kardeşleri içinde kendisine en yakın olanına 
armağan etti; Xiaoli de dahil olmak üzere diğer üçünü 
zengin erkeklere odalık satmaya başarabildi. Sözkonu-
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Erkek kılığında Qiu Jin. Qiu’yu yazmak için kulianıian 
ideogram, aynı zamanda "sonbahar”  aniamına 
geliyordu. Olu Jin idam edilmeyi beklerken yazdığı 
son dizede, adının işaretinin bu çift anlamlılığından 
yararlandı: "Sonbahar yağmuru, sonbahar rüzgârı, 

'insanı kederden öldürüyor".

su erkekler genellikle yaşlı, huysuz ve titiz komprador
lar oluyorlardı. Xlaoll'nln kızı, annesinden işittiklerinden 
hareketle satış prosedürünü şöyle anlatıyor: “ Erkekler 
eve gelince önce oturup çay içerler, sonra aracı kızlar
dan birini, 'Konuğa saygıiannı sun' diyerek odaya alır. 
Kız öyle yapar. Sonra 'yürü', ‘dön’ gibi buyruklar verir 
-böylelikle kız ışığa doğru ilerler ve yüzünü gösterir. 
Daha sonra kadın ‘ellerini görelim’ der, kız ellerini 
gösterir” vs. Bu tür kontroller bittikten sonra, özellikle 
titiz olan erkekler koku meselesinin sınanmasına geçer
ler. Önce kızın dişleri ve soluğu kontrol edilir. Artık 
sıra hayati bir önemde olan vajinanın kokusuna gelir. 
Bunu sınamak için kızın vajinasına bir hurma yerleştiri
lir, daha sonra potansiyel müşteri hurmayı koklar, gerek 
duyarsa yalar.

Xiaoil bütün bu sınavları geçti. Onun payına düşen 
70 yaşlarında orta halli, dul bir komprador olan Meng 
Achoi’dı. Adam onu el üstünde tuttu. Ölmeden önce 
vasiyetini değiştirerek, mirası üzerindeki kontrol hakkı
nı gelinlerinden alarak, Xiaoli’ye bıraktı. Buna rağmen, 
oğul ve gelinler vasiyeti mahkemeye götürdü. 30 yıl 
süren davalar ve karşı davaların sonucunda Xiaoii miras 
üzerindeki kontrol hakkını kaybetti ama bu sırada her 
iki tarafın mahkeme va avukat masrafları üzerine harca
dıkları, servetin hatın sayılır ölçüde küçülmesine yol 
açmıştı. Yine de arada geçen süre İçinde Xiaoii, kendisi
ni satmış olan doğal ailesinin maddi durumunu düzelt
meyi başarabildi. Babasına bir aylık bağladı; erkek kar
deşine bir eş satın almasını sağlayacak parayı verdi; 
kızkardeşlerini kendi yanına aldı.

Ama her şeye rağmen XIaoll, Zhu Meirong (Cu Mei- 
runğ) kadar şanslı değildi. Zaten hayatları baştan beri 
farklı olmuştu. Xiaoii satıldığında, kendi rızasına başvu
rulmasının gereksiz olduğu düşünülecek kadar küçük 
yaştaydı. Oysa Zhu, annesi öldüğünde babasının yegâ
ne evladı olarak kalmış, derinden bağlı olduğu bu ada
mın bakıcılığını üstlenmişti. Yedi yaşında, babasının çev
redeki itibarını koruyabilmesi için evlenmesi gerektiği
ni kavrayacak kadar zekiydi. Babasına bir eş bulabile
cek parayı kazanabilmek için, kendisini satmasını öne

ren kendisi oldu; babasının sonunda razı olduğu 14 
yaşına kadar da bu öneriyi tekrariadı. Onu satın alan 
evin sahibesi geleneksel eğitim almış ve Konflçyüs öğ
retisini İçselleştirmiş, yönetmenin aynı zamanda eğitme 
anlamına geldiğine inanan bir kadındı. Zhu evdeki tek 
mool /a /’dı. Bu yüzden aldıkları ücretler açısından nes
nel konumları mool ya/’ların köleliğinden farksız olan 
diğer ücretli hizmetkârların, lezbiyen ilişkileri de içeren, 
dayanışma dünyasının dışında kaldı. Ama bu sayede, 
bilmeden de olsa, kendisine daha ‘muteber’ bir toplum
sal konumun önünü açmış oidu. Bir gün, evi, ziyaret 
etmekte olan Hong Kong’un en zengin kompradorların
dan Leung’ün dikkatini çekti. Leung’un eşi, kocasına 
çocuk doğuramadığı için, bir odalık alması için ısrar 
etmiş, kendisine düşkün kocası bunu yapmayınca da 
bir gün ortadan kaybolmuştu. Böylece de Zhu’nun Le
ung hanesinin hanımefendisi olarak doldurabileceği bir 
boşluk bırakmıştı. Ancak kadınların kocalarına karşı yü
kümlülükleri konusundaki geleneksel Konflçyüs öğreti
sini ne kadar içselleştirmiş oluriarsa olsunlar, bütün 
kadınlar Leung’ün eşi kadar anlayışlı olmayabiliyoriardı. 
To’nun asıl adını kimse hatırlamıyor. Xiaoii ve ve Zhu 
Meirong’ia aynı kuşaktandı; 1880’lerde doğmuştu ama 
onun çocukluğu daha zor geçti. Onu satın alan aracı 
sürekli malt sıkıntı içindeydi; dolayısıyla çocuğu yeni
den satmak için variıklı bir komprador buluncaya kadar 
beklemedi. 10 yaşındayken Hong Kong’daki sayısız af
yon bariarından birinin sahibine satıldı ve 15 yaşına 
kadar adamın barında, müşterilerin pipolarını doldurdu, 
onlara hoş görünmeye çalıştı. Genç kız, 15 yaşındayken 
zengin tüccar To’nun dikkatini çekti. To yeni odalığını 
satın alırken, Kanton’un eski ve saygıdeğer ailelerinden 
birinin kızı olan eşine danışmadı. Zaten kadın ona hepsi 
hepsi iki kız çocuk doğurmuştu, üstelik yaşlanıyordu 
da. Artık, bir zamanların İmparatoriçe olmuş odalığına 
atfen Xiang Fei diye anılan genç kız, ilişkinin ilk yılların
da hemen To’ya 5’i oğlan 7 çocuk doğurdu. Odalığın 
meşru eş karşısındaki zaferi mutlaktı. Kadın bir gün 
zehir içerek intihar etti.

Xiaoii, Zhu İMeiron ve ‘‘Xiang Fei” ; hepsi de hayatları
nın bir noktasında, efendilerinin eşlerine tercih ettikleri 
bir odalık olarak mool fa l nitelemesini üstlerinden sile
cek kadar talihliydiler. 15 yaşından önce gerçek adını 
yitiren ‘‘Xiang Fei” , bu kadar talihli olmayanların başına 
neler gelebileceği hakkında bir fikir veriyor. Ma XIn'In 
m ooiyafyı, daha sonraki bir kuşaktandı. Maria Jaschok’- 
un bu eviçi köleleriyle ilgili araştırmalannı yaptığı 1978 
yılında, çalıştığı evden kaçalı on yıl olmuştu (bkz. Con
cubines and Bondservants. The Social History ot a 
Chinese Custom. Zed Books, 1988). Kimse adını hatıria- 
mıyordu; ondan ‘ ‘kaçması için ne gerek vardı aptal kadı
nın?”  diye sözeden Ma Xin dahil herkes onu Ma Xin’In 
mooi ]alı diye hatıriiyordu. Üstelik, Ma Xin’in mool lah 
tekil bir örnek de değildi. Maria Jaschok, Lal ailesini 
ziyaret ettiğinde, hâlâ ailede çalışan yegâne mool ]al 
ona “ Üç Numara” diye tanıtılmıştı. Çünkü yıllar önce, 
henüz iki yaşındayken eve alındığında, Lai ailesinin za
ten iki mool /a/yı vardı. Bir hayırseveriik eylemi olarak 
aldıklan “ Üç Numara”ya aslında ihtiyaçlan yoktu. Yıllar 
sonra “ Üç Numara” artık kendisini başka bir adla bilmi
yordu.

Qui Jin’in, Xiaoii’nin, Zhu Melrong’un ve “ Xiang Fei” - 
in kuşağından kadmlann, erkeklerden çok şey bekle
mek için, bir bakıma çok gerekçeleri vardı. Kadın hakia- 
n, devrimci olsun reformcu olsun tıütün Batıcılann üze
rinde anlaştıklan belki de yegâne konuydu. Cumhuriye
te yol açan ayaklanmalara kadınlar kendi askeri ve Kızıl 
Haç biriikleriyle katılmışlardı. Cumhuriyetin ilanından 
sonra, kadmlann eğitimini finanse edebilmek İçin sigor
ta şirketleri, bağımsızlıkiannın geleneksel teminatı mü
cevherlerinin satışından elde edilen geliri değeriendir- 
mek İçin bankalar kuruldu. Guandong eyaletinde kadın
lara oy hakkı verildi; geçici eyalet meclisindeki temsilci
ler arasında kadınlar da vardı.

Ding Ling adıyla yazan romancı Jiang Bingzhi’nin

(Cyanğ Bingci) annesi, cumhuriyetin ilanını önce sessiz
lik olarak yaşadı - pazaryerinin alışıldık gürültüsü ani
den dlnmişti. Ama daha sonra cumhuriyetin hayatına yeni 
bir boyut, bir ufuk getirebileceğini keşfedecekti. Yeni 
Çin’in eğitim hayatı düzenlenirken okula başlayan sayı
sız yetişkin kadından biri oidu. Okulda birinci yılının 
sonunda, yaşlan 17 ile 31 arasında değişen altı aricada- 
şıyla biriikte bir manifesto kaleme aldılar; kendilerini 
kadın erkek eşitliğinin gerçekleştirilmesine ve eğitim 
yoluyla Çin’in kurtarılmasına vakfedecekierdi.

Ama bütün bunlar son derece kısa ömüriü oldu. 
Kızı Ding Ling kadın haklan için mücadelesini milliyetçi 
Çin Cumhuriyeti’nde değil, Yenan’daki kurtanlmış böl
gede sürdürecekti. Guomindang programından kadın 
haklan ile İlgili maddeleri çıkarttı. Sigorta şirketleri ve 
bankalar battı. Guandong’da oy hakkı geri alındı; Nan
king’de oy hakkı için başlatılan kampanya başansıziıkia 
sonuçlandı.

Mooi ya/iara gelince... Çin Cumhuriyeti, reformcu ve 
devrimcilerin niyetleri ne olursa olsun, böylesine köklü 
bir alışkanlığa karşı bir kampanya yürütüebileçek güçte 
bir merkezt iktidara hiçbir zaman sahip olmadı. Mool 
fal ticaretinin en büyük merkezi olan Britanya yöneti
mindeki Hong Kong’da İse kölelik bir hesaba göre 
1845’ten (Kraliçe VIktorya’nın köleliği yasaklayan Bri
tanya yasalannın bütün koloniler için geçerii olduğunu 
bildiren fermanının tarihi), bir hesaba göre ise 1865’ten 
(Hong Kong Yasama Mecllsi’nin İnsan satışını yasakla
yan karannın tarihi) beri yasaktı. Ama 1921 nüfus sayı
mının resmt sonuçlarına göre Hong Kong’da 8,635 mool 
la l vardı. Üstelik Anti Mool Jal Kampanyası, İngiltere’de 
hiç değilse 1915’ten beri sürüyordu. 1921’de, Hong 
Kong’da muhafazakâr Mool Jallan Koruma Demeğl’n\n 
yamsıra, üyelerinin çoğunluğunu doktor, avukat, öğret
men gibi “yeni mesiek” lerden Çinlilerin oluşturduğu 
Anti Mool Jal Derneği kuruldu. Loncalann mool Jal kuru- 
muna karşı oMuMan ise ötedenberi biliniyordu. 1922’deki 
denizcilerin, grevine destek vermek üzere otel çalışan- 
lannın ve ev hizmetkâriannın yaptığı grevde mool Jal 
sorunu önemli bir yer tutuyordu. Sorunun bu şekilde 
sınıfsal bir nitelik kazanması karşısında, Britanya yöne
timinin de Hong Kong’un komprador burjuvazisinin de 
alacağı tavır belliydi. Muhafazakâr Koruma Demeği lie 
“ ilerici” Anti Mool Jal Demeği’nin ortak komitesinin 
hazıriadığı raporda, satış sırasında mool Jal’m ailesine 
verilen paranın bir “ avans”  olarak değerlendirilmesi 
gerektiği bildiriliyordu. 1923’te bütün mooljallann res
mt kayıtlara geçirilmesi ve hepsinin ücretli statüsüne 
geçirilmesi gerektiğini bildiren bir karar yayınlandı. Ama 
karar kendi geçeriik kazanma tarihini süresiz olarak er
teliyordu. 1929’da İngiltere’deki feminist gruplar yeni 
bir kampanya başlattı.

Ama kampanyalarla hükümetin kararian arasındaki 
bu mücadele, büyük ölçüde mool /a /’iann hayatının dı
şında cereyan ediyordu. Bu yıllarda hem Xiaoii, hem 
tüccar To’nun odalığı artıklzengin birer duldular. Xiaoii’
nin kardeşi Soha, onun parasıyla satın aldığı eşinden 
memnun kalmadı; kadın zaten eski bir fahişeydi, üstelik 
kısırdı da ve Soha’nın kumar borçlan birikmişti. Borçla- 
nnı kansını satarak ödedi ve yeni bir eş satın alması 
için gerekli parayı yine kızkardeşinden akil. İkinci kanam
dan üç kızı bir oğlu oldu. Ancak Soha borçlannı ödemek 
için İkinci kansını da satınca, Xiaoii üçüncü bir eş İçin 
para vermedi; Soha gerekli parayı kıziannı mool Jal ola
rak satarak temin etti.

Xiaoii, kardeşinin mool Jal ticaretine göz yummakla 
yetinmişti. Mari Jaschok, artık “ Yaşlı To” diye anılan 
“ Xiang Fel” yle görüştüğünde kadın 90 yaşını aşmıştı 
ve yanında yalnızca en küçük oğlu vardı. Eski mool 
Jal yalnızca iki kızını değil, üç oğlunun eşlerini ve onlar
dan olan toruniannı da satmıştı.

HAŞAN AYDIN - İSKENDER SAVAŞIR
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3. İÇ SAVAŞ 
1946 Harekâtları

savunma hattının yararsızhğını ortaya koyunca Zhou Enlai, Mao’nun hareketU savaş stratejisine 
geçilmesinden yana tavır koydu. Qin Bangxian buna boyun eğmek zorunda kaldı ve Sovyet’in 
terkedilmesine karar verildi. Yeni bir askert konsey oluşturuldu. Konsey üyeleri Mao Zedong, 
Zhu De, Zhou Enlai, Qin Bangxian, Liu Bocheng ve esas adı Otto Braun olan Li De ismini 
kullanan bir Alman komünistti.

Uzun Yürüyüş, başlayış yer ve zamanlan, güzergah ve komutanhklan bakımından farklı üç 
ayn birliği harekatı biçiminde gerçekleşti. Zhu De’nin I. Cephe Ordusu, 16 Ekim 1934’te 
Miangsi’den yola çıktı. Holung’un İL Cephe Ordusu Hunan-Kweichow-Hupeh-Szechwan 
eyaletleri smınndan hareket etti. Zhang Guotao’nun .IV. Cephe Ordusu ise Szechwan’m kuzey 
doğusundan yürüyüşe başladı.

Uzun yürüyüşün başlama hazırlıklan gizhiik içinde yürütüldü. İlk haftalar boyunca yürüyüş 
planı hakkında bilgi verilmedi. Uzun yürüyüşün ilk haftalan sürekli ateş ve hava hücumlan 
alnnda geçti ve Li De’nin harekat planı uygulaması sonunda çok ağır kayıplar verildi. 10 
Aralıkta Hunan ile Kveyçov arasındaki sınır üzerindeki Tungtao’ya ulaşıldı. Yola çıkan 
yüzyirmi bin kişiden geriye ancak otuz bini kaldığı halde “sol oportünist” diye adlandınlan 
grup hâlâ yola devam edilmesini ve Hu Lang komutasındaki II. Cephe Ordusu’na 
katılmmasmi savunuyordu. Ancak bu kez Mao direterek orduyu düşmanın zayıf olduğu 
Kveyçov’a yöneltti ve başkent Liping’i ele geçirip bir süre dinlendirdi. Burada elde edilen 
başanlar askerin moralini yükseltti.

Liping’de PoUtbüro toplantısında Mao, Parti Askeri Komite Başkanlığına, fiilen tüm harekaun 
komutanlığına getirildi. Mao’nun talimatıyla Zunyi kentinin ele geçirilmesi girişimi başladı.

Kent, ün Biao’nun birlikleri tarafmdan ele geçirildikten sonra, 6 Ocak 1935 günü Mao ve
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Çin Imparatoıluğu büyük tanm imparatorluklan 
içersinde toplumsal yapısı, feodalizmin klasik betimine 
en az uyanıydı. Ancak yabancı sermayenin ülkeye 
nüfuz etmesi belli b ir yoğunluğa ulaşıp geleneksel 
merkezî iktidar aygıtının çözülmesine yol açtıktan 
sonra, feodalizminkine özgü çatışma biçimlerini andırır 
çatışmalar bütün sertliğiyle yaşanmaya başladı. Üstteki 
haritada görüldüğü gibi, cumhuriyetin ilanını izleyen 
yıllarda Çin hızla birbirleriyle çok yönlü savaşlara 
giren parçalara bölündü. 1946'dakl askerî harekât, 
Zhou Enlal ile Jalng Kalshek arasındaki Chongqing 
görüşmelerinin başarısızlıkla çıkmaza girmesinden 
sonra başladı. İlk tur görüşmelere bizzat Mao 
katılmış, ancak Jiang Gaishek, hem (Amerikalılar’dan 
kaynaklanan) koalisyon önerisini, hem Mao’nun yaptığı 
karşılıklı asker indirimi önerisini reddedince 
görüşmelere ara verildi ve 11 eyalette Kızılordu İle 
Guomindang güçleri arasında çatışmalar başladı.
Ancak Ocak 1946’da Truman’ın temsilcisi General 
George Marshall’ın arabuluculuğuyla yeni b ir ateşkes 
ilan edildi. Ateşkesin hemen ardından Jiang Kalshek 
gizil polisine Beijlng ve Mukden’deki ateşkes 
ekiplerindeki komünist temsilcilerin tutuklanması emrini 
verdi. Bunun üzerine Kızılordu haritada 
görülen hatlar üzerinden harekete geçti. Bu evrede 
harekâtın ilk  hedefi, Sovyet biriiklerinin Mançurya’da 
boşaltmakta olduğu şehir ve kasabalardı.



BORODİN, M İHAİL MARKOVİC  
(1 8 8 4 - 1 9 5 1 )

1920'lerde Çin'de Kom intern  adına ÇKP'ye danışman
lık yapmış olan SSCB'II devlet adamı Mlhail Markovlç 
Borodin 9 Temmuz 1884'de Yanovlçl'de (Beyaz Rusya) 
doğdu. 1903'de RSO/P’In Bolşevik kanadında yer aldı. 
1905 Devrimi'ne katıldı ve ertesi yıl tutuklanarak sürgü
ne gönderildi. Aynı yıl kaçarak ABD'ye gitti ve Indiana'- 
da Valparaiso Üniversitesi'ne girdi. Devrimci çaiışmala- 
nna burda da devam eden Borodin, Şikago'da göçmen
ler için bir okul kurulmasında etkili oldu.

1917 Devrimi'nden sonra ülkesine geri döndü ve dı
şişleri bürosunda görev aldı; 1922'ye kadar İskandinav
ya, Meksika, ispanya, Türkiye ve İngiltere'de Sovyet 
iıükümeti temsilcisi olarak görev yaptı. 1923'de Sun 
Yatsen'in danışmanı olarak Çin’e gitti. Çin'de sosyalist 
bir devrim öngörmeyen SSCB ve Borodin, Guomindang’- 
ın yeniden toparlanmasına yardım etmekle kalmadı, da- 
iıa sonra Çinli komünistlerin katliamına neden olacak 
güçlü bir Milliyetçi Ordu'nun kurulmasını ve eğitilmesini 
de organize etti. Tamamen Sovyet Kızılordu örgütlen
mesine göre oluşturulan Whampoa Akademisi, Mayıs 
1924'de kuruldu ve Sovyet silahtarıyla donatıldı. 1927'de 
SSCB’de eğitim görüp, Guomindang ordusunun başına 
geçmiş Jiang Gaishek’in komünistlere karşı giriştiği kat
liamlardan sonra, Çin'i terkederek ülkesine döndü. Bo- 
rodin'ln kurduğu güçlü mekanizma tamamen tersine 
dönerek, Çin'de komünistlerin yıllarca sürecek katline 
neden olmuştu; 1939'da Rusya'da karşılaştığı Anna Lo
uise Strong'a, Çin üzerine konuştuğunda “ Ben hatalıy
dım, Çin Devrimi'ni anlamadım... Birçok yanlış yaptıml" 
diyecekti.

Borodin SSCB'ye döndüğünde önce halk komiserliği 
sonra TASS müdür yardımcılığı ve M oscow Daily News'- 
un İngilizce baskısı müdürlüğü yaptı. Şubat 1949'da, 
Stailn tarafından Yahudi entelektüellere karşı girişilen 
kampanya sırasında tutuklandı ve 1951'de Sibirya'da 
çalışma kampındayken öldü.

siyasi büro kente geldi. Vakit geçirmeden düzenlenen bir genişletilmiş PoUtbüro toplantısmda 
harekatm yönelimi konusunda amk kaçmılmaz hale gelen hesaplaşmaya geçildi. Toplantıda 
Mao, Zhu De, Zhou Enlai, Lin Biao, Liu Shaoqi gibi çok tanınmış isimlerin yanısıra. Ye 
Jianying, Liu Bocheng, Peng Dehuai, Nüe Rongchen, Te Angfa ve Kai Feng hazır 
bulunuyordu. Toplantının yapılmasımı ısrarlı çabalarıyla Zhou Enlai sağlamış, sorunlann 
Liping’de çözüldüğünü, ikinci bir toplantının gereksiz olduğunu ileri süren Li De’nin karşı 
çıkışlan sonuçsuz kalmıştı. Mao, Kiangsi-Fukien üssünden apar topar, kimseye 
açıklama yapılmadan aynhnmasını, ev taşır gibi herşeyin birlikte götürülmeye çalışılmasını 
eleştirdi. Bunlann kolordunun edilgen bir şekilde düşman saldınlanna maruz kalınmasına yol 
açtığı ve inisiyatifin yitirildiğini dile getirdi. Bu eleştirilerin muhatabı olan Li De ve Chin 
Pengsien, hatalannı kabul etmediler. Ancak Zhou Enlai ağırlığını koydu ve Mao yeni Devrim 
Askert Şura’mn başkanlığına getirildi.

Mao, 9 Ocak 1935’te bütün önde gelen askeri ve politik kadrolan Zunyi’deki büyük katolik 
kilisesinde topladı. Kimseyi mahkûm etmeksizin kararlan açıkladı. “Salt askeri çizgi”nin 
yanlışlığını ortaya koydu. Yeni hedeflerini belirtti. Hemen akabinde bir kide toplantısı 
düzenleyerek bölgede devrimci çalışmalara başlandı. Ordu oniki gün dinlenerek yeniden 
örgütlendi. Dört bin yeni askerle takviye edildi. Mao’nun önderliği güveni artırmıştı. Yeni 
başkomutan stratejik direktifini şu sözlerle ifade etti: “Kuzeybatıya ilerleyelim ve Japonlarla 
savaşahm”. Ordu şevkle ileri atılırken yeni bir siyasi sorun çıktı. Zechuan’da üs' kurmuş 
bulunan siyasi büro üyesi Zhang Guotao kendisine telsizle bildirilen Zunyi kararlanm kabul 
etmediğini bildirdi. Ona göre hem kızıl üsler, hem de uzun yürüyüş baştan aşağı yanlıştı. 
Zhang Guotao’nun önerisi ÇKP’nin Tibet ve Sinkiang gibi emin bir bölgeye çekilerek 
beklemesiydi. Bu durum Zunyi’deki benzer görüşlere sahip kişileri tekrar tartışma açmak için 
cesaretlendirdi. Bunlara göre, Japonya gibi dev bir askeri güçle kapışmak yerine daha elverişi 
koşullan beklemeliydi. Bu kişilerin uzun süreli devrimci savaşın gerek siyasi gerekse askerî 
yönlerini anlamadıklan açıktı.

Bu tartışmalar sürerken Jiang Gaishek de yeni bir kuşatma manevrasına hazırlanıyordu. Aske 
Şura, 22 Ocak’ta Zhang Guodao’ya bir mesaj göndererek Guomindang ordulanna karşı bir 
şaşırtma manevrasına girilmesini istedi. Ama Zhang Guodao savaşmayı reddederek daha 
kuzeye çekildi. Bu durumda Mao asıl niyetini belli etmemek, düşmanı hep ikilemler içinde 
tutmak için dolambaçlı bir ilerleme yolu izlemeye başladı. Birçok gidiş dönüşten sonra 27 
Şubat’ta Zunyi kentim parlak bir muharebe ile geri aldı. Bu sırada 20 düşman alayı dağıtıld 
Ocak ve Şubat seferlerinde Kızıinehir iki kez geçilmiş, sarp Lushan geçidi çok başanlı bir 
hamleyle alınmıştı. Mart’ta Altın Kum Irmağı olarak adlandınlan bölgede rahatça Yangze’yi 
geçti. Bu şaşırtma manevralan ve başanlı harekâtlarla bozguna uğrayan ve şaşkınlık içinde 
koşuşturan Guomindang askerlerinin durumu Kızılordu askerlerinin morali üzerinde olumlu 
etkiler yarattı. Ancak bundan sonra Kızılordu’yu çok zor bir sınav bekliyordu: Dadu ırmağı.

Dadu ırmağının önemi öncelikle psikolojikti. Taiping ayaklanmasına katılanlar Dadu ırmağı 
kıyısında son savaşlannı vermiş ve vahşice katledilmişlerdi. Jiang Gaishek şimdi Kızılordu'yu 
da aynı akibetin beklediğini ileri sürüyor ve buraya asker yığıyordu. Dadu ırmağı ağır 
kayıplar pahasına geçildi.

Irmaktan sonra beş bin metre yüksekliğindeki karlı dağlan binbir güçlükle aştılar. Yorgunluk, 
techizatsızhk, hastalık ve soğuk yüzlercesinin hayatına mal oldu. Yorgun ve aç uzun 
yürüyüşçüler Temmuz’da Chang Guodao’nun IV. Cephe Ordusu ile Zeshuan’da buluştular. 
Chang Guodao hâlâ Guomindang ile uzlaşılmasmı istiyor, Mao’nun Asya içlerine çekilmesi 
halinde Kızılordu'nun silah ve yiyecek yardımı yapacağından söz ediyordu. Mao’nun bunlar 
karşısında ısrarla savunduğu görüşlerini bir yana bırakması söz konusu olmadı. 1932’den ber 
Moskova’da bulunan Wang Ming ise telgrafla gerçek durumla hiçbir biçimde örtüşmeyen 
talimadar gönderiyordu. Dünyayı Komintem’in tespiderine uydurmaya çalışıyor, gönderilen 
raporlan kendisine göre yeniden kaleme alıyordu. Uzun yürüyüşte büyük felaketlere neden 
olan Li De (Otto Braun) Komintem’in Kıztlordu’daki muhabiri olarak görülüyor, Zunyi 
toplantısından ve alınan kararlardan hiç söz edilmiyordu.

Halkın ezici çoğunluğunun Japonlara karşı direnişten yana olduğunu söyleyen Mao, devrimin 
ancak savaşarak ilerletilebileceği fikrini şiddede savundu ve iç bölgelere çekilmeyi reddetti. 
Sert tartışmalardan sonra Mao’nun planlan kabul edildi. Kuzey Shensi’de Liu Zhita’nın 
komutası altındaki küçük kızıl üsse gidilecek, Japonlara karşı savaş oradan yönetilecekti. 
İleriki yıllarda Mao bu tartışmalann “hayatının en zorlu ve karanlık anlan” olduğunu ifade 
etmiştir. 1 Ağustos 1935’te Kızılordu “Yurttaşlara Japonya’ya Karşı Direniş ve Ulusal Kurtuluş 
Konusunda Çağn” adlı bildiriyi yayınladı. Bu ayın sonlannda ise yürüyüş yeniden başladı. 
Ordu, herbiri yaklaşık otuzbeş bin kişilik iki koldan oluşuyordu. Sağ kol I. Ordu’nun Birine 
ve Üçüncü Kolordulan ile IV. Ordu’nun Dördüncü ve Onüçüncü Kolordulanndan meydana 
geliyordu. Birliklerin bu tarzda dengeli dağılımında Zhang Guodao’nun bir darbe yapıp Mao 
ve diğer birlikleri esir almasından korkulmasının rol oynadığı söylenmiştir. Gerçekten de 
Zhang Guodao, Mao’nun emirlerine defalarca itiraz etmiş ve uymamıştı. Şimdi sağdaki 
yürüyüş kolunda Mao, Zhou Enlai. ve Politbüro’nun büyük kısmı bulunuyor, soldaki kolda i& 
Zhang Guodao ile birlikde deneyimli savaşçı Zhu De ve aynca Liu Bocheng bulunuyordu.



Halk Savaşı

Halk savaşı, güçlü bir düşmana karşı, devrimci şidde
tin kullanıldığı, ulusal ve sınıfsal özellikleri birarada taşı
yan bir topyekün mücadele biçimidir. Yabancı düşman 
ve yerli işbirlikçilerinin oluşturduğu (duruma göre yerli 
düşman ve yabancı müttefikleri şeklinde de vurgulama 
yapılabilir) gerici cepheye karşı ulusal ve demokratik 
güçlerin geniş devrimci cephesine dayanır. Karşı karşı
ya gelen güçlerin bu cepheleri hem politik hem de aske
ri kavramları ifade eder. Halk savaşı sonuçta askeri 
bir süreçtir fakat üzerinde durulması gereken husus 
bu savaşın politik özellikleridir. Şöyle ki, her savaş poli
tikanın askeri araçlarla sürdürülmesidir ama halk savaşı 
devrimci bir savaştır.

Halk savaşının diğer mücadelelerden farkını çeşitli 
unsurlarıyla, ama biraz da ne olmadığından hareketle 
incelemek gerekmektedir çünkü, klasik savaştan farklı 
olan silahlı mücadeleler her ülkede değişik şekiller ala
bilmektedir. Bir başka deyişle, “ gayrinizami harb” in 
halk savaşından farklı biçimleri de vardır.

Halk savaşının devrimci bir savaş olarak ayırdediclllğl 
bir yönüyle halk ordusunun bileşiminde ve biçlmlenişin- 
dedir. Klasik bir ordu, tümüyle devlet otoritesinin araç- 
lanndan birisi olarak yedeksubay ve erleriyle her kesim
den yurttaşlardan oluşsa da, profesyonel bir subay er
kânının merkezi disiplini altındadır. Politik denetim al
tında fakat politika dışında tutulmaya çalışılan bir meka
nizmadır. Halk ordusu ise tüm unsurlarıyla politik bir 
ordudur. Kitlesini oluşturan herkese halkın ulusal ve 
sınıfsal talepleri doğrultusundaki büyük girişimde poli
tik bilinç kazandırılmaya çalışılır ve politik inisiyatifi teş
vik edilir. Halk ordusunun her üyesi, ordunun temelini 
oluşturan disiplin gereğini gözardı etmeden, gerektiği 
takdirde politik bilinci ve askeri yetenekleriyle inisiyatif 
kullanabilen bir unsur olabilir. Bu durum, burjuva ordu- 
lannda görülenden çok farklı bir tutumu ifade eder. 
Halk ordusunun birlikleri temelde üçe ayrılır. İlk katego
rideki gerilla ve milis birlikleri hızlı vurkaç taktikleriyle 
savaşırlar. İkinci gruptaki yerel savunma birlikleri koru
ma ve destek görevini yerine getirirler, aynı zamanda 
bir eğitim işlevleri vardır. Bunların gelişmeleriyle üçün
cü grup olan büyük düzenli ordu birlikleri kurulur.

ikinci bir husus, İç ve dış düşmanlara karşı halkın 
yürüttüğü her silahlı mücadelenin bir halk savaşı olma
dığıdır. Halkın savaştığı, hatta halkın silahlı güçlerinin 
askeri-politik bir çizgi izlediği her savaş halk savaşı 
değildir. Örneğin Cezayir Kurtuluş Savaşı tipik halk sa
vaşından çok bir “direnme savaşı” dır. İspanya örneğin
de de bir “ iç savaş”tan sözetmek daha uygundur. Kısa
cası silahlı ve siyasi mücadelenin birarada olması her 
zaman halk savaşını oluşturmaz. En yaygın tarzıyla İkin
ci Dünya Savaşı'nda Rusya ve Avrupa’daki işgal altında
ki bölgelerde yürütülen silahlı direniş ve gerilla eylemle
ri de halk savaşı değil partizan harekâtlarıdır. Bunlar 
çoğu kez sosyal devrimle İlgili bir perspektife sahip 
değillerdi ve genelde amaçları işgalden kurtulmakla sı
nırlıydı. 1946’dan sonra Avrupa'da sosyal devrime gebe 
tek ülke olarak kalan Yunanistan’ın 1949’a kadar süren 
İç savaşında da halk savaşının yolları ve prensiplerine 
rastlayamayız.

Halk savaşının klasik savaştan bir başka farkı ise 
ileri bir aşamasına kadar düzenli ordulara karşı mevzi 
savaşından kaçınılmasıdır. Klasik savaşta iki düzenli 
ordu, cepheler oluştururlar. Her ordu en uygun manev- 
ralarma diğerini ters cepheli bir muharebeye zorlayarak 
veya bir başka manevrayla elde edeceği avantaja -şayet 
varsa diğer stratejik ve maddi üstünlüklerini de ekleyerek- 
en kısa sürede sonuç alıcı muharebeyi yapmaya ve 
savaşı sona erdirmeye çalışır. Halk savaşında ise son
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aşamaya kadar düşmana karşı mevzi savaşında olduğu 
gibi bir cephe kurulmaz. Sabit bir cephe, ilk baştaki 
zayıf halk güçlerinin derhal ezilmesi anlamına gelir. Bu
nun için cephe hem hiçbir yerde, hem de düşmanın 
olduğu her yerdedir. Düşmana halk güçlerini kıstırma 
fırsatı verilmez. Savaşın uzatılması ve bu sürede güç 
toparlanması esastır. Düşmanın savaşma azminin kırıl
ması bir veya birkaç tayin edici muharebeye bağlana
maz. Savaş uzun bir sürede sonuca götürülecektir. Mao 
bu durumu “ sürüncemen savaş-protracted war’’ kavra
mıyla açımlamıştır. Bu uzun süreli savaşta düşman yıp- 
ratılırken halk ordusu güçlenmeye çalışır. Tayin edici 
muharebeler öncesinde binlerce küçük başarı elde edi
lerek askeri ve politik açıdan en elverişli pozisyon yara
tılmaya çalışılır.

Halk savaşı genelde üç aşamaya ayrılır. Birincisi stra
tejik savunmadır. Bu dönemde öncünün vurkaç taktikle
ri ve uzun ricatlar esastır. Böylece düşmanın güçleri 
dağıtılarak, kendinin yıpratıcı bir gayret içine girmesi 
sağlanır. Düşmanın ilerlemesi önem taşımaz. Kural ola
rak arazi elde tutulmaz. Hedef, haritadaki herhangi bir 
bölgeyi korumak değil, düşmanı yıpratmak, küçük bir
liklerini yok etmektir. Düşmanın elindeki olanakları so
nuna kadar zorladığı, artık ilerleyebilecek herhangi bir 
alanı olmadığı, buna karşılık halk ordusunun toparlanıp 
daha büyük birlikler halinde örgütlendiği stratejik denge 
aşaması İkinci dönemi teşkil eder. Bu İki dönemde de 
gerilla harekâtı temel savaş taktiğidir. Askeri kavramlar 
ülke koşullarına göre yaratıcı bir tarzda uygulanmalıdır. 
Üçüncü aşama ise düzenli birliklerle düşmanın kesin 
yenilgiye uğratılacağı stratejik saldırıdır. Bu aşamadaki 
gerilla harekâtı destekleyici operasyonlar için kullanılan 
bir taktiktir. Ancak artık düzenli ordu temel, gerilla hare
kâtı ikincildir, çünkü savaş gerilla harekâtı ile kazanıla
maz. Gerilla son safha için koşulları oluşturan bir araç
tır. Burada dikkat edilmesi gereken husus, safhaların 
uzunluğuyla ilgili kural getirilemeyeceğidir. Bu tama
men iç ve uluslararası koşullara, tarafların karşılıklı ha

talarına (her savaşı en az hata yapan ve daha çok hata 
yapma olanağına sahip olan kazanır) ve liderliğin niteli
ğine bağlıdır.

Gerilla harekâtı İnisiyatif, esneklik, hızlılık, şaşırtma
ca, saldırı ve çekilmede ani hareket, hızlı güç yoğunlaş
tırma ve dağılmaya dayanır. Bu anlamıyla bir “ hareketli 
savaş’’tır. Gerilla yalnız kesin başarı elde edeceği za
man savaşır. Kendi istediği yerde ve zamanda muhare
be etmesi esastır. Savaşmayı “ ister istemez kabullenme” 
durumunda asla kalmamalıdır. Gerillalar yalnız dağlarda 
veya ormanlarda değil, birçok deneyde görüldüğü gibi 
düşman işgali altındaki yoğun nüfuslu bölgelerde de 
güçlenebilir ve faaliyet gösterebilirler. Önemli olan ge
rilla İçin uygun üslerin bulunmasıdır. Bu üsler düşmanın 
gözünden uzak coğrafi bölgeler olabileceği gibi, bizzat 
halkın kapsamlı politik-pratik desteği ile düşmanın bağ
rında da olabilir. Önemli olan düşmanın zayıf noktalan
na karşı yapılan saldırılardan sonra güçlü karşı darbeler
den ve takipten kaçınmayı mümkün kılabilecek ricat 
alanlarının bulunmasıdır. Bu üsler yeni birliklerin eğitil
mesi, destek ve ikmal açısından da hayati önem taşır.

Halk savaşının başarıya ulaştınlabllmesl için klasik 
savaş yöntemlerinin ve bunlann yamsıra gerilla taktikle
rinin iyi bilinmesi ve uygulanması esastır. İyi strateji 
hiçbir zaman yetmez. İyi taktikler de gereklidir. Pek 
çok gerilla hareketi çok elverişli politik koşulların variı- 
ğına rağmen taktiklerdeki başansızlık yüzünden yenil
miş, aynı fırsatlar bir daha ele geçirilememiştir. Ancak 
halk savaşının politik unsuruna verilecek ağıriık daha 
önemlidir, çünkü halk savaşı bugüne kadar olan örnek
lerinde, yani geri sömürge ülkelerde, işçi sınıfının ön
derliğinde bir köylü savaşı olarak tezahür etmiştir. İşçi 
sınıfı önderiiği kısmen fiili ama esas olarak ideolojiktir. 
Kırsal alanlardaki kitlelerin seferberliği açısından toprak 
sorunu tayin edici bir önem taşımaktadır. Temel güç 
olan yoksul köylülüğün politik olarak kazanılması, onla
rın baskı ve sömürüden kurtulmalan ve topraklandırıl-



Devrimleri

malan İle sözkonusu olabilir. Bu açıdan sınıfsal savaş 
ile ulusal savaşın birarada yürütülebilmesi ve bu konu
da uygun dengelerin kurulabilmesi mücadelenin sonu
cunu tayin edecek faktörlerden birisidir.

Halk Savaşı, II. Dünya Savaşı’ndan, özellikle de Çin 
devrimi ve Vietnam Savaşı’ndan sonra yenilmez bir yön
tem olarak çok tartışıldı. Düzenli bir ordunun silahh, 
savaşan bir halk karşısında çaresiz kalacağı düşünüldü. 
Ne var ki emperyalist güçler gerilla hareketlerini daha 
başlangıç safhasında ezerek halk savaşını önleme yolu
na gittiler ve birçok ülkede başan kazandılar. (Bu konu
da en tipik örnek Malaya’dır.) Askerî taktiklerin yanısıra 
sızma, bölme, reformlar, politik tedbirler ve saha dene
timleriyle çeşitli başarılar elde ettiler. Bunun yanısıra 
gerilla hareketlerinin hataianndan sonuna kadar yarar
landılar. Gayrinizami harp ve psikolojik harp gibi dok
trinler geliştirdiler. Öte yandan son otuz yılda gerek 
azgelişmiş ülkelerin bazılannda toprak meselesinin da
ha tali hale gelmesi, gerekse de kentleşme ve kapitalist- 
leşme hızı çoğu yerde halk savaşının klasik biçimiyle 
tekrarlanmasını olanaksız veya çok zor uygulanabilecek 
bir yöntem haline getirmiştir. Özellikle Latin Amerika 
ülkelerindeki kimi girişimlerin bu gözle yeniden değer
lendirilmesi gerekmektedir. Halk savaşlanmn pariak ba
şanlan, bunu uygulamak isteyen birçok politik grubun 
ülkelerini yan sömürge, yan feodal bir toplum olarak 
değerlendirmelerine yol açmıştı. Halbuki bu ülkelerin 
çoğunda toplumsal formasyon, yine emperyalizme bağ
lı olmakla biriikte ciddi değişimler geçirmiş, toprak so
runu ortadan kalkmış, merkezi otorite en küçük yerie- 
şim birimine kadar ulaşan birçok kurum oluşturmuş, 
hatın sayılır bir kapitalistleşme meydana gelmişti. Bu 
toplumlarda mücadelenin klas ik  halk savaşından farklı 
yollar İzleyeceği açık iken, belli formüllere aynen sanl- 
manın yenilgi getirmesi çok doğaldı. Her ülkenin koşul
lan ve yollan farklıdır. Klasik olanın yerini değişen ko
şullara uygun yeni biçimlerin alması beklenmelidir.

M. TANJU AKAD

Yürüyüş kollan Tibet yaylalannda, büyük bataklıktan ve sayısız nehirden geçerek ilerlemeyi 
sürdürdüler. Ne var ki zor bir anda Zhang Guodao Zeshuan’a geri dönmeye karar verdi ve 
savaşı terketti. Mao ise yanındaki az sayıdaki savaşçıyla ileri atıldı ve Jiang Gaishek’in en 
seçkin komutanı Hu Zongnan tara&ndan tutulan Lazeku’daki Solgun Ağız geçidini ele geçirdi. 
Yıpratıcı savaşlarla büyük bataklığın aşılmasıyla da iş bitmiyordu. Liupan dağlannı da savaşa 
savaşa geçtiler. Ovaya inince de savaş ağası Ma Hung-Kuey’in atlılanm yendiler. Nihayet 20 
Ekim’de Mao yanındaki yedibin kişi ile Kuzey Shanxi eyaletine vardı. Küçük bir ilçe olan 
Wuqizhen’e şafak sökerken vardıklannda halkı daha o saatte kendilerini karşılamak için 
yollara dökülmüş buldular. Bölgedeki kızıl birliklerin komutanı olan Su Haidong da 
karşılayıcılar arasındaydı. Mao ve yedi bin arkadaşı için uzun yürüyüş sona ermişti. Tam 
oniki bin kilometre yürümüş, onsekiz sıradağ, yirmi dört ırmak aşmışlar, onbir eyaletten geçip 
altmışiki kent ve kasabayı ele geçirmişlerdi. Sayısız düşman birliğini dağıtmışlar, tüm dünyaya 
varlıklannı ilan etmişlerdi. Bu arada, geçtikleri bölgelerde yaşayan milyonlarca insana devrimci 
kurtuluş yolunu göstermişlerdi.

Uzun yürüyüş yol açtığı büyük kayıplara karşın Yunan mitolojisindeki Odisseus destanı, 
Müslümanlann Hicret’i, Risorgimento’nun Binlerin Seferi gibi, bir ulusal yeniden diriliş efeanesi 
oldu. Uzun yürüyüşün sonunda yalnızca Çin Devriminin askeri kaderi tayin edilmiş olmadı, 
komünistler halkm, ulusun yeni zihniyet ve maneviyatının da tek sözcüsü haline gelerek, 
dünyanın önünde Çin toplumunun önderi rolünü oynama hakkını elde ettiler. Çin Komünist 
Partisi’nin ve Çin Kızılordusu’nun bu yürüyüş sırasında kelimenin gerçek anlamında “kendi 
küllerinden” yeniden doğmakta gösterdikleri inanılması güç fedakarlık, cesaret ve adanmışhk 
dünyanın bütün ülkelerinde faşizme karşı savaşmakta olan güçler gözünde de komünist 
hareketin itibanna büyük katkılarda bulundu. Halkın gözünde uzun yürüyüşün kahramanlannm 
Guomindang propagandalannda gösterilmeye uğraşıldığı gibi, haydutlar olduğu imgesi yıkıldı. 
Mao da, Çin devriminin önderlerinden biri olarak başladığı yürüyüşü, Çin Komünist Partisi’nin 
otoritesi tartışılmaz önderi olarak tamamladı. Çin Komünist Partisi içinse uzun yürüyüş Çin 
halkını, Çin köylülerini tanımak bakımından eşssiz bir deneyim oldu.

Yenan Dönemi ve Japonlara Karşı Savaş (1937-1945)

1931’den beri yavaş yavaş ilerleyen Japonlar, Çin kıyılannı işgal ederek Manchouguo 
(Mançukuo) kukla devletini kurdular. Sonunda 1937’de Beijing’in dışındaki Marko Polo 
köprüsüne saldırdılar ve başkent Nanking yönünde harekâtlannı sürdürdüler. Guomindang 1937 
sonlannda bu şehri terketmek zorunda kaldı. Yaklaşık bir yıl sonra Yangze üzerinde, 400 mil 
yukandaki geçici yönetim merkezi Hankow’u da kaybetti. Sonunda başkenti Yangze’nin çok 
daha üst kısmındaki Chunking’e (Çunkinğ) taşıdılar. Bu arada kıyıdaki son bağlantı noktası 
olan Kanton, her yerde korkaklık ve ihanet sözleri edilmesine yol açacak kadar az bir 
direnişten sonra terkedildi. 1937’den 1945’e kadar milliyetçi hükümet dünyadan önemli ölçüde 
tecrit oldu. Artık yalnızca dağlık batı Çin’i denetleyebilen Cuomindanğ’a II. Dünya Savaşı 
sırasında batı yardımı ancak Himalayalar üzerinde kurulan hava köprüsü ve Burma yolu ile 
sağlanabildi.

Guomindang 1939’dan itibaren kaybedilen topraklan geri almak için ciddi bir gayrete girmeden 
Çunking’de oturarak. Dünya Savaşı’nın yaratacağı daha olumlu koşullan bekledi. Bu arada 
savaşın yükü komûnisderin sutındaydı. Guomindang’m  etkih bir direnişi örgüdeyememesinin, 
komünistlerden çekinmenin dışında da, birçok nedeni bulunuyordu. 1938-1941 arasında . 
milliyetçi hükümet, Japonlarla anlaşma yanlıian ve direniş yanlıian olarak ikiye bölünmüştü. 
Japonlann aşın büyümesinden pek hoşnut olmayan Almanya, Japon taleplerinin 
ılımhlaşünlmasmı sağladı ve Jiang Gaishek’i banş yapmaya teşvik etti. Ancak Jiang, bu 
teklifleri kabul etmedi. Jiang’m rakibi Wang Jingwei, Çin Hindi yolu üzerinden Chunking’den 
kaçtı ve Japon teklifini kabul ederek Nanking’deki sözde Çin hükümetinin başına geçti. Bir 
başka önemli faktör ise, milliyetçi ordunun gerilla savaşını yürütecek yaklaşım ve olanaklardan 
yoksun olmasıydı. Ordunun küçük birlikleri ya komünistler tarafmdan yutuluyor ya da 
Japonlar tarafindan yok ediliyordu. Aynca köylülerin silahlanması Guomindan^m korkulu 
rüyasıydı. Japonlara karşı savaş devam ederken, Guomindang'm komünistlere karşı mücadele 
etmekten vazgeçmemesi de durumu zorlaştmyordu.

Bu arada Mao Japonlara karşı savaş konusundaki ilk önemli yazısı olan “Japon 
Emperyalizmine Karşı Taktikler”de (27 Aralık 1936) mevcut iç ve dış durumu analiz ederek, 
tek çözümün geniş bir birleşik cephede olduğunu ifade ediyordu. Aynca ilk aşamada 
demokratik devrimin doğru bir hedef olduğunu, bunun ancak gelecekte, koşullar uygun olunca 
sosyalist devrime dönüşeceğini belirtiyordu.

•

Ağustos 1937’de Japonlar ilerlerken, Zhu De ve Peng Dehuai Komünist Askeri Şura’nm 
temsilcileri, Zhou Enlai da Merkez Komitesi ve Politbüro’nun temsilcisi olarak Nanking’deki 
Guomindang Askerî Şurası’nm toplannlanna katılarak bir anlaşma sağlamaya çalışıyorlardı. 
Jiang’ın, Kuzey Şensi üssünü denetleme yönünde ısrarla yinelediği talepleri reddedildi. 22 
Eylül’de ise ÇKP Merkez Komitesi Mao’nun 23 Temmuz yazısıyla birçok noktada çelişen bir 
bildiri yayınladı. Buna göre Çin’in toprak bütünlüğü ve ulusal bağımsızlığı isteniyor, bir 
anayasanın hazırlanması ve ulusal meclis aracılığıyla demokratik bir rejim öneriliyor ve halkm 
hayat koşullannın yükseltilmesini sağlayacak ekonomik tedbirler hedefleniyordu. Bu arada ÇKP,



Sovyet siyasetinden ve Guomindang’ı silahla devirmekten vazgeçtiğini de açıklıyordu. İlerki 
yıllarda, bu tavizlerin Guomindang’ı savaşa razı edebilmek için verildiği söylenecekti.

Bildirinin onaylanmasından hemen sonra artık Sekizinci Yol Ordusu adını almış olan 
Kmlordu, Taiyuan’da zor durumda kalmış bazı Guomindang birliklerinin yükünü hafifletmek 
için mevzi savaşma sürüldü. Bu tür bir savaş onlan Japon birlikleri karşısında harcamaktan 
başka bir sonuç veremezdi. Nitekim öyle de oldu. Bu acı tecrübeden sonra yine Mao’nun 
hareketli savaş veya gerilla savaşı diye adlandınlan esnek taktiklerine dönüldü. Hemen sonraki 
günlerde Lin Biao ve Nieh Rungchen komutasındaki 115. tümen bu taktikleri kullanarak, 
kuzeybatıda tüm Guomindang birliklerinin dağıldığı günlerde Japonlan durdurmayı başardı. Mao 
bundan sonra Guomindang’ın Kmlorduyu yıpratıcı savaşlara sürmesine izin vermedi. Aynca 
aynı günlerde Guomindang’ın diktatörlüğü vurgulanarak, işbirliğini fazla ilerletmenin bu gerici 
yönetimi uzatmaya yarayacağı ifade edildi.

Moskova’dan gelen, 1930-34 döneminde “sol” politikalan ısrarla savunmuş olan Wang ise,
Stalin döneminin temel önermelerinden biri olan halk cepheleri politikalannın şiddetli etkisi 
altında Jiang Gaishek’in desteklenmesini savunuyor ve Guomindang ile kayıtsız şartsız 
kaynaşılmasmı öneriyordu.

1938 yılında Guomindang yenilgi üzerine yenilgi alıp çekilirken, komünistlerin giderek 
güçlenmesi içte ve dışta itibarlannı amnyordu. Sonuç alıcı siyasal ve askeri taktikler parti 
üyelerinin çoğunun Mao’nun yanında yer almasını sağladı. Bu arada güneyde, ilk üslerin 
bulunduğu Jingangsan dağlannda yeni bir gerilla oluşumu gelişti ve buna Yeni Dördüncü Ordu 
adı verildi.

Sekizinci Yol Ordusunun 115. Tümeni Lin Biao ve Nie Rongchen (Nye Runğçm) komutasında 
Şensi-Çakol-Hopey üssünü kurdular. Bu üs sonunda 750 bin kilometrekarelik bir alanı 
denetler hale geldi. 129. Tümen ise Şensi-Hopey-Şantung-Honan üssünü kurdu. Burası toplam 
515 bin kilometrekarelik bir bölgeydi. Özellikle Şantung üssü büyük bir milis gücü yetiştirdi 
ve Mançurya istikametinde etkin oldu. 120. Tümen’in yarattığı Şansi-Suiyuan üssü de 
Moğolistan üzerine yürüyen Japonlara karşı etkili oldu. Güneyde etkili olan Yeni Dördüncü 
Ordu ise Ocak 1941’de durumdan çok tedirgin olan Jiang Gaishek’in saldınsına uğradı ve 9 
bin asker katledildi. Bu olay büyük fırtınalar yarattı. Ama her iki taraf da, artık göstermelik 
hale gelmekte olsa da, birleşik cepheyi 1945’e kadar sürdürdüler. Komünistlerin zamana 
ihtiyaçlan vardı. Guomindang'm Japonlarla ateşkes yapıp, üzerlerine gelmesini istemiyorlardı. 
Jiang ise, halkın daha fazla tepkisini çekmeye cesaret edemiyordu, çünkü Japonlarla yapılan 
muharebelerin önemli bir çoğunluğunu komünistlerin verdiği biliniyordu.

Komünisder önemli bir bölümü Ağustos 1940’taki yüz alay saldınsmda olmak üzere 400 bin 
kişi kaybettiler. Sekizinci Ordu’nun başkomutan yardımcısı Peng Dehuai kendi inisiyatifiyle 
yıpratma savaşı yerine düzenli bir yıldınm savaşı saldınsına girişti. 11 Alayla saldınya geçen 
Peng, Japonlann Kuzey Çin’deki birçok askeri birliğine, ulaşım hattına ve stratejik noktaya 
hücum etti. İlk anda taktik olarak büyük bir başan elde edildi. Ama Japonlar korkunç bir 
misillemeye giriştiler. Abluka sıkılaştınidı. Yakılıp yıkılmadık tek köy kalmadı. Kızıl bölgelerin 
nüfusu yaklaşık yanya indi, yüzölçümleri küçüldü. Bütün bunlara rağmen Mao Yenan’da bir 
üretim kampanyasına girişerek bunalımın en az kayıpla atlatılmasını sağladı. Kızılordu yitirdiği 
topraklan geri aldı. Aynca Japonlar ABD ile savaşa tutuştuktan sonra Çin’e eskisi kadar askeri 
kuvvet ayıramıyorlardı. 1945’e gelindiğinde kızıl üslerin sayısı ondokuza ulaşmış, buralarda 
yaşayan nüfus 100 milyonu bulmuştu. Guomindang’ın pasif mevzi savaşı anlayışına karşı 
komünistlerin hareketli savaşı başanlı olmuştu. Ve iki tarafın savaşını önleyen yegane faktör 
olan Japon istilası sona ermek üzereydi.

Üs Bölgelerindeki Gelişmeler

1938’de, Japonlar ülkenin kıyılannı tümüyle işgal edince iç bölgelere doğru büyük bir göç 
başladı. Birçok sanayi tesisi yüzlerce mil içerde tekrar kuruldu. Ülkenin 108 yüksek eğitim 
kurumundan 94’ü ya iç bölgelere çekildi ya da kapandı. Ancak 1939 sonbahannda tüm 
sistem yeniden kuruldu ve savaştan önceki son akademik yıl otuz iki bin öğrenci varken, 
mülteci üniversitelere kayıt yaptıranlann sayısı kırk bini buldu. Ama bu okullann hiçbirisi 
komünisderin Yenan’daki üniversiteleri kadar başanlı olamadı ve o kadar çok insan 
yetiştirmedi. Faaliyete geçtiği yerin adından dolayı Kongta Üniversitesi olarak da anılan 
komünistlerin üniversitesi 1936’da doğrudan doğruya siyasal büroya bağh olarak açıldı ve 
yöneticiliğine de Lin Biao getirildi. Kurumun resmî adı İşçi-Köylû Kızılordu Ûniversitesi’ydi. Lin 
Biao uzun yürüyüşte büyük başanlar göstermiş genç bir komutan olarak kadro yetiştirmek 
gibi bir göreve bizzat Mao tarafindan seçilmişti. Bu üniversiteye devrimci çalışmalarda başan 
gösterenler sınavsız alınıyordu. Diğer kişiler arasında ise sağlık, kültür düzeyi ve siyasal 
ciddilik konulannı içeren bir giriş sınavıyla seçim yapılıyordu. Askerî ve siyasal konulann 
ağırlıkta olduğu ders programının başansı ülkenin dört bir yanından aydınlan ve öğrencileri 
buraya çekti. Öğrenci ve bölüm sayısında büyük artış olması ve bunlann farklı alanlardan 
gelmeleri ciddi sorunlar yarattı. Sonraki yıllarda aydmlann oranı azaltıldı, işçi ve yoksul köylü 
kökenli devrimciler yetiştirilerek bunlann gelişmeleri sağlandı. Yenan’da başka yüksek öğretim 
kurumlan da açıldı. Buradan 1936’nın ikinci yansında ordu için 1.063 kadro, 1937’nin ilk

JİANG GAİSHEK 
(1 8 8 7 ~ 1 9 7 S )

Çinli asker ve devlet adamı, yüzyılın en kanlı diktatör
lerinden Jiang Gaishek, 30 Ekim 1887’de Cheklang’da 
doğdu. Küçük bir tüccar ve çiftçi ailesinin çocuğuydu. 
İlk öğrenimine 5 yaşındayken özel bir öğretmenden ders 
alarak başladı. İlk evliliğini 14 yaşındayken öğretmeni
nin kızıyla yaptı ve 15 yaşındayken baba oldu. 1906’da 
öğrenimini tamamladıktan sonra önce Çin’de Poating 
Askeri Akademisi’nde, daha sonra 1907’de Japonya’da 
askeri öğrenim gördü. 1911’de mezuniyet sonrası, Ja
pon ordusunda görev aldı. Sun Yatsen’I Japonya’da 
yaptığı bir konuşma sırasında tanıyan Jiang Gaishek, 
ona hayran kalarak cumhuriyetçiler arasına katıldı ve 
aynı yıl Sun Yatsen’in Çin’de cumhuriyeti ilan edeceğini 
duyarak Çin’e geri döndü.

Çin’e geldiğinde Şangay’a yerleşen Jiang Gaishek 
için Şangay, Çin siyasi hayatı bakımdan çok daha tayin 
edici bir şehirdi. Cumhuriyetçi başladığında önce cep
haneliğin sonra şehrin ele geçirilmesinde önderiik yap
tı. Yine Şangay’da çoğunluğunu gönüllülerin oluşturdu
ğu ordunun komutanlığını ve eğitimini üstlendiğinde 
23 yaşındaydı. Onun askeri bilgisi sayesinde bu gönül
lüler ordusu, üniformasızlardan oluşan nizami bir ordu 
haline geldi. Cumhuriyetin ilanından sonra Yüan Shika- 
i’ın cumhurbaşkanı olduğu ve kendi imparatorluğunu 
İlan ettiği sırada ordudan aynidı.

1916’da borsada komisyonculuk yapmaya başladı. Bor- 
sada önce çok yüklü bir servet edindikten sonra bunu 
bir gecede kaybetti. Bu sırada yeraltı dünyasının güçlü 
insanianyia tanıştı ve onlann güvenini kazandı. Çin’in 
Al Capone’u denen Huang Chlngyung manevi torunu 
olarak onun koruması altına girmesi sayesinde tama
men iflas etmekten kurtuldu. Yine bu dönemde Oulng- 
gang  (Yeşil Çete) denen yeraltı dünyasının gizil örgütü
ne üye oldu. Yabancılara casusluk da yaptığı söylenen 
bu örgütün Jiang Gaishek’i komünistlere karşı girişilen 
bütün eylemlerde maddi olarak desteklediği hatta ona 
yön verdiği bilinir. 1921 ’de ilk kansından boşanıp, uzun
ca bir süreden beri ilişkide olduğu yeraltı dünyasından 
Cen Jiecu adlı bir fahişe İle evlendi. Aynı yıl. Sun Yat
sen’in davetiyle yeni kurulan meşru hükümetin ordusu
na komuta etmek İçin Kanton’a gitti. Kanton'da savaş 
ağalanyla çıkan çatışmada Sun Yatsen’in yanında yer 
aldı ve 1923’deki Sovyetler’In Sun Yatsen’e Kanton'u 
geri almak İçin yardım çağnsından sonra askeri eğitim 
görmek üzere Sovyetler’e gitti. 1924’de Sovyetier’den 
geri döndü ve Sovyet Kızılordu modelini öğretmeye ça
lıştığı Wampao Askeri Akademisl’nde görev aldı.



Devrimleri

192S'de Sun Yatsen’in ölümünden sonra Guomin
dang'm Merkez Komite başkanı oldu. Bu yıllar Çin Ko
münist Partisi ve Guomindang ittifakının her İki tarafı 
da rahatsız ettiği yıllardı ve Jiang Gaishek bu ittifaka 
son verdi. 1927, Jiang Gaishek’in komünist katliamına 
başladı yıl oldu. 13 Nisan’da Nankeng’de ilan ettiği hü
kümeti, Batılılar tarafından Çin’in tek yasal hükümeti 
olarak tanındı. 14 Nisan’da Şangay’ı da ele geçirdiMen 
sonra ÇKP yasa dışı ilan edildi ve tüm Çin’e yayılan 
komünist katliamı başladı. 1 Ağustos’da Kızılordu’nun 
kurulmasıyla yıllarca sürecek olan Kızılordu ve Milliyetçi 
Ordu arasındaki savaş resmen başladı.1 Aralık 1927’de 
Sun Yatsen’in baldızı ve Çin siyasi hayatında belirleyici 
rolü olan milyarder Charles Soong’un kızı Meyling So- 
ong’la üçüncü evliliğini yaptı. Evliliğinin karısının aile- 
since kabul edilmesi için 23 Ekim 1930’da Metodist 
Kilisesinde vaftiz edilerek Hıristiyan oldu. 1931’de Ja
ponlann Mançurya’yı işgal etmesinin ardından Mao’nun 
1933’de başlayıp 1934 ve 1935” de tekrarladığı ittifak 
çağnsını reddetti. 1936’daki çağrıya da “ ancak Kızılor- 
du’nun dağıtılmasıyla İttifakın oluşabileceği” cevabını 
vermesi ve ardından bazı önde gelen ÇKP üyelerini 
tutuklatması üzerine, “ komünistlerle savaşmak yerine 
Japonlarla savaş’’maya ikna edilmek için Sian’dayken 
kaçınlıp tutuklandı. Sovyetler’in Jiang Gaishek’in ser
best bırakılması ve ittifak kurulması konusundaki fikirle
rini savunan Zhou Enlay’ın çabalarıyla birkaç ay sonra 
serbest bırakıldı.

1937’de Çin-SSCB arasmda saldırmazlık anlaşması 
imzalandı ve bu anlaşmada ÇKP Jiang Gaishek’in bütün 
taleplerini kabul etti. Böylelikle Jiang Gaishek’in meşru
iyeti onaylanmış oldu.

Jiang Gaishek, 1940’a kadar süren Sovyet yardımına 
rağmen Japonlara karşı hiçbir başarı sağlayamadı ve 
bütün birlik çağrılarına rağmen Milliyetçi Ordu komü
nistlere karşı giriştiği saldırılardan vazgeçmedi. 1945’de 
Japonların savaştan çekilmesi üzerine ABD’den destek 
aradı. 1946’da ABD’yi ikna ederek Çin’e bol miktarda 
askeri ve ekonomik yardımın gelmesini sağladı, ama 
iç savaşta ancak 1949’a kadar direnebilen orduları ye
nildi ve 9 Aralık 1949’da Jiang Gaishek Formoza Adası’- 
na (Tayvan) kaçtı. Burada Milliyetçi Çin Cumhuriyetl’nin 
kurulduğunu ilan etti.

1975’de, 88 yaşında ölene kadar ömrünü bu adada 
geçiren Jiang Gaishek, tekrar Çin’e dönüp yönetimi 
geçirme hayalinden hiçbir zaman vazgeçmedi.

yansında da 2.764 kadro yetiştirildi. Sonraki bir yıl içinde 1.272 kadro geldi. 1938 ve 
1939’da okula Çin’in dört bir yanmdan gelen yaklaşık bin aydın alındı. 1942’den sonra 
emekçilerin kaydına ağırlık verildi. 1945’e kadar, yetiştirilen kadrolann sayısı yaklaşık yüz 
bindi ve bunlar ileriki yıllarda yeni iktidann belkemiğini oluşturdular.

Yenan günlerinde, Japon kuşatmasının yarattığı abluka çözülmesi gereken en önemli 
sorunlardan birini oluşturdu. Açlık tehlikesi çok ciddi boyutlara yaklaşıyordu. Mao 1941’de 
geniş bir üretim kampanyası hazırladı. Pamuk, sebze ve tahıl üretimine başlandı. Dokuma ve 
giyim sorunlan yüzlerce el tezgahında çözüldü. Kulübeler, mağaralar ve tapmaklar birer 
fabrika hahne geldi. Pil, tel, diş fırçası, ayakkabı, sabun ve kâğıt üretilmeye başlandı. Bunlan 
kimyasal maddeler, cam, porselen ve işlenmiş deri üretimi izledi. Basit yöntemlerle metaluiji 
sanayii geliştirildi. Sırf cephane üretiminde yirmi bin kişi çalışmaya başladı. Yeraltı ve yerüstü 
kaynaklar açısından çok fakir bir bölge olan Yenan, Guomindang bölgelerine çorap, mum ve 
kumaş ihraç etmeye başladı.

Üretim tesislerinin yansından fazlası bölge yönetiminin kredisiyle kurulmuş döner sermayeU 
kooperatiflerde yapılıyordu. Ancak özel sermaye ile kurulan işletmeler de bulunuyordu. Bazı 
kooperatifler de Kızılordu tarafindan yönetiliyordu. Kısacası, sözkonusu üretim girişimleri birçok 
amaca birden hizmet ediyordu. Öncelikle üretim yapan Kızılordu, Guomindang gibi halka yük 
olmuyor, tam tersine zaman zaman yardımcı oluyordu. Bu ona önemli bir destek sağlıyordu. 
Tüm halkm ortak çabası bir hedef etrafında bütünleştiriliyor, kolektif çalışma alışkanlığı 
geliştiriliyordu.

Yenan ÇKP için öylesine bir toparlanma süresi oldu ki, uzun yürüyüşten sonra 40 bine 
düşmüş olan üye sayısı, 1938’de 200 bine, 1940 sonunda ise 800 bine yükseldi. Ne var ki 
üye sayısındaki bu hızlı artış birçok yeni sorunu da beraberinde getirdi. 1941’de başlayan, 
1942’de hızlanan ve üç yıl süren bir “Düzeltme Hareketi”ne girişildi.

Bu hareket eski üyelerin ideolojik eğihmlerini korumak, yeni üyelerin ideolojik eğitimini 
gerçekleştirmek ve daha genel olarak partinin iç disiphnini sağlamlaştırmak biçiminde 
gerekçelendiriliyordu. Mao’nun dile getirdiği gibi “bazı kavramlar açıklığa kavuşturulmuş ve 
yoldaşlararası birlik pekiştirilmiş olacaktı”. Uzun süren Guomindang’la işbirliği döneminin 
ardından eski üyeler, merkezi hükümete bağlılık, sovyederden vazgeçme, tanm programının 
terkedilmesi, hatta kızılyıldızm Guomindang’m  beyaz güneşiyle değiştirilmesinin yarattığı zihin 
kanşıkhklanna karşı korunmak gerekçesiyle yeniden eğitime tabi tutuldular.

“ Devrimci ruh’ ’un geliştirilmesi ve üretimin artırılması amacıyla kurtarılmış bölgelerde b ir üretim seferberliği 
başlatıldı. Kolektif çalışma, yardımlaşma ve kooperatifçilik özendirildi. Mao Zedong ve Zhu De’nin tarlada 
çalışırken çekilmiş fotoğraflan herkesin bu kampanyaya katılmasının gereği ve zorunluluğunun kanıtı olarak her 
yeri süslüyordu. Alınan tarımsal önlemlerin de yardımıyla 1937’den 1941’e kadar ekili toprakların alanı 56 bin 
hektardan 100 bin hektara yükseldi. Öte yandan hem işgal altındaki, hem de Guomindang’/n denetiminde 
bulunan bölgelerde ticaretin çok düşük b ir düzeye inmiş olmasının zorunlu kıldığı kendi kendine yeterlilik 
kampanyasının sonucunda döner sermaye olarak devlet kredisiyle kurulmuş kooperatifler, sanayi kollarının aşağı 
yukan yarısını oluşturuyordu. Bu sınai faaliyetlerin en önemli parçasını oluşturan pamuk eğirme kooperatiflerinde 
(üstte) 1943'de çoğu kadın 137 bin, el kanatlan ve ulaştırma kooperatiflerinde ise 200 bin kişi çalışıyordu.



Nlao Zedong  
(1893-197Ö)

Mao Zedong, 26 Aralık 1893’te Çin’de Hunan eyaleti
nin Shaoslian (Şavşan) köyünde dünyaya geldi. Orta 
haili bir köylünün oğlu olan Mao, ilkokulu köyünde bitir
dikten İki yıl sonra, 1908’de Hunan’ın merkezi olan 
Zhongsha (Cunğşa) kentine gitti ve orta öğrenimini bu
rada sürdürdü. 1911 yılında Çin’de Sun Yatsen’in öncü
lük yaptığı devrim gerçekleşince, Mao Zedong, Konfiç- 
yüs felsefesinin değerlerini reddeden gençlerin sembo
lik eylemine katılarak saç örgülerini kesti; devrimci or
duya katıldı; devrimin Zhongsha’da başarıya ulaşması
na yol açan hareketlere katıldı ve 1912’de yeniden sivil 
hayata döndü.

Mao 1913’de Zhongsha’daki öğretmen okuluna girdi. 
Aydınlanmacı Batılı yazarları okumaya başladı. Daha 
sonra Çin Komünist Partisi (ÇKP)’n\n ilk önderi olacak 
olan Chen Duxiu'nun (Çın Tuşyu) çıkardığı Xin Qingmi- 
on (Yeni Gençlik) dergisini okuyarak sosyalist fikirlerle 
ilk karşılaşması da bu dönemdedir. İmzalı İlk yazısı olan 
“Beden Eğitimi Üzerine Bir İnceleme’’ 1917 yılında Yeni 
Gençlik'te çıkar. “ Yeni Yurttaşlar’’ adında bir dernek 
kurar; işçilerin eğitilmesine katılır ve okulundaki öğren
ci derneğinin başkanı olur. Zhongsha öğretmen okulun
dan 1918 yılında mezun olan Mao, aynı yıl içinde Pekin’e 
gider ve burada Chen Duxiu ve diğer solcu aydınlarla 
tanışır. Altı ay süreyle Beijing (Pekin) Üniversitesi kitap
lığında yardımcı kütüphaneci olarak çalışır ve önce Kro
potkin, Bakunin gibi anarşistleri, sonra da Marx ve Ka- 
utsky’nin bazı eserlerini okur.

1919-1922 yılları arasında Mao, Zhongsha’da öğret
menlik ve öğretmen okulunun ilk kısmının müdürlüğünü 
yaptı ve 1921’de Yang Gaihui (Yanğ Gayhuly) ile evlen
di. Bu dönemde giderek artan bir yoğunlukta siyasete 
yöneldi. İki solcu dergiye başyazarlık yaptı. Genç bir 
kadının intihan üzerine yazdığı bir dizi yazı ilginç ve 
özgün bir denemeydi. Zhongsha Sosyalist Gençlik Ör- 
gütü’nü ve bir komünist çalışma grubu kurdu. Bu çalış- 
malan sayesinde, 1921’de Şangay’ta toplanan Çin Ko
münist Partisi’niii kuruluş kongresine delege olarak ka
tıldı. Kongre sekreterliğine ve Hunan eyaleti Parti sekre
terliğine seçilen Mao, bir yıl sonra okul müdürlüğünden 
istifa etti. Hunan’lı işçilerin örgütlenmesi İçin aktif bir 
çalışmaya giren Mao, bir süre sonra eyaletin sendikalar 
birliğine başkan oldu. Bir görev örgütlenmesi nedeniyle 
hakkında tutuklama kararı çıkarılınca Zhongsha’dan ay- 
nldı ve ÇKP’n\n üçüncü kongresinde Merkez Komltesl’- 
ne seçildi.

Bu dönemde Komintem'in kararı üzerine ÇKP, Sun 
Yatsen’in milliyetçi ve demokratik siyasi örgütü olan 
Guomindang (GMD) ile yakın bir işbirliği İçine girdi. 
ÇKP üyeleri bireysel olarak GMD'a da girebiliyor ve 
yönetim organlarında görev alıyorlardı. Bu çerçeve İçin
de Mao, 1924-1927 yıllan arasında ÇKP tarafından GUD  
üst kademelerinde çalışmakla görevlendirildi; GMD'nin 
Merkez Yürütme Komitesi’ne yedek üye olarak seçildi. 
Mao’nun köylü sorunlarına siyasî düzlemde ilk yönelişi 
de aynı yıllarda meydana geldi. ÇKP’nin Kırsal Bürosu’- 
nun ve Köylü Sendikalan’nın başkanı oldu; Hunan’daki 
köylü hareketi üzerine 1927 tarihli bir rapor yazdı.

Nisan 1927’de Jiang Gaishek (Cyanğ Gayşek) ani bir 
darbeyle GUD-ÇKP ittifakına son verdi. Çin’in çeşitli 
kentlerinde yaygın bir komünist kıyımı başladı. Komln- 
tern’in çizgisini İzlemeye çalışan ve kararsız ve pasif 
bir tavra sürüklenen ÇKP genel sekreteri Chen Duxiu’- 
nun karşı çıkmasına rağmen Mao, köylü tabanlı bir dev
rimci ordu oluşturarak başansız bir ayaklanma örgütle
di. Bu girişimi yüzünden Partl’nln eleştirisine uğrayarak

Mao savaşın gerçekten b ir halk savaşı olabilmesi için, Kızılordu mensuplan ile halk arasındaki ilişkilerin doğru 
kurulmasına çok önem veriyordu. Daha “ halk savaşı" terimini kullanmaya başlamadığı birinci devrimci iç savaş 
döneminde kaleme aldığı “Askerin Kırda Uyması Gereken Sekiz Kural” Mao'nun bu konudaki hassasiyetini 
yansıtması açısından oldukça tipiktir: "1. B ir evden ayrılırken bütün kapıları yerine koyun. (Askerler bunlan yatak 
olarak kullanıyorlardı.) 2. Üzerinde yattığınız saman yatağı katlayın ve geri verin. 3. Halka karşı nazik olun ve 
mümkün olduğunca yardım edin. 4. Ödünç aldığınız herşeyi geri verin. 5. Zarar verdiğiniz herşeyi yerine koyun. 
6. Köylülerle tûm alışverişlerinizde dürüst olun. 7. Aldığınız herşeyi ödeyin. 8. Sağlığınıza dikkat edin, tuvaletleri 
evlerden yeterince uzak yerlere kurun."

Politbüro’dan çıkarıldı, ama bu hareket daha sonraki 
yıllarda Mao’nun siyasî eylemlerinin ana çerçevesini 
oluşturacak olan “ devrimci bölgeler” in başlangıcını da 
simgelediği İçin önem taşıyordu. Yenilgiye uğrayan güç
lerini Hunan ve Jiangxi (Cyanğşi) eyaletlerinin sınınnda- 
ki dağlık bir bölgede toplayan; diğer yörelerdeki benzer 
ayaklanmaların liderleri olan Zhu De (Cu Dğı), Zhen 
Yİ (Çini) ve Lin Biao’nun (Lin Byav) kuvvetlerinin de 
katılmasıyla güçlenen Mao, zaman zaman milyonlarca 
nüfusu kontrol eden (bazen “ Sovyetler” diye anılan) 
“ devrimci böigeler” in lideri olarak Parti ve komünist 
hareket içinde dalma büyük bir önem taşıyacaktır.

1928’de Moskova’da toplanan ÇKP'nin 6. Kongresi, 
Chen Duxlu’nun sağ çizgisi ile darbeci sol çizgiye cephe 
alarak Çin devriminln antl-feodal, demokrat niteliğini 
vurguladı. Bu tarihle 1935 arasında Mao, dalma ÇKP’nin 
merkez organlannda görev yapmış olmakla birlikte hiç
bir zaman Parti hiyerarşisinin en üstünde yer almamış 
ve Polltbüro’da azınlıkta kaldığı durumlar da olmuştu. 
Bu durumlardan biri, kentlerde İşçi sınıfını ayaklandıra
rak ve büyük yerleşme merkezlerine saldırılar düzenle
yerek devrimin hızlandınimasını ve devrimin burjuva- 
demokratlk aşamasının hızla aşılmasını savunan Lİ Li
san çizgisinin 1930’da Parti’ye egemen olması sırasında 
yaşanmıştır. Bu çizgiyi benimsememekle birlikte Parti 
karanna uyarak Nanzhang (Nançanğ), Zhangsha (Çanğ- 
şa) kentlerine saldıran Mao’nun kuvvetleri, diğer ayak
lanma girişimleriyle birlikte yenilgiye uğradı. Mao’nun 
karısı ve kızkardeşi GMD tarafından öldürüldü; oğlu kay
boldu. Mao, bundan sonra He Zlzhen (Hğı Dzıçın) ile 
evlenecek; ikinci kansından 1938 yılında boşanacak ve 
1939’da üçüncü evliliğini tiyatro oyuncusu Jiang Jlng 
(Cyanğçınğ) ile yapacaktır.

1930-1934 arasında Jiang Gaishek, devrimci bölgeler 
üzerine beş büyük İmha seferi düzenledi ve tümünde 
başarısızlığa uğradı. Ancak Hunan-Jiangxi bölgesinin 
daha fazla korunamayacağı anlaşılınca. Ekim 1934’te 
Kuzey-Doğu Çin’i hedef alan ve 130.000 kişi İle başla
yan bir “ büyük yürüyüş” e karar verildi. Çetin doğa 
ve iklim koşullan ve GMD kuvvetlerinin sürekli saldırılan 
altında sürdürülen ve 12.500 km. sürecek olan bu olağa

nüstü göç bir yıl sonra tamamlandı. Shensi (Şınşı), Shansi 
(Şanşi), Ningxia (Nınğ Şya) eyaletlerinin birleştiği alan 
ÇKP’nin yönetimindeki yeni devrimci bölgeyi oluşturdu. 
Askerlik ve devrim tarihinde benzeri olmayan bu büyük 
operasyonun planlanmasında ve uygulanmasında baş
rolü oynayan Mao’nun Parti içinde artan nüfuzu, 1935’de, 
büyük yürüyüşün sürdüğü bir sırada Politbüro başkanlı
ğına getirilmesi sonucunu doğurdu.

Kuzey-doğudaki devrimci bölgenin kurulmasından son
ra Mao’nun tüm çabası, 1931 yılından beri Mançurya’yı 
işgal altında tutan Japonya’ya karşı tüm “ millî” sınıflan 
ve siyasî düzlemde GMD’yI içeren bir ortak cephe oluş
turulması doğrultusunda olacaktır. ÇKP’nin toprak dev
rimi programı ve köktenci sloganlan, bir millî cephenin 
kurulmasını kolaylaştırmak amacıyla yumuşatıldı. 
ÇKP’nin bu yeni platformu Japonya aleyhindeki akımla- 
nn egemen olduğu Çin kamuoyunda büyük bir başan 
kazandı. Japonya’ya ödünler vererek komünizmi ezme 
hedefini daima ön plana almış bulunan Jiang Gaishek, 
sonunda Japonya İle savaşa girmek zorunda bırakır.

Savaşın bitiminde Çin’in kaderinin bir iç savaşla mı, 
bir koalisyon yönetimiyle mİ belirleneceği sorusu, bir 
süre askıda kaldı. Jiang Gaishek’in ÇKP’nin silahsızlan
masında ısrar etmesi üzerine anlaşma imkânı ortadan 
kalktı ve iç savaş 1946 sonuna doğru yeniden patlak 
verdi. Üç yıldan kısa bir süre içinde Çin’in tümü ÇKP’nin 
kontrolüne girdi ve 1 Ekim 1949’da Çin Halk Cumhuriye
ti kuruldu.

1949 İle ölümü arasında Çin Halk Cumhuriyeti’nln 
ve ÇKP’nin tartışılmaz lideri ve “ büyük rehber” l olan 
Başkan Mao, Çin toplumunun devrim sonrası gelişimin
deki tüm uğrak ve dönemeçlere kişisel damgasını vur
muştur. 1956’ya kadar geleneksel Sovyet ekonomi ve 
devlet modelini yakından izleyen İktisadî ve politik dö
nüşümler; 1956-1957’de, “ yüz çiçek açsın; yüz düşünce 
akımı yarışsın” sloganıyla yürütülen liberal dönem; 
1958’de “ büyük sıçrayış ve halk komünleri” kampanya
sı ve iki yıl sonra Sovyet Komünist Partisi’nin açıkça 
eleştirilmesi; sosyalizmin kapitalizme dönüşme olasılı
ğını Parti ve devletin en üst katlarına yansıtılan bir kitle
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mücadelesi ile ortadan loidırma amacı izleyen Kültür 
Devrimi; ild ülkenin Partileri arasında bir siyasi ve ideo
lojik anlaşmazlık biçiminde başlayan Sovyet-Çin ayrılı
ğının giderek bir devletler arası çatışmaya dönüşmesi; 
Çin'in ABD İle yakın ilişkiler kurması ve dış siyasette 
ulaşılan bu son noktanın “ Üç Dünya Teorisi”  ile dok- 
trinleştiriimesi, İHi uğrak ve dönemeçlerin başiicalarıdır.

9 Eylül 1976’da iıayata gözlerini yuman Başkan Mao, 
tartışmalı siyasî kariyeri ve dünya görüşüne rağmen, 
gerisinde büyük sosyal ve ekonomik dönüşümleri ger
çekleştirmiş; güçlü ve birleşmiş bir Çin toplumu bırak
makta idi.

Mao Zedong, XX. yüzyılın en önemli olaylarından biri 
olduğunda şüphe bulunmayan Çin devriminin önderi 
olmasının yanısıra Çin toplumunun yapısı. Komünist 
Partisi’nin siyasî ve askerî problemlerinin taktik ve stra
tejik analizi, sosyalizmin kuruluş sorunlan ve diyalektik 
materyalizm konulannda çeşitli özgün tezler geliştiren 
bir Marksist olarak da önem taşır. Kuramcı ve siyaset 
adamı niteliklerinin içiçe girmiş olması ile Mao’yu Lenin 
geleneğindeki son önemli Marksist sayanlar vardır. Bu 
nedenle Mao’nun bir Marksist olarak önemini, bir eylem 
biçimi olarak Marksizme yaptığı katkılarda aramak gere
kir. Bu katkılar, köylülüğün ekonomik ve toplumsal ba
kımdan egemen olduğu bir yarı-feodal azgelişmiş top
lumda sosyalist hareketin taktik ve stratejik hedefleri 
üzerinde ve bir toplum biçimi olarak sosyalizmin kuru
luş ve gelişme sorunlan etrafında kümelenmiştir.

Mao’nun 1926-1949 arasında kaleme aldığı siyasî me
tinler, Lenin’ci öğretinin bir yan-feodai köylü toplumu 
olarak Çin’in somut-tarihî koşullannda uygulanması ve 
geliştirilmesi olarak değerlendirilebilir. Bu analiz, hem 
kronolojik, hem de sistematik olarak Çin’deki toplumsal 
sınıflann incelenmesi ile başlar ve kırsal bölgelerdeki 
sınıfsal yapının içsel çözümlenmesi öncül bir yer kaplar. 
Mao’nun “Seçme Eserler” indeki ilk iki yazının “ Çin 
Toplumunda Sınıflann Çözümlenmesi” ile “ Hunan’daki 
Köylü Hareketine İlişkin Bir Araştırma” başlıklannı taşı
ması bu bakımdan anlamlıdır. Bu incelemelerdeki ana 
yaklaşım, ÇKP’nin kırsal bölgelerdeki programının oluş
masında ve uygulanmasında belirleyici olmuş; örneğin 
toprak reformunun çeşitli aşamalannda kullanılan çok 
aynntılı ve ince bir kırsal tabakalaşma şemasının oluş
masına katkı yapmıştır. Mao’nun bu çalışmalannda dik
kati çeken bir husus, sınıflann analizinde, çeşitli sınıf 
ve tabakalara ait sübjektif-siyasî tavırlann zaman zaman 
belirleyici bir rol oynamasıdır.

Mao’nun Çin devriminde Komünist Partisi’nin, işçi 
ve köylü sınıflarının rolleri üzerinde geliştirdiği ve “ Çin 
Devrimi ve Çin Komünist Partisi” (1939), “ Yeni 
Demokrasi” (1940) ve “ Demokratik Halk Diktatörlüğü 
Üzerine” (1949) gibi çalışmalarında ortaya konan görüş
ler, Lenin’in, örneğin, “ Demokratik Devrimde Sosyal 
Demokrasinin İki Taktiği” eserindeki çözümlemesinin 
Çin koşullanna uyarlanması olarak kabul edilebilir. Bu 
görüşlere göre, burjuva demokratik devrimden geçme
miş ve burjuvazisi devrimci olmayan geri bir toplumda 
sosyalist hareket öncelikle demokratik devrimin hedef
lerini üstlenmelidir. Esasen bir yan-sömürge toplumu 
olan ve Japon emperyalizminin saldınsı ile karşı karşıya 
bulunan Çin'de demokratik hedefler, anti-emperyalist 
hedeflerin de eklenmesiyle genişletilecektir.

Ancak, Mao ile Lenin (ve Çin ve Rus devrlmleri) ara
sındaki en önemli fark, Rusya'da işçi sınıfının devrimin 
hem öncülüğünü, hem tabanını, hem de vun^cu gücünü 
oluşturmasına karşın; Çin devriminin, işçi sınıfı ideoloji
sini simgeleyen Komünist Partisi’nin liderliğinde (ve 
ancak bu anlamda işçi sınıfı öncülüğünde), fakat köylü 
kitlesi tabanı üzerinde gerçekleşmesinde yatar. Bu olu
şumun, yirmi yılı aşan bir devrimci üsler deneyimi ile 
ve gerilla savaşı yoluyla gerçekleşmesi, Çin devriminde 
askerî boyutun büyük bir önem kazanması anlamına

gelmiştir. Nitekim Mao’nun gerilla ve halk savaşının 
taktik ve stratejileri üzerindeki çalışmalan, geleneksel 
askerî doktrinleri sarsmış ve bunlar Batı harp akademi
lerinde, karşı doktrinler geliştirmek üzere incelenen Stan

dard metinler haline geimiştir.

Bir Marksist olarak Mao Zedong’ün, sosyalist toplu
mun sorunlan üzerinde yaptığı katkıların önem ve değe
ri çok daha tartışmalıdır. 1949 öncesinde, Mao’nun ÇKP 
içinde savunduğu çizgilerin Komintern politikalanyla za
man zaman ters düşmüş olmasını abartmamak gerekir. 
Ancak bu dönemde, köylü kökenli insanlann çoğunluğu 
oluşturduğu ÇKP saflannda, küçük burjuva ve feodal 
ideolojilerin yozlaştıncı etkilerine karşı sık sık tekraria- 
nan, tabanın eleştirisine ve özeleştiriye dayanan “ dü
zeltme ve doğru yola getirme” kampanyaiannın farklı 
bir siyasî çalışma geleneği oluşturduğu söylenebilir. 
Ne var ki, 1949-1956 arasında Çin’de sosyalizme geçiş 
süreçleri ve yöntemleri konusunda Mao’nun Sovyet mo
delini benimsediği açıktır. 1956’da, bir yandan SSCB’de 
Stalin’in eleştirisi, öte yandan Macaristan olaylan, Ma
o’yu sosyalizmin geleceği hakkında düşünmeye; Sov
yet toplumu üzerinde eleştirici değeriendirmeler yap
maya yöneltti. 1956’da, Mao Zedong’un “ Marksizm, ça
tışma ve tartışma olmadan gelişemez” ; “ serada yetişti
rilen çiçekler sağlıklı olmaz” ; “ sanat ve bilimde doğru 
ve yanlış olan, sadece serbest tartışmayla anlaşılabilir” 
savlanyla savunduğu "yüz çiçek açsın” politikası, bu 
yeni arayışın ilk belirtisi sayılabilir. Keza, aynı yıl “ On 
Büyük ilişki” başlıklı çalışması, Çin’e özgü kalkınma 
ve sosyalist inşa sorunlannı ilginç ve farklı bir biçimde 
tartışmaktadır. 1957-1958 yıllannda Mao bir yandan Sta
lin’in “ SSCB’de Sosyalizmin Ekonomik Sorunlan”  baş
lıklı çalışması ile resmî Sovyet “ Politik İktisat” ders 
kitabı üzerinde eleştirici notlar tutmakta; sosyalizme 
ilişkin Staiinci dogmaian tartışmaya başlamakta; öte 
yandan “ Halkın İçindeki Çelişmelerin Doğru Çözümü 
Üzerine” başlıklı önemli yazısında sosyalist toplum üze
rinde yeni sayılması gereken iki tez geliştirmektedir. 
İlk olarak, sosyalist bir toplumun bünyesinde çelişkile
rin variiğının kaçınılmaz olduğu; toplumun ancak bu 
çelişkiler sayesinde ve onlann doğru çözümü ile gelişe
bileceği; hasmane çelişkiierte, “ halkın içindeki” çelişki
leri ayırmak gerektiği; ikinci tür çelişkilerin ancak barış
çı yöntemlerie, tartışma-ikna yoluyla çözülebileceği ileri 
sürülmektedir. İkincisi, Çin’de (ve genel olarak sosyalist 
toplumlarda) “ sosyalizmin mi, kapitalizmin mi galip çı
kacağı sorusunun henüz kesin olarak çözülmediği” açık
ça ifade edilmekte; komünist partilerin iktidara gelmesi
nin ve sosyalist mülkiyet biçimlerini ekonomiye egemen 
kılmasının, toplumun gelişme doğrultusunu garantiye 
alamayacağı kuvvetle ima edilmektedir. 1958’den itiba
ren Sovyet ekonomik modelinden farklı arayışlara açık
ça geçilmesi; 1960’ta Sovyetier Birliği Komünist Parti- 
s/’nin siyasî çizgisinin açıkça eleştirisi; bir iki yıl içinde, 
ilk önce Yugoslav, sonra Sovyet toplumlannın “ kapita
lizme dönmüş oiduklan”  teşhisinin yapılması bu anali
zin sonraki aşamalarıdır. “ Sosyalizmin kapitalizme 
dönüşmesi” gibi büyük bir olayın, Mao’da üretim biçimi 
düzlemindeki gelişmelere değil, ideolojik deformasyon- 
lara bağlandığını söylemek gerekir. Parti ve devletin 
üst kademelerine burjuva ideolojisinin egemen olması
nın sosyalizmin yenik düşmesine yol açacağı biçiminde 
özetlenebilecek olan bu yorum biçimi, Sovyet toplumu- 
na karşı eleştirici bir tavır alan pekçok Batılı Marksist 
tarafından tatminkâr bulunmamıştır.

Mao, bu analizden hareketle Çin’de sosyalizmin galip 
çıkmasının, “ siyasetin daima komuta mevkiinde olması” 
ile mümkün olabileceğini savunur. Farklı bir ifadeyle 
Parti ve devlet yetkililerinin “ kapitalist yolu” tutmama- 
lan için sürekli siyasî ve ideolojik mücadele, kesintisiz 
bir sınıf kavgası gerekir. Parti liderlerinin, aydıniann 
ve kadrolann düzenli ve sistemli olarak fabrikalarda 
ve köylerde kol işçiliği yapmaya gönderilmeleri; halkın 
yaşayışını paylaşmaya zorianmaları ve nihayet Kültür 
Devrimi ile doğrudan halk ve gençlik tabanının (Mao’

nun sözleriyle) “ karargâhı bombalaması” ve devrimci 
komiteler kurarak toplum hayatına egemen olmalan, 
“ iktidarda bulunaniann kapitalist yolu seçmeleri” tehli
kesine karşı Mao’nun geliştirdiği mücadele yöntemleri idi.

Mao Zedong’un ölümünden sonra Çin’de meydana 
gelen gelişmeler, Çin toplumunun siyasî örgütlenmesini 
Geleneksel Sovyet-Doğu Avrupa sosyalizmine giderek 
(ve yeniden) benzetmeye başlamıştır. Mao’nun, dolayı
sıyla, bir anlamda yenik düştüğü söylenebilir. Ancak 
bu durum, sosyalist toplumlann belli bozulma eğilimleri 
üzerinde derinlemesine düşünen ilk komünist devlet 
adamının Mao Zedong olduğu olgusunu ortadan kaldır
mayacağı gibi, Sovyet-tipi sosyalizm modellerinin temel 
tıkanma noktalarından birinin siyasi iktidar düzleminde 
ve siyasî kadrolann sübjektif-ideolojik deformasyonla- 
nnda arayan Mao’cu eleştirinin geçersiz olduğu anlamı
na da gelmez.

1918’de Mao Zedong, Pekin Üniversitesi kitaplığında 
Paulsen’in “ Ahlâk Sistemi” ni okurken şu notları çiziş- 
tirmiştir: “ Diyorum ki, kavram gerçekliktir; sonsuz sınır
lıdır; geçici süreklidir; hayal gücü düşüncedir; biçim 
özdür; hayat ölümdür, ölüm de hayat; şimdiki zaman 
geçmiş ve gelecektir, geçmiş ve gelecek de şimdiki 
zaman... İşin temeline gidersek, çok olan bir’dir; değiş
ken olan ebedîdir.” Bazı yorumculann, Taocu düşünce
den esinlenmiş bir Çin diyalektiği olarak gördükleri ve 
Mao’nun henüz Marx’i okumadığı bir zamana ait olan 
bu görüşlerin Hegel’ci diyalektikle “ kendiliğinden 
akrabalığı” da ortadadır. Mao’nun Marksist diyalektiğe 
kuvvetle sahip çıkmasının ve bunu pekçok siyasî yapı
tında ustaca kullanmasının ardında, Marx öncesine uza
nan bir entellektüel birikimin izlerini bulmak ilginç bir 
saptama olarak görülebilir.

Mao’nun 1937’de yazdığı, “ Pratik Üstüne” ve “ Çeliş
ki Üstüne” başlıklı iki metin, Marksist bilgi kuramı ve 
diyalektik üzerine yapılmış önemli çalışmalardır. Bu in
celemeler, diyalektiğin bir analiz aracı olarak kullanıldığı 
siyasî metinlerle biriikte dikkate alınırsa, çelişkinin ev
renselliğinden hareket eden Mao’nun bu çerçeve içinde 
zıtiann çatışmasma (“ bir, ikiye bölünür” tezine), zıtiann 
biriiğinden ("iki, bir’e dönüşür”den) çok daha fazla önem 
verdiği ortaya çıkacaktır. Diyalektik öğreti, Mao’nun tüm 
analizine, örneğin Çin toplumunun çözümlenmesine; 
devrimci ve askerî taktik ve stratejilerin oluşturulmasına 
ve sosyalizmin sorunlannın tartışılmasına egemendir; 
ilginç ve yaratıcı bir biçimde kullanılır; ancak, bu analiz
lerde maddeci boyutun aynı ağıriıkta yer kaplamadığı 
da gözlenebilir. Toplum biçimlerinin, hatta sınıflann ana
liz ve nitelendirilmesinde ideolojik tavıriara ve siyasete 
verilen önem, bu yargıyı doğrulayan bir kanıt olarak 
gösterilebilir. Sosyalizmin kapitalizme dönüşüp dönüş
meyeceği sorununun, "siyasetin komuta etmesi”  saye
sinde ve proleter değerierle donanmış yeni bir insan 
tipinin topluma egemen olması halinde ve ancak bu 
durumda sosyalizm lehine yanıtlanabileceği tezinde yi
ne bu bakış açısının izleri vardır.

Mao düşüncesinin diyalektik öğretiyle zenginleşmiş 
bu “ moralist” yönü, Çin toplumunun tarihî ve kültürel 
değerieriyle ilginç bir sentezde birleşmiştir. Başkan Ma
o'nun en çok okunan eserierinin, Çin halkına kendine 
güvenmeyi, engeller karşısında yılmamayı, bireysel çı
karlar için değil, halk için çalışmayı öğütleyen, “ Norman 
Bethune'un Anısına” , “ Halka Hizmet Edin” ve “ Budala 
İhtiyar Dağlan Nasıl Yerinden Oynattı” başlıklı metinler 
olması bu bakımdan ilginçtir. Bu özellikleriyle Mao Ze
dong’un, 20. yüzyılın yetiştirdiği en önemli Çinli olduğu 
konusunda yaygın bir kabul vardır. Mao’nun Çin sınıria- 
nnı aşan bir Üçüncü Dünya sosyalizminin temsilcisi 
olarak veya genel olarak sosyalizme ilişkin tezleri bakı
mından taşıdığı önem ise herhalde uzun yıllar tartışıla
caktır.

KORKUT BORATAV



Beyaz bölgelerden gelenler ise kapitalist ülkelerdekine benzer bir parlamenter rejim 
kurulmasmı ve toprak ağalanyla işbirliğini savunduklanndan ötürü hızlı ve yoğun bir ideolojik 
eğitime tabi tutuldular. Bu dönemde Mao ve diğer bazı önderlerin kaleme aldıklan çok sayıda 
kitap yayınlandı. Marx ve Engels’in bazı eserleri Çinceye çevrildi. Eserleri inceleme, eleştiri ve 
özeleştiri kampanyası bir müddet sonra parti yayın organında iç mücadele olarak tanımlandı. 
Bu mücadelenin hedefleri dogmatizm ve ampirizm olarak ortaya çıkan ve militanı gerçekUkten 
ve doktrinden uzaklaştıran subjektivizm; parti üyelerinin kökenleri ve farklı durumlannın 
kaçınılmaz kıldığı çelişkiler nedeniyle parti birliğini engelleyen sekterizm; dogmatizm olarak 
ortaya çıkan ve hiç bir şeye tekabül etmeyen, sorumsuzluk ve sahte otorite doğuran, boş ve 
anlamsız sözcüklere bürünen formalizm olarak tanımlanıyordu.

Yönetici ekibin otoritesini güçlendirmek ve parti içinde muhalif akımlann doğmasını 
engellemek girişimleri Nisan 1937’de Zhang Guotao’m (Canğ Guotav) Guomindanğ’la işbirliği 
yapılmasını istemesi üzerine gözetim altına alınmasıyla başlamıştı. 1938’de kaçan Guotao’m 
yandaşlan Yenan’da öldürüldüler.

1942’den itibaren düzeltme hareketi bir temizliğe dönüştü. “Güvenilir olmayanlar” partiden 
uzaklaştınidı. Üç bölümden oluşan bir yeniden eğitim örgütlendi. 1941 sonbahanndan 1942 
ilkbahanna kadar 22 temel eserin incelenmesine, bu tarihten 1943 sonbahanna kadar bu 
araşürmanm parti kadrolan üzerindeki ideolojik sonuçlannm denetlenmesine, nihayet I945’e 
kadar “ihbarcılara”, “karşı devrimcilere” ve Moskova’dan fazlasıyla etkilenen “dogmatiklere” 
karşı mücadeleye hız verildi. Bu amaçla düzenlenen' toplantılar otobiyografik anlatımlar 
biçimini aldı. Herkes kişisel davranışlannı nasıl düzelteceğini anlatmak zorundaydı. “Hastayı 
kurtarmak için hastalığı ortadan kaldırmak” hedefiyle ve “birlik, eleştiri, birUk” ilkesi gereğince 
herkesin tutum ve davranışı tartışmaya açılıyordu. Özellikle Guomindanğ’la yeterince mücadele 
azmi taşımayan çok sayıda parti üyesi ihraç edildi. Bu dönemde partiden atılanlann sayısı 
değişik kaynaklara göre 40 bin ile 80 bin arasında değişiyordu. Bunlardan bazılan idam 
edildi. Parti içindeki “temizhk” en küçük muhalefet belirtisinin yok edilmesi ile birlikte sona 
erdi.

Üyelerin üçte ikisinin köylü kökenli olduklan ÇKP’de aydın ve küçük burjuvalar da yaklaşık 
yüzde onbeşlik bir oranda yer alıyorlardı. Daha iyi eğitim görmüş olanlarla, çoğunluk arasında 
yöneticilik konusunda uyuşmazlıklar çıkıyordu. Üye sayısı 1942’de 763.447’ye, sonra da 
736.191’e düştü. 1944’te ise yeniden 853.420’ye çıktı. 1945’te ise 1.211.128’e ulaştı. ÇKP artık 
Çin’in önemli bir bölümünde etkin olan, Guomindang karşısında güçlenen bir kuvvetti.

1945-49 İç Savaş ve Kuomintang’ın Yenilmesi

11. Dünya Savaşı’nm sona ermesi Çin’i de iktidar sorunuyla karşı karşıya bıraktı. O güne 
kadar, Japonya’ya karşı savaş ve bu savaşta ABD’nin koşullu yardımlan Guomindang’ı 
komünistlere karşı topyekün bir saldınya geçmekten alıkoymuştu. Japon güçlerini yıpratan 
komünisder iç ve dış desteklerini artırmış, güçlenmişlerdi.

1945’deki ÇKP VII. Kongresi, VI. Kongre’den tam onyedi yıl sonra yeni bir dünyanın 
kurulmaya başlandığı yılda yapıldı. I928’de, üyelerinin çoğunu savaş ve saldınlarda yitirmiş 
küçük bir parti olan ÇKP, artık dünyanın en büyük ikinci komünist partisiydi. Kongre’nin en 
ÖnemU sorunu başkanlığa seçilen Mao’nun çizgisinin kayıtsız şartsız benimsenmesi idi. Mao 
kongrede demokratik devrimin tamamlanması için oldukça geniş bir program sundu ve bunun 
gerçekleşmesi için tûm partinin birlik içinde çalışmasını istedi. Bu arada ABD’yi, iUtiyatlı bir 
dille Çin halkıyla olan dostluğu bozmaması konusunda uyanyordu. Ama ABD Jiang’m 
arkasındaki yerini almıştı.

ABD, Japonya’ya karşı savaşa girdikten sonra, Çin’in istilacı Japon ordulanna karşı direnmesini 
istiyordu. Jiang ABD yardımını alıyor, fakat ordunun en iyi silahlanmış ve büyük birliklerini 
komünistlere karşı kuUanıyordu.Guomindang’m Japonlara karşı savaştaki başansızlıklanna 
rağmen ABD desteği devam ediyordu. Guomindang’m bu tutumuna karşı ABD, General Joseph 
W.Stilwell’i Çin’e gönderdi. StilweU Çin’e ulaşıp oradaki durumu görünce, jiang’ı yerlere 
baüran bir rapor hazırladı. Guomindang’ı suistimal, ihmal, kaos, yüksek vergi, stokçuluk, 
karaborsa ve düşmanla ticaret ifadeleriyle tanımladı. Komünistlerin ise vergileri ve kiralan 
indirip üretimi ve yaşam standardını yükselttiğini belirtti. Jiang’ın tam bir yalancı olduğunu, 
“kızıllann” söylediklerini yapmalanndan ötürü halktan destek gördüklerini belirtti. Guomindang 
gizU polisini ise Gestapo’ya benzetti.

Stilwell çözüm olarak Jiang’m çekilmesini öneriyordu. Jiang da Roosevelt’e 
şikayet etmekte gecikmedi. StilweU Ekim 1944’te görevden alındı. Bu arada Roosevelt’in özel 
temsUcisi General Patrick Hurley sahneye çıktı. Hurley, Jiang’ı açıkça desteklemeye başladı ve 
onu ülkeyi birleştirecek tek güç olarak gördüğünü ifade etti. Bütün komünistlerin Moskova’dan 
yönlendirildiğini düşünen yeni büyükelçi, onlara Stalin aracılığıyla baskı yaparak Guomindang 
ile uzlaştırmayı düşündü. Ancak Yaka Konferansı, bunun arkasından Roosevelt’in ölümü,
Stalin’in Japonlara karşı savaşa girmek için Mançurya ve Moğolistan’dan istediği tavizler ve 
nihayrt ABD-Sovyet ilişkilerinin gerginleşmesi gibi gelişmeler bu teşebbüsü yanm bırakn.
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Zafer ânında Mao Kızılordu birliklerini teftiş ederken.
20 yılı aşkın b ir mücadelenin sonunda, Mao kendi 
partisi içindeki mutialefete, Moskova’nın itirazlarına 
rağmen, köylülerin Marksist-Leninist b ir devrim uğruna 
seferber edilebileceğini ve böyle bir devrimi 
gerçekleştirebileceklerini kanıtlamıştı. Ancak askerî 
zaferden sonra üstesinden gelinmesi gereken 
sorunların güçlüğü, belki de geçmişteki askerî 
mücadeleninkilerl aşan boyuttaydı. Mao ömründe İlk 
kez uçağa, Japonya teslim olduktan sonra, 
Amerikalıların aracılık ettiği, Jiang Gaishek’le 
Chongqing’deki görüşmesine giderken binmişti. 
(Uçaktaki çocuksu neşesini, daha sonra "feci kötü! 
Vakit öldürmek için yazmıştım" diyeceği bir şiirle 
ifade etti: "Kuzeyin bütün manzaraları/Buzla, uçuşan 
karlarla kuşatılmış.../ Dağlar gümüş birer yılan/Ovadaki 
tepeler parıl parıl filler.../ Öyle güzel kİ 
dûnya/Beyazlar içinde al yanaklı b ir kız g ib i.’ ’) 
Kurtardığı şehirlerde milliyetçi orduların terörüne 
alışmış halk, kızıl askerlerin disiplini ve yumuşaklığı 
karşısında hayretler içinde kalıyordu. Ama askerler de 
şaşkınlık içersindeydi; kimi elektrik ampullerinde 
sigarasını yakmaya çalışıyor, kimi buzdolaplarını radyo, 
daktilolan telsiz vericisi sanıyordu. Mao "yoksullar 
savaşmaya kararlı olduklarında, zenginlere karşı daima 
muzaffer olurlar" demişti ve haklı çıkmıştı. Bu basit 
köylüler, 194S-'lla 1948 yıllan arasında yaklaşık 7 
milyar dolar Amerikan yardımı alan Guomindang 
ordusunu yenmişler, Ç in’de 1920’lerde neredeyse 
tamamen tasfiye edilen proletaryanın yıkıcı işlevini 
yerine getirmişlerdi. Ama Mao’nun deyişiyle askerî 
zafer yeni "b ir uzun yürüyüşün", 20 yıllık savaş 
boyunca neredeyse tamamen tahrip olmuş, en ilkel 
koşullara geri dönmüş iktisadi hayatın komünist bir 
ilkeler doğrultusunda yeniden inşasının İlk adımıydı.



Zafer sonrası Şangay sokaklarında b ir gösteri: "Bu, 
bütün Çin halkı için olduğu kadar, bütün dünya 
halklan için de bir zaferdir. Çeşitli ülkelerdeki 
emperyalistlerin ve gericilerin dışında tüm dünya, Çin 
halkının bu büyük zaferinden sevinç duymakta ve 
ondan esinlenmektedir. Çin halkının düşmanlarına 
karşı verdiği mücadele, dünya halklarının kendi 
düşmanlarına karşı verdikleri mücadele ile aynı 
anlamdadır Gerek Çin halkı gerekse dünya halklan, 
Çin halkına karşı insafsız b ir iç savaşa girişen Çin 
gericilerine emperyalistlerin önderlik ettiğine ve Çin 
halkının devrimci b ir savaş yoluyla gericileri muzaffer 
bir şekilde devirdiğine tanık oldular. (...) Çin devrimi, 
bütün milletin geniş kitlelerinin b ir devrimidir. 
Emperyalistler, feodaller, bürokrat-kapitalistler, 
Guomindang gericileri ve onların suç ortaklan dışında 
herkes bizim dostumuzdur. (...) Bütün dünyaya şunu 
ilan ederiz ki, bizim karşı çıktığımız, yalnızca 
emperyalist sistem ve onun Çin halkına karşı giriştiği 
komplolardır. Çin gericileriyle ilişkilerini kesmeye istekli 
oldukları, onlarla komplolara girişmekten ya da onlara 
yardıma olmaktan vazgeçtikleri ve Halk Ç ini’ne karşı 
ikiyüzlü değil, gerçekten dostça b ir tavır takındıktan 
takdirde bütün ülkelerle eşitlik, karşılıklı yarar, toprak 
bütünlüğü ve egemenliğe karşılıklı saygı ilişkileri 
temelinde diplomatik ilişkiler kurulmasını görüşmeye 
hazırız. Çin halkı, bütün ülkelerin halklan ile dostça 
bir işbirliği kurmayı ve üretimin geliştirilmesi, iktisadi 
refahın gerçekleştirilmesi için uluslararası ticaretin 
yeniden başlamasını ve genişlemesini de istemektedir." 
(Mao'nun 15 Haziran 1949'da ÇKP temsilcilerinin 
çeşitli halk örgütleri, azınlıkların, yurt dışındaki 
Çinlilerin temsilcileri ile buluştuğu Yeni Siyasi 
Danışma Konferansı'nda yaptığı konuşmadan 
bölümler.)

1945’de Sovyetier Japonya’ya karşı harekâta başladı ve “dokuz günlük savaş” ile Mançurya’yı 
işgal etti. 10 Ağustos’ta Japon hükümeti kayıtsız şartsız teslim oldu. Mao, 15 Ağustos’ta 
ABD’den Guomindang’a yardımı kesmesini istedi ama bu talep reddedildi. Guomindang ile 
uzlaşmak için Ekim’deki son girişimler de sonuçsuz kaldı. Bu arada Amerikan askerî 
malzemesi açık olan tüm limanlardan Jiang’a ulaşıyor, Amerikalı subaylar Guomindang 
karargahına yerleşiyorlardı. Sovyetier anlaşmalar gereğince Mançurya kentlerini Guomindang’a 
terkediyor, komünistler ise bu bölgenin kırlannı ele geçiriyorlardı. Sovyetier kenderdeki Japon 
cephane depolannı Guomindang’a, kırlardakini ise komünistlere bırakarak bir tür denge 
sağlama yoluna gittiler.

Sovyetier bu dönemde ÇKP’yi ciddi bir şekilde desteklemedi, çünkü komünistlerin iktidan 
alabileceklerine ihtimal vermiyordu. Amerikalılar da Jiang’ı ehveni-şer olarak destekliyorlar, 
Guomindang’m  zayıf, kokuşmuş bir rejimi temsil ettiğini biliyorlardı. Amerikalılar 1946’da 
George Marshall kanalıyla yeni bir uzlaşma adımı geliştirdiler. Marshall’ın bu girişimi 
başansızlıkla sonuçlandı. Marshall 1946 sonlannda umutsuz bir vaziyette Çin’den aynlırken, 
taraflar birbirlerinin üzerine saldırdılar. Daha 1946 bitmeden Mao’nun güçleri ülkenin dörtte 
birini eline geçirmişti. Guomindang ardındaki ABD’nin desteği ile Mançurya kenderinin çoğunu 
elinde tutuyordu. Hatta Mart 1947’de bir dizi muharebe sonucunda Yenan’ı bile eline geçirdi. 
Ne var ki bunlar yanıltıcı zaferlerdi. Guomindang komünistlerin savunmadığı kentleri ele 
geçirip, bunlan korumak için bin parçaya bölündü.

1947 ilkbahannda Halk Kurtuluş Ordusu kuruldu ve başkomutanlığına Lin Biao getirildi. 1947 
yazı İç Savaş için bir dönüm noktası oldu. Lin Biao kısa sürede, tamamen tecrit edilmiş 
durumda kalan Mukden, Kivin ve Jiangchun gibi kentler dışında, tüm Mançurya’yı ele geçirdi. 
Bundan sonra savaşın ağırlığı, Orta Çin’e doğru kaymaya başladı. 1947’de genel manzara şu 
haldeydi: Komünistler kuzey ve kuzeydoğu Çin’deki kırlık alanlan elde tutuyor, Guomindang'm 
ağırlıkta olduğu Yangtze güneyinde de bazı gerilla üslerine sahip bulunuyorlardı. Aynca en 
büyük kentler dışında Mançurya onlann elindeydi. Guomindang ise elindeki kıyı kentleri ile 
kuzey batıdaki bölgeler arasındaki ulaşımı açmaya çalışıyordu. Kuzey Çin ile Yangtze’nin 
güneyindeki esas bölgeler arasında hiçbir kara bağlantısı yoktu. Bu nedenle Jiang Gaishek, 
Beijing-Tientsin-Nanking ve Beijing-Hankou demiryollarının uzandığı illeri de ele geçirmek, 
komünistleri ovalardan dağlara sürmek ve Mançurya’yı tekrar denetleyebilmek istiyordu.

Ne ki 1947’de Jiang’ın en iyi ordulan Kuzey Çin’in anahtan olan Shantong’u ele geçiremedi v< 
buralardaki önemli savaşlarda büyük bir yenilgiye uğradı. Aralık 1947’de inisiyatif Halk 
Kurtuluş Ordusu’na geçti, jiang Gaishek rejiminin baskıcılığı ile birlikte iç çürümesi 
ve halktan, özellikle de aydın kesimden gördüğü tepki arttı. Komünistler 1947’de 
hızh bir manevra ile Ta Pie Shan dağlanndan güneye ilerleyerek, Guomindang'm kuzey 
bağlantısının sol kanadını da kesmiş oldular.

Temmuz 1948’de, sonbahar kampanyalannda izlenecek stratejiyi belirlemek için ÇKP tarafmdar 
Güney Hopei’de bir konferans düzenlendi. Beijing, Tienstin ve birkaç demiryolu şeridi dışında 
Kuzey Çin’de Guomindang'm sadece birkaç tecrid edilmiş garnizonu vardı. Mukden, yüzbin 
kişilik orduyla birlikte ancak havadan desteklenebiliyordu ve kıtlık çoktan başgöstermişti. Halk 
ordusu Shantong’u kontrol altında tutuyor, Honan ve Shanxi’ye kadar ilerlemiş bulunuyordu. 
Aynca, Guomindang yönetiminin ekonomik durumu ve siyasal itiban günden güne 
kötüleşiyordu. Yönetim işlemiyor, diğer yandan Guomindang yönetimiyle bütünleşmiş dört 
büyük ailenin -Qing’ler, Kong’lar, Song’lar ve Chen’ler- serveti peri masallanndakinden daha 
büyük boyutlara ulaşıyordu. Bu durum ÇKP’nin muhalefeti derinleştirmesi için elverişli 
koşullar yaranyordu.

Gelişmenin bu evresinde Moskova’dan dönen bazı önde gelen partiler, Liu Shaoqi’yi öne sürere! 
gerilla aşamasına dönülmesinden ve mücadeleyi zafere kadar götürmekten kaçınılmasını 
istediler. Bu görüşü savunanlara göre, o günlerde doruğunda olan Berlin bunalımı bir savaşa 
yol açmadan sürecekti ve bu nedenle savaşı uzatarak ABD’nin Guomindang’m yükünü çekmey( 
devam etmesi iyi olurdu. Zhou Enlai dünya savaşı olur da ABD açıkçş müdahale ederse 
mücadeleye yıllarca devam edeceklerini, fakat bundan önce savaşı kazanırlarsa ülkenin 
kaderini esasen kendilerinin belirleyeceklerini ifade etti. Birkaç hafta sonra kuzey Çin’deki 
Guomindang mevzileri düşmeye başladı. Eylül’de Shantong’daki Zinafu alındı. Ekim’de ise 
Yangze üzerindeki büyük taarruz başladı. 31 Ekim’de Mançurya’da Guomindang egemenliğinin 
son kalıntılan da teslim oldu. Jiang, Beijing’i terketti ve bir daha dönmedi. Kasım 1948’de 
Çin’deki ABD yetkilileri sadece kuzeydeki dört çarpışmada -Zinan, Lioning, Mukden ve 
Changchun’da- 320 bin kişilik 33 tümenin yok olduğunu bildirdiler. Toplam kayıp ise 500 
binin üzerindeydi.

Guomindang’m dağılışı Kasım ve Aralık’daki büyük Huay-Hay savaşı ile devam etti. Altmışbeş 
gün süren bu meydan savaşında Halk Kurtuluş Ordusu düşmamn ulaşım hatlannı keserek 
Guomindang ordusuna son darbeyi indirdi. Beijing ve Tienjin Ocak 1949’da düştü. 3 Şubat 
1949’da Halk Kurtuluş Ordusu Beijing’e girdi. Jiang, Çin’in hâzinelerini taşıyan binlerce sandık 
ve avanesi ile Formoza’ya sığındı. Milliyetçi hükümetin Guomin dönemi sona erdi, halk 
cumhuriyetinin Renmin dönemi başladı.



Çin ve Kemintern 
Politikalan

Çin, Hindistan, Iran gibi üliceler İliç bir zaman daha 
çok Avrupa merkezli olan II. Entemasyonann sorunsalı 
olmamıştı. Sömürge ve bağımlı ülkelerdeki demokratik 
nitelikli hareketlere duyulan genel sempatinin ötesinde 
bir politikadan söz etmek mümkün değildi. Bu konular 
üzerinde İlk duranlardan biri Lenin oldu. 1912’de yazmış 
olduğu “Çin'de Demokrasi ve Halkçılık ideolojisi” baş
lıklı bir makalede Lenin, Çin’deki sınıflararası ilişkileri 
inceleyerek Sun Yatsen’in bir yazısını yorumladı. Le- 
nin’ln görüşlerine ilişkin kısa bir bilgi, daha sonra bunla
rın Komintem politikalan içinde nasıl bir dönüşüme uğ
ramış olduklarını anlamak açısından önemlidir. “ Asya- 
tik, barbar, ortaçağdan kalma ve utanılacak gerilikteki'’ 
Rus Çarlığı’na karşı 1905’de burjuvazinin değil işçi ve 
köylülerin demokratik diktatörlüğünü öneren Lenin, Çin’
de ise Fransız burjuvazisinin 18. yüzyıl’da oynadığı role 
benzer bir işlevi üstlenecek bir Çin burjuvazisinin varlı- 
ğıridan ve buna bağlı olarak burjuvazinin bu kanadı 
iie köylülüğün İttifakından sözeder. Lenin'e göre yeni 
yen! oluşmakta olan Çin proletaryası bir yandan gelişir
ken diğer yandan da Sun Yatsen’in programındaki kü
çük burjuva ütopyaları ve gerici görüşleri eleştirerek 
onun politik ve tarım programının devrimci demokratik 
esasından faydalanmalı, onu korumalı ve geliştirmelidir.

Komintem'in II. Kongresi’nde ulusal ve sömürge so
runları klasik burjuva devrimlerini gözönünde bulundu
ran bu görüşler ekseninde ele alındı. Sömürge ve yan 
sömürge ülkelerdeki komünistlerin görevleri ise burju
vaziden bağımsız olarak örgütlenmek, anti emperyalist 
mücadelelere, gerektiğinde ulusal burjuvaziyle ittifaklar 
kurarak katılmak olarak önerildi.

Bu genel yaklaşımın değişikliğe uğradığı ilk örneği 
Çin oluşturdu. 26 Ocak 1923’de İmzalanan anlaşma er
tesinde Jiang Gaishek önderliğindeki ilk Çin delegasyo
nu Haziran’da Moskova’yı ziyaret etti. Ekim 1923’de 
Borodin ve Sovyet uzmanlar Guomindang partisini ve 
ordusunu Bolşevik modele göre örgütlemeye başladı
lar. Bu sürece paralel olarak, ÇKP'nin Guomindang’a 
katılması tartışmalan yaşanıyordu. Temmuz’da yapılan 
II. Parti Kongresi’nde işçi, yoksul köylü ve küçük burju
vazinin birleşik bir demokratik cephe oluşturması karan 
alındı. ÇKP'nin Haziran 1923'deki III. Parti Kongresi’nde 
her parti üyesinin aynı zamanda Guomindang üyesi ol
ması yönündeki öneri kabul edildi. Yapılan açıklamada 
Guomindang'm devrimin merked gücü ve önderi oldu
ğu ifade edildi. Bu arada Lenin'in hastalığı nedeni ile 
çalışmalanndan uzak kaldığı Komintem  £KK/’sinin 12 
Ocak 1923 tarihli toplantısında da komünistlerin Guo
mindang içinde kalmalanna yönelik bir karar çıktı. Bu 
karann alındığı sırada ÇKP ve Guomindang hemen her 
açıdan eşitsiz konumda iki partiydi. 20 yıldan fazla bir 
geçmişi olan, ülkenin her yanında etkili ve prestije sa
hip, adı tüm dünyada bilinen bir kişinin öndertiğini yap
tığı ve üstelik Kanton'da bir hükümet ve bir ordu bann- 
dıran Guomindang'm karşısında henüz İki yıl önce ku
rulmuş ve ancak 342 üyeye sahip bir komünist partisi 
vardı.

Alınan karariann mücadele sürecindeki sonuçlarını 
ve bunlann arka planlannı anlayabilmek için 1925^927  
arasında yenilen Çin Devrimi’ni kaba hatlan İle de olsa 
ele almakta yarar var. Guomindang Şubat-Mart 1926'da 
Komintem'e sempatizan örgüt olarak alındı. 13 Mart 
1926'dakl E K KI6. Plenum'nda kabul edilen “Çin Soru
nu Üzerine Karar'*da Guomindang, “ ...İşçilerin, köylü
lerin, enteiejansiyanın ve şehirii demokrasinin, tüm ke
simlerinin sınıf çıkariannın yabancı emperyalistlere ve 
tüm askeri-feodai ilişkilere karşı mücadelede, ülkenin 
bağımsızlığı ve birieşik devrimci demokratik bir hükü

met için ortaklık zemini üzerindeki uzun süreli devrimci 
bir bloku” olarak tanımlanıyordu.

1923-1925’de artan grevler, gösteriler, kurulan sendi
kalar ve işçi örgütlenmeleri İçinde komünistler önemli 
bir rol oynadı. Bunun üzerine Guomindang içinde komü
nistlere karşı tavır konusunda ciddi tartışmalar çıktı. 
Aynı günlere rastgelen 20 Mart Dart>esl ise Guomindang 
ile komünistler arasındaki ilişkileri yeniden düzenleme
nin ön adımı idi. Jiang Gaishek o gece birçok komünisti 
tutuklattı ve ardından Merkez Komitesi komünistlere 
karşı bir dizi önlem aldı: Her iki partinin de üyesi olan 
komünistlerin tam bir listesinin Guomindang'a verilme
si; Guomlndang’i a  komünistlerin yönetici pozisyonlara 
gelmelerinin, parti ve devlet aygıtındaki makamlann üç
te birinden fazlasını elde etmelerinin yasaklanması; Ko
münist Partisi üyelerinin Guomindang içinde biraraya 
gelmelerinin ve örgütlenmelerinin yasaklanması; Komin
tem  ve Komünist Partlsl'nden gelen talimatlann ÇKP 
ve Guomindang’tan oluşan karma bir komiteye sunul
ması; Guomindang üyelerinin, eski partilerini terketme 
iznini almadan Komünist Partlsl'ne katılmalannın ya
saklanması.

ilginç olan, bu gelişmelerin Sovyet basınına yansıma
ması, hatta EKKI üyelerince bile blllnmemesiydi. Üste
lik, Batılı basın organlannm 20 Mart Darbesi hakkında 
yazdıktan da Komintem  yayın organı olan Inprekorr ta
rafından “yalan”  veya “ emperyalizmin uydurması”  ola
rak değeriendiriliyor ve Kanton hükümetinin bir kitle 
partisi üzerinde yükseldiği ve her zamankinden daha 
güçlü olduğu .belirtiliyordu. Ancak Jiang Gaishek hedef
lediğine ulaşmış ve ÇKP, Sovyet danışmanlar ve dolayı
sıyla Sovyet hükümetine karşı güçler dengesini lehine 
çevirmişti.

Çin'de bulunan biri resmt diğeri ise gayri resmt olan 
iki Komintem  delegasyonu olanlan izliyordu. Nassanov, 
Forkin ve Albrecht gibi SBKP'öe pek tanınmamış komü
nistlerden oluşan gayri resmi delegasyon 17 Mart 1927'de 
Şangay’dan Mektup başlıklı bir raporu KomIntem’öeM 
Sovyet delegasyonuna gönderdi. Bu raporda BorodIn’In 
uygulamaian eleştiriliyor, devrimin önemli aniannda Ko
mintem ’in resmt temsilcilerinin Guomindang önderleri 
ile olan blrilğin kopmaması için kitlelerin taleplerine 
karşı davrandıktan anlatılıyordu. Çin’deki devrimin bur
juva demokrat nitelikli olacağını düşünenler, toplumsal 
bir banşın emperyalist ve militaristlere karşı bir zafer 
sağlayacağını öngörüyoriardı. O nedenle burjuvalarla 
birieşik cepheyi bozabilecek kitle muhalefetini kırmaya 
çabalıyoriardı. Kendi seksiyoniannda yönetim kademe
lerinde buiunan İngiliz Tom Mann, Fransız Doriot ve 
Amerikalı Browder’den oluşan resmt delegasyon İse 
tüm dünyaya Jiang Gaishek lehine açıklamalarda bulu
nuyordu. 23-30 Mart 1927 tarihli Inprekorr'da tarihsel 
bir talihsizlik olarak “ ...Jiang Gaishek gibi bir devrimci, 
emperyalistlerin kendi kendilerini kandırdıkian gibi, kar
şı devrimci Zhang Zhoiln ile kurtuluş hareketine karşı 
bir ittifak kurmayacaktır...”  ifadeleri yer alıyordu.

Şubat 1927’de Şangay’da başlayan, 26 Mart’ta Jiang 
Gaishek’in biriiklerinin şehlre girmesiyle devam eden 
ve Nisan’da onbinlerce kadın ve erkek işçinin öldürül
mesiyle noktalanan bir dönem yaşandı.

Komintem  İse ancak EKKI’nin 15 Nisan tarihli açıkla
masında Jiang Gaishek’in ihanetinden söz ediyordu. 
“ Yaşasın devrimci Guomindangi Yaşasın Çin Komünist 
Partisli”  sloganlan İle sona eren açıklama yeni politika
nın hedefini gösteriyordu. Bu kez de sol Guomindang 
olarak değeriendirilen Wang Jingwei önderilğindeki Wu
han hükümeti destekleniyordu. Nitekim 4 Nisan'da Şan
gay katliamından önce Guomindang adına Wang Jing
wei lie ÇKP adına Chen Duxiu'nun yaptıklan ortak açık
lamada “ ...devrimin ortak zemini üzerinde durmaya de
vam etmeliyiz, karşılıklı suçlamalara son vermeli, yalan
lan ve saçma masallan geri çevirmeli ve karşılıklı saygı 
duymalıyız...O zaman her iki parti ve Çin Devrimi İçin

de herşey yolunda gidecektir” deniyordu.

Biri çalışma diğeri ise tanm bakanı olarak iki komünist 
hükümete girdi. Buharin Inprekorr’da “ ...Guomindang 
bayrağını Jiang Gaishek kliğinin eline bırakmak tama
men yanlış olurdu...Bugün Guomindang’ı terk etmek 
özellikle saçma bir politika olurdu” dericen, 21 Nisan’da 
Stalln Pravda’öa “ ...Savunulan çizgi tek doğru olan
dı... Jiang Gaishek’in darbesi artık güney Çin’de iki kamp, 
iki hükümet, iki ordu, iki merkez olacağını gösteriyor: 
Wuhan'daki devrim ve Nanking'dekl karşı devrim... Bu 
o nedenle Wuhan’da militarizme ve emperyalizme karşı 
enerjik bir mücadele için yeniden şekillenmiş olan Guo-

Komintern’/e ÇKP'nin ilişkisi hiç b ir zaman kopma 
noktasına geimedi ama daha başından itibaren 
Komintern’/n Çin koşuiiarına uygun düşmeyen öneriieri 
yüzünden her ik i tarafın da sessizce kabuiiendiği bir 
umursamazlık havası içinde sürdü. ÇKP Komintern’/n 
önerilerine açıkça karşı çıkma yerine, bunian 
uygulamaya koymaktan kaçınmayı tercih etti. 
Komintem’/e ilişkiler belki de en çok uluslararası 
dayanışma ruhunun gelişmesini sağladı. Öyle ki bu 
ruh, resimde görüldüğü gibi Japon işgaline rağmen 
Çin komünistlerinin faşist Franco birlikleriyle amansa 
b ir savaşa tutuşmuş Ispanyol solcularını desteklemek 
amacıyla İspanyolca sloganlar taşıyan pankartlarla 
gösteriler düzenlemesini olanaklı kıldı.

mindang’m, proletaryanın ve köylülüğün demokratik dik- 
tatöriüğünün bir organı olduğu anlamına gelir...Tüm 
iktidann devrimci Guomindang’m elinde yoğunlaşması 
politikasını uygulamalıyız...” diyordu.

Ancak süreç bu kez de sağ Guomindang ile olduğun
dan pek farklı gelişmedi. Mayıs ayından itibaren ortaya 
çıkan olaylann müsebbibi olarak komünistler görüldü. 
Jiang Gaishek’in Nanking hükümeti ile, Wang’in Han- 
kau hükümeti arasında ilişkiler ısınmaya başladı. Şan
gay’da olanlar bu kez Temmuz’da Wuhan’da yaşanma
ya başladı. Komünistler ve işçiler saldınlarla karşı karşı
ya kaldılar ve katledildiler.

Biraz geriye dönüp 18-30 Mayıs 1927'de yapılan EKKI 
8. Plenumu'nda tartışılanlan ele almakta yarar var. Bu
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Devrimlei

Plenum öncesinde Birleşik Muhalefet, SBKP hücreleri 
İçinde yoğun bir tartışma kampanyası örgütlemeye ça
baladı. 84’ler Açıklaması adı altında Merkez Kom/tes/’ne 
ve Plenum’a verilen yazıda Çin Devrimi’nde yapılan yan- 
lışlıklann üzerinde duruldu ve o güne kadarki Komintern 
ve parti politikalan ciddi biçimde eleştirildi. Buna karşı
lık Stailn Nisan’da savunulan hatta aynı kararlılıkla sa
hip çıkıyor ve alınan kararlar bu doğrultuda gerçekleşi
yordu. Hatta BKKI "...Çin Komünist Partlsl...Guomtn- 
dang'ı şehir ve kırdaki emekçi halkı kucaklayan gerçek 
bir kitle örgütüne dönüştürmeye koyulmalıdır” kararını 
alarak sonınu daha da derinleştiriyordu. Birleşik Uuha- 
lefet’\n önderlerinden olan Troçki ise yaptığı konuşma

da “ ...Çin köylülerine kendi bağımsız konseylerini oluş
turmak yerine Wang ve şürekası gibi sol Guomindang 
önderlerini takip etmeleri halinde aldatılacakiannı açık
ça söylüyoruz ve Çin işçilerine ... o nedenle, kendi 
işçi sovyetierinizi kurun, bunlan köylü sovyetleri ile 
birleştirin, sovyetleriniz aracılığı ile silahlanın” diyordu.

Bu tartışmalann yapıldığı günlerde Shangsha’da işçi
ler Wuhan hükümetinin ilk saldınlan ile karşı karşıya 
kaldılar. 14 Temmuz’da, 8. Plenum’dan 6 hafta sonra 
Komintern “ ...Wuhan hükümetinin devrimci rolü sona 
ermiştir; bu hükümet karşı devrimci bir faktör olmuş
tur...” karannı aldı. Ancak bununla yetinilmedi ve “ ...Ko
münistler Guom/ndang’ın içinde kalmalı... Guomindang 
üyesi olan kitleler ile daha sıkı bir ilişki kurmalıdırlar, 
Guomindang'm bugünkü önderlerinin görevlerinden geri 
çağnimalannı talep etmelidirler...” ifadeleri eklendi. Yan
lışta tutarlı olunmasının da bir tarihi vardı. 8. Plenum’un 
son günlerinde Stailn yaptığı konuşmanda Birleşik Mu- 
halefet’\n de geleceği hakkında bazı önemli işaretler 
veriyordu: “ Birlleri SBKP'yI savaş ve işgal ile tehdit 
ediyorlar, birlleri de bölme ile. Bu esnada Chamberlain’- 
dan Troçki’ye kadar uzanan bir tür birleşik cephe oluşu
yor...Bu yeni cepheyi de yıkacağımızdan hiç şüpheniz 
olmasın.” Stalin’in dile getirdiği biçimiyle olmayan cep
he tek yanlı yıkıldı. Chamberlain İngiltere’de İktidannı 
sürdürmeye devam etti. Troçki, Birleşik Muhalefet ön
derleri ve eski Bolşevikler için ise sürgünler, şüpheli 
ölümler, işkenceler, mahkemeler ve idamlarla dolu ma
ceralı bir dönem başladı.

Komintern ve SSfCP’nin yanlış önerileri bununla da

bitmedi. Şangay ve Wuhan katllamlannın ardından ÇKP 
yenilgiyi telaffuz etmek yerine, devrimin yeni başladığı
nı ifade etmekle görevlendirildi. Böylelikle devrimin yük
seldiği günlerde konseyler kurmayı hedeflememiş olan 
ÇKP, yenilginin yaşandığı günlerde Stailn ve Buharin’in 
de teşvikleri ile bu sloganı ileri sürdü, hatta 11 Aralık’da 
Kanton’da bir ayaklanma örgütledi. Önce sağ ardından 
da sol Guomindang hesaplan yapmış olan Komintern 
önderleri, şimdi işçilerin ÇKP’yi hiç bir şey olmamışça
sına izlemesini istiyorlardı. “ Şimdi her işçi, her köylü 
komünistlerin doğru olanı yapmayı kavradıklarını 
görecektir” diyen Komintern yönetimi, bunun pek de 
geç kalmış bir saptama olduğunu göremedi. 25 Tem
muz’da Pravda’da ve 3 Ağustos’da inprekorr’öa ‘‘ ...Gu
omindang bunalımı şimdi yeni bir sorunu ortaya çıkardı: 
sovyetier...Artık bugünden itibaren konseylerin kurul
ması sloganı doğrudur”  deniyordu. Seçilmemiş ama 
atanmış 16 üyeli bir sözde sovyetin öncülüğündeki Kan
ton komünü 3 gün yaşadı ve komünistlerin katledilmele
ri ile sona erdi. Böylelikle KPO’nin Almanya’da yaptığı 
hata, bu kez Çin’de tekrarlandı. Zamansız ve maddi 
koşullann doğru değerlendirilmediği bir ayaklanma güç
lerin önemli ölçüde heder olması ile sonuçlandı.

O tarihlerde Sovyetier’deki gelişmeler parti içi iktidar- 
muhalefet mücadelesinin ve tek ülkede sosyalizm teori
sinin oluşturulması dönemi idi. Aralık 1924’de Stailn 
tek ülkede sosyalizmin kurulmasının mümkün olduğunu 
savundu. 1925’de Sol Muhaiefet’\n Stalin’e karşı yenil
gisinden sonra sonbaharda Troyka dağıldı, Zinovyev 
ve Kamenev Stalin’e karşı muhalefete başladılar. Tüm 
bu mücadeleler Kom/ntem’de de yansımalannı buluyor
du.

1926’da ise Birleşik Muhalefet ilk olarak kamuoyu 
önüne çıktı. Bu muhalefetin yayınladığı 13'ier Bildirisi 
ile yönetime yöneltilen kapsamlı bir eleştiri oluştu. 13’ier 
Biidirisi’nin önemli bir noktasını yönetime egemen olan 
bürokratik eğilimin uluslararası devrimci potansiyeli kö
relttiği ve Komintem’in demokratik işleyişini ve bağım
sızlığını ihlal ettiği yönündeydi. Ancak Temmuz 1926’da 
yayınlanan bildiride Çin politikalanna ilişkin özel bir eleş
tiri yer almadı. Muhalefetin Çin sorunundaki eleştirileri 
daha sonraian dile getirildi. Kasım 1926’daki 7. Ple
num’a komisyonlar veya tartışmalar düzeyinde katılma 
hakkına sahip oimayan muhalefetin, ÇKP’nin Guomin- 
dang’dan çıkfnası ve köylü sovyetleri kurulması yönün
de önerileri olduğu biliniyordu. Aynı Plenum’da sözalan 
Stailn Guomindang’dan çıkma önerisine karşı olduğunu 
açıklarken “ ...Kanton biriiklerinin ileriye doğru hareka
tı...toplanma özgüriüğü, grev özgüriüğü, basın özgüriü- 
ğü, özellikle işçiler için olmak üzere tüm devrimci un- 
suriar için örgütlenme özgüriüğü anlamına gelmektedir” 
diyordu. O yıllardaki gerçeklik ise bunun tam tersiydi. 
“ ... Çin Devrimi’nin tüm gidişatı, niteliği ve perspektifle
ri yanlışlığa mahal vermeyecek bir biçimde Çin komü
nistlerinin Guomindang'öa kalmalan ve oradaki faaliyet
lerini güçlendirmeleri gerektiğini gösterdi...Yoldaş Mif, 
Çin’de kırsal alanda hemen köylü konseyleri kurulması 
sloganının ileri sürülmesi gerektiğini söylüyor. Bence 
bu bir yanılgı... Çin’in sanayi merkezlerinde kurulmadan 
kırsal alanda konseyler kurulamaz.” diyen Stailn yaşa- 
nanlann tersini ifade ediyordu. Bu görüşler 7. Plenum 
kararlanna geçerken, Jiang Gaishek’in 20 Mart Darbesi 
ve daha sonra yaşananlar hiç bir biçimde değeriendiril- 
memekte ve söz konusu edilmemekteydi.

Nisan 1927’de Moskova’daki muhalefet Çin için tehli
ke çanlannı çalarken, Stailn parti militanlan önünde
5 Nisan’da yaptığı konuşmada “ ...Guomindang bir blok
tur, sağı, solu ve komünistleri ile bir tür devrimci parla
mentodur. Neden dariıe yapılsın? Eğer çoğunluk bize 
aitse ve sağ bize itaat ediyorsa, sağı neden kovalım? 
...Jiang Gaishek belki devrime sempati duymuyor, ama 
orduyu yönetiyor ve orduyu emperyalistlere karşı yö
netmekten başka birşey yapamaz” diyordu. Şangay kat
liamı Jiang Galshek’in neler yapabileceğini gösterdi.

Stalin’in Çin konusundaki kararii tutumunun arka pla
nını, o dönemde geliştirilen tek ülkede sosyalizm teorisi 
oluşturdu. 1923 Alman Devrimi’nin yenilgisinden sonre 
Avrupa proletaryasının devrimci olanaklan doğrultusun
daki her türiü güvenini yitiren Sovyet yönetiminin, cılı: 
bir Çin proletaryasına güvenmesi ve bunun üzerine poli
tikalar İnşa etmesi beklenemezdi. Bunun ötesinde c 
günkü dünya konjonktüründe Sovyetier Biriiği’nin bur
juva müttefiklere ihtiyacı vardı. Bu açıdan bakıldığında 
emperyalizme karşı mücadelede Çin küçük ve orta bur
juvazisinden daha uygun müttefik bulunamazdı. Bu müt
tefiklere sunulan mücadeleci gücü ise silahlı ve militan 
Çin işçileri oluşturuyordu. Bunun da ötesinde Sovyetieı 
Biriiği içindeki muhalefete karşı mücadele eden Stailn, 
sonuç olarak bir ölçüde kurulmuş olan statükonun yeni 
bir Çin devrimi ile bozulmasını istemezdi.

Çin Komünist Partisi’nin önde gelen üyelerinin Guo- 
mindang'dan çıkmayı birkaç kez düşündükleri, daha 
sonra günah keçisi olarak 1927’de yönetimden 1929’da 
ise partiden uzaklaştınlan Chen Duxiu tarafından 10 
Aralık 1929'da parti üyelerine hitaben yazılan açık mek
tupta anlatıldı. Ancak her seferinde Komintern yöneti
minin aksi yöndeki görüşü ve disipline uyulması talebi 
bu düşüncelerin yaygınlaşmasını ve uygulanmasını en
gellemiş oldu. Chen’nin daha sonra yazdıklarından öğ
renildiği gibi, Borodin komünistlerin tüm olanaklannı 
Kanton hükümetini güçlendirmek ve kuzeye yapılacak 
harekatı desteklemek için Jiang Gaishek'in askeri dikta
törlüğünün hizmetine sunmaiannı isttiyordu. Komünist
lerin Jiang Gaishek için aynimış olan tüfeklerden 5 bini
nin kendilerine verilmesi talebini ise Borodin reddediyor
du. Komintern delegesi, işçiler ile Jiang Gaishek arasın
daki bir çatışmayı engellemek için tüm slSahiann saklan
masını veya gömülmesini emrediyordu. Elu tam da bur
juvazinin Guomindang'da proletaryaya kendi önderliği
ni dayanığı bir karar anı idi.

Shangsha darbesinden sonra oianlan ise yine Chen. 
Borodin'In ağzından “ ...sizinle aynı görüşteyim, ancak 
Moskova Komintern'den çıkmamıza kesinlikle izin 
vermeyecektir” şeklinde aktanyordu. Stailn uzun yıllaı 
boyunca bu pozisyonunu değiştirmedi. Yıllar boyuncs 
Mao ile Jiang Gaishek arasında bir anlaşma sağlamayi 
çalıştı ve Çin Komünist Partisi’nin iktidan ele geçirmesi
ne kadar bu partinin Guomindang rejimini yıkacağındar 
şüphe duydu.

1905 Devrimi'nde Rus burjuvazisinin oynadığı geric 
rol, burjuva devrimlerinin görevlerini yerine getirme) 
için burjuvazinin önderiiğinin gerektiği fikrinin yetersiz 
liğini gösterdi. 1912'de Lenin'in Sun Yatsen ile ilgil 
olarak söyledikleri henüz'l917 Ekim Devrimi'nin yaşan 
madiği bir döneme denk düşüyordu. Muzaffer bir prole 
ter devriminin yaşandığı bir dünyadaki gelişmeler İsı 
farklılık gösteriyordu. Tarih sahnesine geç çıkan ülkı 
burjuvalan emperyalizme veya monarşilere karşı müca 
delelerinde, şehirii işçi ve yoksul emekçi tabakalar» 
ayaklanmalarını’ burjuva sınırlar içinde tutabilmeyi he 
defliyordu. Bu ise işçi ve emekçilerin mücadelelerinii 
sürekli olarak baskı altına alınması ve ezilmesi potansi 
yelini içinde taşıyordu. 1905 Devrimi’nden bu dersi çı 
kartmamış olan Stailn ve diğer Bolşevik önderler 191' 
Nisan’ında Lenin’in tezleri karşısında İnfiale kapıldılar
O dönemde Lenin’in varolan durumu ve gelişmeleri soı 
derece isabetli bir biçimde saptaması ve Bolşevik ön 
deriiğe rağmen tezlerine işçi kitlesinin desteğini kaza 
nabilmesi, Stailn ve diğerierinin Menşevik devrim görü 
şünü tarihsel olarak terkettikleri anlamına gelmiyordu 
Tek ülkede sosyalizm teorisinin ilk kurbanı olan Çiı 
Devrimi bunun bir göstergesi oldu. Bu teori daha sonrı 
halk cepheleri politikaları ile de bütünleşerek Ispanya 
Fransa ve Yunanistan devrimlerinin yenilgilerine yol aça 
cak ve karşı devrimin dünya proletaryasına galebe çal 
masında araç olacaktı.

SARUHAN OLUÇ
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Asya Gençliğinin A yd ın lık  
H a re k e ti

Lİ DAZHAO (Li Dacav)

Birinci Dünya Savaşı ve Rus devrimi ertesinde Li 
Dazhao’nun (Li Dacav) geçmiş olduğu

enternasyonalist aşamayı ortaya koyan, 30 Nisan 
tarihli makaleden alıntılar.

Bütün Asya halkları gençliğinin günümüzdeki hare
ketlerinin hepsi karanlıktan aydınlığa doğru hareketlerdir.

Dış, biçimsel bakış açısından, Çin gençliğinin büyük 
devletlere karşı hareketi, Japon gençliğinin genel oy 
hakkı ve emekten yana hareketi ve Kore gençliğinin 
özerklikten yana hareketi arasında farklılıklar ve hatta 
bazı noktalarda karşılıklı anlaşmazlıklar olmasına rağ
men, bütün bu hareketler anlayışlarında ve gerçek nite
liklerinde aynı anlayıştan hareket ediyorlar ve hepsi 
de aynı yönde ilerliyorlar.

Asya gençliğinin reform hareketleri gerçekte benzer 
kaynaklara sahiptirler ve aynı yönde ilerliyorlar. Asya 
gençliği o halde ırklar arasındaki ve devletler arasındaki 
sınırları yıkmâlı, egemen sınıflar tarafından t>ize dayatıl
mış olan düşmanlıkları ve engelleri tamamıyla reddet
meli, aydınlık bir yol açmak için, sevgili kardeşlerimizi 
içtenliğin parlak ışığında karşılıklı güven ortamı kurma
ya, ortak bir reform stratejisini tartışmaya ve ortak bir 
reform harejceti yaratmaya itmek İçin bu düşmanlıkların 
ve engellerin tümünü parçalamalıdır. Bu ayrıcalıklı sınıf
lar tarafından aldatılmasına, çatışmaya kışkırtılmasına, 
bölünmesine ve yeniden gözünün bağlanmasına kesin
likle izin veremez. Çin gençliği, bütün Asya'da reform 
ve büyük bir birleşik hareket yaratma çizgisi temelinde 
bütün Asya gençliğiyle büyük bir ittifak yapmalıdır. Eğer 
Asya’yı böylece ayırdediyorsak, sarı ve beyaz ırklar ara
sına sınırlar çizmek istediğimiz içindir; sadece dünyanın 
yaşadığımız bölümünü anımsatmak için ve onu bir re
formlar bölgesi yapmak içindir. Uzakdoğu Rus gençliği 
de aynı şekilde Asya gençliği içinde sayılmalıdır.

Asya’da iktidarın merkezi, Japonya’nın militarizmi ve 
kapitalist saldırganlığında toplanmıştır, bu kuşku götür
mez bir olgudur. Özgürlük hareketi, reform hareketi 
ve Asya gençliğinin aydınlık hareketi Asya içindeki mili
tarizmi ve kapitalist saldırganlığı yıkmakla işe başlamalı
dır, bu da aynı şekilde kendiliğinden anlaşılan bir ger
çektir...

Japonlar Çin öğrencilerinin hareketinin anti-Japon bir 
hareket olduğunu söylüyorlar. Bu bakış açısı elbette 
ki kabul edelimez. Çinliler, Çin öğrencilerinin hareketi
nin yurtsever bir hareket olduğunu söylüyorlar. Aynı 
şekilde bu da kabul edilemez. Japonya’nın işçi sınıfını, 
basit insanlarını ve gençliğini kendi ülkemizin ve diğer 
ülkelerin işçi sınıfını, basit insanlarını ve gençliğini sev
diğimiz aynı içtenlikle seviyoruz. Devletin, sevilmeye 
değer herhangi bir ilkesi olduğunu düşünmüyoruz. Dev
let adına insanları öldürmeye gitmenin ve onların top
raklanna sahip çıkmanın, bir eşkiya İşi, insanlığa ve 
sağduyuya karşı bir İş olduğunu düşünüyoruz. Çin öğ
rencilerinin hareketinin yalnızca büyük devletlere karşı 
bir direniş hareketi olduğunu kabul ediyoruz.

Geçenlerde Rusya işçi ve köylü hükümeti Romanov 
hanedanının kendinde topladığı bütün hakları yadsıdığı
nı ilan etti. Çin gençliği, böyle büyük bir düşünce biçimi
ne derin bir hayranlık içindedir. Fakat ona teşekkür 
ediyorsak, bu yalnızca bazı maddi avantajları geri aldığı
mız için değildir; bu büyük devletler dünyasında insan-

Llstte: Xuan Dong (Şüen Dunğ) unvanıyla tahta çıkan 
Mançu hanedanının son imparatoru. Altta: 1930’da 
kullanılan ve üzerinde Sun Yatsen'in portresi otan 

kâğıt para.

cıl ve dünya çapındaki anlayışını ortaya koyabildiği için
dir, biz de ona saygılarımızı sunuyoruz. Eğer bir gün 
Japon halkı Kore halkının özgürlüğünü ilan ederse, se
vincimiz ve hayranlığımız işçi ve köylü hükümetinin me
sajı karşısındakinden on kat daha büyük olacaktır. Çün
kü böylesi bir anlayış rusların anlayışı kadar büyük ola
caktır, böylesi bir anlayışın insanlığın yaşamı üzerindeki 
etkisi ise daha da büyük olacaktır.

Tüm insanlığın çalışma hakkına ve var olma hakkına 
sahip olduğuna inanıyoruz; ekonomik örgütlenmede re
form yapmak yeterlidir, o zaman dünyada her yerde, 
çalışma ve var olma güven altına alınacaktır. Herkes 
sessizce çalışmaya koyulsun, karşılıklı anlaşmazlık de
ğil sadece işbirliği olsun, düşmanlık değil sadece dost
luk olsun.

Bütün dünya aydınlıktır! İnsanlığın bütün üyeleri kar
deştir! Tüm Asya gençliğimiz çaba harcasın! •

'^Y urtseverlik  ve  
B enlik  B ilin c i"

CHEN DUXlU (ÇİN DUŞYU)

Çin Komünist Partisi'nin kurucularından biri olan 
Chen Duxiu (Çin Duşyu) tarafından 1914 yılında 

yazılmış bir makaleden alıntılar.

Dünyamız Insanlannm düşüncelerini belirleyen şey 
yalnızca duygular ve bilgilerdir.

Bugünkü Çin’de düşünceler karmakarışıktır ve ne duy
gulardan ne de bilgilerden söz edilebilir. Duygu yoksun
luğu, kamu güvenliğinin ve ortak tehlikenin kişinin mut
luluğu ya da mutsuzluğu İle hiç ilişkisi olmadığını kabul 
etmeye yolaçıyor. Bunu ben yurtseverlik eksikliği olarak 
adlandırıyorum. Kişi bilgiden yoksunlukla, ne başkaları
nı ne de kendini anlayabilir. Bunu ben benlik bilinci 
eksikliği olarak adlandırıyorum. Eğer yurttaşlar yurtse
verlikten yoksunsa, devletlerinin normal olarak batıp 
gitmesi gerekir, fakat eğer yurttaşlar benlik bilincinden 
yoksunsalar, devletleri aynı biçimde tehlikeye düşer. 
Eğer yurttaşlar aynı zamanda hem yurtseverlikten, hem 
de benlik bilincinden yoksunsalar o zaman devletlerinin 
varlığı açıkça olanaksız hale gelir. Yazık, bizim yurttaş
larımız o kadar aşağıya mı düştüler?

Yurtseverlik bir devlet kurmak için temel bir unsurdur- 
bu, AvrupalIlar tarafından sık sık tekrarlanan ve Çin'e 
Japonya tarafından götürülen bir düşüncedir. Çince, 
imparatora bağlılık ve devlet sevgisi doktrinini de içeri
yor, .. kİ bu yurtseverlik olarak çevrilir. Fakat sözkonusu 
olan devlet, bütün güçlükler arasında imparatorun ata
ları tarafından sonuca vardırılmış ve onun da oğullarına 
devrettiği girişimdir... Halka gelince, halkın görevi bu 
girişimi sonuçlandırmak için kendini feda etmekle yetin
mektir ve bundan kendisine hiçbir özgürlük, hak ve 
mutluluk sağlamaz. Anayasal hükümetin ortaya çıkma
sından önce Avrupa'da her yerde bulunan ve bizim 
Çin'in, eski zamanlardan beri değişmeden koruduğu 
politik sistem budur. Avrupa’daki ve Amerika’daki mo
dern devlet anlayışı, ortaklaşa yurttaşların mutluluğu 
peşinde koşmak için bir örgüt anlayışıdır, halkın hakları 
anayasada yazılıdır... Avrupalı devlet görüşü, ülkemizde 
ağır basan görüşten çok değişiktir. Sonuç olarak, onla
rın yurtseverlik dedikleri şeyin, bizim Çincede söylediği
mize benzer bir adı vardır, fakat gerçeklik farklıdır... 
Devletin anlamı böylece aydınlatıldıktan sonra, artık biz, 
diğer Çinlilerin yurtsever olmadığımız söylenebilir. Aynı 
zamanda aramızda henüz asla yurtsever olmadığı da 
söylenebilir; hatta biz diğer Çinlilerin hâlâ asla bir devlet 
kuramadığımızı söylemekten hiçbir şey bizi alıkoymu
yor. Bu ne demektir? Bu şu demektir: Biz Çinliler, Avru
palIların ve Amerikalıların günümüzde devlet olarak ad
landırdıklarına benzer ortaklaşa mutluluğumuzu ve çı
karımızı aramayı üstlenen bir örgüte hiçbir zaman sahip 
olmadık... Eski zamanlardan beri ülkemizde “ devletin 
kuruculan” diye adlandırılan ve toplam olarak birkaç 
düzine olanlar, hiçbir zaman mutluluğumuzu ve çıkarı
mızı aramadılar; tersine, mutluluğumuzun ve çıkarlan- 
mızın anlamını zorlayan zararlı kişilerdi...

Yurtseverlik duygular uyandırır. Benlik bilinci bilgiler 
ortaya çıkanr. Yurtsever neyi sever? Haklarımızı garanti 
eden ve mutluluğumuzu arttırmaya çalışan örgütü se
ver. Benlik bilinciyle donanmış kişi neyin bilincindedir? 
Devletin amaçlarının ve bu devletin içinde bulunduğu 
durumun bilincindedir.

Sonuç olarak, amaçlarını bilmeden devletini sevmek 
anlamsız bir uğraştır, durumunu bilmeden devletini sev-
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mek tehlikelidir. Saçma ve boş, tHintar iki benzer hatadır.

Amaçlarını bilmeden devletlerini sevenler, Almanya’
nın, Avusturya'nın ya da Japonya’nın yurttaşları gibi 
insanlardır. Ama, Almanya, Avusturya ve Japonya ana
yasal devlet olarak adlandırılmıyor mu?.. Sonuçta şim
diki büyük kanlı savaşa varılıyor... Bunu süslemeye çalı
şarak Alman halkı için savaştıklarını söylüyorlar. Ger
çekte ise, Tanrısal adalet monarşisine can atan Kayzer'- 
in deiice tutkularından yana savaşıyorlar. Almanlar baş
kasının özgürlüğüne zarar vermek için savaşıyo^rlar, bu 
emperyalizmdir. Yurtseveriik kendini savunmanın ideo
lojisidir, amaç olarak yurttaşların mutluluğunu ve çıkarı
nı gütmektir...

Yurttaşların devletlerinin durumunu bilmedikleri, fa
kat aynı zamanda onu sevdikleri ülkeler, Kore, Türkiye, 
Japonya, Meksika ve Çin gibi ülkelerdir.

(...) Çin’in büyük devletler arasında bölünmesi tehli
kesinden korkanlar, devletimizin yitirilmesi konusunda 
üzülüyorlar ve eğer Çin kurtarılmazsa onun hiindistan 
ya da Kore arasına düşeceğini sanıyorlar, bunlar iyi 
duyguları olan, fakat düşünceleri yanlış olan insanlar
dır. Eğer ülkemizin durumu ve ahalisinin düşünceleri 
özenle incelenirse, bölünme hangi yolla önlenebilir? 
Ve yurtsuz köleler olma olgusunda bu kadar korkunç 
olan nedir? Bu konuda büyük şüphelerim var... Bugün, 
ülkemizin mutsuzluklarının kaynağı yalnızca hüküm ette  
değildir. Eğer sorunun tüm yönleri dikkate alınırsa halkı
mızın bilgileri XX. yüzyılda bir devlet kurmak için yeterli 
midir? Eğer boş palavralara kapılmıyorsak, kendimizi 
şüphelenmekten alamayız. Tam nesnellikle değerlendi
rilirse, nasıl yurttaşlarımız devletlerini yitirmeyi ve köle 
haline gelmeyi isteyeceklerdir? Bununla birlikte politik 
koşullar yakından incelenirse, böylece olaylar en kötü 
biçimiyle varsayılarak devletimizin yok olmasına ve bü
yük devletler arasında paylaşılmasına varılırsa; bunlar 
korkulacak ve üzerinde yakınıp sızlanacak şeyler olma
yacaktır. Devlet, halkın haklarını savunan ve halkın mut
luluğunu arttırmaya çalışan şeydir. Devlet böyle olmadı
ğından, ne onu korumak övünülecek bir şey, ne de 
kaybetmek üzülecek bir şeydir... Devlet gerçekten halkı 
koruyabilecek ve onun sevg is in i hak edebilecek durum 
da olmadığı zaman, sözkonusu halkın yurtseverliğ i o 
zaman benlik b ilinc i tarafından redded ilir ve dışarı atı
l ı r . *

Çin'de P ro le ta rya  D evrim i 
Üzerine

KAİ HESHEN (Kay Hğışın)

Mao Zedong’un yakın arkadaşı Kai Heshen’in 11 
Şubat 1921 tarihli mektubundan.

(...) Marx’in devrimci doktrini tamamıyla nesnel zo
runluluk teorisi üzerine kurulmuştur. Madem ki devrim 
zorunludur, o halde niçin bilinçli proleterler aynı sınıfın 
diğer üyelerinde de bilinç uyandırmaya gitmek zorunda
dırlar?

1. Çünkü (kaderin değil, özel mülkiyet sisteminin yoi- 
açtığı) acılarımızın asıl nedenlerinin bilincine vardığı
mızda, yaşamımız bize daha da çekilmez geliyor;

2. Çünkü bizimle aynı biçimde acı çeken sınıfımız 
üyelerine karşı bir canayakınlık duyuyoruz;

3. Eğer bunun olayların doğal evrimi tarafından ger
çekleştirilmesi tıeklenirse, zaman çok uzayacaktır, öz
veriler son derece fazla olacaktır, dolaysız ya da dolaylı 
olarak yoksulluğa bağlı veya dolaysız ya da dolaylı ola
rak savaşa bağlı... nedenlerden her gün ne kadar prole
terin öldüğü bile bilinmiyor.

Bu nedenlerden dolayı uzun zamandan beri biz diğer

IJstte: Çinli b ir toprak ağası. Altta: 1920'de çıkan ilk 
komünist gazetelerden birisi.

proleterler acılara katlanmayı... öfkemizi bastırmayı red
dediyoruz. Bu koşullarda, nasıl ekonomik koşulların ol
gun olup olmadıklan hakkında nutuk atılabilir?

Bununla biriikte eğer proletarya devrimimiz için tasa
nlar yapıyorsak, devrimden önce büyük bir ekonomik 
dönüşüm hareketine girişmek gerekir. Bu harekete na
sıl girişmeliyiz? Proleter sosyalist partimiz bütün büyük 
şehirlerde sınıfımızın işsizlerini, çaresiz yoksuliann en 
alt tabakasını örgütlemen, ilk adımda kuzey ve güney 
hükümetlerinden “var olma hakkı” ve "çalışma hakkı” 
istemek ve iıükümeti beş büyük devletin bankalanndan 
yatmm kredileri almaya zorlamak için açıkça ayağa kalk
malıdır. İkinci adım yatmm kredilerinin kullanılmasında 
denetim hakkı istemekten ibaret olacaktır. Üçüncü hak 
ise sanayi ve hükümet üzşrinde denetim hakkı istemek
ten ibaret olacaktır.

Bay Chen Duxiu! Şu anda ingüiz, Fransız, Amerikan 
ve İtalyan işçi hareketleri ancak üçüncü adımın başında
dırlar ve henüz amaçlarına ulaşamadılar. Eğer akıllı ve 
kararlıysak, şüphesiz kısa bir dönem içinde Avrupa ve 
Amerika işçi hareketlerini bir sıçrayışta geçebiliriz... Yu- 
kanda anılan üç somut adımın, Çin'de toplumsal hare
ket ve toplumsal reform için tek yolu oluşturduğuna 
kesinlikle İnanıyorum. Eğer biz tartışmaya devam eder
sek ve eğer hareketimiz böylelikle iflasa giderse, dört 
ya da beş yıl içinde kapitalizm başdöndürücü ilerlemeler

sağlamaktan geri kalmayacaktır. Militaristlerin ve kapi
talistlerin Çin'de kapitalizmi güçlendirmek için beş bü
yük devletle birleşmesini beklemektense, proletarya
nın, avantajlar elde etmek ve felaketler önlemek için 
ilk önce diğer sınıflar üzerinde egemenliğini kurması 
daha iyidir. Çünkü Çin, üretim için gerekli olan üç et
menden ikisine sahiptir, fakat üçüncü etmenden yok
sundur (işgücü ve hammaddelere sahiptir, fakat serma
yeden yoksundur). Tüm ülkenin kaderi böylece, beş 
büyük kapitalist ülkenin elinde bulunuyor. Eğer biz pro
leterler, en önce diğerlerine egemen olmak için tasanla- 
n gözden geçirmezsek, ne olursa olsun bir şey yapmak
sızın oturmak ve kapitalizmin gelmesini beklemek zo
runda kalacağız. O halde biz kendi devrimimizl yapma
dan önce, toplumsal devrimin beş büyük devlette yapıl
masını beklemek gerekecektir. Bu düşünce bizi ölesiye 
üzüyor, bu gerçekten değmez, bu gerçekten verimli 
değildir

Bayımı Emeğin kurtuluşu kesinlikle bir devletin ya 
da bir halkın davası değil, dünya çapında bir toplumsal 
sorundur. Marksist sosyalizm, uluslararası bir sosya
lizmdir. Kesinlikle traigesei ya da ulusal bir boyamasını 
almak istemiyoruz. Çin'de sınıflar savaşı, uluslararası 
sınıflar savaşıdır. Çin’de büyük burjuvazi olmadığı için, 
sınıflar savaşının bu ülkede gereksiz olduğunu söyle
mek Çin’in uluslararası plandaki ekonomik konumunu 
unutmaktır, uzun zamandan t>eri yabancı kapitalistlerin 
Çin proleterlerinin efendileri olduklarını unutmaktır. Ay
nı şekilde Çin’de sınıflar savaşının, emekçilerin büyük 
çoğunluğunun kendi ülkemizin birkaç acınası kapitalis
tine karşı savaşı olduğunu söylemek, Çin’in uluslararası 
plandaki konumunu da unutmaktır, uzun zamandan beri 
yabancı kapitalistlerin Çin proleterlerinin efendileri ol- 
duklannı da unutmaktır.

Sonuç olarak Çin’de sınıflar savaşının uluslararası 
bir sınıflar savaşı olduğunu sanıyorum. Gelecek kapita
list sınıf gibi Çin’de yakın zamanda ortaya çıkmış birkaç 
kapitalist de, beş büyük devletin kapitalist sınıfının uzan
tısından başka bir şey değillerdir. Bir avuç militarist, 
büyük zengin ve kapitalist dışında ülkemiz halkının bü
tününün eğer yalnızca proleterlerden değilse de küçük 
burjuvalardan oluştuğunu sanıyorum. Oysa ki küçük 
burjuvalar proletaryaya adaylardır. Çin'de kaç küçük 
burjuva ailesinin normal besienebildiğine ve çocuklannı 
eğitebildiğine ve yoksulluk çekmediğine bakın. O halde 
bence bütün Çin proleter bir ülkedir (büyük burjuvazi 
sayıca son derece azdır, çoğunluk sözcüğün tam anla
mıyla proleterlerden oluşmuştur, diğerleri yan-proieterler 
ve orta haili ailelerdir). Sonuç olarak, Çin kapitalist sını
fı, beş büyük devletin kapitalist sınıfıdır (kendi ülkemi
zin çok az sayıda da militaristi büyük zengini ve kapita
listi de onun içindedir) ve Çin’de sınıflar savaşı uluslara
rası bir sınıflar savaşıdır. •

Ekim D evrim i ve Çin H alk ı
Ll DAZHAO

Kasım 1922’de Li Dazhao tarafından yazılmış bir 
makaleden alıntılar.

Ekim devriminin alevleri içinde, işçi ve köylü hareket
lerinin devleti ve hükümeti doğdu! Bu, tüm dünya işçi 
ve köylü kitlelerinin yurdu, onlann öncüsü, büyük mer
kez kaleleridir.

Ekim devrimi tarafından atılan şiar, dünya kapitalizmi
nin ve dünya emperyalizminin yıkılmasıdır. Bu şiarla 
bütün dünya proieterierini, dünya devrim cephesinde 
birleşırieye çağınyor.

Kapitalizm baskısına uğrayanlar, sınıflar planında pro
letarya ve uluslararası planda zayıf ve küçük halklardır. 
Bir yüzyıldan beri Çin halkı Avrupa ve Amerika’nın geliş
miş kapitalizmini silahlandırmış otan saldırgan emper
yalizmin güçlerinin çiğnenmesine ve yağmasına uğru
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yor, zayıf ve yenilmiş bir duruma düştü. Ülkemizin emelcçi 
iıaii( kitleleri, İki ya da daha çok baskı, türünden acı 
çekerken birdenbire Ekim devriminln çağrısını duydu
lar: "Dünya kapitalizmini yıkml” , “ dünya emperyalizmi
ni yıkın!” . Bu ses kulaklarımızda son derece anlamlı 
bir biçimde çınladı.

Bu Ekim devrimi büyük bir tarihi önem kazandı. Yal
nızca emekçi halk kitleleri tarafından değil, Çin gibi, 
bir tıaskının kurbanı olan ulusal devletlerin tüm halkı 
tarafından da kutlanmalıdır. Hepsi de kendi sorumluluk- 
iannın bilincine keskin bir biçimde varmalı, hızla ve 
tereddüt etmeksizin bir “ birleşik demokratik cephede 
birleşmeli, halkçı bir hükümet kurmalı ve uluslararası 
kapitalizme karı koymalıdırlar, bu da dünya devrimi ça- 
iışmasınıi! bir bölümünü oluşturur... •

Yoffe He Sun Yatsen  
A rasındaki A nlaşm a

Aralık 1922’de Şangay'da buluşarak 
Guomindang’\a Sovyet hükümeti arasındaki 
işbirliğinin koşullarını görüşen Yoffe ile Sun

Yatsen'in üzerinde mutabakat sağladıkları noktaları 
saptayan metin.

1. Gerek komünizmin, gerek sovyetizmin başarıyla 
kurulması için şartlar mevcut olmadığından. Dr. Sun 
Yatsen, komünist düzenin veya ona koşut olarak Sovyet 
sisteminin Çin’de uygulanamayacağını onaylamaktadır. 
Çin’in birincil ve en acil sorununun ulusal birliğini sağla
mak ve tam ulusal bağımsızlığına kavuşmak olduğu dü
şüncesindeki Bay Joffe, bu görüşü tamamen paylaş
maktadır ve bu büyük görevin varlığını saptayarak, Çin’
in Rus halkının sıcak sempatisine sahip olduğunu ve 
Rusya’nın desteğine güvenebileceğini Dr. Sun Yatsen’e 
garanti etmiştir.

2. Durumu açıklığa kavuşturmak için Dr. Sun Yatsen, 
Çin Hükümetine 27 Eylül 1920 tarihinde verilen Sovyet 
notasında tanımlanan ilkelerin teyidini Bay Yoffe’den 
rica etmiştir. Binaenaleyh Bay Joffe bu ilkeleri teyid 
ederek, Çin Doğu demiryoluyla ilgili anlaşma ve sözleş
meyi kapsayan. Çarlığın Çin’e zorla kabul ettirdiği tüm 
anlaşmalardan ve cebren yaptırdıklarından Rusya’nm 
feragat eden Rus hükümetinin, Çin ile müzakereye hazır 
olduğunu Dr. Sun Yatsen’e açıkça ifade etmiştir.

3. Çin Doğu demiryolu sorununun lâyıkıyia ancak yet
kili bir Rus-Çin Konferansınca tatminkâr bir şekilde çö
zülebileceğini belirten Dr. Sun Yatsen, demiryolunun 
hal-i hazırdaki yönetimi hususunda yalnızca geçici bir 
anlaşmanın arzu edilir ve gerçekçi olduğu kanaatindedir.

4. Rus hükümetinin Dış Moğolistan'da asla emperya
list bir politika izleme veya onun Çin’den ayrılmasını 
sağlama eğiliminde olmadığını. Bay Yoffe, Dr. Sun Yat
sen’e açıkça İfade etmiştir. Bu bakımdan Dr. Sun Yat
sen, Rus orduiannın Dış Moğolistan'dan derhal tahliye
sinin, Çin’in gerçek çıkarlarının zorunlu gereği olduğu
nu düşünmemektedir. •

"Çin H a lk ı Doğu İşçileriy le  
Birlikte, Fransız Em peryalizm i 

Tarafından A lm a n y a 'y a  
Yapılan C an avarlık lara  Karşı 

K o y m a lıd ır"
GAO JUNYU (Gav Çünyü)

Ocak 1923’te Ruhr’un Fransızlar tarafından 
işgalinden birkaç gün sonra Çin Komünist 

Partisi'nm bir organında yayınlanmış bir 
makaleden alıntılar.

Üstte: 1922'de Hong Kong'dald işçi hareketi 
önderlerinden Su Zhaozheng. Altta: Ç in’le dayanışma 

amacıyla yapılmış b ir Macar afişi.

Büyük savaştan bu yana geçen beş yılın büyük küçük 
parçalanmalarından geçtikten sonra Almanya bütün eş- 
klya devletlerin az çok bir sömürgesi haline geldi. Son 
olarak, özellikle İnatçı ve gerici Fransız emperyalizmi 
eşi benzeri olmayan canavarlıklarını yeniden arttırdı ve 
Almanya’yı büyük çapta yeniden parçalamak ve büyük 
kömür bölgelerinden birine el koymak amacıyla, Ruhr’u 
işgal etmek için asker gönderdi. Bu iş bizi ne kadar 
öfkelendirdi! Aynı zamanda Fransa’nın bu eylemleri he
pimizi -Çin’in halk yığınlarını, yalnızca işçileri değil- ezi
len Almanya'nın yanında yer almaya İtiyor ve bu ise 
iki nedenledir.

ilk önce, Fransa’nın şu andaki canavarlıkları, emper
yalist devletlerin saldırganlıkları ve yağmalamayı amaç 
edindiklerini bize açıkça gösteriyor. Küçük ve zayıf ül
kelerle İmzaladıkları anlaşmalar, karşı tarafın haklı istek
lerine karşı koyma için bahaneden başka bir şey değil
dir, halbuki emperyalist devletler istediklerinde anlaş
maları bozabilir ve anlaşmaların dayattığı sınırların dı
şında hareket edebilirler. İkinci olarak, Fransa’nın şu 
andaki yağma eyleminin amacı büyük bir kömür bölgesi 
koparmaktır. Oysa bu İş yalnızca ulusal Alman ekonomi
siyle sıkı sıkıya bağlı değildir, aynı şekilde Doğu’nun 
çeşitli zayıf ve küçük halklarıyla da oldukça derin bağla- 
n vardır. Çünkü eğer Fransa Ruhr'u koparmayı başanr- 
sa, bu Fransız burjuvazisine mali bir katkı oluşturacak
tır, bu ise Fransa'nın, büyük bir sanayiye sahip, daha

da çok saldırı yeteneğinde bir emperyalist devlet haline 
gelmesi için daha hızla ilerlemesine İzin verecektir. So
nuç olarak, bu yalnızca Alman halkı için bir kayıp oluş
turmuyor; bu aynı zamanda dünyanın bütün küçük ve 
zayıf halkları için de bir tehlike oluşturuyor. Biz bütün 
dünyanın küçük ve zayıf halkları, ortak avantajları ve 
zararları paylaşarak aynı tarafta bulunuyoruz, emperya
list devletler tarafının karşıt tarafında bulunuyoruz. Fran
sa’nın günümüzdeki canavarlıklarının sonrasında bu dü
şünceyi daha da açıklıkla anlıyoruz. Bütün küçük ve 
zayıf halklann aynı tarafta bulunduklannı ve ortak avan
taj ve zararlan paylaştıkiannı anladıktan sonra, bu du
rumda bütün emperyalist devletlere karşı koymak için 
birleşmemiz gerekir ve İşçi sınıfıyla bütün dünyanın 
zayıf ve küçük halklanyla sıkı sıkı birleşmiş ve onların 
çıkarian İçin savaşan Sovyet Rusya’nın yardımından 
kendimizi yoksun bırakmamak daha da çok gereklidir.

En önemli görevimiz beraberce, emperyalizme karşı 
koymak için, bütün zayıf ve küçük halklan Sovyet Rus
ya’yla bir araya getirmektir, fakat burada ancak büyük 
çabalar pahasına başanlabllecek bir iş sözkonusudur. 
Bugün, Fransa’nın canavarlıklan karşısında derhal kini
mizi ve direnişimizi göstermeliyiz. Fransa’nın devrimci 
işçileri kendi ülkelerinin emperyalizmine çok kahraman 
bir şeklide karşı koydular ve savaşlannın lideri -komünist 
lider Cachin yoldaş- sonuçta tutuklandı. Dostlanmız, 
doğu işçileri. Alman halkına desteklerini ve Fransız ca
navarlıklarına karşı direnmelerini şimdiden hep birlikte 
ortaya koydular. Halk örgütlerinin bütünü gibi bütün 
ülkelerdeki işçi dostlanmız da, Fransız emperyalizminin 
Almanya’ya karşı canavarlıklarına dostlanmız batı işçi
leriyle birlikte karşı koyduğumuzu hemen ortaya koy
sunlar. •

Çin D evrim i Üzerine
STALİN

Stalin’in Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi 
Öğrencilerinin Toplantısında 18 Mayıs 1925’de 

yaptığı konuşma.

(...) Şu anda sömürgelerin ve bağımlı ülkelerin aynca- 
lığı, hepsini içeren, tek bir Doğu’nun gerçekte varolma- 
masıdır...

Ulusal burjuvazinin devrimci ve uzlaşmacı partilere 
aynimakta -Fas’ta olduğu gibi- haklı olmadığı ülkelerde, 
komünist unsurlann görevi emperyalizme karşı bir ulu
sal birleşik cephe yaratmak İçin bütün önlemleri almak
tır. Komünist unsurlann tek bir partide toplanmalan 
bu ülkelerde ancak emperyalizme karşı savaş sırasında, 
özellikle de emperyalizme karşı muzaffer bir devrimci 
savaştan sonra gerçekleşebilir.

Ulusal burjuvazinin şimdiden devrimci ve uzlaşmacı 
partilere bölündüğü, fakat burjuvazinin uzlaşmacı tıölü- 
münün henüz emperyalizme katılmadığı Mısır ve Çin 
gibi ülkelerde, komünistler artık emperyalizme karşı ulu
sal bir cephe oluşturmayı amaç olarak saptayamazlar. 
Komünistler bu ülkelerde birleşik ulusal cephe politika
sından İşçilerin ve küçük burjuvazinin devrimci bloğu 
politikasına geçmelidir. Bu blok bu ülkelerde, tek bir 
parti, Guomindang türünde bir işçi ve köylü partisi biçi
mine bürünebilir, ancak bununla birlikte bu özel tür 
partinin gerçekten İki gücün -komünist partisinin ve 
devrimci küçük burjuvazinin partisinin- bloğunu temsil 
etmesi koşuluyla. Ulusal burjuvazinin karma niteliğini 
ve tutarsız anlayışını açıklamak, emperyalizme karşı ka
rarlı biçimde savaşmak; bu bloğun görevleri bunlardır.

Eğer komünist partisinin ajltasyon ve propaganda ça
lışması özgürlüğünü engellemiyorsa, eğer proleterlerin 
komünist partisi çevresinde toplanmalanna engel olmu
yorsa, eğer devrimci hareketin komünist partisi tarafın
dan somut olarak yönetilmesi çalışmasını kolaylaştın- 
yorsa, böyleal çift yapılı bir parti gerekli ve yararlıdır...
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Hindistan gibi iiiiceierde başica şeitildedir. Hindistan 
gibi sömiirgeierin varille l<oşuliarında başta gelen ve 
yeni oian şey, yalnızca ulusal burjuvazinin devrimci ve 
uzlaşmacı partilere ayrılması değil, her şeyden önce 
bu burjuvazinin uzlaşmacı kesiminin gerçekte emperya
lizmle anlaşmayı şimdiden başarmış olmasıdır. Burjuva
zinin emperyalizmden çok devrimden, yurdunun çıkar- 
lanndan çok cüzdanının çıkarlarından daiıa kaygıyla kor
kan daha zengin ve daha etkili bu kesimi, ülkesinin 
işçilerine ve köylülerine karşı emperyalizmle tekvücut 
olarak, tamamıyla devrimin yeminli düşmanlarının kam
pında yer alıyor. Bu blok yıkılmadan devrim başarıya 
uiaştınlamaz. Fakat onu yıkmak için uzlaşmacı burjuva
zinin ihanetini açıklayarak emekçi yığınları onun etkisin
den kurtararak ve proletaryanın homojenliğini gerçek
leştirmek için gerekil koşulları sistemli olarak hazırlaya
rak ateşi bu uzlaşmacı burjuvazi üzerinde yoğunlaştır
mak gerekir.

Devrimci bir anti-emperyalist blok yaratmak ve bu 
blok içinde proletaryanın homojenliğini sağlamak, gö
rev budur. Bu blok tek bir işçi ve köylü partisi biçimine 
bürünmemelidir. •

Çin Ulusal D evrim i 
Konusunda M a rx 'm  Görüsü

Ll DAZHAO

Li Dazhao’nun 1926’da kaleme aldığı makaie, 
Marx’in Çin Devrimi üzerine görüşlerini 

değerlendiriyor.

Marx’in makalesini okuduğumuzda, Çin ulusal devri
minin teoride ve pratikte dünya devriminin bir parçası 
olduğunu apaçık anlamalıyız. Dünya devrimci hareketi 
içinde, Çin ve İngiltere’nin bulunduğu konum en önem
lileridir. Çünkü İngiltere dünya pazarında Avrupa sana
yisinin temsilcisidir, Çin ise İngiliz emperyalist kapitaliz
minin mallarının sürümü için önemli bir pazardır. O 
halde Çin devriminin genişlemesi, İngiliz emperyalist 
kapitalizminin pazarının daralması demelctir, genel krizi 
öne alabilir ve dünya devriminin patlamasını hızlandıra
bilir. İngiliz emperyaIfzmi tarafından Çin’in uğradığı bas
kı Çin devrimini yarattı ve o halde Çin devrimi, İngiltere’
ye yaptığı etkiyle ve İngiltere aracılığıyla Avrupa’ya etki
siyle karşılık verir. Böylece İngiliz devrimiyle, Avrupa 
devrimiyle ve hatta dünya devrimiyle bağlar kurar. Marx’
in döneminde, yani Taipinglerin isyanı döneminde bu 
böyleydi; bugün anti-emperyalist hareketin bütün Çin’
de patlak verdiği bir dönemde de böyiedir; ve dünya 
devriminin tamamlanacağı güne kadar hep böyle ola
caktır. Bununla birlikte bu bağ her gün daha açıklıkla 
kendisini gösteriyor ve Çin devriminin dünya devrimini 
hızlandırma eğilimi her gün daha acil hale geliyor, işte 
hepsi bu.

Taipingler isyanından bu yana Çin’deki büyük ulusal 
devrimci dalgası genel olarak görkemli bir biçimde ve 
bir an bile duraklamadan yükselmiştir. Çin halkının 
emperyalizm tarafından uğradığı baskı günden güne 
arttı ve buna göre Çin halkının devrimci hareketi de 
aynı biçimde günden güne daha yoğun hale geldi. Peki 
;lmdl ne oluyor? Emperyalistler eskisi gibi davranmaya 
devam ediyorlar mı? Hayır, şimdi eskisinden yüz kat 
daha kötüdür... Her yerde Çin halk kitlelerinin, sözümo- 
ha "düzen” güçleri tarafından uğradığı katliamın kanlı 
zlerl vardır ve her yerde aynı biçimde Çin halk kitleleri
nin büyük güçlere karşı direniş savaşı da vardır. Çünkü 
Mskıya karşı verilecek tek yanıt direniştir, bizi baskı 
altında tuttukları “ düzeni” sağlamanın tek yolu, aracılı- 
Jıyla bir direniş gösterdiğimiz ajitasyon, yani devrimdir. 
■Görgü kuralları her şeyden önce karşılıklılığı gerektirir” 

ilkesine uygun olarak, bu ajitasyon zorunlu olarak Avru
pa’ya, zorunlu olarak bütün emperyalist ülkelere taşın
malıdır. Marx bunu çok güzel söyledi; “ Eğer emperya- 
Istler Çin halk yığınlarının hareketine aptalca bir biçim

de burunlarını sokmaya gelirlerse, bu müdahale, Çin

IJstte: Guomindang’/n iki lideri birarada: Jiang 
Gaishek ve Wang Jingwei. Altta: Sağ Guomindang 

önderlerinden Hu Hanmın.

devrimci hareketini hergün daha da alevlendirmekten 
başka bir sonuca varamaz ve ancak Çin’de büyük güçle
rin ticaretini her gün daha çok sınırlar.”  Marx’in bu 
makalesini yazmasından bu yana şimdiden 73 yılın geç
tiği hesaplanabilir. Çin devrimci hareketi hergün daha 
yaygın hale geldi ve Avrupa krizi ise, her gün daha 
yakın hale geldi. Son İki yıl boyunca, Çin proletaryasının 
ve İngiliz proletaryasının politik partilerinin gelişmesi 
gerçekten dev adımlarla gerçekleşti. Bütün dünya halk
larının proletaryalarının devrimci hareketleri arasındaki 
rekabette en ileri olanlar onlardır. Bugün, ulusal-devrimci 
hareketin Çin’de her yerde yayılmasıyla aynı anda, İngi
liz İşçiler milyonlarca insanın katıldığı görülmemiş bir 
büyük grev çağrısı yaptılar. Gerçekten de dendiği gibi: 
“ Bakır dağı Doğu’da çöker, çan batıda karşılık verir.” 
İngiliz kapitalist sınıfı tarafından savaş gemileri aracılı
ğıyla Çin'e taşınmış olan “ düzen” in, Çin tarafından aji
tasyon biçimi altında geri gönderilmesi de böyle değil 
midir? Çin devriminin kıvılcımının çoktan Avrupa sanayi 
sisteminin aşırı yüklü mayınının içine girdiği, bunun 
ise gelecekte büyük bir patlamaya yol açacağı da böyle 
değil midir? Bunu ... eli kulağındaki devrim kanıtlaya
caktır. •

Çin D evrim in in A şam aları
STALİN

Stalin’in 1 Ağustos 1927’de Sovyetier Birliği 
Komünist Partisi Merkez Komitesi plenumundaki 

konuşmasından alıntılar.

(...) Çin devriminin aşamaları nelerdir?

Bence üç aşama olmalıdır:

Birincisi, devrimin başlıca emperyalizme karşı yönel
diğinde ve ulusal burjuvazi devrimci hareketi destekle
diğinde bütün ulusun b ir  b irleş ik  cephe devrimi aşama
sı, Kanton dönemi aşamasıdır;

ikinci aşama, ulusal burjuvazi devrime sırt çevirdiğin
de ve toprak hareketinin gelişerek on milyonlarca köylü
nün güçlü bir devrimine dönüştüğünde, ulusal birlikle
rin Yangze’ye varmalarından sonra, burjuva demokratik 
devrim aşamasıdır (Çin devrimi hâlâ gelişiminin ikinci 
aşamasındadır);

Üçüncü aşama, henüz gelmemiş fakat gelecek olan 
Sovyet devrimi aşamasıdır...

Çin devriminin ilk aşamasının ayırdedici çizgisi, birin
cisi bütün ulusun bir birleşik cephe devriminin sözkonu
su olması ve ikinci olarak, önce yabancı emperyalizmin 
baskısına karşı yöneltilmiş olmasıdır. (Hongkong grevi 
vs.)

Bir sömürge devriminin tam bir niteliği almasının ge
rekli olduğu doğru mudur? Sanıyorum ki doğrudur. Ko-. 
mintern ikinci kongresinin Çin’de ve Hindistan’da dev
rim konusunu İşleyen “ ek tezlerinde” , bu ülkelerde 
“yabancı egemenliğin toplumsal güçlerin özgür gelişi
mini kösteklediği” ve dolayısıyla “ onun yıkılmasının 
sömürgelerde bir devrime doğru i lk  adım  olduğu” açık
ça ileri sürülmüştür.

Çin devriminin ayırdedici çizgisi, bu “ birinci adımı” 
atması, gelişiminin ilk aşamasından geçmesi, bütün ulu
sal bir birleşik cephe devrimi aşamasından geçmesi 
ve gelişiminin ikinci aşamasına, toprak devrimi aşama
sına girmesidir.

Örneğin (kemailstlerin) Türk devriminin ayırdedici çiz
gisi, tersine “ İlk adımda” gelişiminin İlk aşamasında, 
burjuva kurtuluş hareketi aşamasında, hatta ikinci aşa
maya toprak devrimi aşamasına geçmeyi bile çalışma
dan durmuş olmasıdır.

Şimdi Çin devriminin ikinci aşamasına gelelim.

İlk aşamanın ayırdedici çizgisi devrimin sivri ucunun 
temel olarak yabancı emperyalizme yöneltilmesi iken, 
İkincisinin ayırdedici çizgisi devriminin sivri ucunun te
mel olarak İç düşmanlara, ilkin feodal toprak sahiplerine 
karşı, feodal rejime karşı çevrilmesidir...

Çin’de devrimin ikinci aşamasında devrimci hareketin 
merkezi açıkça Kanton’dan Vühan’a yer değiştirdiğinde 
ve Vühan devrimci merkezine paraiel olarak Nankeng’
de bir karşı devrimci merkez kurulduğunda, komünistle
rin görevi neydi?

Görev, partiyi, proletaryayı (sendikalar), köylülüğü 
(köylü birlikleri) ve genelde devrimi açıkça örgütleme 
olanağını bütünüyle kullanmaktı.

Görev, Vühan G uomlndang’cıiartnı sola, toprak devri
mine itmekti.

Görev, Vühan Guomindang'm öan, karşı devrime karşı 
savaş merkezi ve proletarya ve köylülüğün gelecekteki 
bir devrimci ve demokratik diktatörlüğünün çekirdeği 
yapmaktı...
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Maalesef şimdilik baskın çıkıyor, çünkü Vühan Guo- 
mindang’ı ile blok kısa bir süreden beri kendini göster
di; ayrıca muhalefet Komintem'in Vühan Guomlndang’ı- 
nm yıkılması olasılığına karşı Çin komünistlerini hiç uyar
madığını ileri sürüyor. Hiç kuşku yok ki muhalefet sö
mürge ülkelerde burjuvaziyle blokların uzun süreli ol
ması gerektiğini düşünüyor; fakat ancak leninizmin son 
çizgilerini yitirmiş insanlar böyle düşünebilirler... •

Çin Komünist P artis i'n in  
Yenilgisinin N ed en leri

BUHARIN

Buharin’in Komintem'in VI. Kongresine sunduğu 
uluslararası durum ve Komintem’in görevleri 

üzerine raporu:

... Bizim muhalefetle, Çin devrimi sorunu üzerinde 
geniş bir ilke tartışmamız oidu.

Çin devriminin bazı temel sorunlarını, geçmişe döne
rek yeniden aydınlatabiliriz. Bilindiği gibi Çin Komünist 
Partisi önemli bir yenilgiye uğradı. Bu yadsınamaz bir 
olgudur. Bu yenilgi Çin devriminde Komünist Enternas
yonal tarafından kabul edilmiş yanlış bir taktikten kay
naklanmış olabileceğini kendi kendimize sormak hakkı
mız vardır. Belki de burjuvaziyle bir blok oluşturmak 
gerçekten uygun değildi, belki de başlıca günah, bütün 
diğer hataları belirleyen ve Çin devriminin yenilgisine 
yol açan temel hata buydu...

Genel olarak yanılgı, taktik eğilimin temel çizgisinde 
değil, Çin’de gerçekten yürütülmüş olan politik çalışma
da ve pratik çizgide yer aldı.

1. Çin devriminin başlangıç döneminde, Guomindang’- 
la işbirliği döneminde, yanılgı, partimizin bir bağımsızlık 
yoksunluğundan, Guomindang'm partimiz tarafından ye
tersiz bir eleştirisinden ibaretti; bazen partimiz Guomin
dang'm uzantısı bir bağlaşığa dönüşüyordu.

2. Yanılgı, Çin partimizin, nesnel durumun değişimini, 
bir aşamadan bir diğerine dönüşümü aniamamasıydı. 
Böylece örneğin, belli bir zaman süresinde ulusal dev
rimci burjuvaziyle birlikte yürünebilirdi, fakat belli bir 
aşamada, yakında meydana gelecek olan değişimleri 
önceden kestirmek gerekliydi...

3. Bu yanılgı yüzünden partimiz bazen kitle hareketine 
engel, toprak devrimine engel ve işçi hareketine engel 
rolü oynadı.

Doğal olarak Çin Komünist Partisi’nin ve Çin proletar
yasının yenilgisine katkıda bulunan önemli ağır yanılgı
lar bunlardı. Bir dizi yenilgiden sonra parti oportünist 
hataiannı oldukça büyük bir çabayla düzeltti. Fakat ge
nellikle olduğu gibi, bu kez de bazı yoldaşlar karşıt 
uca düştüler; Ayaklanmayı yeterince ciddi bir biçimde 
hazırlamadılar ve hiç kuşkusuz, darbeci eğilimler en 
kötü türden maceracılık gösterdiler.

Çin devriminln günümüzdeki durumunu, büyük bir 
aşamanın -bu aşama boyunca devrim dalgaları çok yük
seğe çıktılar- tamamlanması ve temel görevi kitlelerin 
toplanması, güç biriktirme ve yeni güçlü bir devrimci 
atılıma hazırlık olan yeni bir aşamanın başlaması olarak 
değerlendiriyoruz. •

Proletaryanın Hegem onyasını 
Y aratm ak

Komünist Enternasyonal Yürütme Komitesi 
Prezidyumunun, 26 Ağustos 1931’de Çin 

Komünist Partisi'nin Görevleri Üzerine Kararından 
alıntılar:

Üstte: Kızıl Siyasi Ûslerde gündelik hayatı karakterize 
eden b ir ağaç baskı. Altta: Zhu Eniay ve karısı Çin 

Devrimi'ni baştan sonra izleyen Edgar Snow ile 
birlikte.

... Proletarya hegemonyası ve devrimin muzaffer geli
şimi, ancak Çin Komünist Partisi'nin yalnızca politik 
çizgisiyle değil, aynı zamanda bileşimiyle de ve bütün 
yönetim kurumlarında işçilerin rol oynaması koşuluyla 
sağlanabilir. İşçiler arasındaki en iyi unsurların çekin
meden, sistemli olarak ve aynı zamanda ivedilikle parti 
üyeleri olarak alınması, bütün parti hücreleri ve komite
lerinin en önemli politik görevlerinden biri haline gelme
lidir. Çin Komünist Partisi taban örgütlerini büyük ve 
çok büyük fabrikalara sokmalıdır. Parti örgütleri ülkenin 
bütün büyük merkezlerinde yeniden düzenlenmeli ve 
güçlendirilmelidir. Partinin, fabrikalardaki parti üyesi 
gruplarla kaybedilmiş olan ilişkileri en kısa sürede yeni
den kurma zorunluluğu vardır, bu gruplar çoğunlukla 
mücadeleyi yıllarca yönetim olmadan ve parti örgütle
riyle ilişki olmadan yürütmeyi sürdürdüler.

Parti merkez komitesi, fabrika komitelerinin rolünü 
partinin tüm yaşamında olanaklı olduğu bütün ölçüde 
arttırmalıdır. En iyi parti emekçileri fabrika komitelerine 
ayrılmalı ve bu komitelerin çalışmaları bütün parti örgüt
leri için bir model haline gelmelidir...

... Toprak devrimi, anti emperyalist niteliğini her ge
çen gün daha açıkça gösteriyor... Emperyalizme karşı 
ve onjın Çin’deki politik ve ekonomik konumunu orta
dan kaldırmak için mücadelede köylülüğün başlıca kitle
leri proletaryanın yönetiminde başkaldırıyoriar ve kendi 
savaş deneyimleriyle, ülkenin emperyalizmden kurtul
madan toprak devriminin zaferinin olanaksız olduğuna 
inanıyorlar.

Devrimci hareket içinde proletaryanın yönetici rolü 
güçleniyor. Proletarya partisi, Çin Komünist Partisi, sov- 
yetlerin tek yönetici partisi, işçilerin ve köylülerin tek 
lideridir. Proletarya hegemonyası devlet iktidarının un
surları arasında güçleniyor ve proletarya diktatörlüğüne 
yönelik bir embriyon ve bir geçiş dönemi oluşturuyor.

... Aynı zamanda, Çin’in sosyalist bir gelişme yoluna 
geçmesi için koşulların yaratılması ve pekiştirilmesi mü
cadelesi, olanaklı olduğu bütün ölçüde Sovyetierin ve 
Kızılordu'nun kara üssünün genişletilmesini, karşı
devrimin silahlı kuvvetleri üzerinde zaferlerini ve Çin'de 
belirleyici bir öneme sahip bir toprak parçası üzerinde 
Sovyet iktidarının kurulmasını gerektirir.

Çin’in devlet olarak birleştirilmesini yalnız Sovyet dev
rimi başarabilir. İşçi ve köylü hareketlerinin birliği, bü
yük proletarya merkezlerinde karşı-devrimci iktidann 
yıkılması ve Sovyet iktidannın kurulması- bütün bunlar, 
yeni ve muazzam işçi ve köylü tabakalannı devrime 
sokacak, proletaryanın hegemonyasını kat kat sağlam
laştıracak (komünist partisinin toplumsal bileşimini kök
lü biçimde düzeltecek, proletarya kitlelerinin Sovyetie
rin doğrudan inşasına katılmalannı sağlayarak, Sovyet
ler ve Kızılordu için çok sayıda proleter kadro yaratarak, 
hareketi merkezileştirerek) ve bununla merkezi sovyet 
hükümetine, gerçekten Çin'in bütününe, ulusun bütü
nüne yayılan bir güç ve anlam verecektir. •

Çin D evrim in in  Bilanfosu ve  
P ersp ektifle ri, Doğu 

Ü lkelerine  ve  Kpmünist 
Enternasyonal'e  Ö ğrettik leri

TROCKİ

VI. kongreden önce yayınlandığı şekliyle Komünist 
Enternasyonal program tasarısının, Troçki 

tarafından sürgünde kaleme alınmış ve kendisi 
tarafından kongreye gönderilmiş eleştirisinden 
alıntılar. Troçki burada, az gelişmiş ülkelerde 

burjuvazi ile her tür ciddi ve sürekli İşbirliğinin 
olanaksızlığı konusunda ve köylülüğün özerk' bir 

devrimci eylem yürütmedeki yeteneksizliği 
konusunda düşüncelerini geliştiriyor,

... Program tasarısı şöyle diyor:

“ (Sömürge ülkelerin yerli burjuvazisi ile) geçici anlaş
malar, ancak bu burjuvazinin, işçilerin ve köylülerin 
devrimci örgütlenmesine engel olmadığı ve emperyaliz
me karşı gerçek bir savaş yürüttüğü ölçüde kabul edile
bilir...

... Burjuvaziyle her tür anlaşmanın, ayrı, pratik, alına
cak önlemlerle sınırlı, öngörülen her duruma uyarlanmış 
anlaşmanın tek “ koşulu", örgütleri ve bayrakları ne 
dolaylı ne de dolaysız olarak, ne bir gün ne de bir 
saat için karıştırmamaktan, kızılı maviden ayırmaktan 
ve burjuvazinin, emperyalizme karşı gerçek bir savaş 
yürütmeye ve işçilere ve köylülere engel olmamaya ha
zır ve bu yetenekte olduğuna hiçbir şekilde inanmamak
tan ibarettir. Bizi hiçbir şekilde bağlamayan, politik açı
dan bizi hiç bir şeyle yükümlü kılmayan salt pratik anlaş
maların, eğer bu belli bir anda avantajlıysa şeytanın 
ta kendisiyle imzalanabileceği uzun zamandan beri söy
lendi. Fakat aynı zamanda bu vesileyle şeytanın hıristi- 
yanlığı genel olarak benimsemesini ve boynuzlarını işçi-
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lere ve köylülere karşı değil de salt dindarca İşler İçin 
kullanmasını İstemek saçma olur. Böyle koşullar açıkla
yarak, aslında artık şeytanın avukatları olarak işlev gö
rür ve şeytandan, kendisinin tanıtıcıian olmayı isterdik...

... Lenin, ezilen burjuva ulusu, ezen ulustan kesinlikle 
ayırmak gerektiğini öğretiyordu. Bu öğretiden, olağa
nüstü önemde sonuçlar çıkar, örneğin emperyalist ve 
sömürge ülke arasındaki bir savaş durumunda. Bir pasi- 
flste göre, bu savaş heriıangi bir savaşa i>enzer; bir 
komüniste göre ise sömürge bir ulusun emperyalist 
bir ulusa karşı savaşı burjuva-devrimci bir savaştır. Böy- 
iece Lenin, ulusal kurtuluş tıareKetlerini, sömürge ayak
lanmalarını ve ezilen uluslann savaşlannı, burjuva de
mokratik devrimlerin özelde de 1905 Rus burjuva de
mokratik devriminin düzeyine çıkanyordu. Fakat Lenin, 
ulusal kurtuluş savaşlannı İliç de demokratik burjuva 
devrimlerinin üzerine koymuyordu. Lenin, ezilen ülke
nin burjuvazisi ve ezen ülkenin burjuvazisi arasında 
aynm yapılmasını istiyordu. Fakat lıiçbir yerde, bu soru
nu, ulusal özgürlük için savaş çağında sömürge ya da 
yan-sömürge bir ülkenin burjuvazisinin, bir demokratik 
devrim aşaması sırasında sömürge olmayan bir ülkenin 
burjuvazisinden daiıa ilerici ve daha devrimci olması 
gerektiğini ileri sürerek açıklamadı...

Olaylan, sanki sömürge boyunduruğu olgusundan ulu
sal burjuvazinin kesinlikle devrimci niteliği çıkarmış gibi 
sunmak, mutlakiyetçi ve feodal baskıdan kesinlikle Rus 
burjuvazisinin devrimci niteliği sonucuna vaniması ge
rektiğini düşünen menşevizmin temel hatasını karşıt 
yönde yansıtmaktır...

... Son üç yıl boyunca meydana gelen Çin oiayiann- 
dan çok önceleri Marksistler için (şimdi ise bu bir köre 
biie açıkça gözükmelidir), şu açık bir olguydu: Çin iç 
yaşamının doğrudan etmeni olarak yabancı emperya
lizm, Çin Milyukov’lannı ve Kerenskiy’lerini son tahlil
de, Rus örneklerinden daha da kalleş hale getiriyor. 
Partimizin henüz ilk bildirisinin, ne kadar Doğu'ya doğru 
gidilirse ve burjuvazi ne kadar aşağılık ve kalleş hale 
gelirse, proletaryaya düşen görevlerin de o kadar büyü
yeceğini açıklamış olması boşu boşuna değildir. Bu tari
hi “yasa" Çin’de de tamamıyla uygulanıyor...

... (Çin’de bulunan) büyük ve orta toprak mülkiyeti, 
yabancı emperyalizm de dahil olmak üzere şehirlerin 
kapitalizmiyle en sıkı biçimde birbirine geçiyor. Çin’de, 
burjuvaziye karşı koyan, köylü soylulan tabakası yok
tur. Köylerde en yaygın, en ortak ve en çok kin duyulan 
sömürücü, şehirlerin mali kapitalizminin ajanı olan kulak- 
tefecidir.

Aynı zamanda toprak devriminin de, anti-burjuva ol
duğu k ^ a r anti-feodal bir niteliği vardır. Toprak mülki
yetine karşı kulağın, orta ve yoksul köylülerle ve çoğun
lukla onlann başında yürüdüğü Ekim devrimimizin ilk 
aşamasına benzer bir aşama Çin’de olmayacak ya da 
hemen hemen hiç olmayacaktır. Bu ülkede toprak devri
mi bundan böyle, yalnızca az sayıdaki köylü soylulara 
ve gerçek bürokratlara karşı değil, aynı zamanda kulağa 
ve tefeciye karşı da ayaktanma anlamına geliyor ve 
gelecektir. Eğer yoksul köylü komiteleri bizde Ekim dev
riminin ancak ikinci aşaması sırasında, 1918 ortalanna 
doğru ortaya çıktıysa, Çin’de tersine, hangi görünüm 
altında olursa olsun, toprak hareketi yeniden doğduğu 
anda sahneye çıkacaklardır. “ Kulaklardan kurtulma’’ 
Çin'de Çin .Ekim'inin ilk adımı olacaktır, ikinci değit.

... Rus devriminde “ Ekim” çıkışını belirleyen aynı 
nesnel, tarihi ve sosyal nedenler, Çin'de daha da sert 
ttir görünüm altında karşımıza çıkıyor. Bir yandan Çin 
burjuvazisinin yabancı emperyalizmle ve onun askeri 
aygıtıyla doğrudan bağlı olmasından, diğer yandan ise 
Çin proletaryasının başlangıçtan itibaren Komünist En- 
temasyonal'ie ve Sovyetier Birliği ile ilişki kurmasından 
dolayı, Çin ulusunun burjuva ve proletarya kutuplan 
■denebilirse Rusya'dakinden daha da zıttırlar. Sayısal 
açıdan Çin köylülüğü, Rus köylülüğünden yine oldukça 
üstün gelen bir kitledir. Fakat dünya çapındırici çelişkile-

IJstte: 1937’de Şangay’ın Japonlarca 
bombalanmasmdan sonra b ir sokak görüntüsü. Altta: 

1938’de Hankov’da günlük hayattan b ir kesit.

rln kıskacında bulunan Çin köylülüğü -yazgısı şu ya 
da bu anlamda bu çelişkilerin çözümüne bağlıdır- yöne
tici bir rot oynamakta Rus köylülüğünden daha da yete
neksizdir.

Üçüncü Çin devriminin bu temel ve tartışma götürmez 
ilk toplumsal ve ekonomik ürünleri, yalnız devrim için 
demokratik diktatörlük formülünü hiç bir yeniden gün
deme gelme umudu taşımaksızın, geçerliliğinin kalma
dığını değil, aynı zamanda üçüncü Çin devriminin, Çin'
in büyük gecikmesine rağmen daha doğrusu Rusya'ya 
göre gecikmesi yüzünden "demokratik’’ aşama geçir
meyeceğini gösterdi; bu aşama Ekim devriminde oldu
ğu gibi (Kasım 1917-Temmuz 1918) ancak altı aylık bir 
aşama olacaktır, başlangıçtan itibaren şehirlerde ve köy
lerde büyük alt üst oluşu ve özel mülkiyetin alaşağı 
edilmesini gerçekleştirmek zorunda kalacaktır...

...Proletarya ne denli gençse, köylülükle yakınlık 
“ bağlan" da o denli yeni ve sıkıdır, oluşturduğu nüfus 
oranı ne denli büyükse, her tür “ çift partili’’ politik 
alşimiye karşı savaşta o denli önem kazanır. Doğu’da 
işçi ve köylü partisi düşüncesi, sadece gülünçtür, bo-

ğu’da bu düşünce... kötüdür. İşçi ve köylü partisi, bur
juvazi için bir temel, bir siper, bir tramplenden başka 
bir şey olamaz...

Köylülük, kendi tarihi ve yaşadığı koşullar nedeniyle 
bütün sınıflar içinde en az uiuslararası olanıdır. Ulusal 
özgünlük diye nitelendirilen şey, temel kaynağına tam 
da köylülük içinde sahiptir. Köylülük, o da köylülüğün 
yalnızca yan-proleter kitleleri, uluslararası yola ancak 
proletaryanın yönetiminde sokulabilir...

Ne olursa olsun tartışılmaz oian bir sonuç vardır: Bul
garistan, Polonya, Romanya, Yugoslavya (yani bütün 
geri ülkelerin) “ köylü" partilerinin deneyimi, bizim eski 
sosyalist-devrimcilerimizin deneyimi ve Komintan’ın ya
kın geçmişi (yaralar henüz kabuk bağlamadı), ileri ülke
lerin ikincil derecedeki deneyimleri özellikle Birleşik Dev- 
letter’deki La Folette-Pepper deneyimi, kapitalizmin ge
rileme çağında, hâlâ, özgül değerlerine sahip, devrimci 
anti-burjuva köylü partilerin ortaya çıkmasını beklemek 
için, kapitalizmin yükselme çağı sırasındakinden daha 
az nedenlerin bulunduğunu kesinlikle gösteriyor.

“Şehir köye eşit olamaz. Köy, bu çağın tarihsel koşui- 
iannda şehre eşit olamaz. Kaçınılmaz olarak şehir köyü 
peşinden sürükler. Kaçınılmaz olarak köy şehri İzler. 
Sorun yalnızca “ şehir sınıflan" arasında hangi sınıfın 
Aöyü peşinden sürükleyebileceğini bilmektir.” •

DevHm ct Savaşın  
A cil Sorunları

HUA FU (OTTO BRAUN)

Alman komünisti Otto Braun, 1930'lu yıllarda, 
Çin'de Komintern ajanı olarak faaliyet gösterdiği

sırada, Hua Fu adıyla devrimci yayın organlarında 
makaleler yayınladı, ilişikte, orijinali Braun 

tarafından Rusça yazılarak Çinceye çevrilen,
Nisan 1934'de yazılmış olan ilk makaleden bir 

parça.

Merkez Sovyet Bölgesinin Kızıiordusu Guomindang 
birliklerine karşı başanlı savaşlar yaptı ve pekçok büyük 
zaferler elde etti. Bu zaferler düşman kollannın kuşatıl
masıyla, arkalardan gerilla saldınlarının başanlı kombi
nasyonuyla elde edildi. Bu devrimci güçlerin temel avan
tajını açıkça göstermektedir; hızlı hareket edebilme ye
teneği, eylemlerin kararlılığı ve cesur şaşırtıcı saldınlar.

Düşman geçmişte aldığı birkaç dersten daha fazlasına 
katlandı. Onun şimdiki “ cezalandıncı seferi” daha ön
ceki seferberliklerden temelde aynşmaktadır. Strateji 
açısından düşman tamamıyla önceki amacını reddet
miştir: Hızla savaşı kesin bir sonuca ulaştırmak. Şimdi
o yavaş yavaş insan ve maddi kaynakianmızı tüketmeye 
çalışıyor. Bu amaca ulaşmak için kendi özel taktiklerini 
takip ediyor. Bu taktiğin temel özelliği, “ Blackhous sa
vaş planı” ndan oluşmasıdır. Bu plan savaştaki hızlı ha
reket etme yeteneğimizi kırmak ve Kızılordu'nun temel 
silahlı güçleriyle onun gerisinde savaşan gerilla blriikle- 
ri arasındaki bağı koparmak için sonunda Sovyet bölge
sini abluka altına almayı amaçlamaktadır. Sonuç olarak, 
Sovyet tjölgesinin ve onunla birlikte Kızılordu’nun etra
fına istihkamlardan sıkı bir ağ örüldü. Düşman, modem 
savaş teknolojisiyle (makinalı tüfekler, havan topları, 
ağır silahlar) donanmış durumdadır, savaş alanında güçlü 
silahlara yönelmektedir, zayıf piyadesini hava gücüyle 
desteklemekte ve güçlendirmektedir.

Bu düşman taktiği karşısında, geçmişte uyguladığı
mız gerilla savaşının basit metodlannın yeterli olmadığı 
açıktır. Düşmanın uyguladığı yeni taktiğe rağmen kesin 
bir zafere ulaşmak için, Kızılordu modem askeri savaş 
prensiplerini iyice öğrenmeli ve uygulamalıdır. Ordu
muz daha önceki basit avantajiannı korumalı ve aynı 
zamanda onlan yeni savaş metodlarıyla zenginleştirme-
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H, varolan şartlar altında yeni taktik temel de aşağıdaki 
üç temel prensipten meydana gelmelidir.

Gerilla eylemlerini sürdürmek için, görevleri düşman 
güçleriyle kontak kurmak, onları zayıflatmak ve dağıt
mak olan birkaç savaşçı grup dışarıya gönderilir. Onla
nn eylemleri düşmanın gerisinde ve kanatlarında ope
rasyon yapan, arasında gezinen, fakat aynı zamanda 
onunla göğüs göğüse çarpışan yerel birimlerle koordi
nen çalışmalıdır. Bu önemli görevi sadece halkın deste
ğiyle ve sadece tüm savaş eylemlerinde en yüksek ba
ğımsızlık ve inisiyatif, hareketlilik ve kararlılık gösterdik
leri zaman tamamlayabilecekler. Gerilla eylemleri sıra
sında bu savaşçı gruplara açık savaş alanında düşman 
birliklerinin arasındaki bağlantıları koparmak olduğu gi
bi, yolların, düşman yapılarının ve istihkâmların tahribi 
gibi görevler de verilecektir.

(...) Kendi biriiklerimizle düşman biriikleri arasındaki 
faaliyetler barış zamanında olduğu gibi sürmelidir. İhti
yacımız olan şey, özellikle alt düzeylere ilişkin siyasi 
çalışma yöntemleridir. Bu konuda yapmamız gereken 
daha pek çok şey var. Silahlanmada olduğu gibi, elimiz
deki bütün olanakları idareli kullanmalıyız. Özellikle cep
hane, koşullar olgunlaşmadan dağıtılmamalıdır. Ateşli 
ve diğer silahlara gereken İhtimam gösterilmelidir. Bu 
konuda da üzerimize düşen daha pek çok şey vardır. 
Savaşın yeni koşulları kızıl komutanlarımızdan her za
mankinden daha fazla karariilık ve cesaretli karariar l>ek- 
liyor. Koşulları kısa zamanda ve kesin ölçülerde değer
lendirebilmen, düşman biriikleriyle kendi asker gücü
nün sayısını oranlayabilmelidir. Bulunulan alanı değer- 
iendirebiimeiidlr. Ancak bu şekilde cesaretli karariar 
alabilecek kapasitede olur ve bunları duraksamadan uy
gulayabilirler. Komutanlarımızın bireysel kahramanlık ve 
cesaretlerine ortak değeriendirmeyle ve taktik hünerii- 
iikie karar verebilmeleri daha akılcıdır. Bunda başarısız
lığa uğrariarsa modern savaş karşısında birliklerini ida
re edemezler ve bu nedenle savaş alanlarında ses geti
recek esnek manevralar yapamazlar.

Siyasi kadrolar da aynı ölçülerde değişen koşulları 
anında değerlendirebilip mücadelenin geliştiği çetin şart
lara uyum sağlayabilmelidir. Askeri taktik ilkeleri konu
sunda tecrübe edindiklerinde, savaş alanlarındaki zafe
re yardım edeceklerdir. Küçük çarpışmalara kapılarak 
tecrit olup kendilerini bulutlar üzerinde kaybetmekten 
kurtulacak ve kaçınacaklardır. Devrim ve Savaş dergisi 
Kızıl komutanlarımızın ve siyasi kadrolarımızın daha ileri 
eğitim ve öğrenimine yardım etmek için çıkmaktadır, 
bunun sayesinde onlar modern taktik ve doğru siyasi 
çalışma yöntemlerinde ustalaşarak Kızılordu’nun olduk
ça (liteilkli kadrolarına dönüşeceklerdir. Komutanlarımı
zın ve siyasal kadrolanmızın çoğu eski Kızılordu erleri
dir. Onların sistematik eğitim alma şansları olmadığın
dan kendi çarpışma deneyimlerine başvurmak zorunda
dırlar. Devrim ve Savaş dergisi onları sadece kendi 
Kızı/ordu’muzun değil, bütün diğer devrimci savaş de
neyimlerinden, özellikle Sovyetler BirilğI'ndeki üç savaş 
deneyiminden çıkan derslerin bilgisiyle sllahlandırmalı- 
dır. Komutanlarımızı işbirtiğine davet ediyoruz. Böylece 
bu işi daha güzel gerçekleştireblliriz. Sadece Kızılordu'- 
muzdaki askeri ve siyasi İşlerimize ilişkin ilkelerimizi 
günlük deneyimlerimize kattığımız zaman kadrolarımız 
için yeni ve daha iyi eğitim yöntemlerini geliştirmemiz 
mümkün olacaktır. •

Ölüm ve V erg iler
EDGAR S N O W

Çin Devrimi’ni sürekli izleyen ve devrimci 
hareketçe de itibar gören Amerikalı gazeteci'
Edgar Snow’un 1936’daki bir yazısından...

(...) Yirmi üç yaşındaydım. “ Doğu’nun göz 
kamaştırıcılığım” görmeye gelmiştim sanırım. Kendimi 
bir maceraperest olarak görüyordum ve Suiyuan yolcu-
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(jstte: Komintern’/n yaym organı Correspondance 
International'in b ir sayjsı. Ortada: Çin Komünist Partisi 

Mertcez Komitesi üyeliği yapan Wu Youzhang. Altta: 
1940'iarda yapılmış tahta baskı, köylüleri Kızılordu 

saflarına kazanmayı amaçlıyor.

luğuna bu yüzden başlamıştım. Fakat hayatımda ilk defa 
yiyecek hiçbir şeyleri olmadığı için ölen insanlaria orada 
karşılaştım. Sulyuan’da geçirdiğim o kâbus dolu günler
de erkek, kadın, çocuk binlerce İnsanın gözlerimin önün
de açlıktan öldüklerini gördüm.

Açık yürekli, çalışkan, kanunlara saygılı ve hiç kimse
ye zararı dokunmayan bir insanı, bir aydan l>eri hiç 
bir şey yememiş durumda gördünüz mü? İnsana işken
ce veren bir durum. Yavaş yavaş ölen vücudu büzülmüş 
kıvrımlar halinde sarkar; vücudundaki kemikleri teker 
teker sayabilirsiniz; gözleri görünmeyen bir noktaya ta
kılı kalır ve yirmi yaşlarında bir genç bile olsa bir koca- 
J(an gibi kendini sürüyerek hareket eder. Eğer şanslıysa 
çok zaman önce karısını ve kızlarını satmıştır. Sahip 
olduğu her şeyi de satmıştır; kendi evinlh kerestelerini 
ve elbiselerinin çoğunu. Hatta namusunun son kırıntıla
rını bile satmıştır ve kavuran güneşin altında İleri geri 
sallanır durur. Kurumuş zeytin çekirdekleri gibi sarkan 
testisleri, onun bir zamanlar İnsan olduğunu hatıriatan 
çirkin bir şakadır.

Bükülmüş ve Şeklini kaybetmiş bedenleriyle, çarpık 
kemikleriyle, incecik dallar gibi duran küçük kollarıyla 
ve bir yumru gibi çıkmış, ağaç kabuğu ve talaş dolu 
morarmış karınlarıyla çocuklar daha içler acısı durum
dadır. Kürek gibi incelmiş kalçalarıyla, büzülmüş torba 
gibi duran göğüsleriyle ölümü bekleyen kadınlar köşe
lerde yığılıp kalmışlar. Fakat buna rağmen fazla kadın 
ve kız yoktur. Çoğu ölmüş veya satılmıştır.

Bu dehşetli ve korkunç şeyleri abartarak anlattığımı 
sanmayın. Bunlar kendi gözlerimle gördüğüm ve asla 
unutamayacağım şeyler. Çin’de milyonlarca insan açlık 
yüzünden öldü, bugün hâlâ daha blnlercesl o şekilde 
ölmektedir. Sarutsl’nin caddelerinde ve köylerde henüz 
soğumamış cesetler gördüm. Açlık ve hastalık kurban
larının düzineler halinde gömüldüğü sathi mezarlara ta
nık oldum. Yine de bunlar beni en fazla sarsan şeyler 
değildi. Beni mahveden şey, onları savunan silahlı mu
hafızlarıyla büyük vurgunlar yapmış zengin insanların, 
pirinç stokçularının, buğday stokçularının, tefeci bezir
ganların ve toprak ağalarının hâlâ bulunmasıydı. Beni 
sarsan şey, devlet erkânının bar kızlarıyla dansedip eğ
lendikleri şehirlerde tahıl ve yiyeceğin ayiardir bulun- 
masıydı; Bel|lng, Tianjin ve başka yerde daha çok dış 
yardımlaria Kıtlık Komisyonu tarafından toplanılan, fa
kat kıtlığm hüküm sürdüğü bölgelere gönderilemeyen 
binlerce ton buğday ve akdarı bulunuyordu. Niçin gön- 
derilemedi? Çünkü kuzey-batıda tüm lokomotif ve va
gonlarını ellerinde tutmak isteyen ve hiç birinin doğuya 
gitmesine izin vermeyen militaristler bulunuyordu. Do
ğuda da lokomotif ve vagonların hiç birini batıya, açlık
tan ölen insanlara dahi göndermeyen diğer Guomin
dang generalleri bulunuyordu. Onların rakiplerinin elle
rine geçmesinden korkuyorlardı.

Bu kıtlık tüm şiddetiyle sürerken. Komisyon kuraklık
tan çatlamış bazı topraklara su götürmek üzere Ameri
kan fonlarıyla büyük bir kanal inşa etmeye karar verdi. 
Hükümet onlara her türiü yardımı yaptı ve hızla sulana
cak tüm arazilerden dönüm başına birkaç sent almaya 
başladı. Bir akbabalar komesi bu ülkenin başına çörek
lenmişti ve ödenmemiş vergiler veya çok az para karşılı
ğında açlıktan kırılan çiftçilerin ürünlerine el koyuyorlar
dı ve onları mülk sahipleri ve yağmuriu günlere hazır 
etmek için ellerinde tutuyoriardı.

Tüm bunlara rağmen o İnsanların büyük çoğunluğu 
hiç bir protesto eylemi yapmaksızın ölüp gittiler.

“ Niçin ayaklanmıyorlar?” diye kendime sordum. “On
ları vergllendirebilen fakat besleyemeyen,;topraklarına 
el koyabilen fakat bir sulama kanalını onaramayan al
çaklara karşı niçin büyük bir ordu halinde üstlerine yü
rümüyorlar ve saldırmıyorlar? Veya niçin İJüyük şehirle
ri silip süpürmüyorlar ve kızlarını ve karılarını satın alan, 
dürüst İnsanlar açlıktan ölürken ziyafetlerde kannlarını 
tıkabasa doyuran soysuzların tüm variıklarını niçin talan 
etmiyorlar? Niçin?”
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Onların pasifliği lıeni tamamen iıayrete düşürdü. Bir 
süre için İliç bir şeyin bir Çinliyi döğüştüremeyeceğini 
düşündüm.

Yanıldım. Çin l<öylüsü pasif değil; o bir ödieic değil. 
Ona bir yöntem, bir örgüt, lideriilc, çalışılabilir bir prog
ram, umut ve silaiı verildiğinde, savaşacal(tır. Komüniz
min Çin’de gelişmesi bunu ispatladı. Bundan dolayı 
yuicandaid geçmiş i<arşısında Itomünistierin özellikle ku
zeybatıda popüler olmaları bize şaşırtıcı gelmemeli. O 
bölgede komünistlerin istemleri, Çin’in her yerindeki 
köylü kitleleri için istedikleri temel ilerlemelerden farklı 
değildi. •

Nian Uzun Süreli B ir Savaş?
M A O  ZEDONG

Mao'nun Yenan Japonya’ya Karşı Direnme 
Savaşını inceieme Derneği'nde 26 Mays-3 

Haziran 1938 tarihleri arasında yaptığı 
konuşmadan bir bölüm.

Şimdi uzun süreli savaş meselesini inceleyelim. “ Ni
çin uzun süreli bir savaş?” sorusuna verilecek doğru 
cevap, ancak Çin ile Japonya arasındaki temel zıtlıkların 
tümüne dayanılarak bulunabilir. Mesela, biz yan-sömürge 
ve yan-feodai bir ülke olduğumuz halde, düşman, güçlü 
bir emperyalist devlettir demekle yetinirsek, millî esaret 
teorisine saplanma tehlikesiyle karşı karşıyayız demek
tir. Çünkü, ne teoride ne de pratikte, hiç bir mücadele, 
sadece güçlü olanın karşısına zayıf olanı koymakla uzun 
süreli olmaz. Bir mücadele, sadece küçük olanın karşı
sına büyük olanı çıkarmakla, gerici olanın karşısına ileri
ci olanı çıkarmakla ya da çok yardımın karşısına az 
yardımı koymakla da uzun süreli olmaz. Küçük bir ülke
nin büyük bir ülke tarafından ya da büyük bir ülkenin 
küçük bir ülke tarafından ilhakı sık sık rastlanan bir 
şeydir. Güçlü olmayan ilerici bir ülkenin büyük ve gerici 
bir ülke tarafından yok edilmesi sık sık rastlanan bir 
şeydir ve aynı şey, ilerici olduğu halde güçlü olmayan 
her şey için de geçerlidir. Desteğin çok ya da az oluşu, 
önemli ama ikinci derecede bir etkendir ve bunun etkisi
nin derecesi her iki taraftaki temel etkenlere bağlıdır. 
Bu yüzden, Japonya'ya Karşı Direnme Savaşı uzun sü
reli bir savaştır dediğimiz zaman, vardığımız sonucu 
her iki tarafı etkileyen bütün etkenlerin karşılıklı ilişkile
rinden çıkarıyoruz. Düşman güçlü, biz ise zayıfız ve 
esaret tehlikesi vardır. Ama başka açılardan, düşmanın 
zaafları, bizim üstünlüklerimiz vardır. Bizim çabamızla 
düşmanın üstünlükleri azaltılabilir ve zaafları artırılabi
lir. Öte yandan yine kendi çabalarımızla bizim üstünlük
lerimiz artırılabilir ve zaaflarımız giderilebilir. Dolayısıy
la, düşmanın eninde sonunda yenilecek ve tüm emper
yalist sistemin çöküşünü önleyemeyecek olmasına kar
şılık, biz nihaî zaferi kazanabilir ve esaretin önüne geçe
biliriz.

Düşmanın bir yönden üstünlüğü ve bütün diğer yön
lerden zaafları olduğuna ve bizim yalnız bir yönden 
zaafımız ve bütün diğer yönlerden üstünlüklerimiz oldu
ğuna göre, bu durum bugün neden bir denge yaratma
mıştır da, tam tersine düşman için bir üstünlük, bizim 
içinse bir zayıflık yaratmıştır? Meseleyi ijöylesine biçim
sel bir yönden ele alamayacağımız açıktır. Aslında, düş
manın gücüyle bizim gücümüz arasındaki eşitsizlik şu 
anda o kadar büyüktür ki, düşmanın zaafları henüz art
mamıştır ve şimdiki halde güçlülüğünü silip atacak ka
dar artmasına da imkan yoktur. Bizim üstünlüklerimiz 
ise, henüz gelişmemiştir ve bugün için zayıflığımızı gi
derecek kadar gelişmesine de imkan yoktur. Bu yüzden, 
şimdilik denge değil, ancak dengesizlik olabilir.

Direnme Savaşında ve birleşik cephede sebat etmek
te gösterdiğimiz çabalar, bizim zayıflığımıza ve daha 
kötü durumda olmamıza karşılık düşmanın güçlü ve

Üstte: Tong Ciang’daki Komünist Partisi komitesi 
üyelerinden birisinin kokartı. Ortada: Ye Jianying 

(sağda) ve Xu Xiangjian. Altta: Direniş banknottan 
basmak için kullanıian tahta bloklar.

üstün bir durumda olmasını az çok değiştirdiği halde, 
henüz esaslı bir değişiklik olmamıştır. Dolayısıyla, sava
şın belli bir aşaması süresince düşman belli bir ölçüde 
muzaffer olacak ve biz belli bir ölçüde yenilgiye uğraya
cağız. Peki, niçin bu dönemde düşmanın zaferlerinin 
ve bizim yenilgilerimizin ölçüsü kesinlikle sınırlıdır ve 
niçin bu durum kesin zafer ya da kesin yenilgi ile aşıla
maz? Bunun nedeni, birinci olarak, en başından beri 
düşmanın gücüyle bizim zayıflığımızın mutlak değil, nls- 
bî olmasıdır ve ikinci olarak Direnme Savaşında ve birle
şik cephede sebat etmek için gösterdiğimiz çabaların, 
bu nisbiliği daha da güçlendirmiş olmasıdır. Başlangıç
taki durumla karşılaştırırsak, düşman hâlâ güçlüdür fa
kat elverişsiz etkenler onun gücünü, henüz üstünlüğü
nü ortadan kaldıracak derecede olmasa da, azaltmıştır; 
ve aynı şekilde, biz de hâlâ zayıfız ama elverişli etkenler 
bizim zayıflığımızı, daha kötü durumda oluşumuzu de
ğiştirmeye yetecek derecede olmasa da, bir ölçüde gi
dermiştir. Dolayısıyla, düşmanın nisbî olarak güçlü ve 
bizim nisbî olarak zayıf, düşmanın nisbî olarak üstün 
ve bizim nisbî olarak daha kötü durumda olduğumuz 
sonucu çıkmaktadır. Her iki tarafta da, güçlülük ile zayıf
lık, üstünlük ile daha kötü durumda olma, hiç bir zaman 
mutlak olmamıştır. Ayrıca, Japonya’ya karşı direnmede 
ve savaş sırasındaki birleşik cephede sebat etmede gös
terdiğimiz çabalar, düşman ile aramızda iıaşiangıçta mev
cut olan güçler dengesinde daha ileri değişikliklere yol 
açmıştır. Bu yüzden, bu aşamada düşmanın zaferinin 
ve bizim yenilgimizin ölçüsü kesinlikle sınırlıdır ve dola
yısıyla savaş uzun süreli bir nitelik kazanmaktadır.

Ama şartlar sürekli olarak değişiyor. Savaşın seyri 
içinde, doğru askerî ve siyasî taktikler kullandığımız, 
ilke hataları yapmadığımız ve elimizden gelen bütün 
çabayı gösterdiğimiz takdirde, savaş uzadıkça düşma
nın zayıflıkları ve bizim üstünlüklerimiz büyüyecek ve 
bu da kaçınılmaz olarak iki tarafın karşılıklı güçlerindeki 
farklılığı ve iki tarafın karşılıklı durumlarındaki farklılığı 
sürekli olarak değiştirecektir. Yeni bir aşamaya varıldı
ğında, güçler dengesinde, düşmanın yenilgisi ve bizim 
zaferimizle sonuçlanacak büyük bir değişiklik meydana 
gelecektir.

Şimdiki durumda düşman hâlâ gücünü kullanabilir 
ve Direnme Savaşımız henüz düşmanı esaslı bir şekilde 
zayıflatmamıştır. Düşmanın insan gücü ve maddî kay
naklar yönünden yetersizliği, henüz taarruzunu önleye
cek ölçüde değildir; tam tersine bunlar, onun taarruzu
nu hâlâ belli bir ölçüye kadar besleyebilir. Hem Japonya 
içindeki sınıf düşmanlıklarını, hem de Çin milletinin di
renişini şiddetlendiren bir etken olan, düşmanın savaşı
nın gerici ve barbar niteliği, şimdilik düşmanın ilerleme
sini esaslı bir şekilde engelleyecek bir durum yaratma
mıştır. Düşman, uluslararası planda gitgide daha fazla 
tecrit olmaktadır, ama henüz tamamen tecrit olmuş de
ğildir. Bize yardım edeceklerini belirten birçok ülkede, 
mühimmat ve savaş malzemesi ticareti yapan ve kârdan 
başka bir şey düşünmeyen kapitalistler hâlâ Japonya’ya 
büyük miktarda savaş malzemesi sağlamakta ve bunla
rın hükümetleri Japonya’ya karşı pratik tedbirler uygu
layan Sovyetier Biriiği’nln tutumuna katılmakta hâlâ is
teksiz davranmaktadırlar. Buradan da. Direnme Savaşı
mızın çabuk kazanılamayacağı ve ancak uzun süreli bir 
savaş olabileceği sonucu çıkar. Çin’e gelince; on aylık 
direnme süresi içinde askerî, İktisadî, siyasî ve kültürel 
alanlardaki zayıflığında belli bir düzelme olduğu halde, 
düşmanın taarruzunu engellemek ve karşı-taarruzumuzu 
hazırlamak için gerekenleri yerine getirmekten hâlâ çok 
uzaktır. Üstelik, nicelik olarak belli birtakım kayıplar 
vermek zorunda kaldık. Lehimize olan bütün etkenlerin 
olumlu etkileri görülüyor, fakat çok büyük bir çaba gös
termezsek bunlar düşmanın taarruzunu durdurmaya ve 
kendi karşı-taarruzumuzu hazırlamaya yetmeyecektir. 
Ne yozlaşmanın ortadan kaldırılması ve yurt içindeki 
ilerlemenin hızlandırılması, ne de Japon taraftarı güçle
rin dizginlenmesi ve yurt dışındaki Japon aleyhtarı güç
lerin genişlemesi, bugün için henüz gerçekleşmiş değil
dir. Bütün bunlardan, savaşımızın çabuk kazanılamaya- 
cağı, ancak uzun süreli bir savaş olabileceği sonucu 
çıkar. •



Modem Sosyalizm

Çin’de Sosyalizm
Yeni Demokrasi
Yeni Demokrasi Çin Devrimi’nin siyasal teorisiydi. En özlü şekliyle, 1940’da Mao tarafmdan 
kaleme alman aynı adlı makalede açıklanan bu teori, sınıfsal ittifaklar, geçiş dönemi, 
toplumsal yeniden yapılanmanın ana prensipleri gibi önemli konulan içermekteydi.

Öncelikle yeni bir ulusal kültür hedefini ifade eden ve Çin Devrimi’ni dünya devriminin bir 
parçası olarak gören Yeni Demokrasi teorisi, adeta yeni Çin’in bir taslağıydı. Yeni Demokrasi, 
tüm halkın proletarya önderlerindeki ortak diktatörlüğünden oluşacaktı ve amaç doğrudan 
sosyalist bir toplum kurmak değildi. Küçük burjuvazi ve ulusal burjuvazinin yeni toplumda da rolleri 
olacaktı. Mao burada bir basitleştirmeye başvurarak tûm toplumlan üçe ayınyordu: 1) Buıjuva 
diktat6rlüğü altındaki cumhuriyetler, 2) Proletarya diktatörlüğü altındaki cumhuriyetler,
3) Birkaç devrimci sınıfın ortak diktatörlüğü altındaki cumhuriyetler. Çin üçüncü katagorideydi 
ve bunun Sovyet tipi proletarya diktatörlüğünden farklı olduğu vurgulanıyordu. Mao Yeni 
Demokrasi’yi azgehşmiş ülkelerdeki devrimin modeli olarak görüyordu. Bu devrimin siyasal 
örgütlenme biçimi her kademede örgütlenmiş halk toplantılanydı. Bunlar her düzeyde kendi 
hükümet organlarını seçerlerdi. Ekonomik alanda altyapı, bankacılık, dış ticaret ve önemli 
sektörler devlete aitti. Ancak kapitalist mülkiyet kaldınimıyordu. Tanmda ise kolektifleşme 
değil eşitlenme öngörülmekte, feodal mülkiyet sona erdirilirken topraklar köylülere 
dağuılmaktaydı.

İktidann İlk Yıllan

1 Ekim 1949 günü, Çin Halk Cumhuriyeti resmen ilan edildi. Bu formalite ÇKP liderleri ile 
değişik poütik gruplann ulusal mecUsi olan Çin Halkının Politik Danışma Konferansı 
tarafmdan yerine getirildi. Böylece Taiping ayaklanmasından beri, hemen hemen tam bir 
yüzyıldır süren halk ayaklanmalan ve savaşlar dönemi sona ermiş oldu. Ancak yeni iktidann, 
uzun süren iç savaş ve kurtanlmış bölgeler deneylerinde yetiştirdiği kadrolara rağmen, 
hakimiyetini kurması oldukça zaman aldı. Bu arada Kore Savaşı ulusal birliğin 
pekiştirilmesinde önemli bir etken oldu. Parti örgütlerinin tüm kentlere ve kırlık bölgelere 
yerleşebilmesi ve ekonominin istikrara kavuşması da 1954’e kadar sürdü. Aynı yıl geçici 
hükümet daimiye dönüştürüldü ve yeni bir anayasa yapıldı.

İktidarın ilk yıllannda tüm kurumlarda Sovyetler Birliği’nin etkisi göze çarpıyordu. Yönetim 
tarzı, ekonomi, ordu, hukuk, haberleşme ve eğitim alanlannda Sovyet modeU izlendi, hatta 
Sovyetler Birliği’ndekilere benzer binalann inşa edilmesi ile birlikte Beijing birkaç yıl içinde 
Moskova’yı andıran bir görüntü edindi. Ancak Çin yönetimi ile SSCB arasındaki ilişkiler 
hiçbir zaman çok sıcak olmadı. Bunda kuşkusuz ki Yalta Anlaşmasına bağlı olan SSCB’nin 
1949 ilkbahanna kadar Jiang Gaishek ile dostluk ve ittifak anlaşmasına sadık kalmasının rolü 
vardı. Sovyet büyükelçisi Jian Gaishek’e kıta Çin’indeki son sığınakları olan Chengtu ve 
Kvangchou’ya kadar refakat eden tek diplomattı. Bütün bunlara rağmen ÇKP dünya politikasında 
tavrını Sovyetier’den yana belirleyeceğini açıkça ilan etti. Aralık 1949’da Mao hayatında ilk 
kez yabancı bir başkente, Moskova’ya giderek Stalin ile görüşmelere oturdu.

Mançurya Sorunu

İki ülke arasındaki sorunlann başında sınır konusu ve Mançurya geliyordu. Mao, Jiang 
rejiminin imzaladığı hiçbir anlaşmayı tanımayacaklarını belirtmişti. Uzun görüşmelerden sonra 
Mançurya’daki tesislerin Çin’e iadesi kararlaştınidı. Çin de Moğolistan’ın bağımsızlığını onayladı 
ve Sovyeder Sinkiang’ı nüfuz bölgesi olarak görmekten vazgeçtiler. Aynca Çin, acil kalkınma 
programında kullanılmak üzere 300 milyon dolarlık bir kredi aldı. Otuz yıl süreli dosriuk ve 
karşılıklı yardım anlaşması imzalandı. Anlaşmalann onaylanması ancak 1950 sonbahannda 
gerçekleşti, Mançurya tesislerinin iadesi ise 1952’de bitecekken, bu işlem Kore Savaşı 
nedeniyle 1955’e kadar uzadı.

İktidarın ilk yıllannda yeni rejimi en çok meşgul eden bir başka konu ise, Mançurya parti 
şefi olan Kao Kang’ın; burada adeta bağımsızlığını ilan etmiş gibi davranması idi. Kao 
tecrübeli bir gerilla- Üderi olarak 1945’te bölgeye gönderilmiş, sonra da kuzeydoğu bölgesinin 
sekreteri olmuştu. İ949’da ise yerel hükümetin başkanlığına getirildi. Çin-Sovyet görüşmeleri 
başladığı günlerde Kao, Mançurya halkının temsilcileri olarak Moskova’ya giden bir heyet 
aracılığıyla ayn bir ticaret anlaşması imzaladı. Mançurya’nın açık Sovyet etkisi altında olduğu 
bir sırada, Moskova’ya övgüler yağdıran Kao, özellikle Kore Savaşı’nın bu bölgeye taşma 
eğilimi gösterdiği dönemde önemli bir sorun oldu. Kao sorununun çözülmesi ve Mançurya’nın 
tam denetim altına alınması ancak 1954’te mümkün oldu.

Çin Devrimi 20 yıl süren b ir savaştan sonra l<azanıldı. 
Bu savaşın Mao tarafından tayin edilen stratejisi 
herhangi b ir sınıf ya da kesimin, ölesiye bir 
mücadeleye sevkedilecek şekilde hırs ve militanlığının 
kışkırtılmasından çok, ezilen halk içindeki bütün 
kesimlerin çıkarını gözeten b ir cephe oluşturmaktı. 
Böylesi b ir strateji, köylülüğün ve geleneksel toplum 
içersinde emperyalist saldın karşısında kendi hayat 
tarzlarını korumak isteyen diğer kesimlerin 
muhafazakâr güdülerinin devrim için seferber 
edilebilmesini mümkün kıldı. Ancak zafer sonrasında 
Çin’in kendisini içinde bulduğu iktisadi durum 
vahimdi. Sınai üretim 1936’dan 1949’a yüzde 56, 
tarımsal üretim ise yüzde 25 ila 30 oranında 
düşmüştü. Sorun sadece toplam üretim de değildi: 
savaşın yol açtığı bütün kıyıma karşın, toplam üretim 
düşerken nüfus artmaya devam etmişti. Öyle ki,
Ç in'in geleneksel tarımının yüksek verimine karşın, 
nüfus geleneksel yöntemlerle beslenemez hale 
gelmişti. Dolayısıyla, sanayileşme, sırf beslenme
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gerekleri bakımından bile, komünistler için yalnızca 
ideolojik ve pragmatik açıdan merkezî b ir rol oynayan 
bir sorun değil, bütün Çin için b ir hayat memat 
sorunuydu. Oysa Çin, savaş öncesinde bile 
sanayileşmişlik açısından son derecede geri bir 
ülkeydi. Savaşın yol açtığı tahribat hesaba 
katılmadığında bile, 1936'daki toplam üretimle, örneğin 
demir çelik gibi kilit b ir sektörde, kişi başına ABD’nin 
yaklaşık 480, Japonya'nın 47 kiloluk yıllık üretimine 
karşılık, 1949'daki nüfusla Çin'de ancak yılda 3 
kilodan az demir çelik üretilebilirdi. Mao önderliğindeki 
ÇKP'nin en büyük başarısı, devrimi gerçekleştirmeyi 
mümkün kılmış örgütlenme tarzını, ülkenin teknolojik 
geriliğini ikame edebilecek b ir üretici güç haline 
getirebilmesi oldu. İç savaş ve devrim sırasında 
geliştirilmiş ve temelde ikna yöntemlerine dayanan 
birleşik cephe politikalan terkedilmeden, 
emperyalistlerin "coğrafi bir niteleme"den ibaret 
saydıktan Çin, uzunca b ir süre için kendi kendine 
yeterli bir iktisadi sistem haline gelmeyi başardı.

Sosyalist Kuruluşun Başlangıcı

Devrim ertesinde Çin’deki 1949-1952 arasındaki ilk dönemde büyüme oranı yılda yaklaşık 
yüzde 10 idi. Esasen sanayisi çok zayıf bir ülke olan Çin’in, yıllar süren savaşlarla büsbütün 
harap olmuş ekonomisini canlandırmak hiç de kolay değildi. 1949’da yeni iktidara miras 
kalan ekonomik sorunlar sadece tek yanlı bir ekonomik yapılanma ve tanm ekonomisinin 
çökmüş olması değildi. Aynca savaş sonundan itibaren hızla artan ve Guomindang rejiminin 
son nefes borusu görevini gören enflasyon vardı. Aynca tabiî afetlerin ve İç Savaş 
koşullannın yarattığı tahribat da bu sorunlara ekleniyordu. Öncelikle tüm para ve kredi işleri 
denetim alüna alınarak enflasyon önlendi, ulaştırma sektörü yeniden düzenlendi, barajlar 
kullanılır hale getirildi, sanayi işlemeye başladı. Bir tanm reformu gerçekleştirildi, devlet 
sanayi ve ticaretteki denetimini artırdı.

Kırsal kesimde toprak reformu üç temel aşamadan geçti. İlk aşamada toprak agalannm 
arazileri köylülere dağıtıldı, bizzat çalışmalan ve hain olmamalan koşuluyla toprak ağalanna 
da geçimlerini sağlayacak kadar toprak bırakıldı. 1952’ye kadar süren bu aşamadan sonra Çin 
bir küçük üreticiler ülkesi haline geldi. 400 milyon köylü dağıtımdan yararlandı. Ne var ki 
amaç tanmda kolektifleşmeyi sağlamaktı. Bunun için daha ilk aşamada kooperatifler ve 
çalışma ekipleri teşvik edildi. Bu ekipler daha önceleri de geçici olarak örgüdenmiş ve 
sınanmıştı. Özellikle işin yoğun olduğu ekim ve hasat günlerinde genellikle beş hane işgücü,
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çekim hayvanlan ve tanm araçlannı birarada kullanarak çalışmanın hızla tamamlanmasını 
sağlıyordu. Bunlar süreç içinde daimi ekiplere dönüştürülmeye başlandı. Yaklaşık on hane 
hayvanlannı ve tanm aletlerini bir araya getiriyor, yıl boyunca tanm üretimi için birarada 
çalışıyorlardı. Üyeler çalışmalanna göre ödüllendiriliyor ve isterlerse ortak araziden kendi 
paylannı çekerek aynlabiliyorlardı. 1952’de hanelerin yüzde 40’ı bu tür üretim ekiplerine üye 
olmuşlardı. 1949-1952 arasındaki toprak reformu anti feodal bir sınıf mücadelesi ve bir eğitim 
süreci olarak tanmda kolektifleştirmenin maddî temellerini yarattı.

Çin 1949’da ağır sanayiden hemen hemen tümüyle yoksundu. Japonlann işgal sırasında 
geliştirdikleri Mançurya’daki ağır sanayi tesisleri Sovyetler tarafından sökülüp götürülmüştü. 
Anshan’daki çelik fabrikasında Japon işgali döneminde yaklaşık 923 bin ton olan çelik 
üretimi, 1949’da 158 bin tona düşmüştü. Tanmda olduğu gibi sanayide de 1949-1952 arası, 
elde ne varsa işler hale getirmeye çalışmakla geçti. Madenler ve demiryollan işler hale 
getirildi. 1949’da demiryollannın yansı, kömür üretiminin yüzde 80’i, su, gaz, elektriğin yüzde 
57’si yabancılann denetimindeydi. Bunlann geri alınması önemli bir adımdı. Bankalardan, 
Japonlar’dan ve Guomindang'dan ele geçirilen altınlar ve mallar ile, 1949’a kadar yabancılann 
denetiminde olan gümrük gelirleri bir ilk serm^e oluşturdu. Altyapı ve iletişim bir miktar 
tazminat ödenerek devletleştirildi.

1949-52’deki toprak reformu aynı zamanda dev bir yeniden eğitim kampanyasıydı. Milyonlarca 
köylünün okuma-yazmaya teşvik edilmesinin yamsıra, şehirli aydmlann köylere gönderilerek 
ülkenin katı gerçekleri içerisinde kendilerini eğitmeleri de öngörülmüştü. Ne var ki bu amaç 
istenilen şekilde gerçekleşmedi.

Kampanyalar

1949-1953 arasında partinin faaliyeti halkın ideolojik dönüşümüne yönelikti. Her devlet 
kurumunda, her okulda, her işyerinde, her mahallede, her sokakta ve her köyde her aileden 
en az bir kişinin katılımının zorunlu olduğu bilgilendirme ve tartışma toplantılan düzenlendi. 
Hedef mümkün olan en geniş kesimin Marksist eğitiminin tamamlanmasıydı. Tartışmalar 
evrimcilik, Danvinizm, toplumun ve bireyin zihinsel ve fiziki gelişiminde çalışmanın rolü gibi 
konular etrafında sürüyordu. Daha sonralan feodalizm, emperyalizm ve bürokratik kapitalizme 
ilişkin teorik çalışmalar ön plana çıkn. Yeni bir toplumun inşası sorunlan ise en son ele 
alındı.

Bu dönemde çok sayıda gençhk, öğrenci, kadın, mahalle, sokak demeği ve sendikanın 
kuruluşu teşvik edildi. Öte yandan köylüler bir yandan kooperatiflerde örgütlenirken, diğer 
yandan da kurduklan çeşitli demeklerde dayanışma faaliyetlerini sürdürüyorlardı. Bu dönemin 
bir diğer özelliği ise kendi güçlerinin bilincine varmasını sağlamak amacıyla parti kadrolannm 
önderliğinde ve inisiyatifinde çok sayıda miting, gösteri ve toplantı düzenlenmesiydi.

Kitle kampanyalanmn sloganlan oldukça basit ifade edilmişti ve halkın hedeflenen amacı 
kolaylıkla anlamasına yönelikti. Karaborsanın ortadan kaldıniması, böceklerin, farelerin ve 
sineklerin yok edilmesi amacıyla başlatılan kampanyalar devrimci coşkuyu geliştireceği iddia 
edilen motif ve sloganlarla bezenmiş bir halde sürdürüldü.

Karşı Devrimcilerle Mücadele

21 Şubat 1950’de yürürlüğe konulan bir yasayla karşı devrimcilere karşı mücadele başlanldı.
Yıl boyunca geniş çaplı tutuklamalar yapıldı ve kitle davalan açıldı. Basının üçte ikisi bu 
konuya aynidı. Karşı devrimcilerin kimler olduğu ve tespit edildiklerinde neler yapılması 
gerektiği uzun uzun anlatılıyordu. Yazılı basının yamsıra karikatür, resim, fıkra ve hatta 
plastik sanadann ana teması karşı devrimcilere karşı mücadele idi. Bütün kamu 
kuruluşlannda, okuflarda, mahallelerde, fabrikalarda “karşı devrimcileri temizleme komiteleri” 
kuruldu. Bu komiteler gizli servis ve milisle işbirliği içinde çalışıyordu. İhbarlar, keyfi idamlar 
ve geniş çaplı tutuklamalar nedeniyle bir dehşet havası doğdu.

Sadece Şangay’da binlerce kişi tutuklandı. Tutuklananlar onbinlerce izleyicinin önünde, binlerce 
kişilik jüriler tarafindan yargılandılar. Sanıklar tek tek değil, aynı suçu işledikleri gerekçesiyle 
toptan yargılanıyorlardı. Ölüme mahkum edilenler kalabalığın önünde kafalanna kurşun 
sıkılarak derhal öldürüldüler. “Karşı devrimcileri temizleme kampanyası” özellikle ekonomik 
alanda gündeme getirilen uygulamalara karşı açık veya gizli her türlü muhalefeti yok etmeyi 
veya etkisizleştirmeyi başardı.

1951’de başlayan San Fan’m (üç anti-kampanya) esas hedefi yağmalara, bürokratizme ve 
çürümeye karşı mücadele idi. Şehirlerde suistimallere kanşan parti üyelerine karşı bir 
kampanya yürütüldü. Birçok partili rüşvet alıyor, kamu fonlannı zimmetine geçiriyor ve devlet 
denetimindeki kapitalisderle işbirliği yapıyordu. 30 Nisan 1952’ye kadar sûren bu kampanya 
tabanın denetimini, otoritenin tek elde toplanmasının engellenmesini, yukan kademelerle 
kolayca ilişki kurulmasını, eski alışkanhklann giderilmesini yani esas olarak parti ve devlet 
kadrolanm hedefleyerek sürdü.
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LİU SHAQQi 
( 1 8 9 8 - 1 9 7 4 )

Kültür Devrimi sırasında sosyalizme ihanetle suçlanıp 
devlet başkanlığından azledilen Liu Shaoqi, 1898’de, 
Hunan eyaletine bağlı Ning-nsiang’da bir topral( ağası
nın en küçük çocuğu olarak doğdu. Changsha’da orta 
öğrenimini bitirdi. 1918’de Kuzey Çin’de Fransızca eği
timi gördüğü sırada Sosyalist Gençlik Biriiği'ne katıldı. 
Ardından Moskova’da öğrenimine devam etti. Mosko
va’dayken yeni kurulan ÇKP’ye üye oldu.

1922’de, iki yıl kaldığı Moskova'dan Çin’e geri döndü
ğünde Birinci Ulusal Emek Kongresi’nin örgütlenmesi 
çalışmalarına katıldı. Hemen ardından Mao’ya yardımcı 
olarak Hunan Sekreteryasına atandı. Aynı yılın sonlarına 
doğru, Kiangsi-Hunan sınırındaki Anyuan kömür ma
denlerindeki başarılı grevi örgütledi. Bu tarihten itiba
ren işçi hareketlerinin örgütlenmesi ile uğraştı.

Mayıs 1925’de, Bütün Çin Emek Federasyonu’nun baş
kan yardımcılığı ve 1926’da Üçüncü Ulusal Emek Kong- 
resi'nde genel sekreterlik yapmaya başladı. 1927'de Gu- 
omindang ÇKP ayrışması ve ardından Guomindang’m 
ÇKP'y] illegal ilan etmesi üzerine yeraltı çalışmalanna 
katıldı ve ÇKP Merkez Komitesl’ne seçildi. 1928 ortala
rında İŞÇİ Şubesi'nin yönetmeni ve Mançurya Eyalet 
Parti Komitesl’nin sekreterliğini yaptı. 1931’lerden son
ra Çin komünist hareketinin odak noktası şehirlerden 
köylere kaydığında Şangay’da yeraltı örgütlerinde kaldı 
ve Japonların Mançurya ve Kuzey Çin’deki saldırılarına 
karşı düzenlenen ayaklanmalarda görev aldı. 1932’de 
Mao'nun Kiangsi’deki güçlerine katıldı ve Bütün Çin 
Emek Federasyonu’nun bu kez başkanlığını yapmaya 
başladı. 1934’de 6. Merkez Komlte’nin Politbüro’suna 
seçildi. Uzun Yürüyüş’ün ortalarında Mao’nun kuvvetle
rinden ayrılarak, Japonlara karşı daha fazla güç toparla
yabilmek için Beijing’e gitti. 1936’da partinin Kuzey 
Çin Bürosu sekreteri oldu.

1939 ortalarında Parti Genel Merkezi'nde verdiği Nasıl 
İyi Bir Komünist Olunur? adlı derslerle örgütçülükteki 
tecrübesini sergileyen Liu Shaoqi, giderek parti içinde 
önemli teorisyenlerden biri haline geldi.

1943 yılında Halkın Devrimci Askeri Konseyl’nöe baş
kan yardımcısı ve Merkezi Sekreterya'nın sekreteri olan
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Liu, bu sayede Çin’deki Icomünist hiyerarşi içinde en 
güçlü kişi haline geldi. Haziran 1945'de artık Parti’nin 
sözcüsüydü, 7. Parti Kongresinde en kritik konuşmayı 
da o yaptı: “ Parti Üzerine.” II. Dünya Savaşı’nın sona 
erdiği günlerde Mao ile Jlang Gaishek, Zhangking’de 
konuşmak üzere İMİuştuklannda, Liu Hilen başkanlık 
görevini üstlendi.

1 Ekim 1949’da Çin Halk Cumhuriyeti kurulduğunda, 
yeni hükümetin başkan yardımcısı oldu. Kısa sürede 
Çin'in dış politikasında söz sahibi oldu, aynca Çin'in 
Sovyetier Birliği modeline dayalı sanayi gelişim pianlan- 
nı oluşturmakta kilit adam haline geldi. Bu nedenle Çin- 
Sovyet Dostluk Kuruluşu'nun başkanı oldu ve Ekim 
1952'dekl Sovyet 19. Parti Kongresi'ne Çin delegesi 
olarak katıldı.

Ağustos 1954’de 1. Ulusal Halk Kongresi'nde, Daimi 
Komite başkanı seçildi. Etkisi sadece devlet kademele
rinde sınırlı kalmadı, parti içinde de yaygınlaştı, 1956'da 
İkinci adam haline geldi. Mayıs 1958’de 8. Parti Kongre- 
sl’nln ikinci oturumunda, ikinci beş yıllık ekonomik pla
nın genel çizgilerini açıkladı. Mao’nun yerine devlet baş
kanlığı görevini yürüttüğü İleriye Büyük A tılım  sırasın
da, planda hedeflenen sanayileşme hızına yaklaşılama- 
dığı anlaşıldı. Bu nedenle bu politikalara karşı çıkmaya 
başladı ve Mao’nun şiddetle karşı çıktığı politikalannda 
ısrar ederek, çiftçilere özel ekili alanlarda üretim yapma 
izni verme yoluyla tanmı yeniden canlandırmaya çalıştı. 
Aralık 1964’te görev süresi yeniden uzatıldıysa da, 
1966’da ÇKP’nin Merkez Komitesi toplantısında Mao 
ile Lin Biao tarafından burjuva revizyonizmlnl savunmak 
ve kapitalizmi yeniden kurmaya çalışmakla ağır biçimde 
suçlandı.

Ekim 1968’de devlet başkanlığı da dahil olmak üzere 
bütün görevlerinden azledilerek, kurulduğu 1921 yıhn- 
dan beri üyesi olduğu ÇKP'öen atıldı. Çin'deki devrimci 
mücadeleyi “zamansız ve maceracılık” olarak niteleyen 
Liu, Çin’in Hruşçov’u olarak suçlandı.

LİU Shaoql’nln ölümü 31 Ekim 1974 günü Çin resmi 
organlannca duruldu. Deng Xiaoplng'in iktidara ge
çişinden sonra saygınlığının ladesi için çalışmalar yapıMı.

Bunun yerini alan ve 1952’de başlayan Wu Fan (beş anti-kampanya) ise alkolizm, sahtekarlık, 
vergi kaçakçılığı, devlet mallannm kişi yaranna kullanılması, devletin ekonomik politikalanna 
ilişkin sırların açığa vurulması, karaborsacılık gibi konulan içeriyordu. Bu kampanya ticaret ve 
sanayi burjuvazisini de hedef alıyordu. Sertliği nedeniyle “kaplan avı” adıyla da anılan bu 
kampanya 13 Haziran 1952’de sona erdi. 7 büyük şehirde 450 bin işletme denetlendi ve 
bunlann yüzde 76’sının irili ufaklı suistimal olaylanna kanşüklan tespit edildi. Bu 
kampanyalar, örgütlenen sokak komiteleri tarafından yürütülüyordu. Bu komiteler sonraki 
yıllarda mahalli bir güvenlik gücü olarak varlıklannı sürdürdüler. Her sokak ve her kişi 
kidesel halde yapılan soruşturma kampanyalanna katıldı. Toplantılar düzenlendi ve şüpheliler 
sorguya çekilip, teşhir edildiler.

Dönem sonunda Çin ekonomisi savaş öncesi duruma erişti. 1943’de 58,6 milyon ton olan 
kömür üretimi 1949’da 32,4 milyon tona düşmüş, 1952’de ise 66,49 milyon tona ulaşmıştı. 
Aynı yıllardaki çelik üretimi de 893 bin ton, 158 bin ton ve 1 milyon 349 bin ton; 
çimento üretimi 2,14 milyon ton, 660 bin ton ve 2,86 milyon ton; elektrik üretimi ise 6900, 
4310 ve 7260 milyon kilovat saat olarak gerçekleşiyordu.

Planlı Ekonomi
1952-1957 arasındaki ikinci dönemde Çin’in Birinci Beş Yıllık Plan’ı uygulandı. Bu sürede 
yılhk büyüme hızı yaklaşık yüzde 7 civannda gerçekleşti. 1952’de ekonominin kendini savaş 
tahribatı sonrasında toplamasının ardından 259 milyonu bulan insani işgücünün sektörlere 
dağılımı şöyleydi: Tanmda 199,9 milyon; fabrikalar ve madenlerde 3,5 milyon (1949’da 
modem sanayide sadece 1 milyon işçi çalışıyordu); inşaat dahil küçük işletmelerde 13,5 
milyon; ve ticarette 25,2 milyon; hükümete bağlı idari işlerde 7,6 milyon; diğer işlerde 9,6 
milyon.

1953’te yürürlüğe giren Birinci Beş Yıllık Plan’da sanayiye ağırlık verilmesi kaçınılmaz bir 
gelişmeydi. Aynı dönemde sanayi alanında ciddi bir modernleşme ve kapasite artışı 
gerçekleşti. Geniş bir teknisyen ve vasıflı işçi kuşağı yetişti. Ara mallan sanayinin eksikliğine, 
planlama zorluklanna, yüksek maliyetlere rağmen 1957’ye kadar sanayi sektörü yüzde 12’lik 
bir büyüme gösterdi. Toplumsal üretim içinde yannmlann payı 1953’de yüzde 12 iken, bu 
oran 1957’de yüzde 20’ye çıku.

Çin’in sanayileşme sürecinde bir çeşit devlet kapitalizmi uygulandığı söylenebilir. Devlet bazı 
hallerde özel kapitalist işletmelere yaanm yaparak iştirakler oluşturdu, bazı durumlarda 
mukavele ile devlet ve özel kuruluşlar arasında ortaklıklar kuruldu, kimi halde ise özel 
şirketler devledeştirilirken bunlann eski sahipleri uzun yıllar yönetici sıfannı muhafaza ederek.

Yıllarca sûren iç savaş ülke kaynaklarını tüketen, sefalet ve yoksulluğu iyice arttıran b ir yıkım halini doğurdu. 
I949'da kömür, çelik, elektrik, pamuk, soya ve tahıl üretimi önceki yıllara oranla yaklaşık yüzde elli düştü. 
Genel iktisadi zorluklara b ir de ülkeyi iç savaş yıllarında terkedenlerin geri dönmesi, ulusal ordunun 
güçlendirilme ve beslenmesiyle eski rejim yanlılanyla mücadele olanaklarının geliştirilmesi gereği de eklenince, 
zaten iç savaş yıllarında Çin parasının uluslararası pazarlarda satın alma gücü komik b ir dereceye indiği için 
dış ticaret ve ithalat hemen hemen olanaksız hale geldiğinden, halkın günlük beslenme ve yaşama koşullannın 
iyileştirilmesi yeni yönetimin çözmesi gereken en temel sorunlardan biriydi. Açlık ve sefalet öyle b ir boyut 
almıştı ki, büyük şehirlerin çöplükleri birer yağma merkezleri haline geldi.



bosyalizm

1950'lerde sahnelenen b ir oyundan bir sahne; Yi 
azınlığının Uzun Yürüyüş sırasında Kızılordu’ya verdiği 
desteği gösteriyor. Çin Devrimi'ne alftif oiarai( i<atıian 
aydınların çoğunun üslup ve duyarlıktan 1919'daki 4 
Mayıs harel(etinin belirlediği ortamda şeldilenmişti ve 
kısmen Lu Xun’un etkisiyle geliştirilmiş, zaman zaman 
sinizme ve karamsarlığa varan, hatın sayılır bir 
eleştirellik dozu içeriyordu. Ancak sözkonusu 
aydınların komünist rejim altında bu eleştirelliği 
özgürce ifade edebildikleri yegâne ortam 1942’deki 
Birinci Düzeltme Kampanyası'ndan önce Yenan 
olmuştu. Ancak buna rağmen Guomindang’/n terörüne 
ve özellikle de Batı'da aydınlar üzerine piyasa 
aracılığıyla uygulanan örtük sansür biçimlerine maruz 
kalan aydınlar, açıkça rejime muhalefet etmektense, 
rejim içersinde kalarak özgürlük alanlarının sınırlarını 
genişletmeye çalışmayı tercih ettile r Örneğin Lao She 
savaş yıllarını Chongqin'de Guomindang propagandası 
yazarak geçirmişti. Çekçek adlı romanı İngilizce’ye 
çevrilip bir bestseller olduktan sonra 1946'da 
Amerika’ya davet edildi. Ancak Amerika’ya vardıktan 
sonra, çevirinin tamamen bir tahrifattan ibaret 
olduğunu gördü. Kendi yazdığı roman sevgilisi ölmüş, 
kamburlaşmış, belsoğukluğundan muzdarip çekçekçi 
kahramanın izmarit topladığı b ir sahneyle bitiyordu. 
Oysa İngilizce çevirinin son cümlelerinde sevgilisini 
kollarında taşıyan kahraman şu cümlelerle 
betimleniyordu: "Sevgilisi yaşıyordu. Kendisi yaşıyordu. 
Özgürdüler.”  Buna rağmen Lao She üç yıl ABD'de 
kaldı. Ancak 1949'da, muhalif olduğu komünistlerin 
yönetimi ele geçirmekte olduklan konusunda hiçbir 
kuşkunun kalmadığı b ir sırada, yine de Çin'e 
dönmeye karar verdi ve döner dönmez yan resmî bir 
kuruluş niteliğindeki Tüm Çin Edebi ve Sanatsal 
Çevreler Federasyonu’na katıldı. İlk yazdığı 
denemelerden birinde Amerika'nın faşizme doğru 
sürüklenmesi sürecini tahlil etti ve bütün Çinlilerin 
dünyadaki iki büyük kamp arasında seçimlerini 
yapmaian gerekliliğini vurguladı. Ancak Çin'de de bu 
dönemde, Ç in’in "feodal törelerinin yoz ve nahoş 
yönlerinin anlatılması”  emperyalizme hizmet eden bir 
tercih olarak görülüyordu. Lao She'nin gençlik 
hikâyelerinden biri filme alındığında. Parti talimatian 
gereğince sonu mutlu olacak b ir şekilde değiştirildi.

ÇİN’DE 1953-1957 ARASINDAKİ YATIRIMLARIN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIM
1 9 5 3 1 9 5 7

( y ü z d e ) (y ü z d e )

M o d e r n  s a n a y i  k o l la r ın a  y a p ı la n  b r ü t  y a t ı n m l a n n  tü m  y a t ı r ım la r a  o r a n ı 5 4 , 5 6 1 ,1

B u  o r a n  i ç i n d e  a ğ ı r  s a n a y i  p a y ı 2 4 , 5 3 6 , 9

H a fif  s a n a y i ,  m o d e r n  t a ş ım a c ı l ık ,  h iz m e t  s e k t ö r ü  v s .  p a y ı 3 0 , 0 2 4 , 2

K ü ç ü k  ü r e t im 4 5 , 5 3 8 , 9

K ü ç ü k  ü r e t im  o r a n ı  i ç i n d e  t a r ım ın  p a y ı 2 6 , 2 2 5 , 2

İ n ş a a t ,  t i c a r e t  v s .  p a y ı 1 9 , 3 1 3 , 7

köylülerin sömürûldüklerini hissetmeleri halinde Çin Devrimi’nin temelini oluşturan işçi sınıfı 
ile köylülük arasındaki ittifak bozulacaktı ve bunun son derece tehlikeli sonuçlan olacaktı. 
Sovyet etkisi altında geliştirilmiş olan Birinci Beş Yıllık Plan’da bu tehlikeleri sezen Mao, bu 
yöndeki yanlışlann giderilmesi gerektiğini savunuyordu.

Mao bunun ötesinde Sovyet tipi sanayileşmenin ülkenin çeşitli bölgeleri arasında bir eşitsiz 
gelişmeye yol açacağını ileri sürüyordu. Böylelikle devrim öncesinde de gelişkin bir altyapıya 
sahip olan Çin’in kıyı bölgeleri ile Mançurya’da yatınmlann aynı hızla sürmesi halinde 
devrimin esas temelini teşkil eden Çin’in iç bölgeleri aleyhine bir gelişme olacaktı. Mao o 
nedenle iç bölgelerdeki yatınmlann hızlandıniması gerektiğini ileri sürüyordu.

Modem bir ağır sanayinin gelişmesi iyi eğitilmiş uzmanlaşmış vasıflı işgücünü gerektiriyordu. 
Daha yüksek bir teknik eğitimi öngören bu gelişme aynı zamanda bir seçkin kesimin 
oluşmasını da beraberinde getiriyordu. Keza fabrikalardaki kişisel maddi teşviklerin, tek kişi 
yönetiminin sadece işçiler ile köylüler arasında değil, aynı zamanda işçiler ve köylüler ile 
entelektüeller, uzmanlar, menejerler ve teknikerler ile parti önderleri ve üyeleri arasında da 
bir ikilik yaratacağını ve mesafeyi büyüteceğini ileri sürüyordu. Mao gerek ekonomik 
verimlilik gerekse politik nedenler ile sahip olunan sanayileşme planındaki karar 
mekanizmalannın aşın merkezileştirilmesini eleştiriyordu. 1957’deki yazı ve konuşmalannda 
Mao, Sovyet planlama yönteminin kitle inisiyatifini ve karar mekanizmalanna katılımını 
tamamen dışlamasını eleştiriyordu. Bu gelişmeyi planlama ile özgürlük arasındaki çelişki olaral 
nitelendiren Mao Sovyetler Birliği’nden edinilen yardımlarla oluştumimuş ve az gelişmiş bir 
ülkenin sanayileşmesi açısından başanlı adımlar atılmış olan Birinci Beş Yıllık Plan’daki bir 
dizi özelliğin olumsuzluğa yol açacağını öne sürerek bunlann düzeltilmeleri gerektiğini öne 
sürüyordu.
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Niaos Stalinixmin İçeriden 
Elestinsi mi?

Yaklaşık yirmi yıl önce Mao ve Maoizm çok önemli 
bir iki yanlı rol oynadılar. Birinci olarak, Mao’nun teorisi, 
Marx kökenli sorunsalın anlamlı “ gelişme” lerlnln so
nuncusu (tarih itibariyle sonuncu) olarak karşımıza çık
mıştı. Gelişmeden kasıt, Mao’nun düşüncelerinin hiç 
değilse bir bölümünü Marx’a borçlu olması, Mao’nun 
Marksizme, Marksist teoride içkin olmayan yeni düşün
celer, özellikle yeni sorular katmış olmasıdır. Denebilir 
ki, Maoizm Marksizmin sınırlarının ortaya çıkmasına yol 
açmış, daha doğrusu, Marksizmin bütün tarihini belirle
yen boşluklarını ortaya koymuştur. Kuşkusuz bu durum 
yalnız Mao için geçerli değildir. Marksizmin tarihi içinde 
“çığır” açan, yani Lenin ve Gramsci’yle birlikte Marksiz
me yeni bir biçim kazandıran tüm siyasal örgütçü ve 
teorisyenlerin de şu ya da bu anlamda aynı şeyi yapmış 
oiduklan söylenebilir. “ Mao olayı”nın bu tarih içindeki 
önemi, Marksizmin, potansiyellerini tüketen bir itki, ya 
da hızını tüketip kendi üzerine kapanan bir dairesel 
hareket gibi tarihinin sonuna gelmiş olup olmadığının 
tartışıldığı bir ortamın ürünü olmasındadır. Henüz keşfe
dilmemiş düşünce hâzinelerini keşfetmek için durmak
sızın yeniden okuyabildiğimiz ama, olayların akışı İçinde 
durmaksızın güncel olanın gerisine düşen Lenin ve 
Gramsci’den farklı olarak çağdaş Marksist teorisyen ve 
devrimci örgütçü Mao, 60’larda Marksizmin gücünü ko
rumakta olduğunun, hatta kısmen yeni temeller üzerin
de yükseldlğln\n kanıtı ya da belirtisi olarak ortaya çık
mıştır. Bu izlenim, Marksizm ile Stalinizm (kimileri, soru
na böylelikle bir çözüm getirmiş olacakları sanısıyla 
“Marksizmin Staiinci sapması” demeyi tercih edecek
lerdir) arasındaki, sırf aykırı demekle yetinemeyeceği
miz ilişkinin gerçek doğasını sorgulamaya sıkı sıkıya 
bağlıdır.

Mao etkisinin ya da Mao olayının önemli nedenlerini, 
her biri diğerini varsayan üç tez (ya da hipotez) ile 
açıklamak mümkündür; 1) Maoizm, Stallnlzmin hiç de
ğilse bazı yönlerden (özellikle “ Kültür Devrimi” nde be
lirleyici bir rol oynamış görünen yönlerden) bir eleştiri
sidir. 2) Maoizm, Stallnlzmin yalnızca eleştirisi değil, 
aynı zamanda İçeriden eleştirisidir. Bunu açacak olur
sak, Maoizm, aynı zamanda hem Stallnlzmin uygulanı
şıyla bağlıdır ve hiç değilse kısmen Stallnlzmin çelişkile
rinden kaynaklanmıştır, hem de, bir başka açıdan bakıl
dığında, sırf Stallnlzmin hakikatinin açığa vurulmasına 
ilişkin bir mesele (Gramscl'de bu durumu görüyoruz) 
ya da Stalinizme dışarıdan olayların zorlaması ile karşı 
çıkılması değildir (Troçki’nin durumu budur ve belki 
de Troçkizmin paradoksal bir biçimde Stalinizm karşı
sında eleştirel olmayan yanlarını açıklayabilir).Tersine, 
Maoizm, Stalinizmle pratiğinden “ teori” sine ya da teori
yi kullanımına yükselerek bağlantı kurmuştur. 3) Stall- 
nizmin özünde Marksizmle bir ilişkisi vardır. Bu, Stali- 
nizmin ne Marksizmde tohum halinde bulunduğu, ne 
de Marksizmin bir “sapma” sı olduğu anlamına gelir. 
Söyleşi bir düşünce, Marksizmin siyasal kullanımının 
(ya da bir tarih dönemi boyunca devrimci hareketler 
ve pratiklerle “ kaynaşmasının”) gelişmesinde ideal ola
rak varolan ve ayırdedilebilen bir doğru çizgi bulundu
ğunu farzetmeyi gerektirecektir. Oysa, söylenmek iste
nen şudur: Marksizm olmaksızın Stalinizm düşünüle
mez ve Stallnlzmin ortaya çıkması, Marksizmin, tarihini 
belirlemekten geri durmayan çelişkilerini üreterek açığa

Bu üç hipotez şöyle de anlaşılabilir; Bizatihi 
“Stalinizm” çok bulanık bir kavramdır. Stalinizm, an
cak, şu ya da bu biçimde durmaksızın yinelenen bir 
eleştiri bakımından bir anlam taşır. Çünkü Stallnlzmin 
kendisini (’’Marksizm-Leninizm adı altında” ) gösterdiği 
yüzü, hiç bir zaman bize kendi hakikatini sunmaz. On

yıllar boyunca da, “ soldan” ve “sağdan” , işçi hareketi
nin içinden, ya da bizatihi işçi hareketini dışlamaya 
yönelen daha pek çok eleştiri gelmiştir...İstensin, isten
mesin, sonuç “ totalitarizm” adı altında toplanabilecek, 
işin içine rufailerin karıştığı eklektik bir tanımlama olabi
lir. “ iktisat yasaları” denilen liberal doğmayı çürütmek 
üzere kolektif tarihsel girişimlerin - “ sapma”  
diyebileceğim- doğasındaki baskıcı karakter üzerinde 
özellikle durulagelmiştir. Demokratik rejimlerde yera- 
lanlar da içinde olmak üzere, iktidarın paylaşımını ve 
siyasal İktidar kurma tarzını değiştirmeyi amaçlayan kit
lesel hareketlere gelince, bunlar iyimser bir ifadeyle 
çılgınlık, en kötümser ifadeyle de insanlık suçu olarak 
sunulur. Bu yüzden Stalin’den Marx’a dönmek, Marksiz
min Stalinizm tarafından istismar edilen, geliştirilen, 
hatta basbayağı Stalinzm tarafından üretilen çelişkileri
ne bakmak gerekir. Stallnlzmin etkili bir eleştirisi, hare
ketin içsel nedenlerine değinir, tarihsel nedenlerini yal
nızca mahkum etmekle yetinmez, tahlil olanağı da sunar 
ve Stallnlzmin -devrim içinde karşı devrim olarak- tari- 
hen asli fenomeni halini aldığı Marksizmin bunalımının 
içsel nedenlerine ulaşır. Maoizm, ya da Maoizm adına 
bazı şeyler, çoğumuza, bu ikili geri dönüşün, birbiri 
içinde erimiş bu ikili eleştirinin verili bir konjonktürde 
“ sonunda bulunmuş” bir aracı olarak görünür. Ama 
güçlükler ve ikircil anlamlar da burada başgösterir. Söz 
ettiğimiz hangi Maoizmdir? Maoizm tam olarak nedir?

Sözünü ettiğimiz Maoizm, AvrupalI militan ve aydınla
rın “ devrim isteği” nden ya da devrimi değiştirme iste
ğinden doğmuş, yabancı, uzak, şaşırtıcı ve yanlış tanım
lanmış bir tarihsel tecrübenin idealizasyonuyla birleş
miş, özgün propagandasına ve kısmi bilgilerimize daya
narak tanıdığımız, bir nebze pratik-teorik tutarlılık taşı
yan tamamen hayal ürünü bir Maoizm mi?

Üretim ve tüm toplum bağlamında kafa ve kol emeği 
arasındaki ayrımın toplumsal temellerine dayanarak yö
nelttiğimiz bu soru Kültür Devriml’ne ilişkin Çince litera
tür içindeki anlamlı bazı öğeleri -ötekileri (özellikle Çin 
“ sosyalizmi” nin ideoloji ve pratiğinin milliyetçi ve din
sel yönlerini) bir kenara koyarak- sistemli bir biçimde 
ayıkladığımın bilincindeyim.

Kültür Devriminin ileri sürdüğü nesnel irdeleme ve 
kolektif deneyim ilkesiyle bu ilkenin kısmi, idealize edil
miş ve derhal yürürlüğe sokulan normatif bir model 
olma özelliği arasındaki çelişki karşısında her zaman 
duyarlı oldum. Bu çelişki, Şangay, Tatçay ve Ancuan 
komünlerinin ya da Şangay makine fabrikasının tecrübe 
kayıtlarından görülebilir. (Gene de, bu, benim için kapi
talist ya da soyalist-üretimci işbölümü tarzlarının aşıl
masına ilişkin bir temel belgeydi.)

Yukarıda anılan bu ayırım içinde. Kültür Devriminin 
kendi “yanlışlar” ının ve karşı karşıya kaldığı güçlükle
rin çözümlemesini dile getirmeöek\ yetersizliğini, kendi
ne karşı geçirimsizliğini, yani başarısızlığının önemli 
belirtilerini görebiliyorum. Gene bu aynlıkta, klasik Mark
sizmin ilke olarak hiç bir zaman soyut bir yanıt vereme
diği, etelektüalist bir tarih görüşü içinde daha da kafa 
karıştırıcı bir hal alan bir güçlüğün belirtisini görüyo
rum. Bir kitle hareketi ya da bir sınıf için, hatalarını 
da kapsayan kendi öz deneylminûen ders almak ne 
demektir? Bu düşüncenin içinde şöyle de bir gizli çelişki 
yok mu; Radikal anlamı içinde tarihsel deneyim teorile- 
şemez ya da kendi özgün akışı içinde tam olarak teorlle- 
şemez. Tarihsel deneyim, yalnızca verili bir konjonktür 
içinde belli biçimlerde birlikte hareket eden toplumsal 
gruplar ya da bireyler oluşturabilir. Yani, onlara, kaçınıl
maz biçimde bir anlam ikiliği ile birlikte, bir dereceye 
kadar bilinçli entelektüel yatkınlık kazandırabilir. Kültür 
Devriml’nin bize örneklerini verdiği durumların tersine 
dönmesi buradan kaynaklanır. Bunların, şurada burada, 
kitlelerin devrim gerilimi karşısında duydukları korku 
olarak ele alındığına da tanıklık ettik. Eğer böyle olsaydı 
- bir “ mantık hilesi” nden söz etmemiz mümkün olmadı

ğına göre- bir kitle pratiğinden çıkarılan dersleri aynı 
zamanda, kendilerini uygulanabilir kılan bir teorik biçim 
altında toplamanın, ve aynı şekilde toplumsal hareketin 
kendisini bilmesini ve kolektif deneyimin sürekliliğini 
garanti altına alan bir örgüt biçimini -bu ister, devrimci 
parti, ya da sovyetier veya konseyler olsun, ister Marx'- 
ın inandığı ve Şangay işçilerinin bizi şaşırtarak yeniden 
canlandırmaya giriştikleri “ komün” olsun- bulmanın as
la mümkün olamayacağını söylemek gerekecekti. Pratik 
İçinde keşfedilen biçimler varlıklarını korur ama yerel 
ve geçici güçler alanında ortaya çıkan değişken olgular 
olarak kalır ve sonunda başka şeylere dönüşürler. Bu 
değişmeyi açıklamak için de kadercilik, kışkırtma, ütop- 
yacılık ya da volontarizm gibi gerçekler ileri sürmek 
gerekmez. İlke olarak, yüzyılın üç çeyreği içinde izledi
ğimiz Çin Komünizminin sonuçta bize iki yanlı bir hare
ket olarak görünmesi gerektiğini dışlamıyorum. Bu ha
reket içinde Marksizm (ya da daha kesin olarak, onun 
“ uyarlanmış” ve zaman zaman, Bolşevizme aykırı, hem 
Stalinizmden etkilenen, hem de sürekli Stalinizme dire
nen bir varyantı) tekniğin ve ideolojinin dünya ölçeğin
de dolaşıma girdiği emperyalizm çağının uluslararası 
güçlerinin ilişkilerine uygun koşullar içinde milliyetçi 
bir projenin gerçekleşmesinin aracı olmuştur.

“ Mao Zedong düşüncesi” de böylelikle bu aracın ara
cı, yani -kapitalist merkez kadar devrimci Rusya’nın 
sınıf yapıları ile de ancak uzaktan bir ilişkisi olan geçiş 
koşulları içinde- bu milliyetçi projenin üzerine temellen
diği aşırı-sömürülen emekçi yığınlarıyla “ kaynaşma” 
için yeterince etkili bir işleyiş tarzı halini almıştır; yaban
cı süper devletlerin dünya nüfusunun üçte birini oluştu
ran bir ülkenin ekonomik ve siyasal özgürlüğüne saygı 
duymalarını sağlayacağı umulan şu ünlü “ kendi gücüne 
güven” e dönüşmüştür. Bu da, “sosyalizm” kavramının 
içinde en karşıt anlamlara büründüğü bir dizi sert çatış
ma arasında “ proletarya” nın bir toplumsal sınıh tanım
lamaktan çıkıp bir teorik “çizgi” halini almasına, aslında 
bir ulusal devletin pekiştirilmesinden doğan çelişkilerin 
onun aracılığıyla ifade edildiği bir siyasal “yol” a dönüş
mesine varır.

Bu bakımdan eğer Kültür Devriminin sürekli olarak 
inkar edilen ve bizzat Mao’nun da karşı çıktığı milliyetçi 
yanı, gerçekten onun asli özelliklerinden biriyse, Maoiz- 
min Stalinizme yakınlaşması oldukça paradoksal bir hal 
alır. Maoizm, bu bakış açısından, kuşkusuz Stallnlzmin 
“ içeriden” , ancak, bilinçli değil, iradi eleştirisinin araç
larını sağlar. Başka yollardan, toplumsal devrimi milli 
devrimin hizmetindeki bir araç haline getirdiği ölçüde 
bir “ olumsuz örnek” halini alır. Bu araçsallaşmanın 
mümkün olabilmesinin koşullarını, milliyetçi eğilimleri 
son tahlilde kapitalizm tarihinin zorunlu bir bileşeni ola
rak tahlil eden Marksizmin İyimser ve aydınlık kozmopo- 
litizminin güçsüzlüğünde aramak gerekir. Bu soruyu 
ortaya atmak, onu tek yanlı olarak yanıtlamak, ya da 
sınıf mücadelesinin tarihteki belirleyici karakterini yad
sımak değil, sınıf mücadelesinin, tanımı gereği, sınıfsal 
hareketlerin anlamlarını ve gerçek temellerini sunuver- 
diği önyargısını reddetmek ve “ ulusal biçim”ln yalnızca 
bir raslantı ya da üstyapısal örtü olduğu düşüncesini 
bir yana bırakmak demektir.

Geriye bütün soruların kendisine bağlandığı soru kalı
yor. Marksist teori dediğimiz şey, aslında nedir ve bu
nun eo’lı 70'li yılların Çin’inin az çok ayırdedilebilir bir 
manzarasını sunduğu olaylar dizisiyle tam olarak nasıl 
bir bağlantısı vardır? Aslında, diyalektik ya da strateji 
konusunda teorik Stalincilikten ve özellikle üretim güç
lerinin gelişimi konusunda ileri sürülmüş bir evrimcilik
ten, evrensel tarihin aşamalarının çizgisel gelişmesi an
layışından, kitle hareketlerinin özerkllğindense partinin 
ve devletin üstünlüğü düşüncesinden (Althusser bütün 
bunları 2. Enternasyonal’in “ ölümünden sonraki 
intikamı” olarak görebileceğimizi söyler) kopuşun un
surlarını kendisinde arayabileceğimiz teorisyen Mao, 
esas olarak Kültür Devrimi önces/nin Mao’sudur. Mao,
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toplumsal eleştirinin ilkesi olduğu Icadar devrimci prati
ğin de hiçbir hukulca bağlı olmayan “ başkaldırma hak- 
kı’’nı savunmak dışında, kesin karar anlarında teorlzas- 
yonu bir yana bırakıp anlaşılması güç, İki anlamlı 
“talimatiar" vermekle yetinir gibi gözüküyor. Kültür Dev- 
rlml’nin kimi zaman akıl almaz boyutlara varan, hoşgö- 
riilemeyecek, çelişkili eplsodlarından “ Mao Zedong 
düşüncesi” İle Kültür Devriminln kitlesel hareketleri ara
sındaki bağ üzerine birbirine karşıt birçok yorum doğ
muştur. Bu yorumlar, batılı siyasal bilimcilerin benimse
dikleri, partinin İktidarını ve parti İçindeki öteki güçler 
karşısında kendi İktidarını kurmak (ya da yeniden kur
mak) için kitle hareketi başlatıp bunu çekip çeviren 
becerikli çırak Mao hipotezinden başlar; bunun tam kar
şıtı olan. Kızıl Kitap’ta sözü edilen eşitlikçi sosyalizm 
uğruna “ halkın kabaran coşkusu” ndan çok daha di
rençli kurumsal güçlerin tutsağı olan Çin'i, devletçilik 
ve ekonomizme doğru gidişten alakoymak için eleştirel 
“düşünce"sinln İtibarını yerleştirdiği biricik iktidarı kul
lanmayı amaçlayan Mao hipotezine kadar varır. Aynı 
zamanda hem, teorinin sınır tanımaksızın kişiselleştiril
mesi olduğu, hem de, kitle pratiği ile teorinin gayri 
şahsi kaynaştırılması (teorinin yokedilmesi değil, ayrış-

ni kamufle eden “ burjuvazi’’nln telin edilmesi takıntısıy
la kendisini bataklığa İterek sonunu getirmiştir. Gerçek
te herşey İki yorum arasındaki ince ama belirleyici fark
ta yatıyor. Mao, Marksist teorinin “ elde tutulmasr'nın 
partiyi ekonomizm ve devletçilikten bağışık kıimadığım, 

'parti İçinde İki “ çizgi” ya da İki “ yol” arasında sınıf 
mücadelesinin sürmekte olduğunu İleri sürüyor. Ancak 
bu diyalektik tezden hareketle sınıf mücadelesinin parti 
içinde (ama yalnızca parti İçinde) “ yoğunlaştığı” ve 
İki yol sorunun parti içinde halledilmesi gerektiği dü
şüncesine doğru kayıldığını gözlemliyoruz. Stalinist yek
pare birliği düşüncesinin karşıtı olan düşünce de para
doksal olarak kesinlikle aynı sonuca ulaşıyor; SIyasai 
tekel; partiye ve yönetimine hayat üzerinde teminat. 
Bunun ardınan, parti fraksiyonlarının (ya da yönetici 
“ kllk ler” ln) buradan doğan karşıtlık ları “ sınıf 
mücadelesi” olarak vaftiz ederek ekonomik ve politik 
çizgilerini (daha sonra da hegemonyalarını) dayatmak 
üzere kitle hareketlerini denetlemesi ve yönetmesi yö
nünde İkinci bir kayma gözlemliyoruz. Ama bu çifte 
çakışma, daha kaynağında, yöneticilerin Makyaveiizmi 
ile anarşik ve her yana çekilebilecek tehlikeli bir kitle 
ayaklanmasının buluşması anlamına gelmiyor mu? Ya

Kültür Devrimi sırasında t^arksizm’in, “ Mao Zedong düşüncesV’nde en sonuncu gelişme evresine ulaştığı ilan 
edilmişti. l\Aao’nun, Marx, Engels, Lenin ve Stalin'den oluştuğu varsayılan b ir tarihsel gelişme çizgisi üzerinde 
Marksizme evrensel katkılarda bulunduğu ÇKP'nin resmi tezi haline geldi. Ancak Mao'nun 1976'da ölümünden 
hemen sonra, bu "resmi tez" geri alındı. Kendi döneminde de pek tanımlanamamış olan "Mao Zedong 
düşüncesi", bugün resmi dayanaklardan da yoksun olarak gerçek anlamına iade edilmek üzere tartışılmaya 
devam ediyor.

masına, kurumsal özerkliğine son verilmesi) projesi ola
rak “ Mao Zedong Düşüncesi” dizimi (syntagm) de bu 
alternatifi dite getirir. “Sınıf mücadelesinin sosyalizmde 
sürdüğü” yolundaki Maoist teoriyle, proletarya diktatör
lüğü altında sınıf mücadelelerinin şiddetlendiğini İleri 
süren Stalinist teori arasında bir fark olup olmadığının 
ve sınıf mücadelesinin yerini alarak bir polisiye siyasal 
düşünüş ve pratik haline gelen parti diktatörlüğü karşı
sında “ kitle çizgisr'nin gerçek (ütopik olmayan) bir al
ternatif olup olmadığının anlaşılması için iki temel ölçüt 
var. Bunlardan birincisi, kısaca, 60'lar ve 70’lerde köy
lülerin, işçilerin, öğrenci gençliğin kurtuluşunu amaçla
yan bir kitle hareketinin gerçekten var olup olmadığıdır. 
Aşıniıkiar ve hatalardan sözedilebilir, ancak, aşırılık ve 
hatalar devrimci bir eğilim temelinde emeğin örgütlen
mesinin biçimlerini keşfetme girişimini, toplumsal İleti
şim araçlarını kullanma ve teknolojik bilgileri uygulama
da demokratik katılımı, doğal zorunluluklar ardına gizle
nen toplumsal hiyerarşinin ortadan kaldırılmasını şart 
koşar, Çin propagandasının coşku yaratma konusunu 
sadece İma etmekle kalmayıp vurgulaması ve siyasal 
oyunları doğal karşılanabilir. Ancak bir siyasal oyunun 
kitle hareketi yaratmaya muktedir olduğu düşüncesi ta
rihin siyaset oyunlarıyla açıklanması yanılgısına götü
rür. Stalinizm “ karşı-devrim” anlayışını böylece oluş
turmuştur. Kültür Devrimi de, proletarya olarak kendlsl-

da bu, hareketin başlangıçtaki gerçekliğir\i, kimi zaman 
parti-devletin dışında kalan, kimi zamansa onu kullanan 
ama yıllardan beri zirvedeki mücadelelerin temelini oluş
turmayı sürdüren, kendi aralarında “ kaynaşma” ya is
tekli devrimci özlemler çevresinde gevşek de olsa bir 
bitişikliği gerektirmez mi?

Eğer benim düşündüğüm şekilde, doğru olan İkinci 
yanıtsa, elimizde Stalinizm ve Maolzmln pratikleri ara
sındaki farka İlişkin bir ölçüt bulunuyor demektir. Kapa
ğı reformist yönetimler tarafından açılan ya da Stalinizm 
tarafından kapatılan Sovyetler Birliği tarihi, hiç bir za
man bu tür hareketlere fırsat tanımamış, bu riske girme
miştir (oysa, tüm baskı ve zorlamalara karşın Macaris
tan, Çekoslovakya, ya da Polonya'da böyle olmuştur). 
Böylelikle dolaysız olarak İkinci bir ölçüte varırız: Çin'de 
Maolzmln teorik mirasına az ya da çok bağlı olan Kültür 
Devriminln güncel etkileri nelerdir? Doğrusu, herhangi 
bir tarihsel deneyim, ancak, sonraki boyutları ve daha 
sonra yol açtığı etkileri içinde ve bunlann çeşitli yanla
rıyla tam olarak kavranabilir. Lenin için geçerli olan 
Mao İçin de geçerlldir. Günümüzde, Çin'de değilse de 
Batı’da, açıkça tek yönlü oldukları İçin tartışma götürür 
iki konu sahneyi işgal etmektedir: özel olarak aydınlara 
karşı yöneltilmiş bir baskı halini alan kitle terörü ve 
ekonomik yıkım ve kıtlıkla sonuçlanan eşitlikçi "İradeci

lik” . Bir çeşit “ savaş komünizmi” . Ancak olayların bir 
yönü daha var. Kültür Devrimi’nin sloganı kitlelerin poli
tikaya müdahaleslydl. Ve gerçekte bu deneyimi, belki 
de özgül koşulların sonucu olarak (özellikle SSCB'nin 
doğrudan bir askeri müdahalesinin güçlüğü ya da im
kansızlığı) sosyalist ülkelerin tüm tarihinden ayıran, sos
yalist sistemin işleyişi İçinde kitlelerin karşı çıkması 
ve tartışması bağlamında politikanın yeniden canlanma
sıdır. Sistemin yeniden üretilme sının Mao’nun “sınıf 
konumu” ve “sınıf durumu” diyalektiği, üstyapının öne
mi gibi bazı tezlerinde tarihsel maddeciliğin klasik biçi
mi içinde yeniden üretilme sınırını aştığı gibi aşılmış 
oluyordu. Şu halde soru şöyle ortaya çıkar: Politikadaki 
bu canlanma Shakespearevari bir “ çırpınma” , geleceği 
olmayan bir olay olarak mı kalacak, yoksa, bunun uzun 
vadede gerektiğinde başka bir biçim altında ve taban 
tabana zıt hedeflerle Çin’in güncel yaşamında etkileri 
mİ olacak?

Kültür Devrimi sloganı resmileşip kendi hedefleri için
de sınırlanmadan önce, "beşinci modernleşme", yani 
demokratik modernleşme hareketinin 1978-82 yılların
daki öncülerinin kızıl muhafızlık deneyinden geçmiş genç 
entelektüel İşçiler olmasına, kehanete kalkışılmıyorduy- 
sa, şaşırmaksızın kalınamazdı. Modernleşme konusun
da, büyük işletmelerde kesinlikle en uç noktalanna va
ran Kültür Devrimi, işçilerini niteliklerinin yeni bir düze
ye çıkartılması kolektif pratiği çevresinde fabrika ve 
okul ya da üniversitenin işlevlerini kısmen kaynaştıran 
yeni tipten bir "sanayi devrimi” düşüncesi oluşturdu. 
Burada, üretim araçları yalnızca insan gücünü emen 
araçlar olarak kullanılmakla kalmayıp, aynı zamanda ko
lektif bilginin sınandığı ve elde edildiği araçlar halini 
alabildikleri ölçüde, kapitalist üretim İlişkilerinin gerçek 
dönüşümünü sağlamaya yönelik olarak günümüzde de 
önem taşıyan bütünüyle özgün bir yol bulunmuştu. Bu 
aynı zamanda, toplumsal işlevlerini dönüştürüp antago- 
nizmayı azaltacak şekilde farklı toplumsal kategorileri 
İşyerlerinde bağdaştırarak kafa ve kol emeği arasındaki 
ayırımın önüne geçme yöntemidir. Böylelikle, burada, 
insanları "doğal olarak” kademelendirilmlş farklı top
lumsal türler olarak sınıflayan temel ilişkileri tazelenme 
tasarısından başka birşey olmayan “yeni insan” ütop
yası terkedilmiş olur.

Ben de herkes gibi, bu deneyimlerin kafa ve kot emeği 
ayırımına farklı bir saldırı tarzıyla birlikte varolduğunu 
biliyorum. Belki de yeni yönetici sınıfa kendisini meşru
laştırma araçtan sağladığı için bu deneyler kafa ve kol 
emeği ayrımını birinci plana atmıştır. Entelektüellerin 
zorunlu kol çalışmasıyla yeniden eğitilmelerini kastedi
yorum. Burada belirtilen kafa ve kol emeği çelişkisinin 
Marx’in açıkladığı “ sınıf ilişkileri” nden daha derin ama 
bunlarla sıkı sıkıya bağlı başka kökenleri vardır. Kaldı 
ki, bu yeniden eğitim pratiği söz konusu olduğunda 
bir faşizan eğilimden ya da “ Kızıl Faşizm” den dahi söz 
edilebileceğini kabul ediyorum. Bu, faşizm ile sosyalizm 
hatta komünizmin tehlikeli bir biçimde ilk birbirlerine 
yaklaşışlan da değildir üstelik. Bir çok başka nedeni 
olan faşizm tehlikesinden, komünizm sorusunu ortaya 
atmaktan sakınılarak kurtulunamaz. Sonuç olarak söyle
mek İstediğim şudur: Mao ve onunla birlikte ya da onun 
yamsıra Kültür Devrimi, sosyalizm İçinde politika soru
nunu, hem yukarıdan (kitle demokrasisisi, parti tekeli
nin eleştirisi) hem aşağıdan (çalışma ilişkilerinin dönü
şümü) entelektüelin toplumsal statüsü sorununa bağla
yarak yeni terimlerle ortaya koymuştur. Bugün eğer, 
bu sorun, Çin'de varlığını sürdürüyor ya da benzer kav
ramlarla ortaya çıkıyorsa, Stalinizmin içeriden eleştirisi, 
Stalinizm İçinde Marksizmin sonuna verilen başka bir 
ad olmaktan öteye gitmez. Saf teorik ve sosyatist hüma
nizm çizgileriyle bezenmiş güzel hülyalarla her zaman 
ama Iroşu boşuna bu içerden eleştiriye karşı çıkmayı 
sürdürebiliriz. Bu eleştiri devrimci riskin öbür adıdır.

ETiENNE BALIBAR



ileriye Büyük Aülım’dan Kültür Devrimi’ne

Kuruluş dönemi sona ererken Çin ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldı. 1958-1959 dönemi 
“İleriye Büyük Atılım”m başlatıldığı yıllan kapsadı. Bu politika kısmen Birinci Beş 
Yıllık Plan döneminde ortaya çıkmış olan sorunlan, ikilemleri ve çelişkileri çözmeyi 
hedeflerken, diğer yandan da Çin’in en büyük doğal kaynağı olan nüfus yoğunluğunu daha 
hızh bir ekonomik gelişim için kullanabilmeyi amaçlıyordu. Görece büyük bir ağırlığın tanma, 
hafif endüstriye, orta ve küçük endüstrilere, emek yoğun üretim biçimlerine, maddi olmayan 
teşviklere verilmesi kararlaştınidı. Sanayide “İki ayağı üzerinde durmak” diye tanımlanan 
yeterlik ve gelişme politikası sloganlaştırıldı. Bunun açık ifadesi küçük, orta ve büyük 
sanayinin eş zamanlı geliştirileceği, modem yöntemlerle yerel koşullara göre oluştumlacak 
basit tekniklerin birarada kullanılacağı bir atılımdı. Bunun kaynağını komünlerin yaratacağı 
fazla ürün ile kitlelerin enerjisi yaratacaktı. Ağır sanayinin az sayıdaki dev tesis yerine, daha 
küçük olan emekyoğun teknolojiye sahip bölgesel işletmelere dağıtılması hedeflendi. Böylelikle 
ulaştırma giderlerinin azaltılması, geri bölgelerin kalkınması, inşaat maliyetlerinin düşmesi, 
yaunmlann geri dönüş süresi hızlanacaktı.

Ancak daha 1959 bitmeden son derece ciddi boyutlan olan sorunlar yaşanmaya başladı.
Devlet İstatistik Bürosu 1958 için verdiği 375 milyon tonluk tanmsal ürün rakamının yanlış 
olduğunu kabul ederek, bunu 250 milyona düşürdü. Pamuk üretimindeki veri de 3,35 
milyondan 2,1’e düşürüldü. 13,5 milyon ton olarak görünen çelik üretiminin dörtte birini 
oluşturan “arka bahçe fırınlarından” elde edilen ürünün pek bir işe yaramadığı belirtildi.
1961’e gelindiğinde ulusal gelir 1958’in yüzde 15 altındaydı. “Büyük Atılım” yıllannda yaşanan 
bir dizi etken ekonomideki bu ağır ve dramatik başansızhğın nedeni oldu. 1959-1960’da 
yaşanan olumsuz iklim koşullan bu etkenlerin doğal yanını oluşturdu. 1959’da büyük bir 
kuraklık oldu ve San Nehir tarihinde ilk kez tamamen kurudu. Bu gelişme tanm üretiminde 
büyük düşüşlere neden oldu. Sanayi üretiminde ise çelik üretimi için kurulmuş olan küçük 
“arka bahçe finnlan” asla kaliteli ürün yaratamadı ve bu tür üretim büyük ölçüde israfa 
neden oldu. “Arka bahçe” çelik üretimi kampanyası kısa sürede terkedildi. Bu kampanya 
komün sanayilerinden ayn idi. Komün sanayileri kimi zaman döküm atelyelerini de içermekle 
birlikte, genelde makine ve kimya imalatı atelyelerini ve giyim, gıda, ilaç gibi tüketimde 
yeterlik sağlamaya yönelik alanlan kapsıyordu. 1960’da Sovyet yardımının aniden kesilmesi, 
Sovyet teknisyenlerin 160 projeden çekilmesi ve birçok tesisin proje veya üretim aşamasında 
yanda kalması başansızhğın doğal olmayan yanını oluşturdu. “İleriye Büyük Atılım”ın 
başansızlığının bir sonucu da ağır sanayiye verilen önceliğin azaltılarak, daha dengeli bir 
yapılanmaya gidilmesi oldu. Tanm üretimindeki aksamanın acı sonuçlan Çinlileri bu alana 
daha fazla yatmm yapmaya yöneltti. Özellikle 1961’den sonra küçük ve orta işletmelerin 
modemizasyonu ve mekanizasyonu ağırhklı bir süreç olarak gösterilmeye çalışıldı. Ancak

Yeni Demokrasi her şeyden önce köylülerin ezici 
çoğunluğu oluşturdukları, yan sömürge bir ülkedeki 

devrimi içermekteydi. Yeni Slogan "bütün işçiler 
birleşin" değil, "tüm halk birleşin" idi. Tüm bu sınıf 

ve tabakalar anti emperyalist ve anti feodal devrimde 
birleşecek, sosyalizm ve komünizmin inşasına ise 

daha sonra geçilecekti. Temmuz 1950'de, yıl bitiminde 
4 milyon toprak ağasının da dahil olduğu 100 milyon 

köylüyü kapsayan toprak reformunun tamamlanacağı 
duyuruldu. Geriye kalan 364 milyon köylü için toprak 

reformu tamamlanmıştı ve yaklaşık 10 milyon kadar 
toprak ağasının toprağı ellerinden alınmıştı. 1950'lerin 

başından itibaren tarım üretiminin artırılması, hızlı 
bürokratlaşmayla birlikte gitti ve eski toprak ağalarının 

birçoğu Xiang denen köy idari heyetlerinde uzman 
kadrolar olarak görev aldılar Xiang/ar aslında, eski 

köy meclislerinin daha resmî bir biçimiydi; bir başkan 
ve onun etrafında birkaç tane temsili başkandan 

oluşuyordu. Teoride, her xiang idaresinin kendi askeri 
ve polis karakollan vardı ve periyodik olarak 

düzenlenen Genel Hall< Kongresi'ne kendi birimlerinin 
çalışma raporlarını sunacak ve kendi politikalarını bu 

Kongre'de belirleyeceklerdi. Ama pratikte, aslında 
hükümetin köylük araziye yönelik politikalarını 

uyguluyorlardı: Düzenin ve kontrolün sürekliliğinin 
korunması, vergilerin toplanması ve köylerin yeniden 
örgütlenmesi için gereken şebekelerin oluşturulması 

gibi. Aslında ilk ik i işlev, Çin idari biçiminin Halk 
Cumhuriyeti'nden önceki şeklinden pek de farklı 

değildi, ama xiang/ar sayesinde hükümet, sadece 
köyleri kontrol altına almakla kalmadı, aynı zamanda 

üretim biçiminin değişmesi ve kooperatifleşmeye doğru 
adım atılması da sağlandı. Kooperatifleşmenin ilk 

adımı xlang/ar içinde örgütlenen "karşılıklı yardım" 
gruplarıydı. 1952 sonlarında toplam köylü nüfusun 

yüzde 40'ı bu "karşılıklı yardım" gruplan içinde yer 
alıyordu. (Yanda) Halk Cumhuriyeti’nin ilanından kısa 

bir süre sonra, yeni tapu senetlerine sahip olan 
köylüleri resmeden bir propaganda afişi.

Bu montaj afiş. 17 Haziran 1967'de ilk Hidrojen 
bombasını patlatan Ç in’de bu başarıyı Başkan 
Mao'nun düşüncelerine maleden işçileri. Kızıl Kitap 
olarak bilinen Mao’dan seçme düşüncelerle 
selamlarken görüntülüyor. Un Biao’da bu düşünceye 
"Mao'nun düşünceleri sınırsız gücün ruhani atom 
bombasıdır" diyerek katılıyordu. 16 Ekim 1964, 
öğleden sonra saat 3'de, Çin ilk atom bombasını 
patlatarak 4 nükleer gücün arasına girdi. Halkın 
Günlüğü olayı şöyle duyurdu: "Bağımsız bir ülkenin 
kendini savunma hakkı elinden alınamaz... Çin 
ABD'nin yaydığı nükleer korku karşısında hiçbir şey 
yapmadan duramaz." 1960 öncesi, Sovyet uzmanlar 
Çin’in sanayi, tanm ve eğitim alanında gelişmesine 
yardım ediyoriardı; örneğin 1 9 4 9 ^  arası Sovyetier 
Biriiğ i’nin tamamlamayı taahhüt ettiği 141 büyük proje 
için binlerce Sovyet uzman görev almıştı. Bu 
projelerden biri de, plutonyum üretecek nükleer 
reaktördü. 1957’de iki ülke arasındaki savunma 
anlaşmasında Sovyetier Biriiği, prototip atom tx>mbası 
ve üretimiyle ilg ili teknik bilgilerin Ç in’e sağlanacağına 
yönelik söz vermişti. Ancak, Hruşçov taahhüdünü 
yerine getirmeyince Çin kendi bombasını kendisi 
bağımsız olarak üretmeye karar verdi. Çin-Sovyet 
ilişkileri Hruşçov’un Eylül 1959’da ABD’ye yaptığı 
ziyaretle iyice bozuldu. Bu ziyaret, Çin tarafından, 
Hruşçov’un ABD'yle Çin'e karşı b ir pazarlığa girişme 
çabası olarak yorumlandı ve 1960’da iki ülke 
arasındaki bütün ilişkiler kesildi. Bunun üzerine Mao, 
bir daha Çin'in asla dış yardım kabul etmeyeceğini 
şiddetle vurguladı ve Çin'in nükleer programı hiçbir 
dış yardım alınmadan ileriedi. İlk Çin nükleer denemesi 
ABD'de kuşkuyla karşılandı: Bu acemi denemenin,
Çin gibi seri üretime imkan verecek modern 
araçlardan yoksun b ir ülkede, yolaçacağı yıkımın 
yöneticiler tarafından gözardı edildiği, Çin'deki nükleer 
reaktörün ancak b ir kaç bomba için gereken plütonyumu 
üretebileceği vb. iddialar öne sürüldü, ama Çin'in 
nükleer program başarıyla gelişmesini sürdürdü...
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bunların büyük sanayi karşısındaki verimsizliği de sorun oldu. Tüm bu dönem boyunca tanı 
ve ağır-hafif sanayiler arasındaki öncelikler defalarca değiştirildi. 1961’den sonra Çin yönetimi 
yeni bir “düzeltme” politikası geliştirdi. Komünleştirme programında geri adımlar atıldı. Önce 
üretim tugaylan (yaklaşık olarak eski kooperatifler), sonra da üretim timleri (yaklaşık olarak 
eski yardımlaşma ekipleri) temel birim oldu ve maddi teşvikler öne çıktı. Özel bahçeler ve 
piyasa tekrar övülür oldu. Komün adeta bir idari birim olarak kaldı.

1959’un çok önemli bir diğer olayı sağ kanadın önde gelen temsilcilerinden olan Savunma 
Bakanı Peng Dehuai’in görevinden atılmasıydı. Peng, Mao’ya gelişmeleri eleştiren bir mektup 
yazmıştı. 14 Temrhuz tarihli bu mektup muhtemelen Sovyetler tarafından dünyadaki tüm 
komünist partiler arasında dolaştınldı. Mektup başanlan teslim ediyor ama aşın hız ve 
politizasyonun işçi köylü ittifakına zarar verdiğini ve kitleleri yabancılaştırdığını ifade ediyord 
“Politikayı her şeyin önüne almak ekonomik prensiplerin, hele somut ekonomik işlerdeki 
somut tedbirlerin asla ikamesi değidir” diyen Peng böylece parti içindeki bunalımı su yüzün 
çıkartıyordu. Ama Mao da kararlıydı ve “...eğer ordu Peng’in peşinden giderse dağlara çekilip 
gerilla savaşına başlanm” demişti.

ÇKP VIII. Kongresi’nin 9. Plenum’u Ocak 1961’de yapıldı. Bu toplantıda ekonomik büyümeni 
daha esnek bir planlama ile gerçekleşmesinin uygun olacağı görüşü ağır bastı ve geliştirilen 
yeni ekonomik politikada piyasa güçlerine daha fazla önem verilmesi kararlaştırıldı. Yeni 
ekonomi stratejisi Liu Shaoqi’nin adıyla birlikte anılıyor ve Sovyetler Birliği’nde 20’li yıllarda 
uygulanan politikalan çağnştınyordu. Bu yaklaşımın temel anlayışını ekonomik rasyonalite 
oluşturuyordu. Sanayi alanında ise merkezî tahsis yerine orta ve küçük işletmeler 
hammaddelerini piyasadan alıyorlardı. Tesis bazında üretkenliği artırmak için de maddi 
teşvikler, ikramiye ve primler öne çıktı. İşletmelerde sendika ve parti komitelerinin yerine 
işletme yöneticileri, profesyoneller ve teknokrallann etkinliği arttı. Üretim süreci üzerine olan 
denetim yeniden mühendislere bırakıldı. Uzmanlaşmış muhasebeciler işletme mâliyesi hakkmc 
geniş yetkilere sahip oldular. Bu kaçınılmaz olarak ücret farklılığının artması ve kapitalist 
işletmecilik yöntemlerinin öne çıkmasını getirdi. Endüstri yönetiminin esas merkezini kitle 
eyleminin önüne geçen rasyonalite oluşturdu. Para üzerindeki tasarruf gücü bir tür profesyotı 
veya uzmanlaşmış bankacılar ve yöneticiler eUti yarattı. Bölgesel gelişme poUtikalan yine 
gelişmiş olan yerlere ağırlık verilerek oluşturuldu. Eşitsiz gelişmeden kaynaklanan bölgesel 
eşitsizliği bertaraf etmeye çalışmak yerine, bu eşitsizliğin daha az gelişmiş bölgeler için itici 
bir etkide bulunacağı varsayılarak davranıldı. Sonuç ise daha büyük bir bölgesel eşitsizliğin 
ortaya çıkması oldu. 9 Kasım 1962’de Devlet Planlama Teşkilatı’na atanan yedi üst 
yöneticiden dördünün “İleriye Büyük Afılım”ı eleştiren kişilerden seçilmesi 9. Plenum 
kararlannm devamı idi. Ama piyasa, kâr ve serbest fiyat gibi sosyalizme geçişte engel teşkil



Şeklen "Aşağıdan 
Y u k a n B İ r  Sfaliniznt 
Denemesi: 1966-1976 
Büyük Proleter Kültür 
Devrimi

Kültür Devrimi “aşağıdan yultarı biremel(çl inisiyatifi” 
miydi? Bu yüzden, iıer şeyi yuitarıdan aşağı halletmeye 
çalışan Stalinizmden “ i(öl(iü bir kopuş” muydu? Gerçek
ten bürokratiaşmayı mı hedef aidi? Sosyalizmde yeniden- 
-sınıflaşma eğilimlerine karşı “ kapsamlı bir çözüm” müy
dü? Dolayısıyla, 1871 Paris Komünü, Ekim 1917,1949'da 
Çin Halk Cumhuriyeti’nln kuruluşu gibi “ büyük proleter 
devrimleri’ nden biri, hattâ bu zincirin son ve en ileri 
halkası mıydı? Hatâları, esasa İlişkin olmayan, her kitle 
hareketinde görülebilecek bazı “ aşınlık” lardan mı iba
retti? Onun için, yüksek ve soyut bir İdealizm kertesin
de, her şeye rağmen “ haklı ve doğru” muydu? Sosya
list sistemin bugün yaşamakta olduğu çalkantılı dönü
şüm sürecinde, Çin, Sovyetler Birliği ve bütün dünya. 
Kültür Devrimi’ni ve Kültür Devrimi’nin Mao'sunu “ ye
niden keşfedecek” midir? 1966-1976'nın ana yönelimini 
paylaşan, ama onun “ bazı haksız yöntem” lerine baş
vurmayan, yeni ve daha olgun bir Kültür Devrimi, hele
zonun bir üst kıvrımında böyle bir “ tekrar” , mümkün 
veya muhtemel mi? Sosyalist ülkelerdeki “ revizyonizm” 
cereyanının, bu ülkeleri “ kapitalist restorasyon” un fe
laketli ekonomik sonuçlarına açmasına karşı, emekçi 
kitlelerin, Kültür Devrimi doğrultusunda ayaklanmaları 
beklenebilir mi? Çin’de 1989 Nisan ortalarında başgös- 
teren ve Haziran’ın ilk günlerinde Tian Anmen Meyda- 
m'nda kanla bastırılıncaya kadar yaklaşık 45 gün devam 
eden son öğrenci gösterileri, böyle bir gelişmeyi mi 
simgeliyordu?

Başlatılışmöan 23, bitirilişmöen 13 yıl sonra bugün, 
Çin’in Kültür Devrimi’ne ve mirasına ilişkin bu tür soru
lara olumlu yanıtlar vermek, pek kolay değil. Her tarih
sel hareketin (açık ya da örtük, bilinçli ya da bilinçsiz) 
bir çizgisi, bir hedefi, bunların somutlandığı bir İçeriği 
olur; haklılık/haksızlık, doğruluk/yanlışlık yargısı, somut 
başan veya başarısızlıkların, olayların sonraki seyrini 
etkilemede ulaşılan kalıcılık veya geçicilik derecesinin 
değerlendirilmesiyle birlikte, bu çizgi, hedef ve içeriğin 
de analizine dayandırılmak zorundadır. Yukarıda, kas
ten “başlama” ve “ bitme” değil, “ başlatılma” ve “ bi
tirilme” fiilleri kullanıldı: Her türlü spontaneizm mitoloji
si bir yana; Kültür Devrimi hakkındaki en basit ve temel 
gerçek, ÇKP Merkez Komitesi’nin 16 Mayıs 1966 tarihli 
bir Genelgesi’yle başlatıldığı ve 1976 sontıahannda, Mao’
nun ölümünden bir ay kadar sonra, gene ÇKP Merkez 
Komitesl’nin bir kararıyla sona erdirildiğidir. Başlıbaşı- 
na bu husus, Çin’in Kültür Devrimi’nin özellikle açık 
ve bilinçli, yukarıdan verilen bir merkezi çizgisi olduğu
na işaret ediyor.

Sözkonusu merkezi çizgi, bir yandan, ÇKP ile SBKP 
arasında Hruşçov döneminde derinleşen ideolojik ayrı
lıklar çerçevesinde, diğer yandan ÇKP’nin kendi içinde
ki bir ideolojik ve siyasal mücadele çerçevesinde belir
lendi; burada gelişmenin yönü, gerek kronoloji, gerekse 
nedensellik İtibariyle, daha çok dışarıdan İçeriye, ulus
lararası bölünmenin sertleşmesinden Çin’deki “ sınıf mü- 
cadelesi” nln tırmanmasına doğru oldu. Şöyle de diyebi
liriz: Mao, Sovyetler Birliği’nde sosyalizmden kapitaliz
me bir “ geri dönüş” yaşandığına kanaat getirdikten 
sonra, benzeri bir “ kapitalist restorasyon” u önlemek 
ve Çin’in “ kızıl kalmasını” sağlamak amacıyla. Kültür 
Devrimi’ni başlattı. Bu eklemlenme içinde, SSCB’deki 
“geri dönüş” ün kaynağı olarak gösterilen “ revizyo- 
nizm” in tanımı, aynen, Çin’in “ kapitalizm yoicuian” nın 
teşhisi, hedef alınması ve ezilmesi girşimine temel teş
kil eden "revizyonizm” tanımını oluşturdu.

Bilindiği gibi, Stalin’in ölümünden sonra, Sovyetler 
Birliği’nin 1950’lerin ortalarından itibaren izlemeye baş
ladığı teorik söylem ile iç ve dış pratikler bütünü, ÇKP 
tarafından, polem iklerin seyri içinde “ modern 
revizyonizm” olarak tanımlandı; kutuplaşma kesinleş
tikçe, revizyonizmin bir burjuva ideolojisi olduğu, sos
yalist bir ülkede revizyonizmin iktidara gelmesinin bur
juvazinin iktidara gelmesi demek olduğu, burjuva dikta
törlüğünün kurulmasının ise sosyalizmin yerine kapita
lizmin almasını İfade ettiği yolundaki diğer indirgemeci 
önermeler, bu ilk halkanın üzerine oturtuldu.

Nitekim, bu “ Hruşçov revizyonizmi” nin ve onun ikti
dara gelmesiyle eşanlamlı olarak “ Hruşçovcu karşı- 
devrim” in içeriği, çok kritik bazı noktalarda, Stalinci 
anlayış ve uygulamalara kıyas yoluyla tarif edildi. İdeo
loji ve siyaset alanında, 1956’daki 20. Kongre’nin kapalı 
bir oturumunda Hruşçov’un Stalin’i daha çok “ kişiye 
tapma” nın körüklenmesi, sosyalist yasaliığın ihlâli ve 
pek çok insanın haksız yere baskı görmesi açılarından 
(yani aslında, hayli eksik ve yüzeysel bir tarzda) eleştir
mesi, Stalin’e karşı “ burjuvazinin karalamalan” nı tek
rarlayarak düşman safına geçmek gibi görüldü ve gide
rek, 1970’lerden geriye bakan “ restorasyon” inceleme
lerinde, “ hükümet darbesi”ni hazırlayan “ ideolojik karşı- 
devrim” in ilk salvosu olarak değerlendirildi. Stalin’in 
“ sosyalizm düşmanları” na karşı "proletarya diktatör
lüğü” uygulamanın alanını çok geniş tutmasını, Hruş
çov, "bütün halkın partisi” ve “ bütün halkın devleti” 
formülleriyle biraz düzeltmeyi denemişti. ÇKP, bunlar
dan ilkini, SBKP'yi emekçiler dışındaki, güvenilmez un
surlara, eski sömürücülerin kalıntıları ile "yeni burjuva” - 
lara, her ikisinin temsilcisi olarak -hep şüpheyle bakılan- 
aydınlara açmanın manivelası saydı; fiilen de böyle, 
büyük çaplı bir “sızma” nın meydana gelip “ Hruşçovcu 
karşı-devrim” in sosyal temelini pekiştirdiğini öne sür
dü. İkincisini ise, keza, “ düşman” , yani "burjuvazi” 
üzerinde diktatörlük uygulamaktan vazgeçmek, dolayı
sıyla işçi sınıfı iktidarını reddetmek gibi gördü. Aynı 
doğrultuda, 1950’ların sonları ile 1960’ların başlarında 
Sovyetler Birliği’nde (parti içinde ve basında) eleştiri, 
fikir hayatı, toplumsal bilimler, kültür ve sanat alanların
da biraz uçveren çoğulculuk, habire daha fazla bastırıl
ması arzulanan “ burjuvazi”ye özgürlük verdiği gerek
çesiyle suçlandı ve bu da dönüp dolaşıp, "Hruşçovcu 
karşı-devrimin sınıf temeli” tahlillerine eklendi.

Ekonomi alanında, meta ekonomisi, piyasa, devlet 
mülkiyetine oranla kolektif mülkiyetin (Stalin'in hararet
le savunduğu makine-traktör istasyonlarındaki araçların 
kolhozlara satılması) ve bireysel mülkiyetin (köylülerin 
kendi küçük üretimlerini özel mahallî pazarlara çıkarma
ları) desteklenmesi, sanayi işletmelerine daha fazla ade
mi merkeziyet, işletme yönetimleri ve işçiler açısından 
maddi dürtüler (kârın bir bölümünün işletmelere bırakıl
ması, bu alıkonan kârın bir bölümünün de baz ücretlere 
ilâve pirimler biçiminde dağıtılması), işletme finansma
nında banka kredilerinin rolünün artırılması ve buna 
bağlı olarak faiz oranlarının yükseltilmesi, dışa açılma, 
Batı’dan sermaye ve teknoloji ithali, vb- alanlarındaki 
bütün ürkek deneyler ve el yordamıyla girişilen teorik 
arayışlar, biricik doğru sosyalist ekonomik inşa patikası 
kabul edilen o gayet katı merkezî planlamadan ve (ku- 
lak’iarı bastırma ihtiyacından türetilmiş) aşırı sıkı kolek
tivizmden ayrıldıkları gerekçesiyle, kâh yer yer doğru
dan "kapitalizm” , kâh bir bütün olarak “ kapitalizm yo
lunun tutulması” damgasını yedi.

Kültür ve sanat alanında, özü parti müdahalesinin 
üstünlüğü ilkesinde düğümlenen Jdanovculuğun gev
şetilmesi, yaratıcı faaliyetin tek reçetesi olarak dayatıla- 
gelmiş Sosyalist Gerçekçilik cenderesinin dışına çıkma 
eğilimleri, soyut resme gösterilmeye başlanan tolerans, 
"olumlu kahraman” ları zayıf tutarken “ karşı-devrimci 
tlp” leri çekici kıldığı öne sürülen Şolohov’un Don dizisi, 
Ehrenburg’un Buzların Çözülüşü romanı, Neizvestny’- 
nin heykelleri, Pasternak’ın Dr. Jlvago'sunun Nobel al-

Başkan Mao Mayıs sonunda duvar afişlerinin 
yaygınlaşmasıyla, Kültür Devrimi’nin hız 
kazanmasından yaklaşık iki ay sonra 21 Temmuz 
1966'da yaptığı b ir konuşmada Küitür Devrimi’ni şöyle 
savunuyordu: "B iz kitlelere inanıyoruz. Kitlelerin 
öğretmeni olmak için önce onların öğrencisi olmalıyız, 
içinde bulunduğumuz Büyük Küitür Devrimi, yeri göğü 
sarsan bir olaydır. Sosyalizm geçidini aşabilecek 
miyiz? Aşmaya cesaret ediyor muyuz? Bu geçit 
sınıfları nihai olarak yok olmasına (...) götürür. Karşı 
çıkmak özellikle burjuva 'otoritelerine' karşı çıkmak, 
yıkmak demektir. (...) Tek yol kitlelere dayanmak, 
kitlelere güvenmek, sonuna kadar mücadele 
etm ektir."

masına yeterince erken müdahale edilmemesi vb., “ Hruş
çov revizyonizmi” nin tipik göstergeleri olarak sıralandı.

Neydi, Hruşçov’a karşı Stalin'in pratiklerine sahip çı
kan bu "revizyonizm” tanımının özü? Çok kestirme bir 
ifadeyle, "revizyonizm” in ideoloji ve siyasette, ekono
mide, kültür ve sanatta "burjuvazi”ye veya "kapitaliz
min kaynakları” na fazla özgürlük tanıyıp yetersiz dikta
törlük uygulamada yattığı şeklinde bir tanımdı; "geri 
dönüş” adı verilen olayın, daha nötr bir ifadeyle sosya
lizmde ciddi yozlaşma ve deformasyonların belirmesi
nin, ya köklerini fazla özgürlükte görüyor, ya da bu 
fazla özgürlüğü ve çeşitli tezahürlerini bizatihi yozlaşma 
ve deformasyonun kendisi olarak algılıyordu.

Burada büyük bir paradoksla yüzyüzeyiz: Aslında Mao’
nun kendisi, bir yere kadar, SSCB’de sosyalizmin inşa
sının kırk küsür yıllık tecrübesinin olumsuzluklarını da
ha çok aşın diktatörlükte arayan,özgürlük yetersizliğini 
eleştiren bir konumdaydı. 1956-1957 yıllannda kaleme 
aldığı "On Büyük ilişki Üzerine " ve “ Halk İçindeki Çeliş
melerin Doğru Ele Alınması Üzerine” gibi, resmen ya
yınlanmış yazıları İle, gene aynı yıllara denk düşen (ve 
Türkçede Sovyet İktisadının Eleştirisi başlığı altında der
lenmiş bulunan) okuma notlarında Mao, Stalin’i ve Sta
lin dönemini, ekonomide, meta üretimi ve mübadelesi 
ile değer yasasının geçerlilik alanını fazla dar tuttuğu.
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köylülüğe güvenmediği, küçük üretimi zorla bastırdığı, 
aşırı hızlı sanayileşme ve gönüllü olmayan kolektivizas- 
yon politikalarıyla kitle çizgisinden saptığı, fazla merke
ziyetçi ve fazla ağır sanayici olduğu için eleştiriyor; 
üstyapı alanında bütün bunları, “ halk içindeki çelişme
lerin yanlış ete alınması” , yani “ düşman ile halk arasın
daki çelişmelerin kapsamının çok geniş tutulması” for
mülünde toparlıyordu - bu, Stallnlzmin esas olarak “ sol” 
hatâlar nedeniyle, yani görece daha sağ, daha yumu
şak, daha ılımlı bir konumdan eleştirilmesi demekti. 
1950'lerin İkinci yarısının ünlü, ama kısa ömürlü “ Yüz 
Çiçek Açsın, Yüz Fikir Akımı Birbiriyle Yarışsın” parola
sı, böyle bir yaklaşımın ürünüydü.

Ne kİ, 19S0’lerin sonları ile 1960’ların başlarında Ma
o'nun düşünüşü, bambaşka bir mecraya girdi. Asya, 
Afrika ve Latin Amerika halklarının devrimci fırtınasının 
yükseldiği, ABD’nin ise dünya jandarması rolünde gide
rek saldırganlaştığı koşullarda, Hruşçov ile özellikle dış 
politika konulannda netleşen anlaşmazlık, iç politika 
(sosyalist inşa) konularında oluşabilecek benzeşmeleri 
yuttu. En kötüsü, Hruşçov’un, aslında Stalin ve Komin- 
tern dönemi alışkanlıklarından türeyen bir tavırla, parti- 
lerarası görüş farklılıkları ile devletlerarası ilişkileri bir
birine karıştınp, ekonomik yardım anlaşmalarını feshe
derek Çin’deki Sovyet uzmanlarını geri çekmesi, böyle- 
ce ÇHC'ye ekonomik ambargo uygulamaya kalkışması 
oldu. Bu tahammülsüzleşen ortamda, Hruşçov'a daha 
tahlilci bir tarzda bakma olanağı da kalmadı; öyle ki, 
Hruşçov’un, Mao tarahndan ilk başta sempatiyle karşı
lanan Stailn eleştirisi de, Hruşçov’un uluslararası alan
daki gerçek sağ hatâlarıyla aynı hesaba yazıldı. Dahası, 
ÇKP içinde Liu Shaoqi ve Deng Xiaoping tarafından 
temsil edilen bir kanadın, hem Buharin-Hruşçov benzeri 
bir ekonomik çizgi öneriyor, hem de Hruşçov’un Stailn 
eleştirisi gibi içe dönük, yerli pratiklerini görece olumlu 
karşılıyor olmalan, onlann da “Çin’in Hruşçovlan” , “parti 
içinde yuvarlanıp, bir restorasyon için uygun fırsat kol
layan hainler” diye damgalanmalarına yol açtı. Partinin 
“sol” kanadı (Lin Biao, Cen Boda, “ Dörtlü Çete” - Olang 
Oing, Chang Chunqiao, Wang Hongwen, Yao Wenyuan) 
çok güçlenmişti: Mao, karısı Qiang OIng’e 1966’da 
yazdığı mektubunda yansıttığı gibi, aslında biraz iste

meye istemeye, bu “ Sol” ile ittifaka çekildi.

Buradaki düşünüş değişikliğinin özü, şudur: Stalin’in 
“ sol” hatâlar yaptığı gerekçesiyle eleştirilmesine 
girişildi. Liu Shaoqi’nin “ burjuva-revizyonist karargâh’- 
'ına karşı Mao’nun etrafındaki “ proleter karargâh” ola
rak kurulan ve Kang Sheng, Cen Boda, Chang Chunqiao 
ve Yao Wenyuan'lari İçeren ÇKP Merkez Komitesi Kül
tür Devrimi Grubu, Stalin'in kritik hatâsını, halk içindeki 
çelişmeleri düşmanca ele almak olarak değil, tam zıt 
yönde, 1930'ların ikinci yarısında “ SSCB'de artık anta
gonist sınıfların ortadan kalktığım” öne sürmek olarak 
belirledi. Değil mi ki SBKP  içinden Hruşçov gibi “ reviz
yonist karşı-devrlmci” ier çıkabilmişti; bu, “ burjuvazi’- 
’nin yaşadığını ve “ sınıf mücadelesi” nln sona ermediği
ni gösteriyordu. Stailn gibi uykuya yatmak yerine, “ya- 
nıbaşımızda gizlenen Çin’in Hruşçovları” na aman ver
memek şarttı. Böyle bir “ uyanıklığın” teorik zemini ola
rak Mao, "antagonist sınıfların ortadan kalkması” şöyle 
dursun, bir kere üretim araçları üzerindeki mülkiyetin 
sosyalist dönüşümü esas olarak tamamlandıktan sonra 
da, iki sınıf, iki yol ve iki çizgi arasındaki mücadelenin 
süreceği; dolayısıyla kapitalizme geri dönüş tehlikesi
nin hâlâ mevcut olduğu, yani sosyalizm tarihsel döne
minin tümü boyunca, proletarya ile burjuvazi arasındaki 
çelişmenin, sosyalist toplumun temel çelişmesini mey
dana getirdiği şeklindeki ünlü tezini ortaya attı. O yıllar
da ÇKP tarafından Mao’nun en büyük “ teorik katkı” sı 
olarak gösterilen ve dünya çapında bir “ Marksizm-Leni- 
nizm-Mao Zedong Düşüncesi” çağından söz etmenin 
gerekçesi sayılan bu tez, “ Proletarya diktatörlüğü altın
da devrimin sürdürülmesi teorisi” , yani biricik “ doğru 
yol” dan, “ sosyalist ç izg f’den sapanlara karşı (kitlesel 
saldırı dalgaları halinde) “ sınıf mücadelesi” verilmesi
nin teorisi olarak tanımlandı. “ Proletarya diktatörlüğü’- 
'nün “ fazla bastırma” sı sonucu kitlesel demokrasinin 
yokedilmesl ve devletçi bir yabancılaşmanın doğmasıy
la kastlaşma, belki, Stalin’i fazla “ sol” bularak eleştiren 
1956-1957 yazılarının Mao’sunun perspektifi olabilirdi. 
1960’ların ortalarında ise Mao, bürokrasiyi değil “ burju
va liberalizmi” nin, “ Çin’in Hruşçovian” nı bastırmanın 
“yeni ve genel yöntemi” peşindeydi. SSCB’de düzel
me, ancak, “ revizyonist karşı devrim” in ürünü olan 
“yeni-burjuva diktatörlüğü” nü, emekçi kitlelerin aşağı
dan yukarı, “ anti-Hruşçov” bir muhtevayla yıkmaları 
sonucu gerçekieşebiilrdi. Çin'de ise, böyle bir “ resto
rasyon” yoluna girilmesini önlemek için, daha başın
dan, Buharinci-Titocu-Hruşçovcu bir “ burjuva çizgisi'- 
'ni savunan; başka nedenle değil, sırf bu çizgiyi savun
dukları için, ideolojik olarak “ parti ve devlet içinde yu
valanmış bütün bir burjuva sınıh” nı meydana getirmek
le suçlananlara karşı, “ devrimci kitleler” eliyle “ prole
tarya diktatörlüğü” nün uygulanması gerekliydi.

Çin’de Kültür Devrimi, işte böyle bir “ anti-revizyonist” 
hareket oldu; “ kapitalizm yoicuian” nı, klasik Stalincili- 
ğin etkisi sınırlı görülen doğrudan-devietçi yöntemleriy
le değil de, etkisinin daha kalıcı olacağı umulan dolaylı- 
devletçi yöntemlerle; Partinin, daha doğrusu parti için
deki bir fraksiyonun hücum emri verdiği kesimlere uy
gulatılan "kitlesel devrimci ş id d e fle  ezmeyi hedefledi. 
Stalin'in pratik politikası, "sapma”lara karşı habire "pro
letarya diktatörlüğü” uygulamaktı; ama Stailn, hiç ol
mazsa teoride, bu kadar sınırsız değildi. Kültür Devri
mi'ne uzun yıllar yön veren “ Dörtlü Çete” ise, doğrudan 
doğruya teoride, “ burjuvazi üzerinde topyekûn dikta- 
tö r lü k ’ ’Xen söz ediyordu. Bu, gerçekte burjuvazisi olma
yan, üretim ilişkileri içinde birbirine kilitlenmiş somut 
bir burjuvazi ile somut bir proletaryayı karşı karşıya 
getirmeyen bir toplumda, dizginsiz ve kapsamı durma
dan genişleyen bir zor kullanımının kapısının açılması 
demekti.

Nitekim, Kültür Devrimi'nde b irin c i olarak, hedef seçi
len (bir çizgi olduğu İçin bir “ sınıfsal ideoloji” olan, 
bir “ sınıfsal ideoloji” olduğu için bir “ sınıf” olan) “ ka
pitalizm yolcuları” , “ karşı-devrimci” sayılmalarının ola

nak verdiği tüm yasadışı şiddetle, susturulup boğularak 
ihraç ve tecrit edildiler; 1930’iann sonlarındaki Moskova 
duruşmalarında olduğu gibi, “ ajan, casus, Guomlndan- 
g ç ı"  türden düzmece suçlamalarla, yargıianmaksızın yıl-^ 
larca hapislerde, çalışma kamplarında tutuldular; birço
ğu işkence, aç bırakılma ve sürekli kötü muamele, has
talık ve mahrumiyet yüzünden can verdi. İk inc i olarak, 
parti içindeki "kapitalizm yolculan” nın, yalnızca fikirle
riyle bir "sınıf” olmakla kalmayıp, toplum çapında hazır 
mevcut bir "burjuvazi”yi de temsil ettikleri düşünüldü
ğünden, benimsenen “ revizyonizm” tanımı gereği, “ka
pitalizmin tarihsel fideliği” sayılan küçük üretim, meta 
dolaşımı ve normal insanların olağan refah özlemleriyle 
birlikte, her türlü “ burjuva fikir ve zevk” de, bu "topye
kûn diktatörlüğün” saldırısına uğradı. “ Burjuvazi” avı, 
her türlü siyasal ve ekonomik reform önerisine, her 
türlü eleştiriye. Sırat Köprüsü kadar ince bir "doğru 
çlzgi” den bütün milimetrik "sapma” lara, kültür ve sa
nat alanındaki çeşitlilik ve yaratıcılık özlemlerine, ora
dan da "kendinle mücadele et, revizyonizmi yen” slo
ganıyla doğrudan doğruya bireylerin ruhundaki bir "bur
juvazi şeytanr'na yöneldi. Her yerde ve her şeyde bir 
"burjuvalık” gören Kültür Devrimi, sonunda, sıradan 
ve çok geniş emekçi kitleleri hedef haline getirdi.

Kültür Devrimi yıllarının Maozmi, bu yüzden, kullandı
ğı yöntem ve araçların ilk bakışta farklı olmasına karşın, 
özünde Stallnlzmin bir varyantı, hatta bazı bakımlardan 
daha aşırısıydı -Stalin’i daha "sol”dan eleştirmeye kal
kınca, yavaş yavaş sönmesi öngörülen bir “ proletarya 
diktatörlüğü ” nü çok uzun bir tarihsel dönem boyunca 
hiç sönmeyecek bir "topyekûn diktatörlüğe” dönüştü
rüyor; böylece, varlığına İzin verilen, şiddet uygulanma
yan alanı alabildiğine daraltıyordu.

Belki tam da bu nedenle, gerçek hayatta bir uygula
ma, bir iktidar pratiği olarak Stalinizm-Maoizmin ömrü, 
beklenenin aksine, devletçi Stallnlzmin veya Stalinizm- 
Brejnevizmin ömründen çok daha kısa oldu. Saf, klasik 
Stalincilik, sadece devlet aygıtını kullanmış; baskı ve 
teröre, pasif tuttuğu kitleleri bulaştırmamıştı. Bunun 
da belli bir mantığı vardı: Küçük elitlerin fanatizminin 
a k tif taşıyıcısı, bütün karmaşık heterojenliği İçinde ge
niş kitleler olamaz. Nitekim Çin’de, bu kadar pürizmi, 
bu kadar sektarizmi, bu kadar şiddet kullanımını, işe 
taraf edilmek istenen kitleler kaldırmadı. Halk içindeki 
çelişmelerin düşmanca yöntemlerle ele alınmasına biz
zat halkı dahil etme projesi, uzun ömürlü olamadı. Kül
tür Devrimi’ni, önce temel emekçi kitleler, hem de bü
yük bir hızla terkettiler. Klasik Stalincilik, Sovyetier B|r- 
liği’nde yarım yüzyıl veya daha fazla, diğer Doğu Avrupa 
ülkelerinde 30-40 yıl varlığını korurken, Stallnlzmin Mao- 
culuk varyantı sadece 10-12 yıl dayandı. Tarihteki ger
çek büyük devrimlerden, Kültür Devrimi, dünya çapında 
da pek bir iz bırakmamasıyla ayrılıyor. Kendilerini “ Bü
yük Proleter Kültür Devrimi’nin ürünü” sayan Maocu 
partilerin hemen hiçbiri, ülkelerindeki emekçi kitlelerle 
birleşemediler ve 1970'lerln İkinci yarısında, bu çok 
küçük yuvarların yüzde 99'u ortadan kalktı. 1980’lerin 
ortalarında ise Sovyetier Birliği’nde glasnost ve peres- 
troyka, anti-Hruşçov bir muhtevayla değil, anti-Stailn 
bir muhtevayla çıkageldi. Bugün de Çin’den SSCB’ye, 
Macaristan’dan Polonya’ya kadar bir dizi sosyalist ülke
de işçi, öğrenci ve aydınların güdümlü olmayan, gerçek 
tatlan inisiyatifleri, ekonomik reformlann siyasal reform
larla tamamlanmasını, kurallara sıkı sıkıya bağlı bir hu
kuk devletinin tesisini, bu çerçevede fikri ve siyasal 
çoğulculaşmayı -kısacası, Kültür Devrimi'nin "revizyo
nizm” ve "burjuva liberalizmi” sayıp bastırmaya kalkış
tığı her şeyi, gündeme getiriyorlar.

Bu cereyanların yeniden keşfedeceği ve yararlanaca
ğı Mao, ancak 1956-1957 yazılarının Mao’su, StalinizmI 
esas alarak "sol” culuk diye eleştirmeye başlamış Mao 
olabilir.

HALİL BERKTAY



Çin'in yaiKin tarihindel<i il(i büyük seferberlik 
döneminden gürüntüier. (Soida) İleriye Büyük 
Atılım sırasında kırda propaganda. İkinci Beş Yıllık 
Plan'ın ilk yılı olan 1958'de, cesur ve kararlı 
ifadelerle sanayi ve tanmda dev hamleler için çağrılar 
yapıldı. Bu propagandanın temposu yıl boyu giderek 
arttı. Resmî rakamlara göre b ir yıl içinde demir ve 
kömür üretimi tam ik i katına çıktı, toplam sanayi 
üretimi ise yüzde 66 arttı. Tarımda ise 1957’de 185 
milyon ton olan tahıl üretiminin, 385 milyon tona 
çıktığı ilan edildi. Ulusal gelir ise yine resmî ama 
çarpıtılmış olan verilere göre b ir yılda yüzde 34 arttı. 
“ İleriye Doğru Büyük Atılım”  yıllarında duyulmamış 
ekonomik başanlar elde ediliyordu. Köylerdeki komün 
hareketi Nisan 1958'de bazı pilot girişimlerle başlamış, 
Ağustos'tan itibaren ise alabildiğine hızlanmıştı.
Kasım'a gelindiğinde ileri düzey kooperatifinde 
çalışmakta olan köylüler 26 bin komünde toplandı, 
sonra bu sayı 23,384'e indirildi. Komünler kırsal 
nüfusun yüzde 95'inden fazlasını bünyelerine almıştı. 
Bunlar yalnız birer üretim birim i değil, aynı zamanda 
birer yönetim birimiydi. Halkın eğitim ve sağlık 
işlerinden, ayrıca savunmadan sorumluydular. Bazı 
komünler farklı yöntemler uygulamaya başladılar. 
Örneğin özel toprak parçalan tamamen kaldırıldı, 
üyelerin yaptıktan işten bağımsız olarak ihtiyaçlarının 
teminine gidildi. Fakat çok kısa zamanda bunun 
sakmcaian görüldü ve bu uygulama terkedilerek 
“ herkese yaptığı üretime gö re" prensibine dönüldü.
İlk aşamada tüm araçlar ve çekim hayvanlan 
ortaklaştırıldı ama üretimin yüzde 20'sinin gerçekleştiği 
küçük özel bahçelere dokunulmadı. Farklı variık ve 
yeteneklere sahip kooperatifler biraraya geldikçe emek 
ve gelir farklılıkian ortaya çıkıyordu. Ayrıca, özellikle 
sulama ve toprak analizi, su alımı ve meteoroloji 
etütleri yapılmaması büyük israflara yol açtı. Kanallar 
su taşımadı, kimi topraklar tuzlandı. Fakat bunlara 
rağmen büyük miktarda toprak kazanıldı. Üstte ise 
ikinci büyükseferberiik dönemi olan Kültür Devrimi 
sırasında. Kızıl Kitap okuyan gençler.
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devrimci hizbin tasfiyesiyle partinin saflaşması ve 
devrimin ilerlemesi için yolun açıldığını söylüyordu. Ne 

ki tüm bu tartışmalar kapalı kapılar ardında cereyan 
etmiş, uzun yıllar ÇKP’nin en ön saflarında yer almış 

sayısız kadro, b ir anda tepetaklak edilerek hapse 
veya köyde zorunlu çalışmaya gönderilmişti. Kültür 

Devrimi merkeziyetçiliği ve proletarya hegemonyasını 
vurgulayarak sona erdi. Yönetim kademeleri tekrar 

istikrar kazanmaya başladı. Ancak öğrenciler arasında 
derin görüş ayrılıkları ve bölünmeler devam etti. 

Bunun için 27 Temmuz 1968’de işçi ve askerlerden 
oluşan b ir ekip Tsinghau Üniversitesine sembolik b ir 

giriş yaptı. Öğrencilerin tartışmaları sona ermedi ama 
Kızıl Muhafızlardan giderek daha az sözedilmeye 

başlandı. Bu arada gençleri kırsal kesime gönderip 
yeniden eğitmek üzere b ir kampanya açıldı. Kültür 

Devrimi’nin bu evresindeki afişlerde, farklı kesimlerin 
devrime emekleri ile hizmetini vurgulayan afişler ön 
plana çıktı. Yukarda solda parti sekreteri Liu Zhide, 

sağda çocuklar çalışırken görülüyor.

ettiğine inanılan kategorilerin tasfiyesi için mücadele hiç durmadı. Ekonomiyi burjuvazinin 
bakış açısından ele alan, kişilerin ve işletmenin çıkarını toplam kamu çıkarlarının üzerinde 
gören anlayış eleştirildi. 1962 başlarında yapılan Ulusal Halk Kongresi ve aynı yılın Eylül 
ayındaki Merkez Komite toplantılannda, çoğu kapalı kapılar ardında geçen sert tartışmalar 
yapıldı. “İleriye Büyük Atılım”ı savunan ve karşı çıkanlar arasında Liu Shaoqi ve Deng 
Xiaoping’in ikinci grubun, Zhao Enlai’m da birinci grubun önde geleni olduğu kabul edilir.

Çin-Sovyeder Birliği İlişkileri

ÇKP 1956’dan itibaren Sovyet toplumunu eleştirerek kendi yolunu ayırmaya başladı. 1958’de 
Sovyetler’in askerî alandaki bazı talepleri reddedilmiş, bunu izleyen aylarda Sovyet yanlısı 
asker ve sivil görevlilerin bir bölümü etkisizleştirilmiş, Lin Biao tekrar ordunun başına 
dönmüştü. Orduyu “buıjuva ve sağ-kanat unsurlardan temizleme” kampanyası bir yönüyle 
Sovyetier Birliği yanhiannı hedef alıyordu. 1959’da Hruşçov Çin ile 1957’de imzaladığı nüklee 
işbirliği anlaşmasını bozdu. Kimilerine göre bu “banş içinde birarada yaşama” politikası için 
Amerikalılara verilmiş bir armağandı. Ayn bir husus ise Sovyetler’in Çin’in nükleer güce sahi 
olmasından çekinmeye başlamasıydı. ÖzelUkle 1959’da Çin-Hindistan sınınnda çıkan çanşmala 
karşısında Sovyetlerin takındığı tutum Çinlilerin Sovyetleri bir tehdit olarak algılamaya 
başlamalanna ve onlan “en büyük emperyalist güç ile işbirliği”yle suçlamalanna yol açü. 5-9 
Haziran 1959’da Bejing’de toplanan Dünya Sendikalan Konfederasyonu’nun görüşmeleri 
sırasında çıkan tartışmalarda Çin’i sadece Endonezya destekledi. Kısa bir süre sonra, 20 
Haziran’da komünist partilerinin büyük çoğunluğunun desteğine güvenen Hruşçov, Bükreş’te 
toplanan Romanya İşçi Partisi Kongre’sinde Çin’lileri açıkça kınadı. Hruşçov’un yanında 
Bükreş’e gelen Ponomariev ÇKP’yi eleştiren doksan sayfalık bir metin sundu. Burada da Çin’i 
arkasında sadece Amavuduk vardı. Çinliler bu saldınya SBKP’nin kendilerine yollamış olduğu 
küstah ve çok sert bir mektubun metnini dağıtarak cevap verdiler ve onlann tutumunu 
teşhire yöneldiler. Buna son derece kızan Hruşçov uzun ve hiddetli bir konuşma ile 
Çinlilerin yapmış olduğu tüm iç ve dış politika uygulamalanna çattı. Çin delegesi Peng Cheı 
ölçülü ve kibar bir dille Hruşçov’un taraflı tutumunu protesto etti. Bu gelişmeler teker teker 
tüm ipleri kopardı ve nihayet Ağustos’ta Sovyet teknisyenleri Çin’den çekildi.



Bu olaylar, o güne kadar artık bir ön kabul haline gelmiş olan dünya komünist hareketinin 
birliği ilkesini parçaladı. Bunun yolaçtığı zarann bir ölçüde olsun hafifletilebilmesi için 2 
Haziran 1960’ta Sovyetler Birliği uluslararası bir konferans talep etti. Çinliler teklifi kabul 
ettiler ve Eylül sonunda bunu hazırlamak için yirmi altı partinin temsilcilerinden oluşan bir 
komisyon Moskova’da toplandı. SBKP’nin Suslov ve Kuzlov, ÇKP’nin ise Deng Xiaoping ve 
Peng Chen tarafından temsil edildiği Komisyon çalışmalan oldukça elektrikli geçti. Nihayet 
11-25 Kasım arasında Konferans o dönemde mevcut 87 komünist partisinden 8 Tinin 
katıhmıyla başladı. Konferansın sonunda yayınlanan 81’ler bildirisi sadece görünüşü kurtarmayı 
amaçlayan eklektik ve genel ilkeleri tekrarlayan bir metin oldu. İlerideki yıllarda da ayrılık 
giderilemedi ve çokbaşlılık dünya komünist hareketinin kalıcı karakteri haline geldi.

ÇKP’nin bu dönemdeki görüşlerini en iyi ifade eden metin, bu partinin 14 Haziran 1963 
tarihli mektubudur. Burada banş içinde birarada yaşama eleştirilmekte, II. Dünya Savaşı’ndan 
sonra sosyalist blokun ortaya çıkmasıyla dünyada güçler dengesinin değiştiği vurgulanmakta ve 
emperyalizme karşı mücadelenin bayrağının Asya, Afrika ve Latin Amerika’daki proletarya 
partilerine geçtiği ifade edilmekteydi. Devrimci sınıf mücadelesinin her an gözetilmesi 
gerektiğine değinen bu metin, Lin Biao’nun 1965’te ileri süreceği dünya metropollerinin 
kırlardan kuşatılması tezinin öncüsü sayılabilirdi.

Kültür Devrimi Öncesinin Gelişmeleri

Sosyalizmin inşasına girişmiş olan Çin’de ayncalıklı kesimler küçümsenmeyecek sayıdaydı. 
Nüfusun büyük çoğunluğunun eğitimsiz yoksul köylü kitlelerinden oluşması ve işçi sınıfının 
tarihsel zayıflığı, nitelikli işgücünün, teknisyen ve kadrolann çoğunun orta ve zengin köylü ve 
toprak ağası kökenli olmasını kaçınılmaz kılıyordu. Aynı biçimde yüzyıllar boyu süren elitist 
bürokrasi geleneği, kol emeğinin ve teknik-pratik faaliyetin küçümsendiği bir kültürel ortam 
yaratıyordu. Kentlerde ise ulusal burjuvazi ve komprador kesiminden gelmiş insanlar, 
yetenekleri nedeniyle idari, politik ve teknik sorumluluk alıyorlardı. Üstelik, uzun devrim 
savaşlannda ve mücadelenin her alanında yetenekli kadrolann çoğunun ölmesi, yetersiz 
kadrolann sorumlu yerlere gelmesini ister istemez kaçınılmaz kılıyordu. Kaldı ki, Çin Devrimi 
çok büyük fiziki tasfiyelere yönelmemiş, hainler ve karşı devrimciler dışındaki kişileri üretim 
sürecinde kazanma yolunu seçmişti. Toprak ağalan yaşıyordu. Gerçi artık toprak ağası değil, 
sıradan birer komün üyesiydiler ama varlıklannı sürdürüyorlardı. Hatta bir kısmı servetlerinin 
bir kısmını gizlemiş, kente göçerek bunların geliriyle oldukça rahat bir yaşam sürer hale 
gelmişlerdi. Eski kapitalistlerin bir kısmı da varlıklannı koruyor, devletleştirilmiş fabrikalannın 
gelirinden aldıklan yıllık yüzde 5’le ve şayet çalışıyorlarsa aldıklan doyurucu ücretlerle iyi bir 
yaşam sürüyorlardı. Orta ve zengin köylüler ise, komünlerde emekçiler kadar söz sahibi 
değillerse de, çoğu yerde geleneksel ilişkileri ve yaşlan dolayısıyla etkin olabiliyorlardı.

1966'da başlayan Kültür Devrimi'nin en ateşli 
savunucularından Mao'nun Uzun Yürüyüş sırasında 
evlendiği eşi Qiang Qing bir tiyatro sanatçısıydı.
1963'den sonra Pekin opera ve balesinde geleneksel 
Çin tiyatro sanatınada proleter temalar işlenmesi 
gerektiğini savunan hareketin önde geleni olarak Çin 
siyasi hayatında aktif b ir yer aldı. f\Aao’nun ölümünün 
hemen ardından tutuklanarak ölüm cezasına çarptırıldı, 
ancak cezası infaz edilmedi. Qiang Qing kendisini,
"En yüce insan hakkı devrim yapma hakkıdır" diye 
savunarak, mahkemeye "Ben Mao'yu cephede izleyen 
tek kadındım. Savaşta siz neredeydiniz?" sorusunu 
yöneltti. Cezası daha sonra ömür boyu hapse çevrilen 
Qiang Oing, aslında resmî açıklamalara göre Kültür 
Devrimi'nde hayatını kaybeden 34.000 kişiden sadece 
birinin ölümünden sorumlu tutulmuştu, bu konuda da 
somut b ir delil bulunmuyordu.

Külfür Devrimi'nin 
Bah'daki Etkileri

Kültür Devrimi batıda uzun süre “ doğulu” olan her 
şey gibi küçümsenmiş veya egzotik bir Çin gösterisi 
gibi izlenmeye çalışılmışsa da dolaylı ve dolaysız etkileri 
aradan geçen iki on yıl sonra daha net bir şekilde anla
şılmaya başlanmıştır. Batı’nın Çin sosyalizmi karşısın
daki genel tutumuna bakıldığında, geleneksel “ Avrupa 
Merkezli, sömürgeci” bakışın yamsıra bu olgunun bir 
köylü hareketinden İbaret olarak değerlendirildiği de 
görülür. Batılı sosyalistler de bu eksik bakıştan kendile
rini asla kurtarabilmiş değillerdir. Ayrıca SBKP'de aynı 
yanılgıları yaşamıştır.

Gerçekten de Çin Devrimi’nin temel gücünü yoksul 
köylü kitleleri oluşturmuştur ama Çin kentleri de devri
mi yaşamış ve buna her halükarda önderlik etmişlerdir. 
İşçi ve aydınlardan oluşan kadrolar olmasaydı, köylüler 
daha önceki sayısız isyanlardaki gibi devrimi sonuna 
kadar götüremez, örgütlenmelerini bir sonuca ulaştıra- 
mazlardı. Kaldı ki Çin, tarihin bilinen en eski uygarlıkla- 
nndan birinin, başka hiçbir örneği bulunmayacak dere
cede doğrudan devamıydı. Böyle bir ülkede Çinli dev
rimciler dünya sosyalizminin deney hâzinesine en bü
yük iki katkıdan birini sağlamışlardır.

Kültür Devrimi’nin önemli bir etkisi sosyalist ülkeler
de sınıf mücadelesinin yürütülmesinde yeni bir araç

olmasından çok, sosyalizmin “ tek” liği gibi safça bir 
inancı yıkmış olmasıdır. 1930'lardan 1960’lara kadar sos
yalistlerin hiç de azımsanmayacak bir bölümü, hemen 
her ülkede uygulanacak tek bir sosyalizm modeli ol
duğunu düşünüyorlardı. Ama önce “ İleriye Büyük 
Atılım” sonra da “ Kültür Devrimi” bu ima|ı kökünden 
sarstı. 1969’daki Moskova Dünya Komünist Partileri Kon
feransı, iyice farklı partilerin toplantısı olarak tarihe geç
ti ve bundan sonra bu konferanslara verilen önem orta
dan kalktı. Bu partilerin adlarından başka ortak bir temel 
bulamayacakları anlaşıldı.

Monolltik bir dünya komünist hareketi imajının yıkıl
ması pekçok kişi üzerinde şok etkisi yarattı. Gerçi ara 
dönemde de (1930-60) pekçok muhalif vardı, ama bun
lar sadece muhaliftiler ve ciddiye alınmaz, dev uluslara
rası hareket karşısında cılız birer sesten ibaret olarak 
değerlendirilirlerdi. Yeni durum ise esasen prestij yitir
mekte olan SBKP izleyicisi partilerin ve grupların iyice 
köşeye itilmelerine ve yeni bağımsız hareketlerin geliş
mesine, gürbüzleşmesine yol açtı. Özellikle Latin Ame
rika’da, statüko içinde yer edinmeye çalışan “ Moskova- 
cılar” a tepki olarak gelişen gerillacı hareketler iyice 
öne çıktılar. Artık dünya komünist hareketi tek merkezli 
değildi. Gerçi bir süredir bu durum fiilen sarsılıyordu 
ama 1960’lardan itibaren bu gerçeği görmek istemeyen
ler başlarını kuma gömemez oldular.

Avrupa’da ise devrimci sol’un amentüsü olan 1968 
hareketlerini esaslı olarak etkilediği söylenebilir. Toplu
mun en dinamik kesimleri, giderek pekişmekte olan 
tekelci burjuvazinin hegemonyasına karşı son bir pro

testoya giriştiler. Bu protesto emekçi yığınları sarmala- 
yamadı. Esasen statükoda yer kapmış olan Avrupa sol 
partileri bu dalgayı kırmak için ellerinden geleni yaptı
lar. Protestocular kısa bir süre için toplumu sarstılar. 
En büyük kriz Fransa'da ortaya çıktı ama burjuvazi kısa 
sürede iktidarını onardı, protestolar söndü. Buna tepki 
olarak fokoculuğa özenenler çıktı ama bunlar Avrupa'da 
daha işin başında tecrit olmuş vaziyetteydiler. Burada 
Kültür Devrimi'nin en başta Batı üniversitelerini etkile
diği görülür. 1968 hareketi aynı zamanda gençliğin di
ğer toplum kesimlerinin düzene uyumu karşısında giriş
tiği bir protestodur da. Kaldı ki Mao dahi bazı devrimci 
kazanımların kayıp gittiğini görünce Kültür Devrlml'ni 
gençlikten oluşturduğu Kızıl Muhafızlar ile başlatmış 
ve yürütmüştü. Kültür Devrimi'nin diğer ayağı olan Halk 
Ordusu generallerine güvenemeyeceği ise Lin Biao ola
yında ortaya çıktı.

Protesto etmeyen, her ne pahasına olursa olsun bu
nun için bir yol bulamayan, yaratamayan toplum kesim
leri, teslim olmuş, siyasi açıdan bitmiş demektir. Kültür 
Devrimi her türiü otoriteye karşı protesto eyleminin her
hangi biçimde sürdürülebileceğini, sürdürülmesi gerek
tiğini gösterdi ve bu açıdan dünyanın dört bir yanında 
insanların bilincinde yer etti. Kaldı ki bu protesto kitlevi 
biçimde ve kampanya biçiminde yapılabilirdi. 1968, Batı 
gençliği için bir hatıra haline gelirken, bazı azgelişmiş 
ülkelerde daha kalıcı etkiler yarattı ve solun daha dev
rimci kesimlerinin ayrışmasında yararlı oldu. O yıllarda 
gelişen gerilla ve halk savaşları (Che'nin Bolivya'da 
öldürülmesi ve Vietnam'da Tet saldırısı) ise bu ayrışım-
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Dörtlü Çetey/ alaya alan b ir Çin karikatürü: Batılı bir 
kraliçe kılığında Oiang Qing b ir sahtekarlar çetesini 

yönetiyor. (Soldan sağa) Wang Hongwen, Oiang Qing, 
Yao Wengyuan, Zhang Zhongjiao Mao’nun 1976’da 

ölümünden hemen sonra iktidan ele geçiren Hua 
Guofeng ile Deng Xiaoping tarafından Dörtlü Çete 

olarak lanse edilip, tutuklandılar. Yönetimi ele 
geçirmek için komplo düzenlemek iddiasının yanısıra, 

pek çok başka yolsuzluk ve karşı-devrimci eylemle 
suçlanan Dörtlü Çete'n/n siyasi kadrolar içindeki 

yandaşlan da ya tutuklandı ya da etkisiz duruma getirildi.

da en az Kültür Devrimi kadar hatta daha köklü etkileri 
olan gelişmelerdi.

Sosyalist ülkeler açısından baktığımızda Kültür Devri
mi’nin belki de buralarda uzun vadede daha derin etkiler 
yaptığı düşünülebilir. Bu ülkelerin çoğunda kendini kit- 
levi olarak ifade yollan bulamayan muhalif kesimler kuş
kusuz ki bu deneyi büyük bir ilgiyle izlemişlerdi. Berlin, 
Polonya ve Macaristan’daki muhalefet hareketleri şid
detle bastınlmıştı. Çekoslovakya’nın işgali ise Kültür 
Devrimi’nin en yoğun olduğu bir dönemle çakışmıştır. 
Ancak unutulmamalı ki Doğu Avrupa’daki muhalefetin 
dertleri Kültür Devrimi’ni yapan kadrolardan çok farklıy
dı. Belli bir hata payını İçerse de Doğu Avrupa’da muha
lefetin daha liberal bir re|im istediği, Çin’dekilerin ise 
tam tersine sınıf mücadelesini keskinleştirecek kolektif
leşmeyi ileri götürmek istedikleri şeklinde bir genelleme 
yapılabilir. Ancak ortak olan nokta her ikisinde de yer
leşmiş, bürokratik, demokrasisi belirsizleşmiş devlet- 
partl yapısına karşı direnmenin olmasıdır. Ve Çin’de 
direniş Kültür Devrimi’nin uzun vadede sönüp gitmesiy
le sonuçlanırken Doğu Avrupa’da bazen kitlevi biçimler 
alabilmiştir. Ama gerek Doğu Avrupa ülkeleri, gerek 
Sovyetler’deki batı cumhuriyetlerinde direnişin aynı za
manda bağımsızlıkçı bir özellik taşıması, aradaki farkı 
beilrginieştirmiştlr. Esasen herhangi bir benzerlik ara
manın da pek bir anlamı yoktur. Ancak sosyalist ülkeler
de muhalefet deneylerinin Kültür Devrimi ile zenginleş
tiği de açıktır.

MEHMET TANJU AKAD

Devrime tam olarak sahip çıkanlar yeni neslin çocuklanydı. Nitekim Kızıl Muhafızlann pek 
çoğu da bunlar arasmdan seçilmişti.

İşçiler arasındaki ücret farklılıkları da 3 kata kadar çıkıyor, primler, özel kontratlar, parça 
başı ücret, ek sosyal haklar gibi unsurlarla farklar daha da artıyordu. Ancak çoğu yerde 
işçilere eleştiri hakkı tanınmıyor, karşılığı ödenmeden fazla mesai yaptınlıyordu. Primler bazı 
yerlerde ücretin yüzde 20’sini buluyor, yöneticiler içinse yüzde 50’ye ulaşıyordu. Devlet ve 
parti yönetiminde de yirmi altı kademe belirlenmişti, yönetici ücrederi dikkati çekecek ölçüde 
yüksekti ve bu kesim kendisine lojman, özel araç, tatil gibi ek olanaklar da yaratıyordu. 
Generaller, üniversite profesörleri, belli bir sanatçı kesimi de aynı ayncalıklan paylaşıyorlardı. 
Kaldı ki bu kesim, en iyi eğitim olanaklannı kendi çocuklanna sağlayarak adeta kastlaşma 
eğilimi gösteriyordu. İleriye Büyük Atılım’m ardından gelen karşı dalgada, 1960 ile ’62 
arasında Beijing Üniversitesine kayıt yaptıran gençler arasında işçi-köylü kökenli olanlann 
oranı yüzde 66.8’den yüzde 37.7’ye düşmüştü. Kadrolann ve yöneticilerin çocuklan için 
açılmış özel yatılı okullar da, üniversite öncesindeki elemeye katkıda bulunuyordu.

Son olarak, komünlerde ve fabrikalarda doğrudan demokrasi kurma atılımlan da sonuçsuz 
kalmıştı. Gerçi kırda üretim tugaylan veya üretim ekipleri düzeyinde belli bir tartışma ve 
karar ortamı vardı, ama idari bir birim haline getirilmiş komün, profesyonel kadrolann 
yönetimindeydi. Fabrikalarda ise, “iki katılım kampanyası" ile yöneticilerin üretimde yer
almalan, işçilerin ise yönetime katılmalan ve böylece işçi konseylerinin nüvelerinin
oluşturulması öngörülüyorsa da, bu girişim bir sonuç vermedi. Fabrika seçimleri de 
formaliteden ibaret kalıyor, demokrasideki bu eksiklikler devlet ve parti kademelerine de 
yansıyordu. Ne Ulusal Halk Kongresi ne de Çin Halkı’nın Politik Danışma Konferansı gerçek 
bir karar gücüne sahip değildi. Önemli kararlann hepsi Politburo ve gücün esas sahibi olan 
Daimi Komite tarafından alınıyordu. Politburo ise Merkez Komitesi tarafından seçiliyordu ama
bu organ bile nadiren toplanıyordu. Öyle ki Eylül 1962 ile Ağustos 1966 arasında Merkez
Komitesi bir kez bile toplanmadı.

Kültür Devrimi
ÇKP resmî yayınlannda Kültür Devrimi’nin başlangıç tarihi 10 Kasım 1965 olarak verilir. Bu 
simgesel bir tarihte Şangay’daki Akşam Haberleri gazetesinde Hay Juy Daireden Kovuldu adlı 
oyuna şiddetle saldıran bir yazının yayınlanmasıydı. 1964’e kadar Beijing Belediye Başkan 
Vekili olan Wu Han önde gelen bir aydındı. Sözkonusu oyunda adeta düşkün bir memur 
olan Hay Juy’un köylülerden yana çabalan yüzünden imparator tarafından daireden

Çin Kültür Devrim i’nin "devrim yapma hakkı’ ’nı yücelten söylemi, b ir devrim perspektifinin geleneksel partilerin 
gündeminden çıktığı Batı Avrupa ülkelerinde, radikal aydın ve işçi çevrelerinde, 1968’in fırtınalı ortamının da 
etkisiyle büyük coşku uyandırmış, "Mao Zedong düşüncesi” , "revizyonizm’’e karşı b ir seçenek olarak 
görülmüştü. Ancak, "dünya sosyalizmi’’nin ABD ile ittifak halinde "Sovyetier B irliğ i’ 'ne karşı b ir savaş düzenine 
geçmesini öneren "Ü ç Dünya Teorisi” , "Mao Zedong Düşüncesi” nin son şekli halini alınca, "Maoizmin”  
radikalizmle bütün bağları koptu.



kovulmasını anlatırken, komün sistemine geçişte köylülerin çektiği sıkıntıları ima ediyor ve 
oyunun kahramanını 1959’da görevden atılan Peng Dehuai’ye benzetiyordu. Yazının 
yayınlanmasına karşı muhalifler etkili bir direniş kampanyası geliştirdiler. Mao’nun o günlerde 
seçtiği hedef önde gelen muhaliflerden Peng Chen idi. Parti hiyerarşisinde önemli bir yere 
sahip olan Peng, olayı yatıştırmaya yönelik bir hat izledi ve parti propaganda bölümünün 
yöneticisi Lu Dingyi ile birlikte konuyu soğutmaya yöneldi. Ancak bünu yaparken “Şubat 
Raporu” olarak bilinen bir belge ile kültür konulanna ilişkin görüşlerini açıkladılar. Gerilimi 
azaltma politikasında ısrar eden Peng ve arkadaşları Nisan 1966’da yönetimlerinde bulunan 
Beijing Gazetesi'nde “Yanshuan’da Akşam Sohbetleri” ve “Üç Köylü Ailesinden Notlar” adlı seri 
yazılan vesile ederek özeleştiriler yayınlamaya başladılar. Yaklaşan fırtınayı hissetmişlerdi ve 
böylece kendilerini emniyete almayı umuyorlardı.

18 Nisan’da Kurtuluş Ordusu Gazetesi’nde “Mao Zedong düşüncesinin Büyük Kızıl Bayrağını 
Yüksekte Tutalım ve Büyük Sosyalist Kültür Devrimine Aktif Bir Şekilde Katılalım” başlıklı 
baş makale yayınlandı. Burada 1949’dan beri rejimi yozlaştırdığı üeri sürülen sanat ve 
edebiyat alanında şiddetli bir sınıf mücadelesinin başlatıldığı hatırlatıldı. Bunlan birçok yazı 
izledi ve bu arada Beijing grubunun Nisan’da yayınladığı sahte eleştiriler de gündeme getirildi. 
Aylar süren çatışmalar sonucunda Mao’nun karşısında oluşan gruba Kara Çete denilmeye 
başlandı. Çatışmalar parti sınırlanm çoktan aşmış, kitlelere yayılmaya başlamıştı. Zaten 8 
Mayıs tarihli Kurtuluş Ordusu Gazetesi’ndeki önemli yazı da “Anti-Pani, Anti-Sosyalisr Kara 
Çete’ye Atış Açın” başlığını taşıyordu.

1966 yazında, henüz parti üst kademelerinde kapsamlı bir değişikliğe gidilmemişken, eski 
kültür bakanı ve yazarlar birliği başkanı, 1956’dan beri Merkez Komite yedek üyesi ve Kültür 
propaganda işleri ikinci başkanı olan Cho Yang, yeni bir hedef olarak seçildi. 1930’lardan 
beri önemU bir yazar ve eleştirmen olan Cho yıllardır Mao’nun en yakın destekçilerinden biri 
olarak biliniyordu. Şimdi burjuva çizgisinin baş savunucusu ve Wang Ming’in takipçisi ilan 
edilmişti. Kendilerinden önceki hedef Peng Chen gibi “herkes gerçeğin önünde eşittir” 
demekle ve sanatçılara özel imkânlar sağlamakla “suçlandı” ve görevinden alındı. Aynı 
günlerdeki bir başka önemli gelişme ise çalışma gruplannın yeniden örgütlendirilmesi oldu. Bu 
gruplar aslında ilk olarak 1964’deki Sosyalist Eğitim Hareketi sırasında oluşturulmuştu. 1966 
yazında hâlâ işlemekte olanlar yeni görevler üstlenirken, birçok yeni grup kuruldu. Bunlann 
görevi, önerildikleri bölgelerdeki revizyonist aydınlan açığa çıkartmak ve genel olarak kültür 
devrimini ileri götürmekti. Ancak bu evrede pek çok aşıniıkiar ve çirkin davranışlar 
görülmeye başlandı. Özeleştiri talepleri insafsızlığa vardı ve şiddet uygulamaya başlandı.
Çalışma gruplannın başkanlan o günün argosunda buna “soğanın bütün kabuklannı birbiri 
ardına soymak” diyorlardı. Aşınlıklara karşı direnen kişiler Kara Çete’ye mensup olmakla 
suçlandılar. Fabrika ve okuUarda toplantılar aralıksız birbirini izliyordu. Militanlann “sağcılan 
bombardımana tabi tutmalan” adeta histeri mertebesine vannca kitleler tartışmalardan çekildi. 
Oysa bu Kültür Devrimi’nin ruhuna aykınydı çünkü esas olan kitlelerin kadrolan 
eleştirmeleriydi. Oysa amk her şey genç kadrolann eline geçiyordu -ki o yaz bunlara Kızıl 
Muhafızlar denmeye başlandı.

Bu kanşık günlerde yapılan Merkez Komitesi Genişletilmiş Toplantısı Kültür Devrimi’nin 
sürdürülmesini destekledi ve ünlü 16 maddelik talimatıyla “kanşıhktan korkmayın, sağcılann 
korunmasına ve Büyük Kültür Devrimi’nin bastınimasma karşı çıkın” mesajını verdi. Ağustos 
1966’ya rastlayan bu toplantı Kızıl Muhafızlann çığ gibi büyüdükleri bir zamana rasdadı. Silah 
taşımalanna izin verilmeyen bu gruplann ilk yaptıklan iş imparatorluk tarihinden kalan her 
şeyi yok etmek oldu. Ne var ki yetkililer müzeleri ve benzeri yerleri korumaya alarak bu 
fanatik yıkıcılığa engel oldular. İkinci olarak eski kapitalist ve zenginleri aradılar ve bulduklan 
kıymerii eşyalan teşhir ettiler. Böylece burjuvazinin pusuda beklediği mesajını vurgulamak 
istediler Bundan sonraki aşama devrimin ülkenin bütününe yayılmasıydı. Kızıl Muhafızlar 
bulabildikleri her vasıta ile, bulamazlarsa yaya olarak ülkeyi gezmeye başladılar. Aralannda bin 
kilometrenin üzerinde yürüyenler vardı. Tıplfl Uzun Yürüyüş’te olduğu gibi fabrikalarda ve 
komünlerde mola veriyor, çalışmaya yardım ediyor, propaganda yapıyorlardı. Aynca Ağustos’ta 
yüz milyonlarca basılmasına karar verilmiş Mao’nun küçük Kızıl Kitap’ını dağıüyor ve büyük 
afişler yapıyorlardı. Bu günlerde olur olmaz saaderde yapılan fabrika toplanülannm üretimi 
ciddi şekilde aksatügı görüldü. Bunun üzerine üretimi aksatmayacak hatta arüracak tedbirler 
Kültür Devrimi’nin 16 maddelik talimatian arasına katıldı. İşçiler Devrim’i sadece kendi 
işyerlerinde yürüteceklerdi ve ancak üst düzeyde görevlilerin eleştirilmesi için yapılan bölgesel 
toplantılara katılacaklardı. Ancak kitle örgütlenmeleri sürekli teşvik edildi. Ekim 1966’da Kızıl 
İşçi Ordusu adlı bir örgüt oluştu. İşçi gruplan başlangıçta gençler kadar sansasyonel 
olmamakla birlikte Mao’nun takipçiliğinde ciddi bir güç oluşturdular.

1966-67 kışı ülke çapında kanşıklıklarla geçti ve parti merkezi Kızıl Muhafızlar ve isyancı 
işçilerin yol açtıklan kanşıkhklan tesbit etmekle birlikte bürokrasiye karşı isyan hakkını hep 
önde tuttu. 1967’nin ilk aylannda, Şangay’daki Devrimci İşçi Karargâhlan kentteki basın 
organlannı ele geçirmeye başladılar ve daha sağ politikalan savunanlann bir mücadele taktiği 
olarak geliştirdikleri ücret farklılaşmasına karşı kampanya açtılar. Geçmişte de kapitalist 
ilişkilerin en derinlemesine nüfuz etmiş olduğu bölge olan Şangay ekonomizm eğilimlerinin 
yeşermesine uygun bir yerdi. Ne var ki Şangay’daki mücadeleler “büyük kriz” olarak 
adlandınlan dönemi getirdi. Altyapı, elektrik, ulaştırma hizmetleri durdu, büyük bir grev 
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Ç in’de "N E P " politikalan (üstte). 1961’den sonra kırsal 
alanda komünler dağıtılmadıysa da, kişisel maddi 

teşvikler arttırıldı. Tarımda San Ziyapao (Üç Özgürlük 
ve B ir Anlaşma) politikalan uygulamaya kondu. Bunun 

anlamı özel kullanım ve serbest pazar için kullanım 
alanlarının genişletilmesi, kendi kâr ve zararlarından 

sorumlu olan küçük işletmelerin sayılarının artırılması, 
komündeki her işletmenin ürün kotasının kendi 

giderlerine göre sabitleştirilmesi idi. Yan ürünlerin 
serbest ticaretinin dışında resmî makamlar bazı 

eyaletlerde pirinç ve yağ gibi önemli ürünler için bir 
karaborsaya göz yumuyorlardı. Tanmda özel arazi 

parçaları yeniden, düzenlendi, hane halkı komünlerdeki



Sosyalizm

temel muhasebe birimi oldu ve kâr motifi, hatta 
karaborsa meşru sayılır oldu. Kırlarda kulak sınıfı o 
kadar hızlı gelişti ki daha 1962'de, Yenan'daki özel 
tahıl hasadı kolektif hasattan büyüktü. Hatta sadece 

hasat değil, bazı illerde özel olarak işlenen toprak da 
toplamın yarısına ulaşmıştı. Ancak NEP politikalarının 

uygulanmaya başlandığı dönem, aynı zamanda 
ilerideki Kültür Devrimi’nin bazı temalarının ortaya 

çıkmaya başladığı dönem oldu.. Sosyalist eğitim 
kampanyasının başlaması, Mao'nun kültürel 

konulardaki konuşmaları, "ordudan öğrenin" sloganlan 
gelecek günlerin habercileriydi. Atta Kültür Devrimi 

dönemi afişlerinden biri.

dalgası ülkeye yayıldı. Ülke bir an için paralize oldu, otonom harekederin kontrolden çıkma 
belirtileri yoğunlaştı. Bunun üzerine merkezin müdahalesi, otoritenin yeniden güçlendirilmesi 
ve daha ılımlı ve ihtiyatlı hareket edilmesi kaçınılmaz hale geldi. Hayatın sürmesi için gerekli 
işler ordunun müdahalesiyle sağlandı.

1967-68 döneminde hareket Devrimci Komitelerin kurulmasıyla sürdü. Komitelerin seçimle 
oluşturulmaları kuraldı ama başında Mao’nun bulunduğu merkez, bu komiteleri onaylıyor ve 
sık sık müdahale ederek nihai karar hakkını elinde tutuyordu. Ocak ve Şubat 1967’de 
Heilunkiang Devrimci Komitesi ve Şangay Komünü ile başlayan hareket Eylül 1968’de Tibet’te 
son bölgesel devrimci komite kuruluncaya kadar sürdü. Şangay komünü ise 5 Şubat’ta 
kurulduktan sonra, henüz koşulların olgunlaşmadığı gerekçesiyle merkezin müdahalesine maruz 
kaldı ve 24 Şubat 1967’de Devrimci Komiteye dönüştürüldü. Ancak Devrimci Komitelerin altında 
sayılamayacak kadar çok yerel örgütlenme vardı. Bunlar okul, mahalle ve işyerlerinde 
olabildiği gibi, sektör ve meslek örgütleri de olabiliyor ve aynı alanda birçoğu aynı anda 
fışkırabiliyordu. Süreç içinde bunlar da gruplaştılar ve birbirlerini revizyonistlikle itham ederek 
çatışmaya başladılar.

Bu dönemin değinilmesi gereken bir özelliği, devrimci komitelerin aşınlıklannm karşısında, 
ordunun çoğu yerde muhafazakâr ve otoriter bir tutumla müdahale etmesiydi. Ordu, Kızıl 
Muhafızlan dizginlerken. Devrimci Komitelerin oluşturulmasında da başrolü oynamaya başladı. 
Böylece güçler dengesindeki ağırlığı istenmeyen bir tarzda artmış oldu. 1968 ve 1969’da 
kitlelerin bölgesel yönetimlerdeki ağırhklanm artırmak için üstüste iki anhm düzenlendiyse de, 
bunlar istenilen sonucu elde edemediler. Bu iki yıl kâh ortalığın sakinleşmesi, kâh yeniden 
ateşli tartışmalann başlaması, karşı akımların zaman zaman şu veya bu sorun üzerinde 
billurlaşan çatışmaları ve tasfiyelerle geçti. Ancak 1968 sonbaharı Kültür Devrimi için sonun 
başlangıcı oldu. Zaten 13 ekim 1968 tarihinde toplanan Onikinci Merkez Komitesi 
Genişletilmiş Oturumu Kültür Devrimi’nin çizgisini çekmek ve Liu Shaoqi’nin tasfiye edildiğini 
açıklamak için toplandı. 31 Ekim’e kadar süren toplantının ardından Liu’nun dönek, hain ve 
bozguncu olduğunun oybirliğiyle kabul edildiği bildirildi. Gerçi Kültür Devrimi sırasında 
hakkında birçok eleştiri ve duvar gazetesi çıkmıştı ama bu, Liu’ya karşı ilk resmî suçlamaydı. 
Kızıl Bayrak gazetesi karşı devrimci hizbin tasfiyesiyle partinin saflaşması ve devrimin 
ilerlemesi için yolun açıldığını söylüyordu. Nisan 1969’da ise ÇKP’nin Dokuzuncu Kongresi 
onüç yıl aradan sonra yapıldı. Bu kadar uzun bir aranın tek bir izahı olabilirdi. Parti içinde 
istenilen çizgiyi tasfiyeler yoluyla, ancak bölünmelere yol açmadan, sağlayabilmek. İleriye Büyüh 
Atılım süresindeki başarısızlığından sonra Mao, etkinlik kazanan Liu Shaoqi çizgisini Kültüı  ̂
Devrimi yoluyla eritmeden yeni bir kongreye gitmemişti.

Dokuzuncu Kongre, ÇKP’nin bir “dünya devrimi” perspektifini dile getirdiği sonuncu kongre 
oldu. Bundan sonraki süreci, SBKP ve Sovyetier Birliği’ne karşı bir “savunma” çizgisi 
belirleyecek ve ÇKP devrimci anlamda bir izolasyonizme çekilir, dünyadaki devrimci 
harekederle bağını keserken, statükocu anlamda “entemasyonalist” bir politikayla, önceki 
dönemde “dünya halklanmn baş düşmanı” ilan ettiği ABD ve Batı Avrupa ile SSCB’ye karşı 
bir yeni dünya dengesi kurma arayışına girecek, her iki süreç de mukabil olarak iç politikada 
beUrleyici bir rol oynamaya başlayacaka.

1 I f i l
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İy i  P a rtili N asıl Olunur?
LİU SHAOQI

1959’dan sonra Çin Halk Cumhuriyeti’nin devlet
başkanlığın: yürüten ve kendisine Mao’nun halefi 

gözüyle bakalın Liu Shaoqi, Kültür Devrimi
sonrasında 1967’de tasfiye edildi. Özellikle Yenan 

dönemi sırasında Çin Komünist Partisi’n'm 
gelişmesinde önemli rolü olan Liu Shaoqi’nin;

1936'da Yenan’daki Marksizm-Leninlzm 
Enstitüsü’nde verdiği bir dersten...

Kişisel çıkarlar partinin çıkarlarından, yerel Parti ör
gütünün çıkartan ise tüm partininkiierden sonra gelme
lidir. Bütünün çıkarian için parçanınkiier feda edilmeli 
ve uzun dönemli çıkarlar geçici olanlardan önce gelme
lidir. Bu her komünist tarafından izlenmesi gereken 
Süarksisi-Leninist bir ilkedir. (...)

(,,.) Bir parti üyt^sinin partiye, devrime ve komünizmin 
hedefine bağlılığı, koşullar ne otursa otsun parti çıkaria- 
nn> k>)yıtsız şartsız kendi çıkarlarından üstün tutup tut
madığı ile ölçülür. (...)

Eğer bir parti üyesi sadece komünizmin çıkartannı 
\ e partinin amaçlarını düşünüyorsa, gerçekten özverili
dir ve partininkiierden ayn kişisel amaçlan ve düşünce
leri yoktur ve eğer politik bilinç seviyesini devrimci 
praiikle ve Marksizm-Leninizmin araştınimasıyia durmak
sızın yükseltirse, daha sonra aşağıdakiler oluşur.

İlk olarak komünist bir ahlaki sahiptir. Ödün verme
den proletarya saftannda yer aldığında, tüm yoldaşlara, 
tüm devrimcilere ve çalışan insanlara bağlılığını ve sev
gisini gösterebilir, onlara ayırdetmeden yardım edebilir 
ve hepsine eşit şekilde davranabilir ve asla tek birinin 
kalbini bite kıramaz. Diğerlerine acıyabilir, kendisini on- 
lann yerine koyabilir ve ontan düşünebilir. Diğer yan
dan, insanlığın tehlikeli düşmanlanna karşı amansız mü
cadeleyi sürdürebilir ve partinin çıkartan, proletarya ve 
ulusun ve tüm insanların özgür kılınması İçin verilen 
mücadeleye azimle devam edebitir. “ Kendisinden ilk 
şüphe duyan ve en son memnun olan kişi yine kendisi
dir." Partide otsun, halk arasında otsun zorluğa ilk gö
ğüs geren ve rahatlığı en son İsteyen kişidir; maddi 
zevklere göre değil, devrim için yapılan işlere ve müca
deledeki dayanıklılık gücüne göre kendisini başkaianyta 
kıyaslar. Sıkıntılı zamanlarda cesarette ileri atılır ve zor
lu günlerde görevini tamamıyla yerine getirir. Öyte bir 
devrimci karariıiığa ve dürüstlüğe sahiptir kİ, “ ne zen
ginlik ne şöhret onu baştan çıkarabilir, ne yoksulluk 
ne açtık onu ilkelerinden vazgeçirebilir, ne bir tehdit 
ne bir güç onun belini bükebilir.”

İkinci olarak, en büyük devrimci cesarete sahiptir. 
Bencilce güdüleri olmadığı sürece, korkacağı hiçbir şey 
yoktur, htiçbir şey yapmadığı zaman suçluluk hissettiği 
sürece, ay veya güneş tutulması kadar açık olan hatala- 
nnı ve eksikliklerini ortaya çıkarabilir ve cesarette üstle
rine gidebilir. Adalete olan inancı tam olduğu İçin, asla 
doğrudan korkmaz, sonuna kadar savunur ve onun için 
savaşır. Gerçeği savunmak geçici olarak aleyhine de 
olsa felâketlerle de karşılaşsa, lıirçok İnsanı karşısına 
da alsa, onlar tarafından suçlansa ve kendisini geçici 
(ve onurlu) olarak tecrit edilmiş de bulsa ve hatta kansı- 
nı terketmek zorunda kalabileceği bir noktaya da gelse, 
doğruyu söylemek için dalgalara göğüs gerecek ve asla 
akıntıyla sürüklenmeyecek.

Üçüncü olarak, MarksIzm-LenInIzm’In teori ve meto
dunun en İyi nasıl kavranılaeağmı öğrenmelidir. Prob-

mm
Üstte: 1949’da Beijing sokaklan Jiang Gaishek’in 

mallarına el konduğunu bildiren bildirilerle kaplanmıştı. 
Altta; Devrim sonrası kibrit kutuları kapaklarından iki 

örnek.

temleri derin bir şekilde tahlil etmede ve gerçeği bilme 
ve dönüştürmede onlan kullanabilir, ödün vermeden 
proletarya saftannda yer aidığı ve İHarksizm-Leninizm 
ile yoğrulduğu İçin, kişisel kuruntulanndan ve çıkarla- 
nndan sıyntmıştır. Bu yüzden, gözlemlerini engelleye
cek veya gerçeği anlayışını tahrif edecek bir şey yoktur.
O doğruyu gerçeklerden çıkanr ve tüm teorileri test 
eder ve devrimci pratikte doğru olanı yanlış olandan 
ayınr. Marfcslzm-Lenlnlzme dogmatik veya amprik bir 
yaklaşımla bakmaz. Marksizm-Leninizmin evrensel ger
çeğini yoğun devrimci pratikle birleştirir.

Dördüncü olarak, İnsanların en samimisi, en dürüstü 
ve en mutlusudur. Bileyeceği kendine ait baltası, parti
den ve diğerlerinden gizli saklı bir şeyi olmadığı İçin, 
kişisel kazanç veya kayıp diye bir sorunu olmadığı gibi, 
partinin ve devrimin çıkarlanndan başka hiç U r kişisel 
endişesi yoktur. Denetleyen olmadan kendi başına ça
lışsa ve bundan dolayı kötü bir şey yapmak zorunda 
kalsa bile, "yalnız olduğu a m a n  sürekli tetikte ve uya
nık olduğu’’ için zararii hiçMr şey yapmaz. Çatışması

sınav niteliğindedir ve denetlenmekten korkmaz. Eleşti
riden korkmaz ve aynı zamanda diğer insantan cesaretle 
ve dürüstçe eleştirebilir.

Beşinci olarak, en büyük kendine saygıya ve onura 
saygıya sahiptir. Parti ve devrim uğruna yoldaşlarına 
en büyük sabn ve hoşgörüyü gösterebilir, yanlışı hoş- 
görebllir, hatta acı çekmeden yanlış anlaşılmaya ve du
rum İcap ederse onurunun kınimasına tahammül edebi
lir. Hiç bir kişisel arzusu onu başkalanna dalkavukluk 
etmeye Itemez ve başkalanndan da kendisine yaltakla- 
nılmasını istemez. Kişisel sorunlan olduğu zaman nasıl 
davranacağını bilir ve başkalanndan yardım istemek için 
alçak gönüllü davranmaya ihtiyacı yoktur. Partinin ve 
devrimin çıkarian için kendisine nasıl İyi bakacağını 
ve hem teoriyi kavrama yeteneğini ve hem de pratik 
etkinliğini nasıl güçlendireceğini bitir. Fakat kendisine 
hakaret edilmesini sineye çekmek, partinin ve devrimin 
amaçlan için çok ağır bir görev üstlenmek gerekiyorsa, 
en zor ve hayati görevleri en ufak bir isteksizlik göster
meden, zoriukiardan kaçmadan üstenebilirler. (...) •

Tanm ın K ooperaH i 
Dönüşümünde P a rti ve B irlik  
Ü ye le ri İle  Yoksul ve A şağı- 

O rta  K öylü lere  D ayanalım
M A O  ZED O N G

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi için Mao
Zedong’un 7 Eylül 1955’de kaleme aldığı parti içi 

talimat.

Bugün, “ (eskiden yoksul köylü olan yeni orta köylüler 
de dahil olmak üzere) yoksul köylülere dayanalım ve 
orta köylülere sıkıca birieşeiim” sloganı esas olarak 
hatâ doğrudur. Bununla birlikte, 1. hali vakti yerinde 
orta köylüler (yani yukan orta-köylüler) yeni orta köylü
lerin arasından çıkmışlardır ve daha yüksek bir siyasal 
bilinç düzeyine sahip olan bazılarının dışında şimdilik 
kooperatiflere katılmaya isteksizdirler; 2. eski orta köy
lüler arasındaki aşağı orta-köylüler genel olarak koope
ratiflere katılmaya ilgi duymaktadıriar; çünkü başlangıç
ta da durumlan iyi olmadığı ve toprak devrimi sırasında 
bazılannın çıkarian gereksiz yere zedelendiği için onta- 
nn ekonomik durumlan, yeni orta köylüler arasındaki 
aşağı-orta köylülerin ekonomik durumuyla aşağı yukan 
aynıdır. İşte bu iki nedenle, kooperatifleşme dalgasının 
yükselmediği ve hali vakti yerinde orta köylülerin yeter
siz bir bilinç düzeyine sahip olduğu her yerde, önce 
aşağıdaki üç halk kesimini (bilinç düzeylerine göre ayn- 
ian gruplar halinde ve daha yüksek bilinç düzeyine sa
hip gruplardan başlayarak) kooperatiflere çekmek uy
gun olur: 1. Yoksul köylüler; 2. yeni orta köylüler arasın
daki aşağı-orta köylüler (Mao Zedong yoldaşın raporu
nun gözden geçirilmiş nüshasında orta köylüler yukan 
ve aşağı-orta köylüler olmak üzere yalnızca İki kesime 
aynlıyor, aynm yaparken çok ince bir sınıflamadan ka
çınmak amacıyla orta-orta köylülerden söz edilmiyor. 
Şimdi aşağı-orta köylüler olarak tanımlanan kesim aslın
da yeni orta köylüler arasındaki, orijinal metinde aşağı 
ve orta-orta köylüler olarak tanımlanan kesimleri kapsı
yor); 3. eski orta köylüler arasındaki aşağı-orta köylüler. 
Bütün hail vakti yerinde orta köylüler, yani henüz koo
peratife katılmaya İstekli olmayan eski ve yeni orta köy
lüler arasındaki yukan-orta köylüler, istemedikleri halde 
zoria kooperatiflere sokulmamalıdıriar. Şu anda pek çok 
yerde hali vakti yerinde orta köylülerin koşum hayvania- 
nnı ve tanm araçlannı çok düşük bir fiyatla ve çok 
uzun süreli ödemelerte ele geçirmeyi hesap ederek on-
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lan kooperatiflere (çatılmaya zorlama olayları görülmek
tedir. Bu aslında onlann çıkarlanna el uzatmak ve “ orta 
köylülerle sıkıca birleşme” ilkesini çiğnemektir. Bu Mark
sist ilkeyi hiç bir zaman çiğnememeiiyiz. Şu anda koo
peratiflerin henüz kurulduğu ya da henüz hakim durum
da olmadığı her yerde, köylü burjuva fikirlere sahip 
hali vakti yerinde orta köylüler kooperatife girmeye zor
lanırlarsa ya da kendi çabalarıyla, gerçek bir siyasal 
bilinç nedeniyle değil de yönetimi ele geçirmek amacıy
la sızarlarsa ya da Heiidngkiang eyaleti Shuangchang ilin
de olduğu gibi kötü nitelikte kooperatifler kurarlarsa 
bu, son derece zararlı olur. Bu, yoksul ve orta köylülerin 
önderliğinin sağlanmasına büyük zarar verir, oysa bü
tün kooperatiflerde bu önderliği gerçekleştirmek zorun
ludur. (Elbette, dürüst, yetenekli ve daha yüksek siyasal 
bilinç düzeyine sahip olan birkaç hali vakti yerinde orta 
köylü ayırdediimeiidir.) Bazıları “yoksul köylülere daya
nalım ve orta köylülerle sıkıca birleşelim” sloganının 
şimdiki formülümüzde bir yana atıldığını söylüyorlar; 
bu doğru değildir. Sloganı bir yana atmadık, tersine 
yeni koşullar ışığında onu daha da somutlaştırdık; yan 
eski orta köylüler arasındaki aşağı-orta köylüleri dayanı
lacak bir halk kesimi olarak görüyoruz ama hali vakti 
yerinde orta köylüler haline gelen yeni orta köylülere 
aynı gözle bakmıyoruz. Bu ayrım, onlann ekonomik du- 
nımlanna ve kooperatifleşme hareketine karşı faal bir 
tutum takınıp takınmadıklarına bakılarak yapılıyor. Baş
ka bir deyişle biz, yoksul köylüleri ve eski yoksul köylü
lere tekabül eden aşağı-orta köylülerin iki kesimini da
yanılacak kimseler olarak, eski orta köylülere tekabül 
eden yukan-orta köylülerin iki kesimini ise sıkıca birieşi- 
lecek kimseler olarak görüyoruz ve şu anda onlarla 
birleşmenin yollarından biri, onları kooperatiflere katıl
maya zorlamaktan ve çıkarlarını zedelemekten kaçın
maktır.

Köylük bölgelerde kime dayanmamız gerektiği mese
lesine ilişkin olarak birkaç noktayı daha açıklığa kavuş
turmalıyız. Her şeyden önce Parti ve Birlik üyelerine 
dayanmalıyız, ilçe kademesinden yukarı Parti komitele
rimizin ya da köylük bölgelerdeki çalışmayı yönetmek 
üzere gönderilmiş olan kadrolann, öncelikle oradaki Parti 
ve Birlik üyelerine dayanmamaları ve onlan Parti ve 
Birlik üyesi olmayan kimselerle aynı kefeye koymaian 
yanlıştır. İkincisi, Partili olmayan kimseler arasında da
ha faal olan unsurlara dayanmalıyız, bunlar köylük böl
gelerdeki nüfusun aşağı yukan yüzde 5 ’ini (örneğin 2.500 
kişilik bir kasabada aşağı yukarı 125 faal unsur vardır) 
oluşturur. Böyle faal unsurlardan oluşan bir grubu ye
tiştirmek için elimizden geleni yapmalı ve onlan kitleler
le de aynı keleye koymamalıyız. Üçüncüsü, ondan son
ra kitlelere, yoksul köylülere ve aşağı-orta köylülerin 
iki kesimine dayanmalıyız. Kime nasıl dayanılacağı ko
nusunda berrak bir fikre sahip olmamak, kooperatifleş
me hareketinde hatalara yol açacaktır. •

SBKP M e rk e z  K em hesi'n in  
ÇKP M e rk e z  K om itesi'ne  

M ektu bu

SBKP-ÇKP anlaşmazlığının ortaya çıkmasından 
sonra, anlaşmazlığı aşmak için sürdürülen ilişkiler 

sırasında SBKP tarafından 21 Şubat 1963’te 
ilettiği mektuplardan biri.

Çin Komünist Partisi 

Merkez Komitesi 

Sevgili yoldaşlar,

Ortak davamızın yüce çıkarianndan hareket eden Sov
yetier B irliğ i Kom ünist Partis i Merkez Komitesi, size, 
uluslararası komünist hareketin birliğinin, Marksizm- 
Leninizm, proleter enternasyonalizmi ve 1957 ve 1960 
Moskova Bildirilerinin ilkelerine uygun bir şekilde güç-

Üstte: Mao Zedong Çin Halk Cumhuriyeti’nin 
kurulduğunu ilan ederken. Altta; Çin Devrim i’nin 

başarıya ulaşması üzerine çıkartılan Sovyet posteri: 
"Özgürlük, bağımsızlık ve mutluluk kazanan Çin 

halkının zaferi kutlu olsun.’ ’

lendirilmesi için ortak çaba sarfediimesi gereğine ilişkin 
görüşlerini açıklamak amacıyla, bu mektubu yazmaya 
karar vermiştir. Sîzlere günümüz şartlarında, Marksist- 
Leninist partilerin, safianmızın sıkiaştınlması ve bütün 
sosyalist ülkelerin birliğinin güçlendirilmesi mücadele
sinden daha önemli bir görevi olmadığı inancıyla yazıyo-

Yüce banş ve sosyalizm davasına değer veren herkes 
son zamanlarda komünist hareket içinde ortaya çıkan 
durumdan ciddi kaygı duymaktadır. Açık ve gitgide şid
detlenen polemikler, kardeş Partilerin birliğini sarsmak
ta ve ortak çıkarlanmıza ciddi zararlar vermektedir. Ulus
lararası komünist hareketin saflannda ortaya çıkan tar
tışmalar emperyalizme karşı yürütülen başarılı mücade
leyi engellemekte, uluslararası alanda sosyalist ülkele
rin çabalannı zayıflatmakta ve kardeş Partilerin faaliyet
lerini, özellikle ülke içinde karmaşık bir siyasal durumun 
ortaya çıktığı kapitalist ülkelerdeki kardeş partilerin faa
liyetlerini ters bir şekilde etkilemektedir.

Sosyalizm düşmanlan, uluslararası komünist hareket 
içinde ortaya çıkan ayniıklardan yararlanarak, sosyalist 
ülkeleri bölmeye, millî kurtuluş hareketini parçalamaya 
ve kendi durumiannı güçlendirmeye çalışmaktadırlar. 
Dünyada oluşan yeni güç dengesi şartiannda, emperya
list saldırganlar, sıkıca birleşmiş sosyalist topluluğu as
keri bakımdan yenecek durumda değildirler. Dolayısıy
la, onlar bütün umutiannı, birliğimizi bozmaya bağla
mışlardır. Ortak düşmanımıza karşı savaşta birliği sağla
yamaz ve emperyalizmin karşısında ayn ayn hareket 
edersek bu, yalnızca biçim çabalarımızı zayıflatır ve do
layısıyla, sosyalizm düşmanlannın durumiannı güçlen
dirir. Olaylann komünist hareketi ciddi güçlüklerle karşı 
karşıya getirecek bir yönde gelişmesine izin vermemek, 
bugünkü anormal durumu ortadan kaldırmak ve komü
nist hareketin saflannın birliğini ve sosyalist topluluğun 
beraberliğin sağlamak için elinden geleni yapmak, 
Marksist-Leninist partilerin ve hepsinden önce SBKP 
ve ÇKP gibi en büyük partilerin dolaysız görevidir.

Bugün komünist hareketin yaşadığı güçlüklerin geçici 
olduğuna ve bunlann mutlaka üstesinden gelineceğine 
tamamen inanıyoruz. Birliğimizi ve beraberliğimizi güç
lendirmek için gereken her şeye sahibiz. Bugünkü duru
mu, dünya sosyalizminin muhtemel tarihi gelişme ola
nakları açısından değerlendiren herkes, yalnızca şu so
nuca varabilir; SBKP, ÇKP ve bütün Marksist-Leninist 
partileri birleştiren ortak temel noktalar, var olan aynlık- 
lardan ölçülemeyecek derecede büyüktür ve daha önem
lidir. Bizi birbirimize kaynaştıran şey, proletaryanın ve 
dünyanın tüm emekçi halklanmn sınıf çıkarlannın birliği 
ve yüce Marksist-Leninist öğretidir. Ayniıkianmız bu
gün ne kadar ciddi görünürse görünsün, sosyalizmin 
güçlerinin kapitalizme karşı verdiği büyük tarihi müca
delede, bizim de sizinle birlikte barikatın aynı sahnda 
yer aldığımız unutuiamaz.

Biz, bugünkü durumun tüm karmaşıklığının bilincinde 
olmakla birlikte, var olan ayniıklann abartıimaması ve 
katı bir tutum takınılmaması gerektiği inancındayız.

Komünist hareket içinde devam eden tartışmanın nes
nel bir tahlili, polemikler sırasında ortaya çıkan aynlıkla- 
nn çoğu kez suni olarak abartıldığını ve şiddetlendirlldi- 
ğini, tartışmalı konulann üstünde gereğinden fazla du
rulduğunu ortaya koyuyor. Tartışmaların hareketi za
man zaman ortaya çıkan sorunların özünün sakin ve 
ciddi bir şekilde değerlendirilmesini önlemekte ve birli
ğimizin temelini oluşturan esas noktalan gölgelemekte
dir.

Marksist-Leninist partiler ortaklaşa, 1957 ve 1960 Mos
kova Toplantılarının bildirileri gibi program belgeleri ha
zırladılar; ve bu belgelere duyduklan bağlılığı daima 
vurguluyoriar. Dünya komünist hareketinin kabul ettiği 
ortak çizgiyi karariilıkla izleyen SBKP, sosyalizmin ve 
komünizmin yüce ideallerinin tüm dünyada zafere ulaş
ması için emperyalizme karşı faal bir mücadele vermek
tedir. Partimiz, yeni bir dünya savaşını önlemek, banşı 
ve halkların güvenliğini güçlendirmek için verilen müca
delede elinden gelen gayreti sarfediyor. SBKP ve Sov
yet Hükümeti ekonomik, siyasal ve hatta silah yardımı 
yaparak her yolla milli kurtuluş hareketini destekliyor. 
Proleter enternasyonalizmine sadık kalan Sovyetier B ir
liğ i Kom ünist P artis i her zaman “ Bütün ülkelerin işçile
ri, birteşinl” militan sloganına uyuyor. SBKP, dünya 
sosyalist topluluğunu güçlendirmeye ve onun, tüm tari
hi gelişme süreci üzerindeki etkisini artırmaya çalışıyor. 
Sovyetier Blriiği’nin komünizmin inşasında kazandığı 
başarılar, halkımızın, dünya sosyalizminin güçlendiril
mesi, otoritesinin ve çekiciliğinin artıniması davasına 
yaptığı bir katkıdır.

Çin Kom ünist Partisi, kendi açısından, 1957 ve 1960 
Bildirilerinin görüşlerinin kararlılıkla yanında olduğunu, 
bu Bildirilerde yer alan sonuç ve önermelere bağlı bu
lunduğunu, sosyalizmin ve komünizmin tüm dünyada 
zafer kazanması için emperyalizme karşı mücadele et
meyi esas amacı bildiğini sürekli olarak açıklamıştır.
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ÇKP, farklı toplumsal sistemlere sahip devletlerin ba
nş içinde bir arada yaşamaları siyasetine bağlılığını ıs
rarla beiirtmeicte ve Bildiride, yeni bir dünya savaşının 
önlenmesi olanağı konusunda varılan sonucun doğrulu
ğunu onaylamaktadır. Çin Komünist Partisi Merkez Ko
mitesi, komünist partiler ile sosyalist ülkeler arasındaki 
karşılıklı ilişkileri düzenleyen esas ilkenin hâlâ proleter 
entemasyonaiizmi ilkesi olduğunu kabul etmekte ve “ Bü
tün ülkelerin işçileri, birleşini” sloganına bağlılığını açık
lamaktadır.

Söyleşine önemli sorunlarda ortak tutum alınması, 
birliği güçlendirmede ve ortaya çıkan zorlukların üste
sinden gelmede iyi bir temeldir. Moskova Toplantıları
nın belgelerine sıkı sıkıya bağlı kalındığı sürece, var 
olan ayrıitklan şiddetlendirecek hiçbir önemli neden yok
tur; çünkü bütün ayrılıklara doğru bir çözüm yolu bulu
nabilir.

Tabii bu arada, günümüz dünyasındaki gelişmenin 
ortaya çıkardığı bazı sorunların komünist hareket içinde 
farklı yaklaşımlarla kavranabileceği ve kavrandığı ger
çeği bir yana bırakılmamalıdır. Bu, dünya komünist ha
reketinin şu ya da bu müfrezesinin içinde faaliyet gös
terdiği şartların farklılığıyla açıklanabilir. Ne var ki bu 
tür görüş ayrılıkları, suni olarak abartılmazsa hiç bir 
şekilde derin anlaşmazlıklara dönüşmezler; ortak yol
daşça tartışmalarla bunların kolayca üstesinden geline
bilir. (...)

SBKP Merkez Komitesi bu mektubu yazarak, ortaya 
çıkan güçlüklerin üstesinden gelmede yeni bir adım 
atmak istiyor. Dostluğumuzun ve karşılıklı anlayışımızın 
güçlendirilmesi açısından, ÇKP Merkez Komitesine, 
SBKP ve ÇKP temsilcilerinin ikili bir toplantı yapmalarını 
öneriyoruz. Bu toplantının önemini göz önüne alarak 
ve toplantının amaçlarına ulaşabilmesi açısından, bu 
toplantının yüksek düzeyde yapılmasını tercih ederiz. 
Bu görüşmeler sırasında partilerimizi ilgilendiren bütün 
önemli sorunları, özellikle mücadelemizin ortak görev
lerine ilişkin sorunları madde madde ele almak mümkün 
olacaktır. Farklı görüşte olduğumuz sorunlara ilişkin 
olarak tutumlarımızı birbirine yakınlaştıracak tedbirler 
üzerinde anlaşmaya varılmalıdır. Böyle bir toplantı sizin 
için uygunsa, yeri ve zamanı ayrıca kararlaştıriabilir.

Önemi herkesçe bilinen SBKP ve ÇKP temsilcileri 
toplantısı, aynı am anda, Marksist-Leninist partilerin kon
feransını hazırlamada ve bu konferansın başarılı bir ça
lışma yapmasının şartı olan uygun bir havanın yaratıl
masında da önemli bir rol oynayacaktır.

Öteki kardeş Partilerin pek çoğu gibi SBKP de, olduk
ça ciddi nedenlerin bulunduğunu göz önüne alarak, 
konferansın toplanmasını savunmuştur ve şimdi de sa
vunmaktadır. Bizce konferans, emperyalizme karşı mü
cadelenin ortak görevleri ve emperyalizmin saldırgan 
planları, halkların milli kurtuluş hareketinin daha da ge
liştirilmesi, dünya sosyalist topluluğunun canlı ve çok 
yönlü bir şekilde gelişmesi ve tüm dünyada etkisinin 
artması, komünist hareketin birliğinin güçlendirilmesi 
konularında yoğuniaşmalıdır. Size gönderdiğimiz 31 Ma
yıs 1962 tarihli mektubumuzda, bir konferansın toplan
ması gereğine ilişkin görüşümüzü açıklamıştık ve şimdi 
bunu yeniden belirtiyoruz. Bu konferansın, Marksist- 
Leninist partileri daha da canlandırması ve daha büyük 
bir birlik sağlaması için her şeyi yapmak ortak görevi
mizdir. Var olan ayrılıkları gidermeyi amaçlayan her tür
lü girişimi dikkatle incelemeye ve desteklemeye hazırız. 
Şimdi en- gerekil olan şey, ortaya çıkan sorunlan 
Marksizm-Leninlzm temelinde iyi niyetli çözmek ve birli
ğimizin güçlendirilmesini önleyecek hiçbir eyleme izin 
vermemektir.

Sevgili yoldaşlar,

Bütün Marksist-Leninist partiler, dünya komünist ha
reketinin gelişmesinde son derece önemli bir noktaya 
gelindiğinin farkındadırlar. Aynı safta birlikte ilerlemeye 
devam mı edeceğiz, yoksa, yalnızca karşılıklı bir yaban-

IJstte: '50'li yıllarda her çocuğa okuma yazma 
öğretilmesi kampanyasından b ir görüntü. Altta: 

Amerika aleyhine yapılan b ir gösteri.

cılaşmaya yol açacak, sosyalizmin güçlerini zayıflata
cak ve dünya komünist hareketinin birliğini baltalaya
cak bir mücadeleye mi girişeceğiz? Bu bize. Partilerimi
ze ve siyasetimizin doğruluğuna bağlıdır.

Sovyet ve Çin halklarının kardeşçe yaşamalarını sağ
lamanın tarihi sorumluluğu Partilerimize düşmektedir. 
SBKP ve ÇfCP’nin birliği, sosyalist topluluk ve bütün 
komünist hareket için son derece önemlidir. İki sistem 
arasında keskin bir mücadelenin sürdüğü bugünkü şart
larda, Marksizm-Leninlzm ve proleter enternasyonaliz
mi ilkelerinin klavuzluğunda, var olan ayrılıklan gidere
cek cesareti ve gücü kendimizde bulamazsak, gelecek, 
kuşaklar bizi bağışiamayacaktır. Tarih, yeni tipte ilişki
ler, halklar arasında dostça ve kardeşçe ilişkiler kurma 
ve geliştirme ve bütün insanlığa geleceğin sosyalist 
toplumunun bir örneğini verme yüce görevini, ülkelerini 
kapitalizmin boyunduruğundan ilk kurtaran müfrezeleri
ne vermiştir. Partilerimiz mevcut durumdan bir çıkış 
yolu bulmak ve dostluğumuzu engelleyen şeyleri cesa

retle ve kararlılıkla süpürüp atmak zorundadırlar. 
Marksist-Leninistlerin tutabilecekleri ve tutmaları gere
ken biricik yol budur.

Ortaya çıkan ayrılıkları gidermenin, yalnızca SBKP 
ve ÇKP’nin çıkarlanna değil, aynı zamanda uluslararası 
komünist hareketin banş, milli bağımsızlık, demokrasi 
ve sosyalizm uğruna verdiği mücadelenin temel amaçla- 
nna da uygun olduğuna yürekten inanıyoruz. Yalnızca, 
mücadelemizin amaçlan ve çıkarlannt derinden kavra
mak ve iyi niyet göstermek gereklidir; o zaman dostlu
ğumuzu ve uluslararası komünist hareketin birliğini güç
lendirmemizi ve geliştirmemizi hiçbir şey engelleyeme
yecektir.

Komünist selamlar.

Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi. •

ÇKP M eHeez Kom itesi'n in  
SBKP M e rk e z  K om itesi'ne  

M e k iu b u

ÇKP’nin 21 Şubat tarihli mektubuna 9 Mart 1963 
tarihli mektupla verdiği cevap.

Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi

Sevgili Yoldaşlar,

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi, Sovyetler Birli
ği Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin 21 Şubat 1963 
tarihli mektubunu almış bulunuyor.

Mao Zedong yoldaş, 23 Şubat tarihinde Sovyetler 
Birliği'nin Çin Büyükelçisi Çervonenko yoldaşı kabul 
ederek mektubunuz hakkındaki görüşlerimizi kendisine 
açıklamıştır.

Mektubunuzu sevinçle karşıladık. Mektubunuzda dile 
getirilen birlik İsteğini sevinçle karşıladık. Mektubunuz
da, kardeş Partilere karşı normal eşitlik tavn alınmasını 
sevinçle karşıladık. Dünya komünist ve işçi partileri 
temsilcilerinin bir toplantıya çağniması önerisini kesin 
olarak onaylamanızı sevinçle karşıladık.

Sosyalist kampın birliğini korumak, uluslararası ko
münist hareketin birliğini korumak, iki Partimizin ve 
iki ülkemizin birliğini korumak, Ç/n Komünist Partisi'nin 
tutarlı bir tavn olmuştur ve bugün de böyledir. Birlik 
yaranna ç a l»  sarfetmekten asla geri durmadık. Birliğin 
çıkarlanna aykın her şeyden daima üzüntü duyduk ve 
bunlara karşı çıktık. Birliğin çıkarlanna uygun her şeyi 
daima sevinçle karşıladık ve bunlan destekledik.

Günümüzde, uluslararası komünist hareket içinde bir 
dizi önemli ilke sorununda ciddi ayniıklann ortaya çıktı
ğı gerçeğini kabul etmeliyiz. Mektubunuzda, bu ayrıiık- 
lann "dünya komünist hareketinin şu ya da bu müfreze
sinin, içinde faaliyet gösterdiği şartlann farklılığı ile 
açıklanabileceğini”  söylüyorsunuz; bizce daha önemli 
olan etken, Marksizm-Leninizmin nasıl kavrandığı ve 
ona karşı nasıl bir tavır takınıldığı ve 1957 ve 1960 
Moskova Bildirlleri’nin nasıl kavrandığı ve onlara karşı 
nasıl bir tavır takıniidığıdır.

Çin Komünist Partisi, kardeş Partiler arasında ilke 
sorunları konusunda ayrılıklar ortaya çıktığı zaman, kar
deş Partilerin birlik isteğinden yola çıkmalarını, doğruyu 
yanlıştan ayırmak İçin yoldaşça tartışmalar ve karşılıklı 
eleştiriler yapmalarını ve Marksizm-Leninlzm temelinde 
birlik hedefine ulaşmalannı dalma savunmuştur. Yani, 
kardeş Partiler arasındaki ayniıkiar, 1957 ve 1960 Mos
kova Bildirlleri’nde saptanan ilkelere ve yöntemlere gö
re, uluslararası komünist hareket içinde ikili ya da çok 
taraflı görüşmelerde eşit bir temelde yapılan danışmalar 
yoluyla ya da kardeş Partilerin toplantısında çözülmelidir.
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ve en küçük ayrıntılarına kadar tartışılmalıdır. Görüşme
ler yalnızca bir formalite olarak kalmamalı, tersine ger
çek bir eşitlik temelinden hareket edilerek yapılmalıdır. 
Her iki tarafın kabul ettiği konular hemen çözülebilir 
ve bir anlaşmaya varılabilir. Hemen çözüm getirileme
yen ayrılıklar daha sonra çözülmek üzere bir yana bırakı
labilir. Tartışmalarımızı bir toplantıda İMtiremezsek, bir
kaç toplantı daha yapılmasını ya da Partilerimizin daha 
tazla ikili görüşmeler yapmasını öneriyoruz.

Uluslararası komünist hareketin birliğinin güçlendiril
mesi, sosyalist kampın birliğinin güçlendirilmesi ve özel
likle İki Partimiz ve İki ülkemiz arasındaki birliğin güç
lendirilmesi, Çin ve Sovyetier Birliği halklarının, sosya
list kampın bütün halklarının, oütün ülkelerin komünist
lerinin dünyanın bütün ezilen milletlerinin ve halklarının 
ortak dileğidir. Partilerimize düşen sorumluluğun bilin
cindeyiz; bu umutları boşa çıkarmamalıyız. Marksizm- 
Leninizm temelinde, proleter enternasyonalizmi teme
linde, 1957 ve 1960 Moskova Bildirileri temelinde blrle- 
şeiim.

Komünist selamlar.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi. •

Külfür D evH m i'n i Sürdür ve  
eğilim Sistem ini Tümüyle  

D eğiştir

Halkın Günlüğü’nde 24 Haziran 1966’da çıkan 
eğitim sistemi ve okullara kayıt olmaya ilişkin 

makele.

Çin Komünist P artis i Merkez Komitesi ve Devlet Kon
seyi, Başkan Mao’nun önerileri ve kitlelerin isteği uya- 
nnca, yüksek öğrenim kurumlan öğrencilerinin kayıt 
olabilmeleri için gereken giriş sınavına öncelikle prole
tarya siyasetini izleyen girebilecek, kitle çizgisinin İzle
diği yeni bir kayıt yöntemi yürürlüğe girecek, tavsiye 
edilen ahlaki, entelektüel ve fiziksel nitelikleri göze ça
rpan öğrencilerin en İyileri kabul edilecek. Aynı yöntem, 
orta öğrenim kurumlarına alınacak öğrenciler için de 
geçerli olacak. >

Parti Merkez Komitesi ve Başkan Mao, öğrencilerin 
bir sınavdan geçmelerini de İçeren eski burjuva eğitim 
sisteminin bütünüyle değiştirilmesi gerektiğini çeşitli 
kereler belirtmişlerdir. Bu eski öğrenci kayıt sistemi, 
sosyalist hedefimiz İçin son derece tehlikeli ve zararlı
dır. Bu sistemde proletarya değil, burjuvazi siyaseti, 
okul notları etkilidir. PartI’nIn sınıf çizgisinin ciddi bir 
ihlali olan bu sistem, işçilerin, yoksul ve alt-orta tabaka 
köylülerin, devrimci kadrolann, devrimci haleflerini ye
tiştirmesi için buıjuvaziye ardına kadar açmaktadır. Genç 
insanlann kafalannı değiştirmek yolunda büyük bir en
gel teşkil eden bu sistem, onlan "kendi kendine başar
mak" ve bireysel ün, servet ve konum kazanmak teme
lindeki burjuva yöntemini uygulayarak birer burjuva ha
line gelmeye İtiyor. •

M ae Zedong 'un  K an sm a  
Yazdığı M ek tu p

Mao Zedong'un karısı Qiang Qing’e yazdığı, 8 
Temmuz 1966 tarihii mektup. Bu mektubun bir 
fotokopisinin, 1972’de Parti önderleri tarafından 
yüksek düzeyli askeri ve sivil erkâna dağıtıldığı 

sanılıyor. Dağıtımdaki kopyaların büyük bir kısmı, 
Jiang Gaishek’in haber alma örgütünün eline 

geçti. 4 Kasım 1972’de Tayvan'da Chong Yang 
Jih Bao'Ğa ve daha sonra Issues & Studies'm  
Ocak sayısında yayınlandı. Güvenilirliği şüpheye 
açıktır. Bununla birlikte, 1975'de Beijing’de ilk

ijstte: Kültür Devrimi sırasında kitle sporu. Altta: Bir 
Kültür Devrimi afişi.

kopya daha geniş bir dağıtıma tabi tutulduğunda,
Le Monde'dan Aiain Bouc'un yaptığı 

karşılaştırmada, Taiwan’daki baskıda sadece Jiang 
Gaishek ve Goumindang’\a ilgili bölümlerin 

çıkartıldığı saptandı.

29 Haziran tarihli mektubunu aklım. Wel ve Chen 
yoldaşlann (Şangay Parti Komite sekreterleri) nasihatle
rini dikkate alır ve kısa bir süre daha bulunduğun yerden 
aynimazsan iyi edersin. Bu ay İçinde iki yabancı ziyaret
çiyle görüşmeliyim. Onlar gidince, yapıp ettiklerim hak
kında sana bilgi vereceğim.

15 Haziran’da Wulln'den (Chekiang EyaletI’ne bağlı 
Hangchow kasabası yakıniannda) aynidıktan sonra, 10 
günden daha fazla Batı’da, haberlerin çok zor ulaştığı 
dağlarda, eskiden askerler tarafından oyulmuş mağara
larda kaldım. (...) Ilgbıç bir vakit geçirme yolu olduğu 
için, günlerimi belgeleri okumakla geçiriyordum. Kaos 
yerini düzene bırakmıştı. 7 veya 8 yıl İçinde kaos geri 
dönecek. Şeytanlann ruhu yeniden esecek. Doğalan 
kendi sınıflannın doğasıyla belirlendiği sürece başka 
türiü birşey olamaz. Merkez Komite, arkadaşım tarafın
dan yapılan konuşmayı (Lin Biao'nun konuşması kaste
diliyor) yayınlamak konusunda çok aceleci davranıyor. 
Kendi yaklaşımımı vermek üzere hazıriandım. Bu konuş
mada, özellikle dartıe girişimi sorununa dikkat çekiyor. 
Daha önce kimse böyle konuşmamıştı. Daha önceden 
asla, yazdığım kitapiann bu kadar biiyülü bir gücü ola
cağını düşünemezdim. Şimdi, benim çaiışmalanma öv

güler düzüp duruyor, çok geçmeden bütün ülke de onu 
izleyecek. Bu bana, sattığı kavunun özelliğini iyice abar
tan yaşlı kadının hikâyesini hatıriatıyor. Arkadaşım ve 
onun etrafındakiler, herşeyl bana bir oldu bitliyle sunu
yorlar. Bana, onaylama dışında t>aşka bir açık kapı bı- 
rakmıyoriar gibi geliyor.

Hayatım boyunca ilk kez, önemli bir konu hakkında, 
kendi isteğim dışında diğer İnsanlarla uzlaşmak zorun
da kalıyorum. Bu, istemeksizin taraf değiştirmek denen 
şeyi

Chin Hanedanından Yuan Chl, Liu Pang’a karşıydı. 
Llyang’dan Zhengkaotao’ya uzanan bir yolculuk yaptı 
ve "Dünya birçok kahramanı tanımıyor, bu durum, Llu 
Pang gibiler için kendi isimlerini yaratmalarına imkan 
veriyorl”  dedi.

Lu Hsun (Mao'nun en sevdiği çağdaş yazar), hicvi 
metinlerinde bazı doğru saptamalar yaptı. Onun ruhu 
benimkiyle uyum içinde. Diyor kİ, “ Bazen, başka insan- 
laria olduğumdan daha dlkkatllyimdlr kendi kendimle."

Birkaç kez tökezledikten sonra, sık sık onun yaptığını 
yapıyorum. Fakat yoldaşlar, kendime karşı hem dürüst 
hem de kuşkucu olduğuma her ^ m an  inanmıyoriar. 
Kaplanın olmadığı dağlarda, maymunun kral olduğuna 
İnanıyorum, ben de böyle bir kral mı oluyorum? Fakat 
bu, eklektik olmak demek değil, içimde biraz kaplanlık 
var, asıl en önemli olan. Biraz da maymunluk, geri planda.

Han Hanedanından Ll Fu’nun Hiang Chung'a yazdığı 
mektuptan bir cümle: “ Yüksek olan kolay bükülür. Be
yaz olan çabuk kirlenir. En zor şarkı, çok az kişinin 
söyleyebildiğidir. Birinin şöhreti büyük olduğunda, de
ğerini kendine göstermesi zordur.” Son iki cümle, be
nim durumumu kesin olarak tanımlıyor, zaten bunu Dai
mi Komlte'nin bir oturumunda tekrariadım. insanlığın 
onuru, kendi zekasıyla kendini tanıyabilme gerçeğinde 
yatar.

Bu yılın Nisan'ında Hangchow Konferansı'nda, arka
daşımdan farklı olan düşüncelerimi açıkladım. Fakat ne 
yapabilirdim ki? O aynı şeyleri, Mayıs'taki Beijing Kon- 
feransı'nda da tekrarladı. Dahası, onun düşüncesi hak
kında mutabakata vardıklannı ve hatta bu düşünceleri 
alışılmadık bir tarzda abarttıklannı belgeler gösteriyor. 
Bu durumda, kendimi uzaklara atmaktan başka birşey 
yapamıyorum. Chung KueI'nIn yardımlanyia (Çin mito
lojisinde bir büyücü), şeytanlann ruhunu kovmaya ni
yetleneceklerini umuyorum. Böylece, 20. yüzyılın altıncı
10 yılında, ben Komünist Partinin Chung Kuei’sI olmaya 
başladım. Genellikle herşey, bir uçtan diğerine gider. 
Ne kadar yükselirsen, o kadar kötü düşersin. Ama dü
şersem, bütün kemiklerimin kınlmasına çoktan hazıria- 
dım kendimi. Ne önemi var ki? Öz yok edilemez, sadece 
toz haline getirilebilir.

Bugün dünyada yüzden fazla komünist parti var. Bun
lann büyük bir çoğunluğu, artık Marksizm ve Leninizme 
İnanmıyoriar. Marx’i ve LenIn'I çer çöp statüsüne indir
diler. Niçin bize olmadı bu? Senin de bu problem hak
kında dikkatlice düşüneceğini zannediyorum. Zaferimizle 
sarhoş olmamalısın. Birisi sürekli olarak, zayıf noktalan- 
mızı, hatalanmızı, yanlışlanmızı ayıklamak. Bazen, bu 
konu hakkında seninle nasıl konuşacağımı bilemiyor
dum. Bunu NIsan'da, Şangay'da açıklamıştım. Söyle
diklerim biraz kötümser gibi görünebilir. Eninde sonun
da, Parti düşmanlannın söylediği şeyler değil mi bun
lar? Olaylara bu şekilde bakmak bana pek de doğru 
gelmiyor. Fakat benimle bu Kara Çete (Peng Chen ve 
yandaşlan) arasındaki fark. Kara Çete beni ve Partimizi 
alaşağı etmeye çalışırken benim kendi kişisel tepkilerim 
hakkında konuşmam.

Şu ana kadar söylediklerim, bir süre için yayılmamak. 
Şu an, bütün Sol-kanat gruplan aynı dili konuşuyor. 
Eğer benim şu an söylediklerim yayılırsa, onlann suratı
na soğuk su fıriatmış gibi olurum ve bu kaçınılmaz 
olarak Sağ-kanata yardım etmek anlamına gelir. Bizim
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görevimiz, Sağ-lonadm bir böiümünü bütün Parti’den 
ve üii(eden defetmeictir (tümünü değil, çüni(ü bu imi<an- 
sızdır.)

Yedi ya da selciz yıi içersinde, şeytanı i(ovatamai< 
için yeni bir tiareicet başlayacairtır. Bu iıareicet birçoic 
lıez tei(rarlanacai(tır. Söyiedilderimin yayınlanıp yayın
lanmayacağını iıâiâ bilemeyiz, çünlcü Soi-l(anat ve icitie- 
lerln çoğunluğunu memnun etmeyecek.

Belki, benim ölümümden sonra bu mektubun içeriği 
Sağ kanat tarafından bilinecektir, eğer İktidarı ele geçi
rirlerse. Eğer bunu yaparlarsa, çok da şaşıracaklar: 
1911 ’de imparator tahttan uzaklaştırıldığından beri, tep
kisel bir rejim Çin’e uzun süre hakim olamadı. Eğer, 
Çin’de bir Sağ-kanat, anti komünist bir darbe olursa, 
eminim bu insanlar barış anını bilemeyecekler.

Bir süre için hakimiyetlerini kurabilmeleri çok müm
kündür. Eğer Sağ-kanat iktidarı ele geçirirse, iktidarı 
ellerinde tutabilmek için t>enlm sözlerimi kullanacaktır. 
Ama Sol-kanat da kendilerini örgütlemek ve Sağ-kanadı 
alaşağı edebilmek için benim diğer sözlerimi kullana
caktır.

Bugün gündemde olan Büyük Küitür Devrimi, büyük 
ve ciddi bir harekettir. Belli yerlerde, Beijing’deki gibi, 
belirsiz kurumlar olan Pei-ta ve Tsinghua Üniversitele
rindeki gibi birtakım örgütler, devrimciler yeniden gö
ründüklerinde dağılacaklar. Sağ-kanat çok küstahlaştı
ğında, Soi-kanat giderek yapışkan olacak. Bu hareket 
ulus çapında büyük bir harekettir. Sol, Sağ ve yalpala
yan merkez, bu hareketten çok değerli dersler alacak
tır. •

Mao Zedong Yoldasın H a lk  
Savaşı TeoHsinin U luslararası 

Önem i
LİN BİAO

Lin Biao’nun Ağustos 1966’da Beijing'6e
yayınlanan Halkın Gûnlüğü’nöe yayınlanan yazısı

Çin Devrimi, büyük Ekim Devrimi’nin bir devamıdır. 
Ekim Devrimi’nin yolu, bütün halk devriminln ortak yo
ludur. Çin Devrimi, Ekim Devrimi şu ortak niteliklere 
sahiptirler.

1. Her ikisi de ve çekirdeği Marksist-Leninist bir parti 
olan İşçi sınıfı tarafından yönetilmiştir..

2. Her ikisi de işçi-köylü ittifakına dayanmıştır;

3. Her iki durumda da devlet iktidarı devrimle ele 
geçirilmiş ve proletarya diktatörlüğü kurulmuştur;

4. Her İki durumda da devrimin zafere ulaşmasından 
sonra sosyalist sistem kurulmuştur...

5. Her ikisi de dünya proleter devriminln öğeleridir.

Şüphesiz Çin Devrimi’nin kendine özgü nitelikleri de 
vardır. Ekim Devrimi emperyalist Rusya’da oldu, oysa 
Çin Devrimi yarı-sömürge ve yarı-feodal bir ülke gerçek
leşti. Birincisi bir proletarya sosyalist devrimi idi, İkinci
si İse yeni demokratik devrimin tam bir zafere ulaşma
sından sonra sosyalist devrime dönüştü. Ekim Devrimi 
şehirlerdeki silahlı ayaklanmalarla başladı, sonra kırsal 
bölgelere yayıldı, oysa Çin Devrimi şehirierin kırsal alan
lardan kuşatılması ve sonunda zaptediimesi ile ujus 
çapında bir zafere ulaşmıştır.

Mao Zedong yoldaşın büyük değeri; Marksizm- 
Leninizmin evrensel gerçeğiyle Çin Devrimi’nin somut 
uygulamasını kaynaştırablimesinde ve Çin halkının uzun 
devrimci mücadelesi sırasında edinilen deneyleri usta-

Üstte: Mao Zedong Sovyet general Voroşilov’la 
birlikte. Ortada: Mao ve Nixon. Altta: Mao Zedong 

1966’da Lin Biao'yla birlikte.

ca genelleştirerek ve özetleyerek, Marksizm-Leninizmi 
zenginleştirmiş ve geliştirmiş olmasındadır.

Mao Zedong yoldaşın halk savaşı teorisinin böyle sa
vaşların nesnel yasalarına uygun olduğu ve sağlamlığı 
Çin Devrimi'nin uzun deneyiyle kanıtlanmıştır. Bu teori 
sadece Çin İçin geçerli olmayıp, dünyanın her yerindeki 
ezilen ulusların ve halkların devrimci mücadelelerine 
de büyük bir katkıdır..

Çin K om ünist P artis i’nin  yönettiği halk savaşı direniş 
savaşını ve Devrimci iç Savaşları kapsayarak 22 yıl süt- 
dü. Bu, modern tarihte proletaryanın yönettiği en uzun 
en karmaşık ve deneyce en zengin halk savaşıdır.

Son tahlilde Marksist-Leninist proletarya devrimi teo
risi devlet iktidarının devrimci şiddet yollarıyla ele geçi
rilmesi ve halka-karşı savaşa halk savaşıyla karşı koyma 
teorisi. Marx'in çok uygun olarak ortaya koyduğu gibi 
“ zor, yeni bir düzene gebe olan her «ski toplumun 
ebesidir."

Bu, Çin'deki halk savaşından çıkarılan derslerin teme
linde bulunmaktaydı. Mao Zedong yoldaş en basit ve 
en açık bir dille bu ünlü tezi şöyle ifade etmiştir. “ Siya
sal iktidar tüfek namlusundan hasıl olur. Kendisi şunu 
da açıi(ça belirtmektedir ki: “ İktidarın silahlı kuvvetlerle 
ele geçirilmesi, çıkışın savaşla yapılması, devrimin baş
lıca görevi ve en yüce şeklidir. Marksist-Leninist devrim 
ilkesi Çin İçin ve bütün diğer ülkeler için evrensel.değe- 
rini muhafaza etmektedir.”

(...) Emperyalistler Mao Zedong yoldaşın “emperya
lizm ve bütün gericiler kâğıttan kaplanlardır.” tezinden 
son derece korkarlar ve revizyonistler bu teze fena hal
de düşmandırlar. Hepsi bu teze karşı çıkariar ve hücum 
ederler ve dar kafalılar da bu tezle alay ederek aynı 
yolu izlerier. Fakat bütün bunlar bu tezin önemini zerre 
kadar azaltmaz. Güneş balçıkla sıvanmaz.

Mao Zedong yoldaşın halk savaşı teorisi, sadece bir 
halk savaşma girişmeye cesaret etme sorununa değil, 
aynı zamanda bu savaşın nasıl yürütüleceği, sorununa 
da çözüm getiren bir teoridir.

Mao Zedong savaşı kanunlarına göre yönetmekte us
ta olan büyük bir devlet adamı ve askeriik bilginidir. 
Halk savaşı için formüiiendirdlğl çizgi ve politikasıyla, 
strateji ve taktiklerie en zor ve karmaşık koşullar altında 
halk savaşı gemisini bütün gizli kayalıklardan geçirerek 
zafer kıyıianna yöneltmekte Çin halkına önderiik etmiştir.

Şurası da belirtilmelidir ki; Mao Zedong yoldaşın kır
sal alanlarda devrimci üsler kurma ve şehirieri kırsal 
bölgelerden kuşatma teorisi bütün ezilen ulusların ve 
halkların Amerikan emperyalizmine ve onun uşaklarına 
karşı giriştikleri devrimci mücadeleler için t>elirgin ola
rak, evrensel pratik öneııı taşıyan bir teoridir.

Bugün Asya, Afrika ve Lâtin Amerika’daki bir çok 
ülkenin halkları, başta Birieşik Devletler emperyalizmi 
olmak üzere emperyalistler ve uşakları tarafından yöne
tilen geniş çapta bir saldırının, köleleştirmenin baskısı 
altındadıriar. Bu ülkelerin çoğundaki temel siyasal ve 
ekonomik koşullaria, eski Çin’in koşulları arasında bir 
çok benzerlikler vardır: Çin'de olduğu gibi bu ülkelerde 
de köylü sorunu son derece önemlidir. Köylüler emper
yalistlere ve uşaklara karşı yapılan millî demokratik dev
rimin başlıca gücünü teşkil ederier. Emperyalistler bu 
ülkelere saldırıriarken çoğunlukla büyük şehirieri ve ana 
haberieşme hatlarını ele geçirerek işe başlarlar. Fakat 
geniş kursai bölgeleri tamamen denetimleri altına alma
ya gıüçieri yetmez. Ancak ve ancak kırsal bölgelerde 
devrimcilerin sert>estçe manevra yapabilecekleri geniş 
alanlar sağlamak mümkündür. Devrimcilerin kesin zafe- 
1% doğru iieriemeierini sağlayacak devrimci üsler, yine 
ancak ve ancak kırsal alanlarda kurulabilir. İşte bu ne
denledir ki; Mao Zedong yoldaşın kırsal bölgelerde dev
rimci üsler kurma ve şehirieri kırsal alanlardan kuşatma 
teorisi, bu ülkelerin halkları arasında gittikçe daha fazla
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ilgi toplamaictadır.

Yeryüzünün tümü ele alındığında, eğer Kuzey Ameri
ka İle Batı Avrupa’ya "dünyanın şehirleri” denebilirse; 
Asya Afrika ve LJtin Amerika’da “ dünyanın kırsal alan- 
ları”nı teşkil ederler. |l. Dünya Savaşı’ndan bu yana. 
Kuzey Amerika ve Batı Avrupa kapitalist ülkelerindeki 
devrimci proletarya hareketleri türlü nedenlerle geçici 
olarak bastırılablldlğl halde; Asya, Afrika ve Lâtin Ame
rika’daki devrimci halk hareketleri hızla gelişmektedir. 
Böylece çağdaş dünya devrimi de, bir anlamda, şehirle
rin kırsal alanlardan kuşatılması manzarası arzetmekte- 
dlr. Son tahlilde, dünya devrimi dâvasının tümü, dünya 
nüfusunun büyük çoğunluğunu meydana getiren Asya, 
Afrika ve Lâtin Amerika’daki halkların devrimci mücade
lelerine dayanmaktadır. Bu bakımdan sosyalist ülkeler 
Asya, Afrika ve Latin Amerika’daki halkların devrimci 
mücadelelerini desteklemeyi uluslararası bir görev say
malıdırlar. •

Yasasın K ü ltür D evrim i

Halkın Günlüğü'nüe 18 Ağustos 1966’da çıkan ve 
Kültür Devrimi kutlamalarını anlatan makale.

Şanlı liderimiz Başkan Mao, bugün altı saatini milyon
lardan oluşan devrimci kitlelerle geçirdi. Büyük proleter 
küKOr devrimi geçitini teftiş ederken Başkan Mao ve 
Yoldaş Lin Biao, Tian Anmen’de omuz omuzaydılar. 
Başkan Mao, Yoldaş Lin Biao’ya “ Bu hareketin ölçeği 
büyüktür. Kitleleri canlandıracağı ve halkın İdeolojik bi
çimlenmesinde büyük önem taşıyacağı kesindir!” der
ken mutluydu.

Kollannda kızıl şeritler taşıyan, gerçek ejderhalar ve 
kaplanlar kadar yürekli ve canlı on binlerce Kızıl Muhafız 
bugün dikkatlerin odağıydı. Kızıl Muhahzlar, Beijlng’ll 
üniversite ve orta öğrenim öğrencilerinin, proleter kül
türel devrimci hareketten doğan, devrimci Partlsl’nl ve 
anayurdun kızıl öncülerini korumak yolunda adamaya 
istekli olduklarını gösterdiler. Kızıl Muhafız temsilcileri 
Tlan Anmen surlarında ve surların İki yanındaki teftiş 
tribünlerinde duruyorlardı. Tian Anmen surlarında, Tian 
Anmen Meydanı’nda, Meydan’ın İki yanındaki caddeler
de ve heryerde, kahraman Kızıl Muhafızlar bugün düzeni 
korudular.

Geçit başladığında Kız Öğretmen Okulu'ndan bir Kızıl 
Muhafız, Tlan Anmen surlarını tırmanarak Başkan Mao’
nun koluna bir Kızıl Muhafız şeridi İğneledi. Mao, elini 
sıkarak bu öğrenciye teşekkür etti. Surların altında ve 
üstünde sıralanmış Kızıl Muhafızların sevinci büyük ol
du; bazıları yerlerinde duramayıp sıçrayarak “ Başkan 
Mao kumandanımız, bizler onun askerlerlyizl” diye, ba- 
zılanysa “Kızıl Muhafızlara katılmakla başkan Mao bize 
büyük destek ve cesaret verdi. Onun desteğiyle artık 
hiçbir şeyden korkmayız” diye bağırıyorlardı.

Blnbeşyüz öğrenci temsilcisi Tian Anmen surlarına. 
Parti ve hükümet liderlerinin yanına tırmandı. Başkan 
Mao ve Lin Biao, Zhou Enlal, Mao’nun eşi Qiang Olng 
ve diğer yoldaşlar onları bizzat selamladılar, sohbet 
edip birlikte fotoğraf çektirdiler. Başkan Mao’yla tanış
ma zamanı geldiğinde öğrenciler çok sevdikleri liderleri
nin çevresinde heyecanla toplanarak durmaksızın “ Ya
şasın Başkan Maol” diye bağırdılar.

Toplanma sabah yedide başladı. Başkan Mao, Lin 
Slao ve diğer yoldaşlar ‘doğu kızıldır’ ezgisiyle Tlan 
Anmen surlarında yerlerini aldılar. Bu noktada meyda
nın her yerinde kalabalıklar büyük bir uğultuyla ayağa 
kalktılar. Mao Zedong’un D eylş le ıi'n ln  kızıl baskılarını 
tutan sayısız el Tlan Anmen surlarına doğru uzandı. 
Bir milyon ateşten yürek başkan Mao’ya doğru aktı. 
Devrimci onurla parlayan bir milyon yüz Başkan Mao'ya 
çevrilmişti. Çok sevdikleri Mao’nun basit bir askerî elbl-

Üstte: Kültür Devrimi sırasında Beijing sokaklarında 
gösteri yapan Kızıl Muhafızlar. Ortada: İleri Büyük 

Milim afişi: "Çok çalış, üretimi arttır." Altta: Bir köylü 
ailesi konutundan görüntü.

se giymiş olduğunu görünce daha da etkilendiler. “ As
keri elbise giyerek başkan Mao bizi kendisine daha da 
yakın hissetmemizi sağlıyor. Bizimle birlikte sonsuza 
kadar dövüşecek” dediler. “ Başkan Mao’nun yüce ko
mutanımız olmasından sınırsız mutluluk duyuyoruzl” , 
“ Başkan Mao’nun askerleri olmak ve onunla devrimci 
mücadeleyi sürdürmek İstiyoruz” çığlıklan duyuldu. Yol
daş Lin Biao ve yoldaş Zhou Enlal konuşurken, meydan 
milyonlarca kişinin sesleriyle İnledi: “ Yaşasın onurlu 
proleter kültür devrlmll” , “ Yaşasın onurlu bir komünist 
partisi!” , “Yaşasın Mao Zedong’un onurlu düşünce
si!” , “ Yaşasın şanlı liderimiz Başkan Mao! Onbin yıl 
yaşasınl Onbinlerce yıl yaşasın!”

Beijlng üniversitesi temsilcisi Nien Yuantan, Beijing, 
Harbin, Changsha ve Manking’ten üniversite ve orta 
okul öğrencileri sırayla konuştular. Hepsi de Başkan 
Mao İçin sınırsız İçten duygularla doluydu. Büyük prole
ter kültür devrimin! sürdürmek yolunda ülkemizdeki mil
yonlarca devrimci öğretmen ve öğrencinin çelikten az
miyle doluydular. Mao Zedong düşüncesini benimse
meye ve kendilerinden sonra gelenlere aktarmaya ka
rarlı, sosyalist yurdumuzun rengini hiçbir zaman değiş
tirmeyeceğinden ethindiler. Dediler ki:

“ Ulusumuz, Başkan Mao’nun önderliğinde, benzeri 
görülmemiş, büyük bir proleter kültür devriminden geç
mektedir. Bu devrim dünya çapında önem taşımaktadır. 
Eski dünyanın yerine yeni bir dünya yaratacak ve büyük 
proleter kültür devrimin! azimle sürdüreceğiz. Engin de
nizlere açılırken dümenciye güvenilir, bütün canlılar bü
yümek İçin güneşe bağımlıdır. Devrim yapmak İçin Mao 
Zedong düşüncesine güveniyoruz. Çok sevdiğimiz şanlı 
liderimiz Başkan Mao’nun sonsuz uzun yaşamı için dua 
ediyoruz. Fırtınalar, yağmurlar ve dünyayla yüz yüze 
gelerek proleterya devrimimizi sürdürecek, onun en gü
venilir devrimci hayalleri olacağız.

Başkan Mao, yüreklerimizdeki güneşlerin en kızılıdır. 
Çin halkının devrimi, hafif bir melteme ya da sakin bir 
denize hiçbir zaman benzemedi. Başkan Mao’nun, fırtı
nalar ve dalgalarda kendimizi denememiz yolundaki öğü
dünü hep anımsamalıyız. Parti merkez komitesini koru
maya yemin ediyoruz. Başkan Mao’yu korumaya yemin 
ediyoruz. Önümüzde sarp tepeler, dalgalı denizler duru
yorsa da. Başkan Mao düşüncesinin parlayan feneri 
de var. Mao Zedong düşüncesi kılavuzluğunda zafere 
ulaşacağımızdan eminiz.

Başkan Mao bizimle birlikte burada. Bu, hayatımızın 
en önemli ve mutlu anı. Hayatımız boyunca onun yapıt
larını öğrenecek, söylediklerine kulak verecek ve emir
leri gereğince hareket edeceğiz. Başkan Mao’nun başa- 
nlı öğrencileri olacağız.”

Bu duygularla dolu olarak, ülkenin her yanından dev
rimci öğrenciler, uzun ve şimşek çakışı gibi büyük bir 
alkışla İleri doğru fırladılar. Toplanma bittiğinde milyon
larca İnsandan kurulu büyük bir proleter kültür devrimi 
ordusu Tian Anmen meydanında Başkan Mao’nun önün
de geçit yaptı. Başkentten ve ülkenin her yerinden dev
rimci öğrenciler ve öğretmenler, Beijlng’ten İşçiler, çift
çiler, Halk K urtu luş O rdusu’nöao temsilciler ve hükü
met kadrolan, mücadele İçin daha da İstekli ve kararlı 
olarak meydanı terkettiler. Başkan Mao ve Merkez Ko
mitesine, büyük proleter kültür devrimi hakkındaki Mer
kez Komite kararlarını destekleyeceklerini, 8. Merkez 
Komitesinin 11. toplantı tebliğlimi onaylayacaklarını, bü
yük proleter kültür devriminl, sosyalist devrlinl sonuna 
dek sürdüreceklerini gösterdiler.

Başkan Mao ve Lin Biao, yoldaş Zhou Enlal ve diğer 
yoldaşlar Tian Anmen’de geçit yapan milyonları İzledi
ler ve onlan selamladılar. Geçit devam etmekteyken 
Başkan Mao, yoldaş Lin Biao ve diğer yoldaşlar, mey
dandaki milyonlarca devrimciden oluşan kitleleri alkış
ladılar. Kitleler “ engin denizlere açılırken dümenciye 
güvenilir” diye bağırdılar. “ Yaşasın Başkan Mao!” , "On
bin yıî yaşasın! Onbinlerce yıl yaşasın!” çığlıklan ortalı
ğı kapladı. •



Modem Sosyalizm

Vietnam Devrimi
Batı Avrupa’da doğan kapitalizm, ham madde, doğal kaynaklar, yeni pazarlar ve ticaret yollan 
üzerinde stratejik üstünlükler ele geçirme yanşı içinde yüzünü Doğu’ya çevirdiğinde, Asyah 
halklar için sonsuz acılar ve sıkıntılarla dolu yüzyıllar başlamıştı. Başta Çin ve Japonya olmak 
üzere Asyah despotluklann, tek tek yerel devletçiklerin kendi tebalan üzerindeki egemenlikleri 
eksik olmuş değildi. Ancak bu üstünlükler hiç bir zaman geleneksel hayat tarzlannı, çalışma 
ritmlerini, üretme ve yaşama geleneklerini alt üst etmeksizin artığı üretici sınıflann elinden 
çekip almaya yönelen amaç ve hedefleri bilinen tanıdık yöntemlerle elde ediliyordu. Oysa Batı 
kapitalizmi zaman zaman metropollerin kamu oyunu bile dehşete düşüren bir modem 
yıkıcılıkla bu Asyalı halklann hayatlanm parçalayarak kendi topraklan üzerinde, kendi doğal 
kaynaklarını, Batılılara kendi çalışmalanyla sunmalan için bu halklan köleleştirmeye girişti. 
Onlan kendi ekonomilerine eklemleyebilmek için yerli halkların dil, din ve kültürlerinin 
yerine sömürgeci ülkenin dil, din ve kültürünü yerleştirmeye uğraştı. Yeryüzünde on 
dokuzuncu yüzyıla kadar görülmemiş bir vahşet içinde yüzmilyonlarca insan kendilerini 
kapitalizmin katanna bağlanmış buldular. Ancak, hayatlannın yörüngesi böylece değişmiş olan 
halklar Batı Avrupa, ABD ve Japonya’da kendilerini sömürgeleştiren kapitalizmle kendileri 
kadar düşmanlık içinde yaşayan proleterlerle ve onlann toplumsal kurtuluş ideolojisi modem 
sosyalizmle temasa geldiklerinde, kendilerini esaretten kurtaracak bir kurtuluş projesinin 
araçlan ve güçleriyle de tanıştılar. Vietnam Devrimi Asyah bir halkın emperyalizrnle mücadele 
içinde bir modem ulus kimliği kazanmakla eş anlı olarak bir sosyalist devrime yönelişinin
19. ve 20. yüzyıllardaki en parlak örneklerinden biri oldu. Vietnam Devrimi yalnızca 
Vietnamlılann değil ABD’den Çin’e kadar bütün ülkelerin devrimcilerinin uluslararası 
dayanışmasıyla ama asıl olarak Vietnam halkının emperyalizmden kurtuluş için yürüttüğü 
amansız devrimci savaşın ürünü olarak sömürgecilik sitemininin çökmekte olduğu yeni bir çağı açtı.

Vietnam’da Geleneksel Egemenlik İlişkileri
Vietnam’ın bir ulus devlet halinde örgütlenmesinin tarihi çok uzun bir süre boyunca Çin 
imparatorluğunun tarihiyle örtüşür. Bir yandan Çin devlet kurumlannın,' kültür ve 
geleneklerinin özümsenmesi süreci olan bu tarih, öte yandan da kesintisiz bir biçimde başta 
Çin olmak üzere yabancı uluslann ve devletlerin egemenliğinden kurtuluş için bir mücadele 
süreci olarak görünür. Karşıt eğilimlerle belirlenen bu tarihsel süreç, sonunda, Vietnam’ın 
özgül ulusal kimliğinin içinde şekillendiği asli kalıbı oluşturmuştur.

Moğol kökenli Vietlerin güneye doğm göçerek yerleştikleri Vietnam’m kuzey dağlanndaki Au 
Lac’ı Çin generali Trieu Da, İ.Ö 208’de işgal etti. Trieu çöküş halindeki Qin hanedanına 
meydan okuyarak kendisini Nam Viet (Güney Viet Ülkesi) İmparatom ilan edince VietnamlIlar 
yazıh tarihe girmiş oldular. Bu tarihlerde Nam Viet ülkesi Çin’in güneyinden, günümüzde 
Danang kentine kadar uzanıyordu. Han hanedanının egemenliği sırasında Çin himayesinde 
özerk bir krallık olarak kalan Nam Viet, İ.S. l l l ’de Çin tarafından ilhak edildi ve 939’a kadar 
Giao Chi eyaleti olarak Çin imparatorluğunun hükümranlığı altında kaldı.

Uygariıklarla, barbar kavimler arasındaki ilişkinin doğasına uygun olarak. Nam Viet’in 
toplumsal, ekonomik ve siyasal kurumlannın oluşumu büyük ölçüde Çin uygarlığı tarafından 
dayatıldı. Çinliler yayıldıklan ve Nam Viet’i denetimleri altında tuttuklan sûre içinde, Roma 
İmparatorluğunun dominyonlanm kendi bünyesine alırken uyguladığı yöntemi izlediler. Ülkeyi 
Çinli danışmanlann güdümündeki askeri valilerin yönettiği idari birimler halinde örgütlediler.
Bu sisteme damgasını vuran Konfiçyüscü devlet ideolojisine (bkz. 33, Çin Devriminin Tarihsel 
Kökleri) uygun olarak mandarin türü bir bürokrasi kurdular. Açtıklan okullarda yetiştirdikleri 
Vietnam seçkinlerine Çin dilini ve Çin yazısını benimsettiler. Bir tanmsal uygarlık olarak,
Nam Viet’e sabanı ve besi hayvancılığını getirdiler. Ülkeyi denetlemek ve kaynaklannı 
sömürmek üzere yollar, limanlar, kanallar, su yollan ve bentler yaptılar. Vietnam’ın yerel 
feodal beylerine boyun eğdirmekten çok onlan devşirerek ve yerel iktidan onlarla paylaşarak 
egemenlik kurma yolunu tuttular.

1945'ten başlayarak Vietnam Komünistleri iki devrimci 
savaşa giriştiler. Bunlardan birincisi. Aralık 1946'dan 

Fransız Sefer Birliklerinin yenilgiye uğratıldığı Temmuz 
1954'e kadar sürdü. İkincisi ise, 1959'da Güney 

Vietnam’da başlayarak 1974'te tüm Vietnam’ın 
birleştirilmesi, Saigon’daki (günümüzde Ho Chi Minh) 

kukla rejimin yıkılması ve ABD işgal güçlerinin 
Vietnam’dan kaçması ile sona erdi. Fransa’nın 

çekilmesi ve ikiye bölünmüş Vietnam’ın güneyinde 
devrimci faaliyetin yoğunlaşniası üzerine Güney 

Vietnam hükümeti ABD’den yardım istedi. 1962’de 
Güney Vietnam’da danışman adı altındaki ABD 

güçlerinin sayısı 14 bine çıktı. 250 bin kişilik Güney 
Vietnam silahlı kuvvetleri 300 bin bölge ve köy milisi 

tarafından destekleniyordu. ABD Vietnam’da 12 yıl 
süren savaşta Vietminlı'e boyun eğdirmek için tüm 

ittifaklarıyla birlikte, Vo Ngyen Giap’ın verdiği 
rakamlara göre 1 milyon 200 bin kişilik bir gücü sevk 

etti. ABD birliklerinin yarım milyondan fazla askerinin 
yamsıra Güney Kore, Tayland, Filipinler, Avustralya ve 

Yeni Zelanda’dan gelen askerler Güney Vietnam’ın 
kuzeyle birleşmek ve b ir sosyalist Cumhuriyet kurma 
mücadelesini yok etmek için katliama girişince bütün 
VietnamlIlar ABD işgaline karşı b ir bağımsızlık savaşı 

çevresinde toplandı. ABD’nin bu haksız savaşa girmiş 
olması kadar savaşı yürütme biçimi de, ABD ve 

dünya kamu oyunu ABD hükümetinin karşısına dikti. 
ABD’nin Vietnam’daki siyasetine karşı çıkanlar 
yalnızca sosyalistler ve devrimciler de değildi, 

Fransa’da yayınlanan Fransisken mezhebinin Freres 
du l^onde dergisinde 1966’da çıkan b ir yazıda şöyle 

deniyordu: Vietnam’daki durum eşit kuvvette iki futbol 
takımı arasındaki oyuna benzemez. Bir yanda 

saldırgan Amerika bulunmaktadır. Öte yanda ise, 
boyuna baskı altında tutulan, bombalanan öldürülen 

bir millet... Amerika adam öldürmekte, yakıp yıkmakta, 
korku saçmaktadır... Bu savaş, anormal ve 

istenilmeyen bir şekilde, kuzey ve güney olarak ikiye 
bölünmüş olan Vietnam’ın bu durumunu, 1954 

Cenevre anlaşmalarını hiçe sayarak sürdürmek isteyen 
ABD ’nin silahlı saldırısıyla başlamıştır. Amerikalılar ve 

Diem denilen kukla üstelik, Cenevre anlaşmasının 
öngördüğü serbest seçimlere izin vermeyi de 

reddetmişlerdi. Bunun nedeni de herkesçe 
bilinmektedir: Ho Chi Minh’in seçimleri rahatça 

kazanacak durumda olması. Ho Chi Minh komünist 
olsun olmasın geri ülkelerin kendi kaderlerini tayin 

için giriştikleri mücadelenin sembolü haline gelmiştir. 
Ama ABD ihtilali bastırmaya ve Güney Vietnam’ı bir 
ABD üssü haline getirmeye resmen karar vermiştir. 

Vietnam halkı buna karşı koyacak olursa ezilecek ve 
gerekirse son ferdine kadar yok edilecektir... Bu 

cinayetler ABD kuvvetleri tarafından üst üste 
işlenmektedir. Barış uğruna göz yaşı dökmek. Tanrıya 

yalvarmak, ya da kurtla kuzunun uzlaşabileceklerini 
ummakla bu işin içinden çıkamayız. Vietnam’da barış 

ancak bütün Vietnam halkının özgürlüğe kavuşmasıyla 
sağlanabilecektir." Vietnam halkı ABD’nin vahşetine, 

Nazilerin savaş yöntemlerine başvurmasına rağmen 12 
yıl savaştıktan sonra hem özgürlük hem barışı elde

etmeyi başardı.

VietnamlIlar, Çin kummlannı benimsemekte gösterdikleri esnekliğe karşılık Çin tarafından 
özümsenmeye sürekli bir direniş gösterdiler. Vietnam’daki ilk toplumsal başkaldınlann 
kaynağında Çin askerlerinin zulmü, zorla işçi toplama, yüksek vergiler ve yerel işlerine 
kanşılması rol oynadı. Soylu bir kadın olan Tmng Trac ve kızkardeşi Tmng Nhi’nin Çin’e 
karşı başlattıklan ilk başkaldın İ.S. 40’ta Çinlileri yenmeleri ve bağımsız bir devlet kurmalanyla 
sonuçlandıysa da iki yıl sonra Çin tarafından ezildiler. Çin’de Han hanedanmm yıkılmasından 
bir kuşak sonra Nam Viet’in Jeanne d’Arc’ı olarak bilinen Trieau Au adındaki bir başka 
kadının önderliğinde başlayan ayaklanma da yenilgiyle sonuçlandı. Ancak bütün bu yenilgiler 
daha sonra Vietnam halkının kolektif belleğinde yeniden üretilecek olan yabancı egemenliğine 
karşı bir direniş geleneğinin başlangıcı oldular.

Tang Hanedanının çöküşünün Çin’de yol açtığı kargaşalık. Nam Viedilerin 939’da Çin 
egemenliğine son vermelerine yardımcı oldu. Bunu izleyen 500 yıl boyunca, ülke görünüşte
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bir merkezî krallık bünyesinde birleştirilmiş olmasına karşın hanedan mücadeleleri ve prensler 
arasındaki savaşlarla fiilen parçalanmıştı. İktidara gelen hanedanlann başlıca üç sorunu, 
içerdeki rakipleri üzerinde otorite kurmak, Kızıl Irmak Deltasını Çin saldırısına karşı korumak, 
güneye doğru yayılarak artan nüfusa toprak sağlamaktı.

Le Loi’nin, Çinlilerin yaklaşık yirmi yıl boyunca ellerinde tuttukları Hanoi’yi 1427’de geri 
alması Çinlilerle Vietler arasındaki mücadelenin Vietlerin zaferiyle sona ermesini sağladı. Le, 
İmparatorluğunu ilan ederek Le hanedanının da kurucusu oldu. Ancak mandarinler arasındaki 
bitip tükenmek bilmeyen çekişme sonuçta, iki rakip hizbin ülkeyi egemenlik alanlarına 
bölmesine yol açmıştı. Kuzeyde egemen olan Trinhlerin daha güçlü olmalarına karşın, Çin 
müdahalesinden duyduklan endişe nedeniyle güneyin egemeni olan Nguyenlerin topraklannı 
ele geçirip imparatorluk tahtına çıkmalan mümkün olmadı.

939’da kazanılan zafer ülkenin Çin egemenliği altında geçmiş olan dönemle olan bağlannı 
tümüyle koparmış değildi. Vietnam, Fransızlar tarafından ele geçirildiğinde önce hâlâ Çin’e 
vergi veren bir ülkeydi. Le Loi, Çin İmparatorunun, ülkenin iç işlerine doğrudan müdahale 
etmesinin önüne ancak böyle geçebilmişti. Bu dönem boyunca Vietnamlılar güneye doğru 
yayılmaya devam ettiler. Orta kısımdaki Champa Krallığı ile Mekong Deltasını elinde tutan 
Khmer İmparatorluğu, güneye doğru yayılmanın önündeki başlıca iki engeldi. Champa Krallığı 
ile Vietnamlılar arasında patlak veren savaşlar, 1471’de Champa Ordusunun bozguna uğratılıp 
krallık topraklannm tümüyle ele geçirilmesine dek sürdü. Gianh Irmağının güneyinde 
bugünkü Hue yakıniannda egemeıjik kuran Nguyen beyleri, güneye doğru yayılmayı 
sürdürdüler. Khmer topraklannda oldukça zayıf bir direnişle karşılaşan Vietnamlılar Mekong 
deltasında, o güne kadar hemen hiç yerleşilmemiş verimli topraklan ele geçirdiler. 18. yy’ın 
ortalanna doğru Vietnamlılar Siam Körfezine kadar uzanmışlardı. Vietnam’ın bir ulusal devlet 
altında birleşmesine öngelen bu dönemde Vietnam’daki yerel egemenlik odaklan arasındaki 
mücadeleler Avrupa sömürgeciliğinin Güneydoğu Asya’da köprü başlan elde etme girişimleriyle 
örtüştü.
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VietnamlIların Ç in’e karşı gerçekleştirdikleri ilk isyan, 
I.S. 40’da, Çinli b ir komutan tarafından öldürülen 
kocasının intikamını almak isteyen Trung Trac’ın 

kızkardeşi Trung Nhi'yle Çin ordularına savaş 
açmalarıyla gerçekleşti. Onlarla birlikte savaşan bir 

diğer kadında çatışmanın ortasında doğurduğu 
çocuğunu sırtında taşıyarak savaşa devam eden 

Phung Thi Chinh’di. Bu isyanın sonunda Hue’den 
başlayarak Ç in’in içlerine kadar ilerliyen bölgede 

bağımsız b ir devlet kuruldu. Ç in’e karşı verilen 
bağımsızlık savaşı. I.S. 248’de Çin'in Jeane d ’arc'ı 

denilen Trieu Au'yla (yanda) devam etti: /.^. 248’de 
binden fazla adamı Çin'e karşı savaşmaya çağıran, 

altın zırhıyla b ir filin üstünde savaşan, 23 yaşında 
hezimete uğratıldıktan sonra etrafındakileri 

utandırmamak için şerefle intihar eden Trieu Au. 
Trung kardeşler gibi o da kutsal b ir sembol. "Ben 

rüzgâra ve akıntıya karşı koyarak, balinaları öldürerek, 
halkı kölelikten kurtarmak için bütün ülkeyi alt üst 

etmek istiyorum, ve onursuz yaşamayı reddediyorum!"
sözlerini Vietnamlılar hiç unutmadılar.



Devrimi

Vasco de Gama, Magellan ve d'Albuquerque’in 
yaklaşık dört asır önce macera ve keşif amacıyla 
başladıklan yolculuk, yerini, sanayi devrimi sonrası 
Avrupa burjuvazisinin baharat, şeker, kahve, 
karabiber, altın, kalay, demir, kauçuk vb. gibi iştah 
kabartıcı ürün ve hammaddelerin ucuza ve hatta 
bedavaya sağlanması hırsıyla giriştiği fetihlere bıraktı. 
Güney Doğu Asya’nın Avrupa burjuvazisi açısından 
teşkil ettiği anlamı coğrafyacı Malte-Brun şöyle dile 
getiriyor: "Çin H indi’nin doğal kaynaklan saymakla 
bitmez. Birmanya, Tayland ve Kampuçya’da altın, 
bakır, kalay, çinko, demir ve antimuan kaynaklan 
vardır. Ayrıca yarımadada kıymetli taşlar her yere 
dağılmıştır. Bütün bunların, bu zenginliklerin elimize 
geçmesini bir düşünün. Pek hoş olurdu doğrusu." 
Sömürgeci güçler bu dürtülerle giriştikleri fetihler 
sonrası bazı zorluklarla karşılaşmadılar değil.
Başlangıçta alışkın olmadıktan iklim koşullarında 
yaşamak pek de yabana atılamayacak amaçlar uğruna 
katlanılması güç b ir şey gibi geldiyse de anavatana 
yapılan kısa süreli seyahatler onlan teskin etmeye, bu 
bakir topraklarda kendilerini bekleyen bulaşıcı hastalık, 
doğal felaketler gibi tehlikeler karşısında güç ve moral 
depolamaya yetiyordu. Sömürgeciler "toprak ve toprak 
altı zenginliklerden yararlanmasını bilmeyen”  insanlara 
"uygarlığın olanaklı kıldığı akıl, bilgi, teknik ve 
ustalığı" götürdüklerinde, elbette k i "uygarlık 
taşımacılığın" karşılarına güçlü b ir milliyetçilik 
duygusuyla donanmış isyanlar çıkaracağını 
kestirememişlerdi. Fransa’nın imparator Tu Duc’Ia 
yaptığı antlaşma sonunda Kampuçya himaye altına 
alınmış ve bütün yarımadanın efendisi olunmuştu. 
Ancak Fransız tüccarların faaliyetlerinden rahatsız olan 
VietnamlI mandarinler sarayın müdahale etmesini talep 
etmişlerdi. Amiral DuprĞ de imparatorun isteği üzerine 
Francis Garnier’y i Saygon'a gönderdi. Garnier bölgeye 
varır varmaz temel problemin ne olduğunu anlamakta 
gecikmedi. Çatışma Song Kol ırmağından serbest 
geçiş hakkını elde etmek isteyen Fransızlarla 
mandarinlerin çıkar çatışmasıydı. Garnier bölgede 
yağma yapan ve köylüler üzerinde terör estiren Kara 
Bayraklılar adıyla anılan korsanlan temizleme 
bahanesiyle imparatora b ir ültimatom verdi ve Fransız 
tüccarlara her türlü kolaylığın sağlanmasını istedi. 
VietnamlIlarla Fransızlar arasındaki ilişkiler her geçen 
gün biraz daha gerginleşirken Garnier VietnamlIların 
kalenin etrafındaki kuyulara zehir atıldığı iddiasına 
karşılık olarak kale silahsızlandırılmazsa saldırıya 
geçeceğini duyurdu. Cevap alamayınca da 20 Kasım 
1873’de saldırıya geçti. Topların desteğindeki 
Fransızlar kısa sürede kaleyi aldılar. Ancak Kara 
Bayraklılar hesaba katılmamıştı. Hanoi yakınlarındaki 
Son Tay’da üslenen korsanlar, 800 Çinli ve 200 
VietnamlIdan oluşan korsanlar ellerinde tüfek ve toplar 
olmak üzere fillerin de yardımıyla saldırıya geçtiler. 
Francis Garnier uzun süreli b ir direnişten sonra 
öldürüldü. Çin gravürü Son Tay bölgesindeki "barbar 
yabancıların" saldırısını canlandırıyor.

Vietnam ve Çin Hindi’nin Sömürgeleştirilmesi
Dogu’nun zenginlikleri, ilk temasa geldikleri günden başlayarak Avrupa’nın gözünü 
kamaştırageldi. Marco Polo gibi gezginlerin “bir parmak kalınlığmda altınla kaplı kubbeleri 
olan” Burma tapınaklanna ya da “kumlan değerli taşlar ve metallerle panidayan” Hindistan 
kıyıianna ilişkin hikayelerinden çok, özellikle güney Avrupa ülkelerinin sıcak ikliminde 
yiyeceklerin korunması için kullanılan biber, hindistan cevizi, karanfil ve başka baharatlar 
doğuya yönelik hevesleri kamçılıyordu. Değerli taşlann yalnızca varlıklılan ilgilendirmesine 
karşılık, herkes tarafından talep edilen baharat Avrupa pazarlannda bin katı kârla satılan bir 
metaydı ve baharat yolu üzerinde “bir torba baharat için korsanlar birbirlerini boğazlıyorlardı.”

İpek ve baharat yollannı denetimleri ainnda tutan Müslüman devletlerin oluşturduğu engelleri 
deniz yollanyla aşma tasanlan, önce Portekiz Prensi Denizci Enrico’nun ve ondan kırk yıl 
sonra Ümit Burnunu dolaşarak 1498’de Hindistan’ın batı kıyısına yanaşan Vasco da Gama’nın 
girişimleriyle gerçeğe dönüştü ve Portekiz, Venedik baharat pazannı eline geçirdi. Goa’yı 
Hindistan’da ele geçirdikleri topraklann başkenti ilan ettikten sonra Portekizliler, önce Çin 
Denizi’ne açılan Malakka Boğazına, ardından Ceram ve Moluka adalanna. Burma, Siyam ve 
hatta Japonyaya kadar açıldılar. 1557’de Çin’in en güney ucunda, bugün de ellerinde 
tuttuklan Macao’da bir üs kurdular.

Bunun ardından Vietnam’a yöneldiler, 1535’de burada günümüzde Danang olarak bilinen ilk 
kalıcı Avrupa yerleşmesi oluşmuştu. Yerleştikleri bölgeyi, Çinlilerin Vietnamı ifade etmede 
kullandıklan ideogramlann adı olan “Giao Chi”den türettikleri “Cauchi” adını verdiler. 
Hindistan’daki bir başka kolonileri olan Cochin’den kolayca ayırdedebilmek için de sonuna 
“China” ekleyerek ülkeye “Cauchichina” demeye başladılar. Sonralan Fransızlar, Vietnam’m 
bölünmüşlüğünü tescil için ülkenin güney bölümüne Cochinchina, orta bölümüne Annam, 
kuzeyine de Tonkin adını verdiler. Annam da Çince “sakin Güney” anlamına gelen An ve 
Nam ideogramlanndan geliyordu. İmparator Gia Long 1802’de ülkenin adının Vietnam olduğunu 
resmen ilan etti. Vietnam adıysa Çince Yueh Nan (Guandong’un eski adı olan Yueh’in 
Güneyi) ideogramlanndan türemişti.

Portekiz sömürgeciliğinin gücünü tüketmesinden sonra Asya’nın zenginliklerine konmak için 
yanşan Avrupalı güçler arasında HollandalIlar Endonezya’yı, İngilizler Hindistan’ı ele geçirdiler. 
1676’da da son olarak Fransızlar Hindistan’da Madras civannda Pondicherry’de bir istasyon 
kurdular. Ancak, Batılılar Vietnam’da fazla ilerleyemediler. On yedinci yüzyıl sonlannda 
HollandalIlar ve İngilizler Hanoi, Fransızlar Pho Hien’deki yerleşimlerini boşalttılar. Yalnızca 
Portekizliler, Faifo’daki üslerini korudular, Vietnam’ı sömürgeleştirme girişimlerinde tüccarlar 
yeterince başanlı olamazken Katolik misyonerlerin yöntemlerinin sömürgecilik açısından çok 
daha derinlemesine nüfuz sağladığı görülecekti.

Sömürgeciliğin Hizmetindeki Hıristiyanlık

Vietnam’a giden ilk Hıristiyan misyonerler, Odoric de Pordenone gibi 14. yüzyılın cüretkar 
Fransisken gezgin keşişleriydi. Bunlardan üç yüzyıl sonra Japonya’dan kovulan Cizvitler, 
Faifo’daki Cochinchina Misyonerliğini kurarak Vietnam’da Hıristiyanlığı yaymaya giriştiler.

Hıristiyanlığı Batı Avrupa kapitalizminin hizmetine sokarak Vietnam’ın kapılannı Fransa’ya 
açanlann öncüsü, Fransız Cizvit, Alexandre de Rhodes oldu. Rhodes, dil öğrenmedeki 
olağanüstü yeteneği sayesinde altı ay içinde “kuş ötüşü”ne benzettiği Viet dilini konuşmaya 
başladığı gibi sonradan Japonca, Çince, Hintçe ve Farsça’yı da öğrendi. Cizvit hiyerarşisinin 
emriyle kuzey imparatoru Trinh Trang’m hizmetine girdi. İmparatorun dostluğunu kazanmayı 
başararak iki yıl içinde aralannda on sekizi de soylu olan 6.700 Vietnamlıyı vaftiz etti.
Çin ideogramlan yerine Roma harfleriyle yazılan quae ngu yazısını basitleştirip 
mükemmelleştirdi ve daha kolay okunup yazılan bu yazıyla Hıristiyanlığın yayılma hızının 
artmasını sağladı. Ancak, çok eşliliğe izin vermeyen Hıristiyanlığın yayılmasının kendilerinin 
saraydaki durumlannı sarsacağını farkeden cariyelerin ve bilgi tekellerinin kınldığım gören 
mandarinlerin de teşvikiyle imparator ve danışmanlan Rhodes’yi saraydan kovdular. Sonraki 
yıllarda gizlice Macao ile Vietnam arasında gidip gelmeye başlayan Rhodes 1645’te 
yakalanarak ölüme mahkum edildi ama iki hafta sonra canı bağışlanarak ülkeden atıldı.

Rhodes, çok geçmeden Portekiz’in itibannın giderek azalmakta oluşunun, bu ülkeyi Asya’da 
Hıristiyanlığın vasisi olma konumundan gittikçe uzaklaştırdığının, öte yandan VietnamlI 
rahiplerin Avrupalı misyonerlerden çok daha kolayca insanlann “kalplerini ve kafalannı” 
kazanabileceğinin farkına vardı ve Vatikan’a Portekiz’e Asya’daki hakimiyetini sağlamış olan 
papalık fermanlannm iptalini önerdi. Portekizlilerin ve papalık bürokrasisinin sert muhalefeti 
karşısında kendi ülkesi Fransa’ya yüzünü döndü ve projesini desteklemeleri için hem din 
hem ticaret dünyasının önderlerini ikna etmeye girişti. Bir yandan Vietnam’m Hıristiyanlığa 
geçmek için yeterince olgunlaşmış olduğunu, öte yandan sonsuz maddi zenginliklerle dolup 
taştığını, örneğin balıkçılann ağlannı ipekten ördüklerini anlatarak projesi için taraftar 
toplamaya çalıştı. Sonunda Vatikan Rhodes’nin programını kabul etti ve ölümünden dört yıl 
sonra 1664’de Fransa’nın, ticaret aleminin önde gelenlerince desteklenen dinsel önderleri



a’da Hıristiyanlığın ilerletilmesi için Yabana Misyonlar Demeği’ni kurdular. Aynı yıl din 
tnlannın desteklediği Fransız iş aleminin önderleri de, ticareti geliştirmek üzere, Doğu 
distan Şirketi’ni kurdular. Rouen’de kurulan bir ticari firma da orada satış temsilcisi ve 
[lasebeci olarak hizmet etmeleri karşılığında misyonerlerin ulaşım masraflannı karşılamayı 
endi. Böylelikle hem din propagandası hem ticarede meşgul din ve iş adamlan Vietnam’da 
ıdilerine yeni bir gelecek aramaya giriştiler. Ancak, on sekizinci yüzyıl boyunca Vietnam 
jaratorlannm Hıristiyan misyoner ve tüccarlar üzerinde baskıyı sürdürmesi yüzünden pek 
anlı olamadılar.

mam imparatorları, Hıristiyanlığa karşı tutarsız ve çelişkili ama hep kuşkulu bir politika 
idiler. Onların silah ve diğer mallan satan Avrupalan tacirlerle bağlantılara ve teknik 
[ilere sahip olmalan hoşlanna gidiyordu. Ama öte yandan, Batı’dan gelen bu yeni dinin 
;ysel kurtuluş temasının kendi devlederinin üzerine kurulu olduğu Konfçyüsçü otoriteye 
lıhk kavramını aşındıracağından da korkuyorlardı. Uyruklann sadakatinin dünyevi ve 
tvevi önderler arasında bölünmesi, devlet ve hükümdara mutlak bağlılığın ortadan kalkması 
jlikesini doğuruyordu. İmparatorluk sarayında hiçbir zaman doktorlar, astronomlar, 
fematikçiler vb. bir Cizvit bilginler ordusu eksik olmazken imparatorlar Katolikleri kesip 
^ekle onlara hoşgörü göstermek arasında yalpalayıp durdular.

îtnam’m Birleşmesi, Hıristiyanlık ve Sömürgecilik

rupalı misyonerler ve tacirlerin Vietnam’ın toplumsal dokusuna sızmanın uygun yollannı 
dıklan dönemde Vietnam’da büyük bir ekonomik ve toplumsal sıkıntı yaşanıyordu, 
nedanlar arasındaki çekişme ve mücadeleler, on yıllardır bitmek bilmeyen savaşlar, bütün 
isadi yaşamı pirinç tanmına bağh olan ülkede merkezi otorite tarafından gözetilmesi 
eken sulama sistemlerini tahribetmişti. Vietnam’ın sürekli bir iç çatışma haUnde yaşadığı bu 
lemde sivil hayatın merkezi olarak yeniden düzenlenmesinden çok askeri kudret sahibi 
aaya dayanan yerel egemenlik iUşkileri çerçevesinde, mandarinler bürokrasisi de yalnızca 
giler yoluyla artığı köylülerden çekmenin ötesinde bir toplumsal işlev görmüyordu. Bazı 
nsız misyonerlerinin bu dönemde tuttuklan kayıdara göre, bu toplumsal ve siyasal 
rumun sonucu Vietnam kırlannda açhk kol gezmeye başladı. Açlığın ve kıdığın şiddeti 
anlan birbirlerinin etini yemeye yöneltti. Köylüler açlıktan ağır ağır ölmektense aileleriyle 
likte intihar etmeye başladılar.

ai Son Ayaklanması

72’de Nguyen hükümdarlannm yolsuzlukla suçladığı üç zengin tüccar kardeş saraya karşı 
ayaklanma başlatalar. Önce Quinhon’da merkezileşen direniş, zalim mandarinlerden 

ikam alma tutkusuyla yanan ve açhk ve kıtlığın çılgına çevirmiş olduğu köylülerin bir 
ia başkaldınmn saflanna katılmasıyla bir halk ayaklanması karakterine büründü. Thai Son 
’lanndan gelen köylülerin adıyla Thai Son ayaklanması olarak anılan başkaldm bütün 
:mam’a yayıldı ve üç yıl içinde Tahi Son ordusu Saygon’u ele geçirdi. İsyancılar küçük bir 
ian olan Saygon’un ticaretini ellerinde tutan Çinli tüccarlan kılıçtan geçirdiler, on binden 
la Çinliyi öldürdüler.

ai Son isyancılan, eşiriikçi bir vergi sistemi getirip, topraklan köylüler arasında paylaştırarak,
i toplumun ekonomik temellerine de bir saldın başlattılar. Katolik misyonerleri dinlerinde 
best bırakalar. Güney’e boyun eğdirdikten sonra kuzeye yöneldiler. Trinh hükümdarlanm da

(Sağda) Vietnam'da öldürülen Katolik Misyoner Peder 
Borie’nin öldürülüşü Fransızlar tarafından resmediliyor.
17. yüzyılın başlarında Vietnam'a başlayan Misyoner 
akını, kendisine birçok VietnamlI taraftar buldu. Bu 
durumdan rahatsız olan VietnamlI yöneticiler 
misyonerlere tavır almaya başladılar. VietnamlI 
yöneticileri rahatsız eden, Konfiçyüs dini temelinde 
otoriteye boyun eğme ilkesinin giderek gelişen 
bireysellik ideolojisi karşısında yıkılmaya başlaması ve 
daha da önemlisi, AvrupalI emperyalistlerin Vietnam'a 
saldırılarının ilk hazırlığının bu rahipler tarafından 
yapılmasıydı. Misyonerlere karşı girişilen ilk saldırının 
kurbanı, Aleksandre de Rhodes adlı Fransız Cizvit 
rahip ve kendisine eşlik eden sekiz misyonerdi. 
Aleksandre de Rhodes önce idama mahkum edildi 
fakat sonradan cezası Vietnam’dan kovulmak oldu. 
Kendisine eşlik eden rahiplerden ikisi öldürüldü, 
altısınınsa parmaklan kesildi. Aslında çok az sayıda 
AvrupalI rahip öldürüldü, fakat onların “ şeh it" oluşu 
Fransızların "din yayma çabasının" büyük b ir 
saldırıyla karşı karşıya olduğu yolunda yaygara 
koparmasına neden oldu. 1800'lerin başından itibaren 
Vietnam yöneticilerinin misyonerlerle giriştiği çatışma, 
daha sonra Fransızların Vietnam içlerine doğru 
yayılmasıyla halkın da Fransızlara tavır almasına ve 
onlara karşı savaşmaya başlamasına neden oldu. 
Fransızlara karşı savaşan örgütlerden biri de Kara 
Bayraklar adlı gizli b ir örgüttü. Taiping İsyanının 
kaiıntılanndan olan çete, Çin'deki ayaklanmanın 
bozguna uğramasından sonra Kuzey Vietnam'a çekildi 
ve burada başıboş dolaşan b ir haydut ordusu haline 
geldi. 1883’de Güney Vietnam'ı zapteden Fransız 
hükümeti. Kara Bayraklar’) Hanoi'nin aceleci ve zora 
dayalı ele geçirilişinin özürü g ib i kullandılar. Bu 
harekat Ç in’in sınırlarını tehdit etmeye başladı ve Çin 
yöneticileri Fransızlara karşı Kara Bayrak Ordusu'nu 
himayeleri altına aldılar. Kara Bayraklar Hanoi'ye 
saldırınca Fransızlar, takviye kuvvetler göndermek 
zorunda kaldılar. Bu arada Çinliler de kendi düzenli 
ordularını yardıma gönderdiler ve Çin-Fransız 
Savaşı’nın 1883’de resmen başlamasıyla Kara 
Bayraklar Ordusu, Çin ordusuna katıldı. (Solda) 
1884’de çekilmiş bu fotoğraf, Huang Hao'daki bir 
grup  Kara Bayrak çetesi üyesini görüntülüyor.



Devrimi

Fransız emperyalistleri, Vietnarr}'ı ele geçirmeye 
çalış(rkert. Başbakan Jules Ferry'nin de belirttiği gibi, 

VietnamlIların "yurtseverlik duygusundan yoksun 
haydutlar" olduğuna inanmak yanlışına 

düşmüşlerdi. 1905’te Fransız sosyolog Paul Mus, 
"VietnamlI köylülerin, sadece gündelik birer tas 

pirinçleriyle ilgilenen, yılgın ve pasif b ir kitle olduğu" 
yolundaki yerleşik kanıya karşı ülkesini uyarmıştı. 
Geçmişte Çinli istilacıların Vietnam’a yakıştırdıktan 
"sakin güney”  anlamına gelen “Annam " adı, bu 

ülkeyi nitelemekten her zaman uzak oldu. 1885'te 
onüç yaşındayken katıldığı direnişe daha kapsamlı b ir 
meşruiyet kazandıran, üç yıl sonra Laos sınırında bir 

köye sığınmak durumunda kaldıysa da efsaneleşen 
imparator Ham Nghi, “ ülkenin İstilacılardan 

kurtarılması için zenginler servetlerini, güçlüler 
güçlerini, yoksullarsa hayatlarını ortaya koysun" 

demişti. Can Vuong, ya da İmparatora Bağlılık adıyla 
bilinen bu ferman, direniş liderlerine esin kaynağı 

oldu. Cochinchina komutanı Amiral Bonard, 1862'de, 
“Asiler bilinmedik b ir yerlerden çıkıyor, her şeyi yok 
ettikten sonra geldikleri gibi kayboluyorlar" demişti. 

1905’te Japonya’nın Çarlık Rusya’sını yenişiyle ilk kez 
bir Asya ülkesinin b ir Avrupa ülkesine üstün 

çıkışından iki yıl sonra çekilen bu resimde, bir 
Fransız garnizonuna saldırı girişim i sırasında 

yakalanarak boyunduruğa vurulan Vietnam milliyetçileri 
görülüyor (sağda). Bu girişim, birçoğunun 

hapsedilmesine, bazılarının da öldürülmesine yol 
açmıştı. Yirminci yüzyıl başlarında lüks villalarının 

önünde varlıklı b ir VietnamlI çift (solda). Erkek 
Fransızların verdiği madalyayı takmış, ayağında batılı 
ayakkabılan var. Karısının uzun tırnaklan, ev işleriyle 

ilgisi olmadığını gösteriyor. Vietnam'da kurulan Fransız 
okullarındaki eğitimden yalnızca yüksek sınıfa mensup 

az sayıdaki öğrenci yararlandıysa da, bu okulların 
Vietnam’ın modernizasyonuna katkısı oldu. Buradaki 
VietnamlI öğrenciler, Fransız okullarında ezberletilen 
“Nos ancĞtres les Gauls habitaient Jadis la Gaul.”  

(Atalarımız olan Galyalılar b ir zamanlar Galya’da 
yaşarlardı) cümlesini söylemek zorundaydılar.

alaşağı ederek bütün tarihi boyunca ilk kez Vietnam’ı tek bir yönetim alünda birleştirdiler.

Ancak yenik Nguyen sülalesinden prens Nguyen Anh iktidar mücadelesinden vazgeçmedi. 
Askerleriyle birlikte sonraki on yıl boyunca Saygon’u bir ele geçirip bir kaptırarak döğüşmeye 
devam etti. Ancak 1775’te tutunamayarak Thai Sonlardan kurtulmak için Phu Quoc adasında 
Adran piskoposu Pigneau de Behaine’e sığındı. 1784’e kadar Pigneau’nun danışmanlığıyla Thai 
Sonlara karşı gerilla savaşı sürdüren, Nguyen Anh kesin yenilgiye uğramak üzereyken onun 
tavsiyesiyle Fransa hükümdarından yardım istedi. Pigneau’yu kendi elçisi tayin ederek Fransa 
Krah XVI. Louis’ye gönderdi. 28 Kasım 1787’de Pigneau ve Fransa dışişleri bakanı Comte de 
Montmourin bir anlaşma imzaladılar. Buna göre, Fransa Nguyen Anh’a 1650 Fransız asker ve 
subayı, silah, cephane ve ulaşım aracı verecek, Nguyen Anh da karşılığında “bütün öteki 
Avrupalı milletleri hariç tuttuğu” ticari imtiyazlara ek olarak Tourane ve Poulo Condore 
adasını Fransa’ya bırakacaktı.

Büyük mali güçlükler içinde bulunan ve Vietnam için deniz aşın bir harekatın gereğine de 
yaranna da pek inanmayan XVI. Louis, seferden vazgeçti. Pigneau bunun üzerine 
Flindistan’daki Fransız tacirlerine iki gemi, silah ve cephane karşılığında Vietnam’la ticaret 
teklifini kabul ettirdi. Fransız ordulanndan kaçmış dörtyüz kişiyi de silahlandırarak Nguyen 
Anh’ın emrine verdi. Katolik VietnamlIlardan 50 bin kişilik bir kuvvet oluşturdu. Baskıcı 
Mandarinlerin yerini alan despot memurlann oluşturduğu Thai Son bürokrasisinin halk 
desteğini yitirmesi ve iç çatışmalarla bölünmesinin de elverişli kıldığı şartlar altında Nguyen 
Anh Quinhon’daki son direnişten sonra Thai Son güçlerini yendi. Nguyen Anh, yenik Thai 
Sonlara diri ya da ölü ele geçirilmiş olsalar da acıma göstermedi. Askerleri, ölü Thai Son 
askerlerinin kamını deşip ailelerinin önünde üzerlerine işedikten sonra dört file bağlayarak 
parçaladılar. Bu intikam gösterilerinden sonra Nguyen Anh I802’de Gia Long ünvamyla 
kendisini Vietnam imparatoru ilan etti. Sülalesi 1954’e kadar Vietnam’a hakim oldu. 1799’da 
ölen Pigneau ise Vietnamlılar tarafından sevilmiş tek Fransız olarak Nguyen Anh tarafından 
onumna yapılan bir tapınağa gömüldü.

Ancak Gia Long, Pigneau’nun bütün umutlannı boşa çıkartan bir yönetim çizgisi izledi. 
Fransızlara hiçbir imtiyaz tanımadığı gibi, Hıristiyanlan da baskı alüna aldı. Batı’ya karşı bir 
toplumsal savunma konumunu benimseyerek Çin’de olduğu gibi kendini tecrit siyaseti 
izlemeye başladı ve başkenti Hue’yi Çin başkenti Beijing gibi bir “yasak kent” biçiminde 
kurdu. Böylece birliğini Fransız tüccar ve rahiplerinin sömürgecilik ve Hıristiyanlığın yayılması 
emellerine borçlu olarak elde eden Vietnam’m hükümdarlan siyasal ve toplumsal 
egemenliklerinin kapitalizmin ve kapitalist toplumsal ilişkilerin Vietnam’dan uzak tutulmasında 
olduğunun bilincinde olarak geleneksel egemenlik biçimlerini canlandırmaya giriştiler.

Gia Long’un imparatorluktaki ilk yıllanna ülkede tam bir egemenlik sağlamak amacıyla 
yürütülen askeri operasyonlar damga vurdu. 1802’den 1820’ye dek süren yönetimi baskıcı bir 
askerî diktatörlük oldu. Ağır vergileri ve hükümet için angarya çalışmaya zorlamayı sürdürdü. 
Yasalann gözden geçirilerek bir kod düzeni içerisinde birleştirilmesi, ölçü sisteminin 
standardize edilmesi ve kadastro uygulaması bu dönemde gerçekleşti.

Nguyen Anh’ın ardıh olan İmparator Ming Mang, eşbiçimli bir yönetim sistemini tüm ülkeye 
yayarak sıkı bir merkeziyetçilik uyguladı. İmparatorluğa karşı muhafeletin ideolojik motiflerinin 
Hıristiyanlıkla kaynaşması karşısında misyonerlik faaliyetlerini yasaklayarak, 1833’te Hıristiyanlık



Vietnam Marksixminin 
Oiusumu

Hiç bir parti ya da siyasal harei<et Vietnam Komünist 
Partisi kadar aynı zamanda hem ulusal hem de uluslara
rası tarihe bağlı değildir.

Rusya’da Eldm devrimi patiait verene del(, batı Maric- 
slzmi, Asya haiidarı üzerinde hiçbir teoril< ve duygusal 
etki yaratmamıştı. Avrupa merkezcilik o zamana kadar 
Batının sanayi topiumiarında egemen olan eğilimdi. Bur
juvazi ve proletarya, yardımcı güçleri (orta sınıflar, köy
lülük) yalnızca Avrupa’da ve ulusal ölçekte kendi dava
larına kazanmak İçin amansız bir mücadele haHndeydi. 
Bu evre boyunca Marksizm, Marx’in özellikle Amerika 
ve Asya’ya ilişkin teorik düşüncelerine rağmen, her şey
den önce Avrupa’ya ve II. Enternasyonal'e özgü bir 
olgu, batı tarihinin bir ürünü olarak kaidı.

Hindistan ve Çin, genellikle karikatür biçiminde ve 
Aydmlanmacılann edebi geleneğine bile oranla daha 
geri bir anlamda ele alındı; özellikle Lenin’In Rusya'da 
Kapitalizmin Gelişmesi adlı eserinden önce, sömürgeci 
burjuvazinin doymak bilmez iştahını kabartan büyük bir 
pazar, ya da daha da sık olarak, az bilinen ve gizemli 
Rusya'nın güçsüz bir yankısı gibi tietimiendi.

Bu koşutlarda Asya Devriminin ön hatıercllerinin Fran
sız Devrimi'nin ideallerine, eski uygarlıklardan büyük 
bir saygıyla bahseden Diderot, Voltaire ve Montesquieu 
gibi burjuva (ve cumhuriyetçi) düşüncesinin ustalarına 
yönelmesi şaşırtıcı değildi. Rahip Raynal İki Hindistan'
ın Tarihi adlı kitabında Çin'i anlatırken tanm demokrasi
sinden, Kralın karizması üzerinde yükselen bir Çin dev
letinin uzun süreli ömründen, Konfiçyüs okulundan ye
tişmiş yönetici sınıfın şaşırtıcı statüsünden bahseder. 
Aydınlanma filozoflarının bilimsel (halklar ve toplumlar 
hakkındaki Saint-Simoncu, Comtecu vey»Spencerci me
kanik determinist sosyolojiyle çelişen, dinamik, çoğul
cu ve açık, gerçek bir bilimin kurucusu) ve militan (cum
huriyetçi ve antifeodai eşinil) hümanizması, modernist 
Konfiçyüscü aydınlarda su götürmez bir yankı buldu. 
Gerçekten de bu geçiş dönemi kuşağı için, sorun, ne 
evrensel kabul edilen değerleri yüzeysel ve yaygaracı 
bir batıcılığın tekeline bırakmak, ne de Avrupa'yı derin
lemesine etkileyen ve dönüştüren özgürleştirici ilkeleri 
-özgürlük, ilerleme, akıl- yalnızca Batı değerleriyle uz
laştırmaktı.

18. yüzyıl antropolojisiyle Konfiçyüscü Doğu'nun or
ganik spritüalizmi arasındaki ahlaki, siyasal ve entelek
tüel birliği göstermeyi deneyen bu düşünürler, gerek 
pedagog (Nguyen Lo Trach gibi) ve gerekse de Prens'in 
danışmanı (Nguyen Truong ve kral Tu Doc arasındaki 
ilişki böyleydi) gibi davranarak, uzun vadede, Asya'ya 
kendi öz ulusal kültürünü yadsımaksızın bağımsızlığını 
korumayı olanaklı kılacak bir kültürel ödünç alma strate
jisini oluşturmayı umuyorlardı.

Bu modernleşme girişiminin kilit ismi, bütün moder
nist aydıniann siyasal felsefesini bünyesinde toplayan 
ve 1920 devrimcileri kuşağının öncülü olan reformist 
hareketlerin gerçek “ yasa”sını oluşturan eserin yazan 
Nguyen Lo Trach'dı. Dünyanın Durumu Üzerine Yorum 
(1892) adlı eseri, çekirdek bir kavram üzerinde yoğun
laşmış tezler aracılığıyla üç temel düşünceyi geliştiri
yordu; evrensel ahlaki değerlerin sürekliliği, halkın dire
niş yeteneği ve yönetici sınıfın basireti. Trach'ın mesajı 
esas olarak iki postülaya dayanır: a) 19. yüzyıl pozitivist 
evrimciliğinin kategorik reddi. Modernist takipçilerinin 
çoğu gibi (Phan Bol Chau, Chu Trinh, Huynh Thuc 
Kang) Trach, "sözde” bir tarihsel determinizmden bes
lenen her türlü pasif tutumla amansız bir mücadeleye 
tutuşur. Bu mantık onu, gerek Batının “ saf maddi

şiddeti” karşısında Asya'nın Konfiçyüscü'lüğünden ba
sit bir şekilde vazgeçilmesi ya da taviz verilmesiyle, 
gerekse de tutucu bir ideolojik düzenin kurulması man
tığıyla arasına mesafe koymaya götürür, b) Şaşırtıcı 
bir “ Konfiçyüs'e geri dönüş” . Trach'ın yücelttiği “ kül
tür devrimi” Devlet’in ve entelektüel sınıfın çürümesi
nin sorumlusu olan, 12. yüzyıldaki metafiziğe yönelen 
ve Khong ve Manh'ın öğretisini her türlü eleştirel özden 
arındıran Tsong hanedanının yeni Konfiçyüscü Tong 
Who'nun sapmalarının radikal bir eleştirisini yaparak, 
Konfiçyüs'ün gerçek özünü keşfetmeye yönelir.

12. yüzyılda Zhong tarafından dayatılmış ve Vietnam'a 
Mingier tarafından 2 asır sonra sokulmuş Devlet Konflç- 
yüscülüğünün sapkın değerlerinin eleştirisi burada iki 
amaca hizmet eder: Aydmlanmacılann rasyonalist ve 
hümanist Batısıyla diyalog arayışı ve onun bir aleti ol
mak yerine Devletin eleştirisi olan “ köktenci” Konfiç- 
yüscülüğün rehabilitasyonu yoluyla gelenek İçinde kök 
salmaya çağn.

Savunduğu “ gerçek eğltim” tn hedefleri Huğ Sarayı'- 
nın kör, güçsüz ve gerici siyasal pratiğinin mahkum 
edilmesi, tamamen verimsiz ve çaptan düşmüş entelek
tüel sınıfa yöneltilmiş ağır bir (öz)eleştiri, egemen sınıf 
tarafından ekilebilir topraklara el konulmasıyla yıpran
mış bir sivil toplumun reddi ve İdari ayncalıkların iktisa
di ayncaiıklara dönüştürülmesi, uluslararası ilişkileri duru 
bir bakışla tahlil edilmesini mümkün kılacak bir “ ger
çeklik iikesr'ne çağrıydı.

Kang Hou Yi, Liang Qui Chao, Yen Fu, Chün Wu 
gibi Çinli, Nguyen Lo Trach, Nguyen Truong To, Phan 
Boi Chau, Phan Chu Trinh, Huyng Thuc Kang gibi Viet
namlI modernist aydıniann bütün güçleriyle çağn yap
tıkları ilerici batıyla gerçek bir ittifak politikası taslağı, 
tutucu aydınlar sınıfının geniş çoğunluğunun ataletine 
ve kendi dışından gelen eleştirilere direnememiştir. Ver
sailles aniaşmaiannda kazanıiamayan bağımsızlık, “Ekim 
Devriminin yaylım ateşiyle” alevlenen büyük umut, göz 
dağı vermekte olan Japon emperyalizmi... bütün bunlar 
Konfiçyüs ve Mencius'la temellenen barış ve kardeşlik 
düşlerine son verdi. İçlerine hümanist idealler sinmiş 
reformist filozoftan, Leninist devrimin harekete geçir
mesiyle gönüllü olarak veya zorla Marksizmi benimse
miş bir devrimciler kuşağı -1920’ler kuşağı- izledi.

Ancak siyasal bozgun kültürel bozgunla eş anlamlı 
değildir. Vietnam modernleşme hareketi Duy Han, Ja
pon Meijl hareketiyle toplumsal ve iktisadi planda karşı
laştırılabilir etkiler yaratmadığı gibi, Asya Marksizminin 
ideolojik oluşumunun zorunlu aşaması da olamadı. Or
todoks komünizm çağdaş Asya’nın bu ilk kültür devri
minin kalıcı sonuçlarını gizlemeye eğilimli de olsa, bu 
devrim J.Guillermaz'ın Çin Komünist Partisi yöneticile
rine ilişkin gözlemlerinde olduğu gibi, Çin-Vietnam dev
rimci enteiejansiyasının kolektif bilincinde ve hafızasın
da kalıcı izler bırakmayı başardı. “ Çin'de Orta Çağ bu
günü etkiler. Mao, Mançu hanedanı yıkıldığında 18 ya
şındaydı ve entelektüel formasyonunu tamamlamıştı. 
Kendisi gibi Liu Shaoqui de klasiklerden söz etmeye 
bayılırdı ve oldukça heyecan verici özeleştirisinde Chen 
Yi, Kızıl Muhafızlar'ın önünde, zihninde aynı anda Kon
fiçyüs ve Mencius'un düşüncelerinin komünizm ve bur
juva düşünceleriyle biriikte varolduğunu itiraf etmişti” .

Hemen hemen aynı senaryo, aydın bir genç öğretmen 
olan Nguyen Tat Thanh (Ho) 24 yaşında “ çalınmış” 
ülkesini yurtsever aydın Phan Boi Chau'nun çağnsı üze
rine devrimci mücadeleye katılmak İçin terkettiğinde 
tekrarianacaktı.

Batı etkisine aktif direnişi temel ilke olarak kabul eden 
Trach, sadece Kang Youwei ve Liang Qichao gibi,
20.yüzyılda ulusal bağımsızlık mücadelesinde ortaya çı
kan geniş çağdaş Çinli reformistler kuşağının ideolojik 
oluşumuna katkıda bulunmakla kalmadı, aynı zamanda

bu kuşağa, aydın Huynh Thuc Kang'ın altını çizdiği 
gibi, Marx'in sosyalizmini kabul ediş tarzını derinlemesi
ne koşullandıran bir “ habitus” , bir eylem felsefesi ka
zandırdı.

Komintern üyesi Ho'nun metinlerinin, kendilerini üre
ten tarihi konjonktürlerin ışığında okunması, Vietnam 
Marksizminin iç mantığını -ünlü yeni konfiçyüscü miras- 
dan (genellikle VKP tarafından gizlenmiştir) -Leninist 
Maocuiuğun aracılığına geçiş'i- ve Vietnam komünizminin 
dünya komünist hareketine getirdiği katkılan daha iyi 
anlamamızı sağlar: Ulusal kimliğin bir hukuki ilke olarak 
değil, bir ölüm kalım savaşının sonucu, ulusal biriik 
gereğinin bağımsızlık mücadelesinin hareket ettirici il
kesi olarak ele alınması, Leninist partinin kendi İçinde 
bir amaç değil bir araç olarak, “devrimci konjonktür” ün 
ise mücadele halindeki halkın teorik pratiğinin "kolektif 
zihniyeti” olarak tarif edilmesi.

Lenin ve Leninizm hakkındaki saplantı, Ho'nun "kül
türel ödünç alma” stratejisinin 1920'ierdeki uluslararası 
tarihsel konjonktürde ulusal kurtuluş mücadeleleriyle 
ilgili tasavvurlara getirdiği yeniliğin gözardı edilmesine 
yol açıyor. Ho'nun sosyal Darwinizmin reddi üzerine 
kurulu ılımlı Kominternciiiği, Marksizmden toplumsai- 
tarihi özünü değil, siyasal mücadele dilini; tarih felsefe
sini değil, devrimci parti kavramını ödünç alarak, onu 
hem "ulusal nlhiiizm”den (Labriola) hem de bu görüşün 
milliyetçi rakibi Ta Thu Thau’dan ayırdediyordu. Aynı 
şekilde, Japonlara karşı direniş savaşında ve İç savaşta 
geliştirilmiş olan Maoist teorik pratik (Mao Zedong’un 
metafiziğinde donmadan önceki haliyle) Ho’nun, Mark
sizmi Vietnam ulusal konjonktüründe teorik bir silah 
ve siyasal bir dil olarak kullanmasında etkili olmuştur; 
yabancı bir gücün egemenliği altındaki bir tanm topiu- 
munda sınıf mücadelesini nasıl kavramalıyız? Emperya
lizm olgusunun ürettiği “ Befreiungskriege” mantığıyla 
Marx’in teorileştirdiği “ Burgerkriege” mantığı nasıl yer 
değiştirebilir? Ve son olarak Batılı bürokratik-rasyonel 
bir devlet yerini nasıl Asya tipi bir versiyona bırakır?

Bununla biriikte bu “ aktarma” veya “ aracı olma”
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Devrimi

mekanizması, tarihi Iconjonldürlerden ilişkisiz ya da ba
ğımsız kaidığı, oniara uzak olduğu sürece “ havada ası
lı”, gerçek dışı katacaktır. Bu mekanizmayı harekete 
geçirmek için 1920’li yıllarda içinden devrimci Rusya’
nın doğduğu, tek bir yerde düğümlenmiş, yoğunlaşmış 
dünya tarihinin ağırlığı gerekti.

Mao tarihin gerçek akışını düzelterek, milliyetçilikten- 
ilham alan gerçek bir şehir ayaklanmasını komünistlerin 
yararına sahiplendi. “ 4 Mayıs hareketi Lenin’in çağnsı 
üzerine dünya devrimi çağnsından doğmuştur; döne
min dünya proleter devriminin bir parçasıdır” .

Hiç bir şey Vietnam devriminin Lenin'in yaptıklannı 
ve kişiliğine borçlu olduğunu önder Ho kadar özetleye- 
mez; “ Sömürge ülkeler için gerçekten devrimci yeni 
bir çağı açan Lenin’dir.” Bu birkaç kelime Asya Marksiz- 
miyie Ekim Devrimi arasındaki çifte bağı saptarken aynı

Leninizm, Vietnam entelejansiyasına, saldırgan Batının 
hem ulusa hem de kendi öz entelektüel varlığına yönel
tilmiş iki yönlü meydan okumaya karşı tek yeterli ve 
tam cevap gibi gözükmesine, Marksizmin Lenlnlzmden 
sapılarak ( “ tarih ötesi Devrim’’e, komünist partisinin 
proletarya, “ demokratik merkeziyetçilik’’, sendikacılık 
karşısındaki özerkliğine ilişkin tezler) benimsenmesine 
rağmen, hiç kuşku yok ki, bu ikili problematik Çin, 
Vietnam, Kore veya Endonezya olsun Asya Marksizmi- 
nin oluşum sürecinde yer alır.

Bununla birlikte bu metinlerin bize öğrettiği eninde 
sonunda, Asyalı Marksistiere proletaryasız ( Mao ile 
Li Lisan ve Ho İle Ta Thu Thau arasındaki açık çatışma
larda olduğu gibi gerektiğinde “ elit”  tabakaya veya en
telektüel kesime karşı) ve devrimin olduğu şehirler dı
şında, köylülerin işçilerin yerini aldığı, “ işçi ve köylü par
tisinin” işçi partisinin yerini aldığı “ sosyalist” bir dev-

Fransız Sosyalist 
Partisi’mn 1920’de 
yapılan Tours kongresine 
delege olarak katılan Ho 
Chi Minh, kongre 
boyunca komünistlerle 
birlikte davrandı ve 
bölünme sonrası partinin 
adının Fransız Komünist 
Partisi olarak 
değiştirilmesinden sonra, 
partinin de desteğiyle 
Sömürge Halklar 
Uluslararası B irliği’n/ 
kurdu. Paris'te Fransız 
sömürgeciliğini yargıladığı 
Le Paria (Parya) 
dergisini çıkarttığı 
sıralarda. Ocak 1922'de 
Petersburg'da toplanan I. 
Uzak Doğu İşçileri 
Kongresi'ne katılan Ho 
Chi Minh, birlikte resim  
çektirdiği Japonya, 
Endonezya ve Hindistan 
delegelerinin yamsıra 
diğer Uzak Doğulu 
sosyalistlerle ilişki kurma 
ve geliştirme imkanı 
buldu.

zamanda Asya Marksizmine özgü ulusal-kültürel anlamı 
aydınlatmaktadır, ilk olarak Avrupa proletaryasına (To
urs Kongresi’nden sonra) karşı oluşan güvensizlik, sö
mürgeleştirilmiş halklann acılan ve emperyalist tehlike 
karşısındaki ataletiyle, sömürgeler sorununa tamamen 
duyarsız kalan ve “ sömürgenin gökyüzünde bir palmi
ye, yeryüzünde ise kum dolu bir ülkeden başka bir 
şey olmadığına” inanan militanlara duyulan güvensiz
lik. ikinci olarak da -Polonya bozgunundan sonra Batıda 
durdurulan- Bolşevik Devrim (“ feodal" bir aristokrasinin 
yıkılması), analojik ve sembolik değerinin yamsıra bü
tün Asya kıtasını tutuşturabilecek ve SSCB İle Uzak 
Doğu Asya arasında sıkışmış kalmış ve geri kalmış bir 
ekonomiye sahip olan esas olarak tanm ülkelerinde bir 
canlılık yaratabilecek bir devrimci sürecin hareket nok
tasını oluşturdu. Hiç şüphe yok ki milliyetçilerin büyük 
çoğunluğunun gözünde, stratejik eksenin SSCB'nin ini
siyatifiyle batıdan doğuya kaydıniması ?'‘rnürgeci boyun
duruktan kurtulmak İçin tarihi bir fırsat yarattı ve milliyet
çilerin Sovyet önderierinin çağnsını taktik (Sun %t-sen) 
veya stratejik (Mao, Ho) olarak benimsemesini haklı kıldı.

YJrmi-otuzlu yıiiann Asyasının tarihi konjonktüründe

rim yapma olanağı veren bir değişiklik mekanizması 
yanılsamasını tekrariayan sözcüklerden öteye gitmez. 
Bu yanılsama ve onun tekrarlandığı oyun içinde Maoiz- 
min Vietnam sosyalizmine derinlemesine nüfuz etmesi
ni olanaklı kılacak üçüncü bir “ an” belirir.

Vietnam Marksizminin sosyolojik ve ideolojik içeriğin
deki Maolzmln etkisi tartışılmazdır. ÇKP gibi Vietnam 
Komünist Partisi de üçlü bir eylem dinamiğine dayanır; 
ayırdedici ve hiç bir denetim altında bulunmayan Devlet 
olarak Vietnam ulusunun yapıcı ideolojisiyle özdeşle
şen milliyetçilik, kuşkusuz bunalım içinde ama aydın 
atalarına duydukları bağlılık ve sorumluluğu özenle ko
ruyan entelektüeller, çalışkan, İnatçı ve sürüncemen 
savaş pratiğinden çıkmış ordudan terhis edilmiş köylülük.

Devrimci yöneticiler üzerinde tartışmasız bir çekicilik 
sağlayan çimento-ideolojiden çok örtük bir elitizmle be
zenmiş “ Leninist parti” anlayışı, sahipsiz “ vekalet” ide
olojisidir. Bu yöneticiler bundan böyle uzun süreli bir 
mücadeleyi sonuna kadar sürdürebilmek ve ulusal blril- 
ği, daha uzun bir süre İçin kırın şehir karşısındaki önce
liğini benimseyen tanm reformunu, sivil toplumla sade

ce formel ilişkiler kuran ve komünist partisinin iktidan 
başka hiç bir güçle paylaşmadığı yeni bir sosyalist Dev- 
let’in kurulmasını gerçekleştirmek için eşsiz bir tarihi 
deney ve geniş bir insan topluluğuna güvenebilecekleri
ni biliyoriardı.

Kültür Devrimi’nin dogmatik ve goşist sapmaianndan 
önce Maoizmle bu siyasal-askeri ilişki bundan böyle 
Vietnam komünizminin tartışılmaz bir bileşeni haline 
geldi. Ancak söz konusu olan çelişkili etkiler doğuran 
çift görünümlü bir bileşendir. Ho’da bu bileşen somuta 
bürünerek, devrimci eylemin kendisinin teorinin yaratı
cısı olduğu düşüncesi, ve Vietnam Marksizmine tarihi 
sürekliliğini, ulusal geleneğini ve kültürel kimliğini koru
ma kaygısı halini alır. Truong Chinh’de ise partinin sa
deleştirici ve sıkıcı bir doktrincilikte çakılı kalmış yeni 
Stalinist tavırlan benimseme öne çıkar. 1941’den 1956'ya 
kadar partinin genel sekreteri olan Truong Chinh, ben
zeri görülmemiş şiddetteki bir tarım reformunun hemen 
akabinde girişilen bir düzeltme kampanyası sonrası isti
fa etmek zorunda kaldı. Ama partinin bu en parlak teo- 
risyeninln bu geri çekilişi (Politbüronun etkili bir üyesi 
olmaya devam etti ve 1981’de Devlet Konseyi Başkanlı
ğına seçildi) ve Vietnam Marksizminin en katı figürlerin
den biri olarak simgeieştlriimesi, bu doktriner katılığı 
perdeieyemez. Bu katılık her defasında “ Marksist Leni
nist Ortodoksluğun” eleştirisini yaparak ve dünyaya 
açılmanın savunuculuğunu yaparak sırasıyla 1958,1965, 
1973-77’de giderek keskinleşen iç çelişkiler doğurarak 
Çin komünizmini içerden kemiren Parti-Devlet anlayışı
nın önceliği ve entelektüellerin bir araç işlevi görmesin
de ısrarii görüşlerde somutlaştı. Benzer bunalımlar at
latmasına rağmen Vietnam Komünist Partisi kendi için
de, bazen bir atalete (statüko) genellikle de mücadele
nin ulusal plandan uluslararası plana kayışına varan 
“ bastırılmış” , gizli bir antagonizma öğeleri taşır. Ulusal 
(veya emperyalist) savaşa özgü zoriamalar, sonuçta kon- 
jonktürierin zorlamalarına “ cevap” yeteneğine ilişkin 
bir çizgiden ziyade başka bir çizgiyi güçlendiren bu 
alternatifli oyunu olanaklı kıldı ve dayattı. Savaş sürdü
ğü sürece Vietnam Komünist Partisi pragmatizmle dog
matizmi, esneklikle katılığı, tedbirle tedbirsizliği (kişile
re göre) kaynaştırarak çift fazlı bir motor gibi işledi. 
Onu Çin Komünist Partlsl'naen ayıran, oyunu yöneten 
dış faktörler ve iç güçler ilişkisinin biçimidir.

Öz olarak Ho’da cisimleşen (tekelleşmeyen) pragma- 
tlk çizgi 1965’e kadar etkinliğini sürdürdü. Her şey sanki 
Teorinin (dogmatizmi ağır basan Stalinist-Maoist) kendi
sinin gerçeklikten kopması, “ gerçek teori” nln ulusal 
mücadele (kırsal ve şehirii yığınlann geniş cephesi, böl
gelerin özerkliği, etnik azmiıklann tanınması, yabancı 
müdahaleye karşı olan bütün güçlerin demokratik ittifa
kı) ve uluslararası mücadele ( bütün dünyada İlerici 
güçlerin Amerikan askeri harekatlannı bozguna uğrat
mak için harekete geçirilmesi) alanının teorisiymiş gibi 
sunuldu. Ho amcanın ölümünden sonra uzlaşmaz müca
delelerin gerilemesi ve Devlet bürokrasilerinin hem batı
da hem de SSCB ve Çin’de güçlenmesiyle belirginleşen 
uluslararası konjonktür ve Amerlkalıiann geri çekilişiyle 
oluşan Vietnam konjonktürü Sovyet askeri stratejisinin 
bütün özelliklerini taşıyan askeri bir kampanyadan son
ra nihayet birieşik bir Vietnam’da parti üyelerini iktidara 
getirdi. Ulusal birliği gerçekleştirenlerin yükselişi ve ge
ri dönüşüyle, bu, Devlet çıkarlarına hizmet eden teorinin 
kutsanmasıdır. Bu kutsama Parti-Devlet'I, Devlet politi
kasını a priori meşrulaştırarak Ortodokslaşır.

Bu tarihi akış, sınıf mücadelesi gerçeğine dayanan 
bir çizgiden, kazanılmış pozisyonlann savunulmasına 
dayanan bir başka politikaya kayış, teorik Vietnam Mari<- 
sizmlnde, Vietnam Marksizminin (Maolzm) iki anlayışı 
arasındaki (epistemolojlk) kopuş çizgisine takabül eder: 
Ho’nun devrimci konjonktüralizminden şimdiki yönetici 
ekibin Devlet Komünizmine geçiş.

TRİNH VAN THAO
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propagandası yapanlann ölümle cezalandınimasını öngören bir buyruk çıkardı. Vietnamlı 
Hıristiyanlar ve Fransız misyonerlerinin Aşağı Cochinchina’da çıkardıkları ayaklanma, Vietnamlı 
ve yabancı Hıristiyanlara karşı yürütülen sindirme faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Ming Mang, 
ölümünden kısa bir süre önce, Fransa’yla çatışmaya girmekten korkarak Hıristiyanlık aleyhtarı 
pohtikasmı gözden geçirmek istediyse de kendisinden sonra imparator olan Thieu Tri (1841-7) 
bu politikayı çok daha eneıjik bir biçimde sürdürdü. 1848’de tahta çıkan İmparator Tu Due, 
Fransa’ya karşı bir yandan aynı pohtikayı sürdürürken diğer yandan çıkmaza giren ilişkilerin 
olumsuz sonuçlarını önlemeye çalıştı.

Nguyen imparatorlarından ilk ikisinin özellikle Ming Mang’ın yönetim dönemi, kimi zaman 
Vietnam Tarihinin “altın çağı” olarak anıldı. Ancak iktidarın görünüşteki istikrarlı hiyerarşik 
otoritesinin gerisinde ancak Mandarinlerin ve ordunun desteğiyle ayakta durabilen, oldukça 
zayıf olan bir krallık sistemi vardı. Gia Long döneminde kırsal bölgelerin büyük bir 
bölümünde istikrarsızlık sürdü. İmparatorun kırsal alanlardaki denetimi sözde kalıyordu. 
Kendisini izleyen imparatorlann hiçbiri tam bir denetim kuramadı. Ûte yandan, imparator, 
nominal olarak ülkenin tümünü doğrudan yönetme yetkisinin sahibi olduğu halde gerçek 
iktidan valileriyle paylaşıyordu. İmparatorla, Mandarinler arasındaki ilişki de belirsizdi. 
İmparatorluk danışmanlıklanna, çoğunlukla daha önce fiilen eş önemde konumlar elde etmiş 
Mandarinler atanıyordu. Özellikle Ming Mang döneminde zirveye ulaşan Mandarinler arasındaki 
çekişmeler kanşıklıklılara yol açıyordu. İmparatorun başkentte yalıtık bir konumda tutulması 
Mandarinlerin gücünü artınyordu. Hue’daki imparatorluk sarayının kalın duvarlan ardındaki 
imparatorun, köylülerin ağır yaşam koşullanyla ilgilendiği ise hiç söylenemezdi.

Vietnam’da anti-Hıristiyan ve anti-Batılı imparatorlann birbirini izlediği 19. yüzyılın ilk 
yansında Fransa’da da Restorasyon çağı başlamış ve Devrimci ve Bonapartçı yıllann laik 
atmosferini yeniden dinsel tutkular kaplamaya başlamıştı. Fransa’nın deniz aşın kudretini 
canlandırmaya hevesli, ülkenin en tutucu askeri gücü olan Fransa Donanması ile Vietnam’da 
daha yeni “şehit” edilen din kardeşlerinin adına Haçlı Seferini sürdürme azmiyle hareket eden 
Kilise’nin özlemleri örtüştü. Böylelikle donanma ve misyonerler ortak bir bakış açısı ve 
birleşik bir hedefle birbirlerinin doğal müttefikleri haline geldiler. 1841’deki Afyon Savaşının 
ardından (bkz. 33, Çin Devriminin Tarihsel Kökleri) İngilizlere Çin ticaretinin yolu açıhrken 
Fransızlann da Asya’da daha güçlü bir varlık gösterme hırslan arttı. On yıllardır Asya’daki 
etkinlikleri uygulamakta olan Fransız iş adamlan gözlerini Asya pazannın sunduğu olanaklara 
yeniden açtılar. Fransa emperyalizm çağına hazırlanmaya başlıyordu.

Fransız Egemenliği ve Vietnam Direnişinin Başlangıcı
Vietnam İmparatorlannın kendi egemenliklerini tehdit eden ve her türlü muhalefetle örtüşen 
Hıristiyanlığın yaygınlaşmasına karşı aldıklan önlemler, deniz aşın ilgileri artan ve İngiltere 
Almanya ve Hollanda ile Güneydoğu Asya’daki rekabeti hızlanan ve İmparatorluk Fransa’sının 
Vietnam üzerindeki baskısını arürması için hem ideolojik hem poUtik gerekçelerini 
yarattı.

Vietnam, İspanya’nın dört yüz yıl egemenliği altında tuttuğu Filipinlerden sonra Katolik 
kilisesinin en çok etkilediği Asya ülkesi oldu. On yedinci yüzyıldan başlayarak yüzbinlerce 
Vietnamlı çok çeşidi nedenlerle bu yeni dini benimsediler. Herşeyden önce Vietnamlılar bir 
başka tek tannh dinin kolektif ideolojisi çevresinde örgüdenmiş değillerdi. İmparatorlar 
Konfiçyüscü öğretiyle çeUştiğini düşündükleri bütün öteki dinlerin, Taoizmin, Budizmin vb. 
gelişmesini önlemek için de tedbirler almışlardı. Bu yüzden rejim sallanmaya, mandarin 
yönetimiyle birlikte ideolojik dayanağı olan Konfıçyüscülük de meşruiyetini yitirmeye başladığı 
bir dönemde köylüler büyük kitleler halinde baskıcı mandarinler yönetimine meydan 
okumanın bir biçimi olarak, yer yüzünün hükümdanna karşı göklerin hükümdanna 
sığınıyorlardı. Kuzeyde nüfus artışı yüzünden ekilebilir topraklann giderek azalmasının sefalete 
ittiği köylüler arasında cemaaderin önderleri olan Hıristayan rahipler bir dayanışma kurumu 
haline gelmişindi. Tüccarlar ise Hıristiyanlarda kendilerini Batı ticaretine ulaştıran bir kanal 
buluyorlardı. Böylece İmparatorlann kimi zaman kitlesel kariiamlar halini alan yabancı ve 
Hıristiyan korkusu bir yandan köylülerin gözünden düşmelerine öbür yandan Hıristiyan 
aleminde özellikle Fransa’da Haçlı seferi arzulannın çoğalmasına yol açıyordu.

Kendisini Fransa İmparatoru ilan eden III. Napoleon 1852’deki darbesini kilisenin desteğiyle 
gerçekleştirmişti. Fransa’nın Asya’daki misyonerlik amaçlannı kışkırtan projelere karşı ilgisiz 
kalması beklenemezdi. Tu Duc’un yayınladığı ilk anti-Hıristiyan genelgeyle Vietnamlı 
katoliklerin suradanna ta  dao  (güvenilmez) damgası vurulmasını ve mallanna el konulmasını, 
Avrupah misyonerlerin boğulup Vietnamh rahiplerin kılıçla ortadan ikiye biçilmesini emretmesi 
büyük bir kıyıma yol açtı. Ardından 1851 ve 1852’de iki genç Fransız papazı idam ettirmesi 
bütün Asya’daki Kilise babalannı ve nüfuzlu Fransız subaylanm eyleme geçmeye teşvik etti.

Fransız Dışişleri memurlan, Tu Duc’u cezalandırmak için 1787 antlaşmasına göre Tourane’ı 
Fransa’ya bırakmaya zorlamanın meşru olduğu görüşüne dayanan bir proje ortaya attılar. Bu 
projenin meşruluğundan kuşkuya düşen İmparator’un kurduğu danışma komitesi gerçekte 1787
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191Z'de b ir Fransız gemisinde ahçı yardımcısı oiaraif 
çalışmaya başladMan sonra Fransa, İngiltere,
Almanya, İtalya, Ameriifa ile Asya ve Afrii(a'daki bir 
çok İngiliz ve Fransız sömürgesini görüp tanıma 
imkanı buian Nguyen Tat Thanh (Ho Chi Minh), 1917'de 
Paris'e yerleşmeye karar vermişti. Sömürgelerdeki 
devrimcilerin Fransız Sosyalist Partisi’ndeW temsilcisi 
Michele Zecchini, o zamanlar Denizaşırı işçiler 
Derneği'n/n sözcüsü durumundaki Thanh'ı şöyle 
anlatıyor: "Onu tanıdığımda Londra'dan yeni gelmişti. 
Londra'da Carlton otelinde ahçı çırağı, afiş yapıştırıcı, 
kar temizleyici ve metro çıkışlarında gazete satıcısı 
olarak çalışıp hayatını kazanmıştı. Oldukça mütevazi 
görünüşüne rağmen bir müddet sonra farkettim ki 
Marx'in damadı Charles Longuet, Marcel Cachin, Paul 
Vaillant-Couturier, LĞon Blum ile yakın ilişkiler 
içindeydi. Ancak kimliğini gizleyerek takma adlarla 
dolaşıyordu. Onu hemen 13. Paris'de Tunuslu bir 
arkadaşın evine yerleştirdik. Polis kotroiüne 
yakalanmamak için çok seyrek dışarıya çıkıyordu. 
Tunuslu arkadaş Muhtar işe gittiğinde ışıklan açmıyor, 
dondurucu soğuğa rağmen dikkat çekmemek için 
sobayı yakmıyordu. Her gün öğleden sonraları onu 
görmeye gittiğimde yanımda günlük gazeteleri 
götürüyordum. Bazen kağıt oynuyor ama genellikle 
çok sevdiği Fransız şaraplarını doyasıya içiyorduk. 
Thanh bu dönemde yoksul giyimli, yüzünde oldukça 
sert çizgileri olan, canlı ve zeki bakışlı birisiydi. Parti 
gerçek kimliğini öğrendikten sonra bana onun için 
uygun bir bölgede ev bulma görevini verdi. Titiz 
çabalar sonunda nisbeten kimsenin kimseyle 
ilgilenmediği 17. Paris'de ik i odalı b ir ev tutmayı 
başardım. Ziyaretine gittiğimde kanm Maria da bana 
eşlik ediyordu. Maria onun gözlerindeki ifadeden çok 
etkilenmişti. B ir müddet sonra bana son okuduğu 
romanı anlattı. Romanda cinayet suçundan aranan bir 
AsyalI polis takibinden kurtulmak için Avrupah gibi 
giyinmiş ve adını Ferdinand olarak değiştirmişti. 
Maria'ya göre Thanh Ferdinand'a çok benziyor, her 
gördüğünde kendisine onu hatırlatıyordu. Bu sözleri 
pek önemsemedim, hatta unuttum gitti. Bir akşam 
hep birlikte b ir toplantıdan çıkmıştık ki Maria bu 
benzetmesini Thanh'ın da yanında anlatıverdi. Hepimiz 
donduk kaldık. Allahtan Vaillant-Couturier ‘İyi peki, 
sen de bundan böyle ona Ferdinand de’ diyerek 
vaziyeti kurtardı."



Devrimi

1911'de Genel Valiliğe atanan radikal sosyalist Albert 
Sarrault b ir idari reform projesi hazırladı ve oldukça 

geniş bir kesimin desteğini alarak uygulamaya koydu. 
Oluşturulan Hükümet Konseyi'ne yarımada üzerindeki 
her ülkeye temsilen birer olmak üzere toplam 5 Çin 

Hindi'li üye alındı. Vietnam’da sınırlı b ir genel seçimle 
eyalet konseyleri seçildi. Genel Vali bu reformlan 

sürdürmekle birlikte yarı örtük biçimde varlığını 
sürdüren milliyetçi hareketle görüşme ve uzlaşma 

yolunu tutmadı. Çin'deki mülteci VietnamlIlar, 1911 
Devriminin de etkisiyle 1914’de Cuong De'nin 

başkanlığında bir hükümet kurdular. Bu aslında daha 
1912'de kurulmuş Vietnam’ın Restorasyonu 

Derneği'n/n zorlamasıyla alınmış b ir karardı. Bu 
dernek İçinde egemen diğer b ir eğilim terör 

hareketlerine girişmekti. Saygon, Cholon, Thai Binh, 
Hanoi'de bombalar patlatıldı. 1912’de Nam Dinh’de 
girişilen bir başka saldırıda bizzat Genel vali hedef 

alınmıştı. 1913 başlarındaki b ir ayaklanma teşebbüsü 
Fransız sömürgeci güçleriyle işbirliği yapan 

VietnamlIların da yardımıyla bastırıldı. Yanda 
görüldüğü gibi yurtsever VietnamlIlar İşbirlikçiler 

tarafından yakalanıp yargılanmaksızın kurşuna 
dizildiler. I. Dünya Savaşı boyunca Almanlar 

VietnamlI yurtseverleri ayaklanmaya kışkırtmaya 
çalıştılar. Savaş nedeniyle silahlı güçlerini takviye 

etme imkânını bulamayan sömürgeci Fransızlar, 
durumun elverişliliği nedeniyle yeni b ir bilgeler 

ayaklanmasıyla karşı karşıya kaldılar. Çin'de 
bulunan Chau yandaşlarına askeri garnizonlara saldın 
emri verdi. Silahlı çatışmalar sürerken ılımlı b ir bilge 

olan Tran Cao Van genç imparator Duy Than’ı 
ayaklanmanın başına geçmeye İkna ettiyse de 

ayaklanmanın tamamen bastırılmasından sonra Tran 
Cao Van idam edildi, imparator ise sürgüne 

gönderildi. Bu bozgun Vietnam tarihinde bilgeler 
ayaklanmasının sonu anlamına geldi. 1917'de Thai 

Nguyen önderliğindeki bir grup silahlı VietnamlI 
yeniden askeri garnizonlara saldırılar düzenledi. Yeni 

Genel Vali Maurice Long bir dizi yeni önlemle 
toplumsal huzursuzluğa bir son vermeyi denedi. İdari 

sistemde VietnamlIlara daha çok görev verilmesi ve 
konseylerdeki VietnamlI sayısının arttırılması 

sömürgeciliğe karşı silahlı ayaklanmaları ancak kısa 
bir müddet durdurmaya yetebildi.

antlaşmasının, Fransa tarafi taahhütlerini yerine getirmediğinden dolayı herhangi bir meşru 
doğurmadığını belirledi ama, Fransa’nın misyonerlerin idamından ötürü Viemam’ı 
cezalandırmak için üç Vietnam limanının işgal etmesini tavsiye ederek, bir Viemam seferin: 
“Batı uluslarını Doğuya doğru genişlemeye sevkeden koşulların zorlaması”na uygun düştüğür 
de doğruladı. Komite, raporunun sonunda da bütün önermelerinin ana fikrini şöyle 
özetliyordu: “İngilizler, Hollandahlar, İspanyollar ve hatta Ruslar’m kendi konumlanm 
güçlendirdikleri Asya’da yalnız biz mi elimizde toprak bulundurmayacağız?”

Fransız askerlerin alışık olmadıkları iklim koşullan, iklime uygun olmayan kalın üniformala 
bağışık olmadıklan tropik hastalıklar, hesaba katılmayan arazi şartlan, toplanamayan hamail; 
kendilerini yanıltan yerli casuslar vb. nedenlerle 1857/58’deki ilk denizaşın sefer tam bir 
fiyasko oldu. Ancak Paris Vietnam’a müdahale isteğinden vazgeçmedi. 1861’de Mekong 
deltasından su yoluyla Vietnam içlerine giren Fransız donanması karşı koyan VietnamlIlara 
ağır kayıplar verdirerek ilerledi ve bir yıl sonra Tu Due Fransızlann 1787 anlaşmasıyla eld 
etmek istedikleri herşeyi vererek banş istedi: Poulo Condore adasından başka Saigon’la 
sınırdaş olan üç ili Fransızlara bıraktı; Fransız misyonerlere din propagandası yapma 
özgürlüğü tanıdı; üç limanı Avrupa ticaretine açtı ve Fransızlara Vietnam’ın topraklannm 
başka herhangi bir bölümünü başka bir devlete bırakmayı yasaklama hakkı tanıdı.

Tu Duc’un böylesine teslim oluşu hem Fransızlan hem Vietnamlılan şaşırtmıştı ama 
Vietnam’ın “Pirinç Tası” olan Saigon’un Fransızlann elinde kalması ordulannı aç bırakıyordı 
Kuzeydeki isyancılar tarafindan rejimin bizzat kendisi tehdit ediliyordu. Vietnam’m 
modernleştirilmesi için Avrupa’ya yüzünü dönmesini sağlık veren danışmanlanmn uyanlanni 
kulak asmadığı için Fransızlar karşısında bütün dünyadan tecrit olmuştu. Teslim oluşundan 
çok kısa bir süre önce ABD başkam Abraham Lincoln’e mektupla başvurduysa da bunun 
kimseye pek yaran olmadı.

Vietnam’ın arkaik feodal yapısı öylesine çürümüştü ki. Tu Due halkı Fransızlara karşı kend 
çevresinde toplayacak moral otoriteden bütünüyle yoksun kaldı. Vietnam halkı kendilerine 
karşı zulüm uygulayan keyfi katliamlara girişen istilacılardan nefret etseler de, kendi 
mandarinlerine de herhangi bir bağlılık duyuyor değillerdi. Onlan rejimin değil kendilerinin 
yaşar kalması ilgilendiriyordu. Ancak bu ruh hali hiç de doğrudan doğruya Fransızlann 
yaranna olmadı. Birçok VietnamlI, istilacı Fransızlara karşı vatanlannı savunmaya başladı. 
Vietnam partizanlan 1859’un başlannda ortaya çıktılar. ICısa bir süre sonra da Cochinchina' 
bazılannın başını Hıristiyan keşişlerin çektiği mezheplerin önderliğinde ayaklanmalar ve 
itaatsizlik hareketleri başladı. Vietnam’ın ilk gerilllan Saygon’un kuzeyindeki bataklık Reeds 
yaylasında, Mekong deltasının güneybatı ucundaki bataklık Camau yanmadasmdaki erişilmez 
bölgelerde sığmaklar kurdular. 1862 sonlanna doğru direniş öylesine şiddedendi ki, Fransızl 
ancak Çin ve Filipinler’den getirdikleri destek güçleriyle bu direnişin üstesinden gelebildiler. 
Cochinchina’daki Fransız komutan Amiral Bonnard yayınladığı bir raporda: “Otoritemizi kab 
ettirmekte inanılmaz güçlüklerle karşılaştık... İsyancı çeteler ülkeyi bir uçtan ötekine kasıp 
kavurdular,” diye yazıyordu.

1862’de imparator Tu Duc’un Saygon’a bitişik üç bölgeyi Fransa’ya bırakmasından sonra da 
yerel eşraf kralın karanna rağmen Fransızlara zarar vermeye devam ettiler. Bunlardan biri c 
Truong Cong Dinh Orta Vietnam’da kendi kurduğu köylü birliklerini harekete geçirerek kılı 
ve mızraklarla silahlandırdı ve Tu Duc’a “banş ve teslimiyetten söz ettiği sürece emirlerine 
itaat etmemeye kararlıyız” diyerek meydan okudu. Ertesi yıl Truong Cong Dinh ihanete uğı 
ve öldürüldü. Babasının yolundan ilerlemek isteyen oğlu da aynı biçimde öldürüldü ve 
Vietnam direnişi dağınık ve kendiliğinden karakterinden 1885 yazma kadar kurtulamadı.
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Vietnam’daki askerî görevliler, İmparator’un kendisinin Vietnam’da fazla ileri gidilmesinden 
duyduğu endişelere karşm çoğu kere, emrivakiler yoluyla Tu Duc’ia yapılan antlaşmayı ihlal 
ederek Vietnam içlerinde işgali ilerletmeye giriştiler. 1870’de Fransa-Prusya savaşı sonunda 
Alsace-Lorraine’in Almanya’ya kaptıniması Fransız dış politikasını Almanya sınınna yöneltince 
Vietnam’daki Fransız askerî yetkililerinin elleri bütünüyle serbest kaldı. Bunlardan teğmen 
Francis Gamier, Mekong üzerinde su taşımacılığı yapılamayacağı için. Kızıl Nehir üzerinden 
Yunnan Haipong arasında Çin ipeği ticareti yürütmek üzere Fransa’nın Cochinchina’yı ele 
geçirmek zorunda olduğu inancıyla 1873 sonuna kadar Tu Duc’ia yapılmış her türlü 
anlaşmayı çiğneyerek Hanoi ile deniz arasında kalan bölgeyi işgal etti. Gamier’in kolay 
ilerleyişini gözönüne alan Tu Due Cochinchina’yı bütünüyle Fransız himayesine bırakan bir 
antlaşmaya razı oldu. Kızıl Nehir’i ticarete açtı, Fransızlar’ın üç Vietnam kentinde 
konsolosluklar açmasına izin verdi. Ancak Fransızlann çabuk bir anlaşmaya varmalannı da bir 
zaaf belirtisi kabul ettiğinden derhal Gamier’e yardım eden Vietnam Katoliklerine karşı bir 
cezalandırma harekatına girişti. Kızıl Nehir ticaretini baltalamak üzere Kara Bayrak korsanlannı 
teşvik etti ve Çin birliklerini düzeni sağlamak üzere Vietnam’a davet etti. 1883’te Tu Due 
öldü. Arkasında bir erkek çocuk bırakmadığı için Vietnam tahtı üzerine iç kavga başlayınca, 
Fransızlar fırsattan yararlanarak tüm Vietnam’ın himaye altına alınması için harekata başladılar. 
Prens Hiep Hoa’yı denizden açüklan ateşle görüşmeye mecbur ettiler ve Fransa’nın tüm 
Vietnam üzerinde “himaye” hakkına sahip olduğunu tescil eden bir antlaşmayı imzalattılar. 
Tonkin, Annam ve Cocihchina olarak üçe bölünen Vietnam’ın adı belgeler ve haritalardan 
kazındı ve halka da Annamlılar denilmeye başlandı.

1885'de Ton That Thuyet önderliğindeki bilgelerin üç 
yıl süren silahlı ayaklanmasının kendilerinden çok 
daha donanımlı Fransızlar karşısında uğradığı 
başarısızlık, Thuyet'in Ç in’e kaçmasına ve imparator 
Ham Nghi’nin tutuklanıp Cezayir’e sürülmesine neden 
oldu. 1893’den 1895’e kadar ise başka bir bilge 
Phan Dinh Phung’un örgütlediği bir nevi gerilla savaşı 
Phung yorgunluktan bitap düşüp öldüğünde 
kendiliğinden sona erdi. Tonkin’de de De Tham’ın 
başı çektiği direniş bölgedeki bütün köylülerin 
desteğini kazanınca Fransızlar kendisiyle bir sene 
sonra iptal edecekleri b ir anlaşma yaparak üç yıllık 
bir süre için bölgeden çekilmeyi kabul ettiler. Ancak 
ayaklanmaya katılanlann bir bölümünün yağmaya ve 
haraç toplamaya yönelmesi hareketin siyasal yönüne 
gölge düşürdü. Halk yavaş yavaş desteğini çekti. 
Böylece “ genel çıkarın, Fransa’nın ve sömürgenin 
çıkarlannın savunucusu" Genel Vali Paul Doumer’nin 
bütün endişeleri ortadan kalkmış oldu. Doumer bu 
tarihten itibaren bir dizi idari ve vergi reformian 
uygulamaya koydu. Amaçladığı ekonomik gelişme 
hedeflerine her ne kadar pek yaklaşılmadıysa bile 
muhalif duygulann törpülenmesi sağlanmış oldu. 
Fransız varlığı karşısında takınılacak tavıra ilişkin farklı 
görüşler olmasına rağmen sömürgeciliğin reddi eğilimi 
ağır basıyordu. Bilgeler hareketi geleneğinin izleyicisi 
Doğuya Hareket Thuyet ve Şubat 1905’de Çin’e 
sığman Phan Boi Chau ve yandaşlarını biraraya 
getiriyordu. Japonların Ruslar karşısında kazandığı 
zafer Vietnamlı mültecilerin gözlerini kamaştırdı.
Bazılan Tokyo’ya giderek askeri eğitim görmeye karar 
verdiler. Bunlar arasındaki Chau daha sonra ülkeye 
dönerek propaganda, faaliyetlerine girişti. Ancak kısa 
sürede Fransızların faaliyetlerinden haberdar olması ve 
peşine düşmesi üzerine Vietnam'ı terketmek zorunda 
kaldı ve Japonya'ya gitti. 1906'da Vietnamın 
Modernleşmesi Derneği'n/n kurulmasından sonra çok 
sayıda genç VietnamlI Chau'nun çağrısı üzerine 
Japonya'ya gitti. Chau zafer kazanmak için dış 
yardımın kaçınılmaz olduğunu düşünüyorduysa da 
1907'de üç yüz milyon franklık b ir borç karşılığında 
Japonya'nın Fransa'ya Güney Çin’deki ve diğer 
sömürgelerdeki haklarına saygılı olacağı vaadinde 
bulunmasıyla hayal kırıklığına uğradı. Japonya 1909’da 
Chau’yu sınırdışı etti. 1902’den 1908’e kadar Genel 
Valilik yapan Beau Vietnam’da uzlaşmacı bir politika 
izledi. Eğitim olanaklarını genişletti, ücretsiz sağlık 
hizmetlerini örgütledi, idari sistemde VietnamlIların 
görev almasını sağladı ve kırsal kesimde danışma 
meclisleri kurdu. Varolan iktisadi bunalıma çözüm 
getirmekten uzak da olsa uygulamaya konan 
reformların Beau’nun Fransa’ya dönmesinden sonra 
sekteye uğramasından çekinen modernleşme yanlıian 
1908’den sonra köylülerin de vergilerin indirilmesi ve 
angaryanın kaldırılması taleplerini fırsat bilerek 
harekete geçtiler. Gösterilerin ateş açılarak 
dağıtılmasından sonra Fransız polisi geniş çaplı 
tutuklamalara girişti. Çok sayıda kişi yanda görüldüğü 
gibi Fransızlarca sorguya çekildikten sonra ya hapse 
atıldı ya da sürgüne gönderildi.

Çin bu anlaşmayı tanımadığını ilan ederek, bölgenin bir bölümünü ilhak etmek üzere 
Tonkin’e birlikler gönderdi. Ancak 1885’te içerde sallanan Çin rejimi savaşı daha fazla 
sûrdüremeyip Fransa’nın Annam üzerindeki egemenliğini kabul ederek geri çekildi. Bu kolay 
zafer Tonkin’deki Fransız faaliyetlerini engelleyen on üç yaşındaki çocuk imparator Ham 
Nghi’nin naibi Ton That Nhuyet’in cezalandırmak üzere Hue’nin kuşatılması için General 
Roussel de Courcy’nin harekete geçirilmesine cesaret verdi. Thuyet’in direnmesi karşısında 
Fransızlar, İngilizlerin yirmi beş yıl önce Beijing’deki Yazlık Saray’ı ele geçirirken gösterdikleri 
vahşeti fersah fersah aşan bir vahşet ve saldırganlıkla üç gün boyunca İmparatorluk sarayını 
yaktılar yıktılar, hâzinelerini yağmaladılar. Thuyet, çocuk imparatorla birlikte imparatorluk 
mührünü de yanma alarak kaçtı ve Ham Nghi’nin meşruiyetine dayanan bir direniş hareketi 
bütün ülkedeki direnişleri birleştirerek yayılmaya başladı.
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zn Devrimi

1884'te yapılan anlaşmaya göre yalnızca Cochinchina 
doğrudan Fransız egemenliği altında idi. Fransız 

görevlileri, Annam'da imparatorluk sarayını, Tonkin'de 
ise Mandarin hiyerarşisini kullanarak dolaylı b ir 

yönetim düzeni oluşturmuşlardı. Laos ve Kampuçya 
ile birlikte himaye altındaki bölgeler olarak görünen 

Annam ve Tonkin 1867'de Cochinchina'yla birlikte Çin 
Hindi Biriiği'ne sokuldular. Çin Hindi Birliği, doğrudan 

doğruya Paris'teki Sömürgeler Bakanlığına bağlı bir 
Genel Vali tarafından yönetiliyordu. Yönetim ve yargı 

sistemlerinin birbirinden ayrılması sayesinde küçük 
birimlerde kolluk ve yargı görevleri kanton başkanlan 
ve köy ileri gelenlerine bırakılarak bunların sömürge 

yöneticisiyle işbirliği yapması sağlanmıştı. Fransız 
egemenliğinin geniş b ir alana nüfuzunun sağlanması 

için uygulanan b ir başka politika da, diğer 
sömürgelerde yerel yönetim kademeleri yerli 
görevlilerle oluşturulurken, Çin Hindi'nde, bu 

görevlerin büyük ölçüde Fransız personeli tarafından 
üstlenilmesiydi. VietnamlI Mandarinler, özellikle 

Cochinchina ve Tonkin'de tüm inisiyatiflerini yitirmişler 
ve ikinci plana düşmüşlerdi. Bütün Genel Valiler, t^in 

Hindi'nin anavatan için kârlı bir sömürü alanı 
olduğunda hemfikirdiler. Ekonomi, Fransız girişimciler 

ile Çin Hindi Bankasının ortaklaşa egemenliği 
altındaydı. Çin Hindi Bankası tüm bölgenin gerçek 

politik ve mali sinir merkeziydi. Banka, sağladığı malî 
olanaklarla, Fransız sermayesinin bölgeye akışını 

düzenliyordu. Ekonominin tüm sektörlerine yayılan 
Fransız girişimleri, madencilik, kauçuk sanayi ve 
imalat sektöründe yoğunlaşıyordu. Pirinç ticareti 

Çinlilerin denetimi altındaydı. Fransız sömürge 
yönetiminin ekonomik etkinliği toprak mülkiyetinde 
önemli değişiklikler yarattı. Tonkin ve Annam'daki 

toprakların büyük bir bö lüm ü' Fransızlann eline 
geçmişti, ama mülk sahibi köylülerin çoğunluğu, 

küçük ölçekli işletmelerde tarım yapıyordu. Nüfus 
artışı, çiftliklerin parçalanmasına ve nüfusun büyük bir 

bölümünün geçimlik üretim çizgisi düzeyinde 
kalmasına neden olmuştu. Tonkin ve Annam'm tersine 
Cochinchina'da toprak sıkıntısı yoktu, toprakların ıslahı 

için yürütülen çalışmalar, yeterince toprağın ekilebilir 
hale getirilmesini sağlamıştı. Fransız ve VietnamlI 

toprak ağalarının sahip olduğu büyük çiftliklerde pirinç 
tarımı yapılıyordu. Kauçuk plantasyonlan Fransızların 

elindeydi. Cochinchina köylülerinin büyük bir bölümü, 
toprakla hiçbir ilgisi olmayan toprak ağalarından 
toprak kiralıyorlardı. Her üç bölgede de köylüler 

sefalet içindeydi. Ağır vergiler, köylüleri, topraklannı 
satmaya ya da ipotek etmeye zorluyordu. Tefeci 

faizlerinin yükü köylüleri daha büyük sıkıntılarla karşı 
karşıya bırakılıyordu. Alkol, afyon ve tuz alım 

satımındaki eyalet tekeli, birçok köyü ek geçim 
kaynağından yoksun bırakmıştı. Fransız sömürge 

sistemi, fakirler için sosyal güvenlik olanaklan 
sağlayan toplumsal ve ekonomik b ir birim olarak köyü 

tahrip etmişti. Fransız eğitiminden geçmiş VietnamlI 
memurlar da eski saygınlıklarını yitirmişlerdi. Birçok 

köy komünü topraklarını, spekülasyonla uğraşan eşrafa 
ve Mandarinlere kaptırmıştı. Köy, kırsal yaşamın temel 

hücresi olma durumunu koruyordu, ama ne özerkliği 
ne de ahengi kalmıştı. Sömürge yönetimi, köylü 

niteliğini temel olarak koruyan Vietnam toplumunu 
tümüyle yeniden inşa etmedi. Cochinchina'daki en 

aşağılayıcı uygulama, Fransız yasalannın geçerli 
kılınarak yasatan uygulama yetkisinin Fransız 

hakimlerine verilmesiydi. Yargıçların çoğunluğu 
Vietnam kültürüne ve diline yabancıydılar ve ihtiyaç 

duyduklarında yanda görüldüğü gibi kırbaç cezası 
vererek geleneksel değerleri çiğnemeye çekinmiyorlardı.

Anti-Sömürgeci Direnişin Kökleri

1885’te başansızlığa uğrayan girişimin ardmdan Thuyet ve Ham Nghi, Viemam sarayına boyun 
eğdirilmesinden hoşnutsuzluk duyan mandarinlerle birlikte, ülkenin batısındaki dağlara 
çekildiler. Ham Nghi’nin destek çağrısı ve Thuyet’in örgütlenme çabalan çabucak karşılığın 
buldu. İmparator Tu Duc’un uzun süren kararsızlığı. Kuzey ve Orta Vietnam’daki memurlar 
zümresinin büyük bir çoğunluğunda eyleme geçme arzusu yaratmıştı. Mandarinler Tu Duc an 
ölümüyle Ham Nghi’nin tahta çıkmasına kadar geçen sürede taç giyen etkisiz prensler 
döneminde de artık Vietnam’ın tümünü ele geçirmiş olan Fransızlara karşı eyleme geçmekte 
aynı eksikliği duyarak kararsızlık göstermişlerdi. Ham Nghi’nin sarayını terkederek dağa çıkışı, 
bu eksikliği giderdi.

1885 yılında başlayan ayaklanmaya genel olarak Bilgeler Hareketi adı verilmesine karşın, 
Vietnamh tarihçiler anti-sömürgeci direnişi Ham Nghi’nin esir ahnmasmdan önce ve sonra 
olmak üzere ilkine kralcılık dönemi, İkincisine bilgeler dönemi adını vererek ikiye ayınrlar. 
Ayaklanmanın her iki aşamasında da, geleneksel unsurlar egemen durumdaydı. İmparator, 
ülkenin desteğini, imparatorun mudak otoritesine dayanak olarak istemiş; Thuyet, Vietnamlılanı 
yaşam tarzına ilişkin hiçbir temel değişiklikten yana olmamış, aksine Fransızlann kovulmasını] 
eski duruma dönüşten başka hiçbir sonuca yol açmayacağım ifade etmişti. İmparator esir 
düşüp naibi Çin’e kaçmak zorunda kaldıktan sonra da, Fransızlara karşı direnişi 
meşrulaştırmak için eskiden beri kullandıklan kavramlan kullanmayı sürdürdüler: Ülke, 
yüzyıllar önce Çin saldınsmda olduğu gibi istilaya uğramıştı, her Vietnamlının görevi 
Vietnam’ın egemenliğine son veren istilacılara karşı savaşmaktı. Yöneticilerin esir düşmesi vey: 
sürgüne gönderilmeleri durumu değiştirmiyordu, İmparatorluk sarayı Ham Nghi’nin kişiliğinde 
ifadesini buluyordu. 1896’ya dek uzanan Bilgeler Hareketi yüzyılın dönüşüyle birlikte yerini 
yeni önderlerin, yeni düşüncelerle, yeni güçlere dayanarak, yeni bir çizgide örgütlendikleri 
çağdaş bir direniş hareketine bıraktı.

20. Yüzyıl Başlarken Vietnam Direnişi
imparatorluk yöneticilerinin direnişinin yenilgiyle sonuçlanması Vietnam bağımsızlık 
mücadelesinin önderliğin yeni bir katmanı tarafından üsdenilmesine ön geldi. Yurtsever 
aydmlann yoksul köylü yığmlannı cumhuriyetçi hedefler doğrultusunda ayaklandırdıklan bu 
yıllarda öne çıkan en büyük isim Phan Boi Chau (1867-1940) oldu. Çinli önderlerin 
reformcu görüşlerine sempati duyan Phan Boi Chau ve arkadaşlan başlangıçta anayasal 
reformlann gerçekleştirilmesini isterlerken giderek amaçlannı gerçekleştirmenin ancak devrimci 
yollarla olanaklı olduğunu savunmaya başladılar. 1902’de Güney Çin’e giden Phan Boi Chau, 
burada, sürgündeki Vietnamlılar arasında devrimci çalışmalar yaptıktan sonra arkadaşlanyla 
birlikte Japonya’ya gitti. Bu dönemde Dang Du (Doğuya Hareket) adı verilen bir akım olduk( 
önemli bir etkinliğe sahipti. Japonya’da eğitim görmek ve burada mensubu olduğu ulusun dil 
ve kültürünü milliyetçi bir yaklaşımla geliştirerek ülkesine aktarmak biçimindeki düşüncelerini 
dayanan Doğu’ya Hareket, imparatorluk iddiasında olup Japonya’ya sığınan Cuong De 
tarafından destekleniyor, Vietnam’da Dang Kinh Nghia Thuc gibi demekler tarafından 
yürütülüyordu. Bu demekler, ulusal kültürün, kendi yazı dillerinin ve devrimci düşüncelerin



propagandasını yapmayı görev edinmişler ve bir modernleşme hareketini başlatmışlardı.

Japonya’da Phan Chau Trinh ve Prens Cuong De ile birlikte Duy Tan Hoi (Reformcular 
Birliği) adh Vietnam’ın ilk gizli örgütünü kuran Phan Boi Chau, yoksul Vietnam halkının 
çektiği acılan anlatan. Kanlı Mektup adh broşürünü yaygmladı. Vietnamlılar da Çinli 
yurtseverler gibi, uzun saç örgülerini kesip kısa ceketler giyiyor ve halkı yalnızca yerli 
ürünleri kullanmaya çağınyorlardı. 1908 yılına doğru sömürgeci baskılara ve artan vergilere 
karşı protesto gösterileri oldukça yaygın bir hal almıştı. Duy Tan Hoi, gelişen kitle hareketini 
Orta Vietnam’da yoğunlaştırarak Fransız egemenliğini silahlı bir ayaklanmayla ortadan 
kaldırmayı öneriyordu. Vietnam’ın bütün eyaletlerinden Hue’ya akın eden yurtseverler, Hue’da 
iç kaleyi ve Fransız genel valisinin konutunu kuşatma altına aldılar. Başkent halkının da 
kuşatmacılara katılmasıyla gösteriler. Duy Tan Hoi’nin öngördüğü gibi silahh bir ayaklanmaya 
dönüştü. Üç gün süren çarpışmalardan sonra Fransızlar kentin denetimini ele geçirdiler. 
Yakalanan devrimcilerin büyük bir bölümü idam edilirken geri kalanlar hapishane adası olarak 
kullanılan Poulo Condore’a gönderildiler.

Bu yenilgi, aydıniann önderliğinde gelişen ulusal harekette 1920’li yıllara dek uzanan ciddî 
bir duraklamaya neden oldu. Bu durgunluk ortamı, ulusalcı aydınlar arasında terörist eğilimleri 
güçlendirdi. Phan Boi Chau’nun 19H ’de Kanton’da kurduğu Vietnam Quang Phuc Hoi’nin 
başlattığı Cai King ayaklanması başansızlıkla sonuçlandı. Mart 1913’te 600 köylü, reform 
istemiyle Saygon’da gösteri yaptı, Nisan’da, Fransızlarla işbirliği yapan bir mandarin Tonkin 
eyaletinde öldürüldü. Hanoi’de, iki Fransız subayı bombalı bir suikastte öldü. Ardından gelen 
tutuklama furyasında 254 kişi yakalanarak hapsedildi. Bunlardan mahkemeye çıkanlan 64 
kişiden 7’si idam edildi. 1916’da Saygon Hapishanesini basarak mahkumlan kaçırmak için 
başlatılan bir girişim başansızlıkla sonuçlandı. I. Dünya Savaşı sırasında Duy Than’ın 
önderliğinde padak veren ayaklanma da başansızlığa uğradı. Anti-sömürgeci muhalefetin 
gerilediği bu dönemde, Marksist yayınlar Tonkin ve Cochinchina’da giderek yaygınlaştı. Bu 
gelişmede Fransa’da öğrenim gören Vietnamlı aydıniann ve 1. Dünya Savaşı nedeniyle 
metropolde ortaya çıkan emek açığını gidermek üzere Fransa’ya gönderilen işçilerin Fransız 
sosyalistlerinden etkilenmeleri önemU bir rol oynadı. Lae Dong Hoi Ngar (Denizaşın Ülkelerin 
Emekçileri) gibi sömürgelerden gelen işçi ve aydınlar tarafından kurulan çeşitli örgüderin 
saflannda yer alan sömürge sosyalistleri, sömürgeci ülkelerin sosyalist partilerinde aradıklannı, 
bu partilerin sol kanatlannda bulmuşlardı.

I. Dünya Savaşı’ndan Sonra

Komintem’in bu dönemdeki geniş cephe poUtikasına uygun olarak Vietnamlı milliyetçi 
örgütlerle yakın ilişki kurmaya çalışan Ho Chi Minh, Guomindang’m  Vietnamlılar arasındaki 
karşılığı olan VNQDD ile birleşmek için çeşitli ilişkiler kurdu. Ancak, bu sırada meydana 
gelen bir olay, Vietnamlı milliyetçiler üzerinde bu tür girişimleri aşan bir etki yarattı. Ho Chi 
Minh’in çağnsı üzerine, 1925’te Asya’nın Ezilen Halkları Birliği’nin kuruluş çalışmalanna 
katılmak amacıyla Şangay’a gelen Phan Boi Chau, burada tutuklanarak Hanoi’ye kaçınidı. 23 
Kasım 1925’te mahkemeye çıkanlan Phan Boi Chau ölüm cezasına çarptınlınca tüm Çin 
Hindi’nde başgösteren protesto eylemleri, cezanın ömür boyu ev hapsine çevrilmesine neden 
oldu. (Phan Boi Chau, 1941 yıhnda ölene dek Hue’daki evinde hapsedildi.) Ama, bu olay 
Kanton’daki Vietnamh milliyetçilerin tek bir örgütün çatısı altında toplanmalannda belirli bir 
rol oynadı. 1927 yılında Tonkinli bir öğretmen olan Nguyen Thai Hoc önderliğinde ikinci 
kez kurulan VNQDD, bu kez yalnızca Phan Boi Chau’nun taraftarlannı değil komünist 
olmayan hemen hemen tüm Vietnamh milliyetçileri içine alıyordu. Ho Chi Minh, Haziran 
1925’te Ho Tung Mau ve Le Hung Pong ile birlikte Viet Nam Thanh 
Nien Cach Mang Dong Chi Hoi’yi (Vietnam Devrimci GençUk Birliği) kurduktan sonra da 
milliyetçi gruplar arasında çalışmasını sürdürdü. Aynı zamanda birliğin kısa adı olarak da 
anılan Than Nien (GençUk) adlı birlik yayın organının açık bir Marksist çizgiyi savunmak 
yerine yurtsever-milliyetçi öğeleri ön plana çıkarmış olması da bu faaliyet çizgisinin bir 
yansımasıydı. Örgütün çekirdeğini oluşturan üyeler Tan Viet adlı başlangıçta, Ho Tung Mau,
Le Hong Son ve Le Hong Phong’un da içinde yer aldığı 9 kişiden oluşan daha dar bir 
örgütün içerisindeydiler.

Bu dönem, Vietnamlı komünistler için bir hazırlık dönemi oldu. İki yıl boyunca Ho Chi 
Minh tarafından yirmişerlik gruplar halinde iki aylık kurslardan geçirilen Thanh Nien 
militanlan, aktif birer politik kadro haline geliyor, bunlardan en başanhian askeri eğitim için 
Jiang Gaishek’in kurucusu ve yöneticisi olduğu, General Galen’in danışmanlığını yaptığı 
Whampoa Guomindang askeri akademisine politik eğitim için de Moskova’ya gönderiliyorlardı. 
Öğrencilerin büyük bir bölümü ileri gelen ailelere mensuplardı. Örneğin bunlar arasında 
bulunan ve daha sonra Kuzey Vietnam’ın başkan yardımcılığını yapan Nguyen Luang Bang bir 
köy bilgesinin, Pham Van Dong imparatorluk sarayında görevli bir mandarinin oğluydu. Than 
Nien’in ciddi bir biçimde eğitilmiş kadrolan, daha sonra, propaganda ve eğitim görevlisi 
olarak ülkeye gizUce sokulmaktaydı. Bu yolla ülkeye dönen yaklaşık 200 komünist militanın 
etkinliği daha çok Kanton’a komşu Tonkin eyaletinde yoğunlaşıyordu.

1920’li yıllann ikinci yansı Vietnam’daki toplumsal hareketliliğe yeni bir gücün katılmaya
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Dünya savaşı yıllarında Fransız emperyalizminin 
sömürgelerini metropollere eklemleme yönündeki 
girişimleri yalnızca aşağıda afişi görülen " ‘sömürge 
fuarları”  türünden ticari sonuçlar yaratmakla kalmadı. 
Vietnam’dan Fransa'ya yalnızca mallar değil insanlar 
da geldi. Fransa'ya gelen ve burada devrimci 
örgütlenmeler oluşturan Vietnamlılar, ülkelerinin 
kurtuluşu için metropoldeki siyasal güçlerden destek 
almak için giriştikleri çabalara yalnızca Sosyalist 
Partisi'n/n cevap verme eğiliminde olduğunu 
görmüşlerdi. 18 Ocak 1919'da toplanan Versailles 
Barış Konferansı sekreterliğine ‘‘Bir grup Vietnamlı 
Yurtsever adına”  Nguyen Ai Ouoc, Phan Chu Trinh 
ve Phan Van Truong tarafından sunulan Vietnam 
Halkının Küçük İstekleri, son derece sınırlı talepler 
içermesine karşın Versailles protokolünde ne Vietnam 
ne de Annam'm adı bile geçmemişti. Oysa aynı 
protokol, İrlandalIlar, Araplar, Hintliler, Koreliler gibi 
sömürge halklarının durumuna ciddi bir biçimde 
eğilmekteydi. Nguyen Ai Ouoc ya da yaygın olarak 
tanındığı adla Ho Chi IVlinh kısa bir süre sonra, sağ 
ve sol kanat arasındaki çatışmanın hızla keskinleştiği 
Fransız Sosyalist Partisi'ne üye oldu. Fransız 
Komünist Partisi'n/n de kuruculan arasında olan Ho 
Chi Minh'in Fransa'da tüm Çin Hindi'li yurtseverler 
üzerinde güçlü bir sempati yaratan etkinlikleri 1921'de 
Union Intercoloniale’/n (Sömürgelerarası Birlik) 
kurulmasıyla tüm Fransız sömürgelerine uzandı. 
Sömürgeciliğin emek gücü aktarımı uygulamalan 
sonucunda Vietnamlı yurtseverlerin yoğunlaştığı Fransa 
böylece, anti-sömürgeci mücadelede komünist eğilimin 
tartışılmaz ağırlığının hissedildiği bir yer haline 
geliyordu. VietnamlI devrimcilerin ikinci merkezi Güney 
Çin'de bulunan Kanton eyaletiydi. 1920’lerin 
başlarında Kanton’da çok sayıda milliyetçi-aydm 
gruplaşması bulunuyordu. Terörist eğilimlerin güçlü 
olduğu bu örgütler arasında dikkat çeken ikisi 1923’te 
kurulan Tam Tam Xa (Kalplerin Birliği) ve Phan Roi 
Chau’nun 1924’te kurduğu Viet Nam Quoc Dan Dang 
(Vietnam Ulusal Partisi) idi. Ancak komünist olmayan 
milliyetçi örgütler, uzun süre istikrarlı bir gelişme 
gösteremediler. Bunda, milliyetçiler arasında ideolojik 
bir birliği olmayışı kadar, bu örgütlerin 
suikastier gibi dar kadro eylemlerine ağırlık vermeleri 
sonucu Fransız gizli servisi için kolay bir hedef haline 
gelmelerinin de payı vardı. Haziran 1924’de Tam Tam 
Xa üyesi Pham Hong Thai’nin Fransız Çin Hindi 
genel valisi fulerlin’e karşı giriştiği suikastin 
başarısızlığa uğramasına ve Pham Hong Thai’nin 
kaçarken Perl Irmağında boğulmasına karşın, 
kamuoyunda güçlü b ir etki uyandırmış ve Pham, 
Vietnam ulusal kahramanlan arasına girmişti.



Devrimi

1897’de General Paul Doumer’in Vietnam'a vali olarak 
gelmesinden sonra eski Vietnam devletinin 

organizasyonu bozuldu ve ülke doğrudan Fransız 
yönetiminin etkisi altına girdi. Doumer'in ekonomik ve 

toplumsal politikaları Fransız yönetimi altındaki 
bölgelerde çeşitli gelişmelere yol açtı. Limanlar, 

köprüler, demiryolları, kanallar inşa edildi. Doumer'in 
hedefi Fransız hegemonyası altındaki bölgelerin 

gelişmesini sağlayarak, buralardan Fransa'nın çıkarian 
açısından en uygun sonuçlan almaktı. Vietnam bir 

taraftan değerli hammaddelere sahip iken diğer 
taraftan Fransız sanayisi için de değerli b ir pazar idi. 

Doğal kaynakların doğrudan doğruya sömürülmelerl 
Fransız yatırımcılarının esas hedefini oluşturuyordu. 

Kömür, işlenmemiş madenler, kauçuk bu maddelerin 
bir kısmı idi. Doumer ve yandaşlan hegemonyaları 
altında tuttukları bölgelerde acele tüketime yönelik 

ürünleri üretenin dışında bir sanayinin gelişmesi ile 
ilgilenmiyorlardı. Esas olarak Saygon, Hanoi ve 

Haiphong'da gelişmiş olan bu tür üretim birimlerinin 
arasında bira ve içki fabrikalan, küçük şeker 

rafinerileri, pirinç, kağıt, cam ve çimento fabrikaları 
vardı. En büyük sanayi kuruluşunu ise Nam Dinh'deki

5 bin kişinin çalıştığı tekstil fabrikası oluşturuyordu.
1930'da Vietnam'ın tüm fabrikalarında ve 

madenlerinde çalışan işçi sayısı 100 bin civarındaydı. 
Çeşitli hammaddelerin ve madenlerin en kolay ve hızlı 

biçimde sömürge ülkeden çıkartılarak Fransa'ya 
aktarılmasının koşullarını hazırlayan Fransızlar aynı 
zamanda taşımacılıkta sömürge ülke için yeni bir 

teknoloji sayılan treni de ülke kültürüne dahil 
ediyorlardı. Emperyalizm böylelikle b ir yanda 

sömürürken, öte yandan bu sömürünün kendisi için 
en uygun koşullarda gerçekleşebilmesinin alt yapısını

da oluşturuyordu.

başlamasına tanık oldu; İşçi sınıfı toplam nüfusun henüz yalnızca yüzde l ’ini oluşturmasına 
karşın (1929’a gelindiğinde Vietnam’da, yüzde 39’u imalat sanayiinde, yüzde 37’si büyük 
çiftliklerde ve yüzde 24’ü madenlerde çalışan toplam 227.000 işçi vardı) özellikle 
yoğunlaştıkları Tonkin eyaletinde 1922 ile 1934 yıllan arasında yüzün üzerinde greve 
gitmişlerdi. Şubat 1928’de Çin Hindi bira fabrikalan ve buzhanesinde (Saygon), aynı yıl 
Mart’ta Hayfong petrol rafinerisinde, Nisan’da Tai Ninh kauçuk plantasyonlannda, Mayıs’ta 
Hayfong çimento fabrikasında, Ekim’de Hanoi çekçek hamallan arasında, Kasım’da Nam Dinh 
iplik fabrikasında, 1929 yılı içinde Vinh demiryolu işletmesinde ve Hanoi Avlat fabrikasında 
grevler olmuştu. Öte yandan toprak sorunu giderek büyüyordu. 1930’lara gelinirken Annam ve 
Tonkin’deki köylülerin yaklaşık yüzde 70’i yanm dönümden az toprağa sahipti. 50 dönümden 
çok toprağı olan toplam 6.530 büyük toprak sahibinden 6.300’ü güneyde yaşıyordu. Mekong 
Deltasındaki çiftçilerin yüzde 2’si bölgedeki topraklann yüzde 4’ünü elinde tutuyordu. 600 
dönümden çok toprağı olan toprak ağalann tümü Mekong deltasındaydı.

1930: İkinci Devrimci Atılım Dönemi
193Ö başında, VNQDD önderliği, askerî bir saldın başlattı. Güney Çin’den yola çıkan 
milliyetçi birlikler Vietnam içlerine doğru ilerlerken Fransız ordusundaki Vietnamlılann ulusal 
kurtuluş güçlerine katılmak üzere ayaklanmalan bekleniyordu. Ancak planın geçersizliği daha 
ilk anda ortaya çıktı. Ayaklanarak kendilerine yolu açması beklenen Yen Bai Garnizonunun 
yalnızca bir bölüğü harekete geçmiş ve o da kısa sürede Fransız ordusu tarafından etkisiz 
hale getirilmişti. Hareketin bütün zaaflanna karşın bölgedeki köylüler, VNQDD’yi desteklediler. 
Bunun üzerine Fransızlar, askeri operasyonu bölgedeki köylere de yaydılar. Vietnam devrimi 
boyunca giderek olağan bir şey haline gelen sivil halkın bombalanması ilk kez bu olay 
sırasında gerçekleşti. Fransızlar ayaklanan bir köyü uçaklarla bombalayarak yerle bir ettiler. 
Yine de VNQDD direnişi sonbahara dek sürdü. Pirinç fiyatlanna yapılan zamla dayanılmaz 
bir hale gelen kıtlık, köylülerin rahatsızlıklannı ayaklanmalarla dile getirmelerine neden 
olurken, VNQDD de gerilla faaliyetlerine girişmişti. Yarattığı geniş sempatiye karşın toplumsal 
bir programa sahip olmayışı VNQDD’nin Fransız ordusu ve polisi tarafından tümüyle tasfiye 
edilebilmesine olanak sağladı.



Ancak bir başka gelişme VNQDD’nin başlattığı hamleyi çok daha değişik bir biçimde 
tamamladı: 1929 Mayısında Macao’da yapılan Thanh Nien kongresinde diğer delegelere 
komünist partisine dönüşme önerisini kabul ettiremeyen Tonkin delegeleri bağımsız davranma 
yolunu seçerek 17 Haziran 1929’da Dong Duong Cong San Dong’u (Çin Hindi Komünist 
Partisi) kurmuşlar, bunu Ekim’de Thanh Nien Merkez Komitesi’nin kurduğu Anam Cong San 
Dang (Annam Komünist Partisi), ve ardından Tan Viet’in kurduğu Dong Duong Cong San Lien 
Doan (Çin Hindi Komünistler Birliği) izlemişti. Bölünmenin hemen ardından harekete geçen 
Komintem T7 Ekim 1929’da Vietnam’daki tüm komünist gruplara hitaben bir gizli direktif 
hazırlamış ve Ho Chi Minh’e ulaşürmıştı.

Komintem mesajında “Çin Hindi komünistlerinin en önemh ve acil görevi”nin “emekçi 
sınıfınm devrimci partisini yani komünist bir kitle partisini kurmak” olduğunu ve bunun “tek 
cepheh bir parti ve Çin Hindi’ndeki tek komünist partisi” olması gerektiğini vurguluyor, 
oluşturulacak geçici merkezi yürütme komitesinin, reformcu bir milliyetçilik çizgisini savunan 
bir gazete” yayınlaması isteniyordu.

Ocak 1930’da Hong Kong’a geçen Ho Chi Minh’in Tan Viet dışındaki iki gruptan ikişer 
temsilciyle 3 Şubat 1930’da Long Kong stadyumunun tribünlerinde yaptığı görüşme Viet Nam 
Cong Sang Dang’m (Vietnam Komünist Partisi) kurulmasıyla sonuçlandı. Partinin genel 
sekreterliğine Tran Phu getirildi. Bir sûre sonra Cochinchina’da üslenen Tan Viet grubu (ya 
da Çin Hindi Komünistler Birliği) da partiye dahil oldu. Oluşturulan geçici Merkez Komitesi 
(Ho Chi Minh dışında) ülke içine, Haifong’a taşındı. Partinin 211 üyesi bulunuyordu. Ho Chi 
Minh’in, partinin kuruluşundan 15 gün sonra 18 Şubat 1930’da yayınladığı ünlü bildirinin 10 
maddelik programı daha sonra Çin Hindi Komünist Partisi’nin programına temel oluşturacakn. 
Vietoam komünistlerinin tek bir parti halinde birleşmeleri ürünlerini vermekte gecikmedi. 
Vietnam’m ilk kitle örgütleri komünistler tarafindan kuruldu. Bunlar arasında Kızıl İşçi Birliği, 
Kızıl Köylü Birliği, Komünist Gençlik Birliği, Kadın Özgürlüğü Birliği, Kızıl Yardım Topluluğu ve 
birleşik cephenin öncüsü olan Anti-emperyalist Birlik bulunmaktaydı.

Nisan 1930’da Tranh Phu başkanlığında toplanan VKP merkez komitesi Yen Bai ayaklanmasını 
değerlendirmiş ve kuzeydeki köylüler arasında büyüyen hoşnutsuzluğu devrimci bir 
ayaklanmaya dönüştürmek üzere kararlar almıştı. Arka arkaya gelen kötü ürün döoemleri, 
yükselen vergiler ve azalan ürün fiyadannm umutsuzluğa ittiği Nge Anh ve Ha Tinh 
köylülerini, çiftçi komiteleri ve öz savunma birimleri içinde örgüdeyen komünisderin çağrısı 
üzerine 6 bin köylü 12 Eylül 1930 günü Nghe Anh eyaletinin başkenti Vinh’e yürüdü, Vinh 
yolu üzerinde Fransız uçaklan tarafindan bombalanan yürüyüş kolundaki köylülerin 216’sı 
öldü, 126’sı yaralandı. Köylüler gece geri dönerek Vinh yolunu örten cesetlerini topladıktan 
sonra kente giden yollan kesip köprüleri yıkular. Ayaklanma kentten uzaklaşıp köylere yayıldı. 
Büyük malikaneleri bölüşüp Fransız yönetim binalan ile işbirlikçilerin evlerini yakan köylüler 
“Xo-Viet” adı verilen Sovyetleri kurarak Vietnam tarihinin ilk devrimci iktidannı oluşturdular. 
Köylülerin kurduğu halk mahkemeleri, sömürgecilere ve işbirlikçi feodallere karşı acımasız 
davrandı. Nge-Tinh Sovyeti’nin programı, sömürge yönetiminden zarar gören ailelere yardım 
etmeyi, hukukun üstünlüğünü öngören bir yönetim kurmayı ve bir halk mâliyesi oluşturmayı 
hedefliyordu.

Havadan ve karadan saldınya geçen Fransız ordusu Nge Tinh Sovyetlerini 1931’in ortalanda 
bir operasyonla kanla bastırabildi, 1930 yılı içinde toplam 700 kişi idam edildi, on bin kişi 
tutuklandı. Kısa sûren Sovyet deneyimi genç komünist partisine özellikle köylüler arasında 
büyük bir prestij kazandırmış ama kadrolannm önemli bir bölümünü kaybetmesine yol 
açmışn. Tutuldular arasında bulunan Tran Phu, gördüğü işkenceler yüzünden Nisan 1931’de 
Cholon hastanesince ölmüş, Pham Van Dong ve Ton Due Thang, Poulo Condore’da 
hapsedilmiş, Ho Chi Minh gıyabında idama mahkum edilmişti.

Çin Hindi’nde İngiliz sömürge bölgesinde Komintem’in bölge örgütüne karşı düzenlenen 
operasyon, Singarup’da Joseph Ducroz, Şangay’da Paul Ruegg (Hilaire Noulens) Hong Kong’da 
Ho Chi Minh’in yakalanmasıyla sonuçlandı. “Krallık sömürgesinde zor yoluyla devrim girişimi 
ve yabancı bir ülke için ajanlık suçlamasıyla” yüksek mahkemede yargılanan Ho Chi Minh, 
Uluslararası Kızıl Yardım Örgütünün çabasıyla Temmuz 1932’de Hong Kong hapishanesinden 
çıkü. Ancak büyük bir sertlik içinde süren “Beyaz Terör” sırasında 16 bin siyasal tutuklu 
adalara ve çalışma kamplanna toplandı.

Güney Vietnam’ın Özgül Özellikleri
Güney Vietnam’ın ekonomik ve siyasal gelişimi Kuzey’dekinden farklı bir yol izledi.
Başlangıçta Kızıl Nehir Deltası çevresinde yoğunlaşan nüfusun sonralan güneye yayıldığı 
Viemam’da siyasal ve toplumsal hareketliliğin merkezi de her zaman Kuzey’di, Bunda, Çin 
smınna yakınlık kadar, güneydeki toplumsal çelişkilerin özgüllüğü de etkili oldu, Fransız 
Sömürgeciliğinin merkezi olan Cochinchina’in yönetsel yapısı kuzeyden farklıydı, Cochinchina, 
seçimlere yalnızca Fransa yurttaşlan katılıyor olsa da, kendi sömürge valisi ve sömürge 
meclisini seçiyor ve Paris’teki Millet Meclisine temsilciler gönderiyordu, Saygon, bir ticaret 
limanı olarak güneyde ticaret buıjuvazisinin hızla gelişmesi ve kapitalist büyük toprak
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Vietnam’ın bağımsızlıl( mücadeiesine, Ho Clıi Minh’- 
ten sonra, ilcinci adam oiarai( ismini yazdıran Vo Nguyen 
Giap, 1912’de Quang böigesindei(i An Xa iosabasında 
doğdu. Yoicsui bir aiienin çocuğu olan Giap’ın sömürge
ciliğe karşı nefreti, lise yıllarında iotıidığı eylemlerde 
doğdu. Henüz 14 yaşındayl(en Icatıidığı Tan Viet Cach 
Menh Dang (Büyült Vietnam Devrimci Partisi) saflarında 
Fransız sömürge yönetimine karşı savaştı. 1930’da l(a- 
tıldığı bir öğrenci eylemi sırasında Süretâ (Fransız Sö
mürge Gizli Poisi) tarafından tutuklanaral( 3 yıl hapis 
cezasına mahkûm oldu. Giap tutuklandıktan birkaç ay 
sonra şartlı olarak tahliye edildi. Hanoi Üniversitesi’nde 
gördüğü hukuk öğrenimini 1937’de, o zamana kadar 
Fransızların Çin Hindi'nde verdiği en büyük akademik 
unvan olan doktor unvanıyla bitirdi. 1938’de, Çin Hindi 
Komünist Partlsl’nde çalışırken tanıştığı Minh Tai’yie 
evlenen Giap, bir yandan bir lisede tarih öğretmenliği 
yaparken, öte yandan da partinin yayın organı Nhan- 
Dan (Halk) gazetesinde yazılar yazıyordu.

1939’da Fransızların Çin Hindi Komünist Partisi’nm 
yasaklamasından sonra Giap, birçok VietnamlI komü
nistle birlikte Çin’e sığındı. Fransız polisinin başlattığı 
geniş çaplı harekâttan kurtulamayan Giap’ın karısı ve 
baldızı tutuklandı. Baldızı giyotinle idam edilirken, karısı 
Minh Thai önce ömür boyu hapse mahkûm edildi, daha 
sonra cezası 15 yıla indirildi. Giap’ın sömürge yönetimi
ne olan nefreti, karısının tutuklandıktan üç yıl sonra 
hapishanede ölmesi üzerine daha da bilendi.

Giap 1941'de Vlet-Mlnh (Vietnam’ın Bağımsızlığı İçin 
Devrimci Birlik) adlı daha sonra Vietnam Halk Ordusu’- 
nun temelini teşkil edecek ilk gerilla örgütünü kurdu. 
Ho Chi Minh’in önderliğinde ve Giap’ın komutasındaki 
Viet Ulnh gerillaları bir yandan Eylül 1940’da Vietnam’ı 
işgal eden Japonlara, öte yandan da Fransız sömürge 
yönetimine karşı savaşıyordu. Giap 1944 sonbaharında, 
silahlı bir ayaklanma başlatmak amacıyla, Ho Chi Mlnh’- 
le birlikte Vietnam’a döndü. Mart 1945’te Japonlar tüm 
Çin Hindi’ni işgal ettiler. Ho Chi Minh’In ayaklanma 
çağnsıyla birlikte harekete geçen Giap, kısa bir sürede
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mülkiyetinin yerleşmesinde haün sayılır bir rol oynamıştı. Ancak gelişme eşitsizlikleri 
dolayısıyla siyasal güçlerin evrimi daha yavaş gerçekleşiyor, kuzeyde artık hiçbir rolü 
kalmayan VNQDD güneyde varlığını sürdürürken, yine kuzeyde ciddi bir işlevi olmayan din, 
güneyde siyasal bir güç odağı olarak devreye giriyordu.

ÇHKP’nin Yasal Faaliyeti

Saygon ve Hanoi kentlerini ele geçirdi. Bu askerî başarı
lardan sonra Ho Chl Minh, 2 Eylül 1945'te Vietnam 
Demokratik Cumhuriyetl’nin kurulduğu ilan etti. Giap 
kurulan ilk hükümetin içişleri bakanı oldu. Aynı yıl Çin 
Hindi Komünist Partisi Merkez Komitesi’ne seçilen Gl- 
ap, Ho Chi Minh'in Fransa’ya gittiği 1946’nın başlarında 
hem savunma bakanlığı, hem de kendi kurduğu Vietnam 
Halk Ordusu'nun başkumandanlığı görevlerini yürüttü.

Japon işgalinden kurtulduktan sonra sıra, Fransız sö
mürge yönetimine gelmişti. Aralık 1946’da başlayan sa
vaş, Glap'ın askerî dehasını gösterdiği Mayıs 1954’deki 
Dien Bien Phu saldırısıyla noktalandı. 1954’te toplanan 
Cenevre Konferansı'nda alınan kararlardan sonra Viet
nam ikiye bölündü. Güneyde, Vietnam Cumhuriyeti ku
ruldu. Giap 1960'da Güney Vietnam Ulusal Kurtuluş 
Cephesl’ne destek vermek üzere güneye, yeniden ör
gütlediği Vietnam Halk Ordusu birliklerini gönderdi. Vi
etnam Cumhuriyeti safhalarında çarpışan üstün silah 
ve teknolojiyle donatılmış 500 bin ABD askerine karşı 
gerilla taktikleriyle başarılı bir mücadele veren Giap'ın 
komutasındaki Güney Vietnam Ulusal Kurtuluş Cephe
si, yıllar süren bu savaşı zaferle noktaladı.

Temmuz 1976'da iki Vietnam birleşerek, Vietnam Sos
yalist Cumhuriyeti kuruldu. Giap, kurulan ilk hükümette 
savunma bakanlığına getirildi ve 1980'e kadar aynı gö
revde kaldı, 1981'de Başbakan Pham Von Dong'un yar
dımcılığına seçilen Giap'a herkes, Dong’un halefi gözü
yle bakıyordu. Ancak, 1982’deki Vietnam Komünist Par
tisi Kongresi sürpriz bir kararla sonuçlandı; Giap Pollt- 
büro dışında kalırken, yeni ihdas edilen Devlet Konseyi 
Başkanlığı’na, Giap en yakın rakibi Truong Chlnh seçildi.

Amerikalıların “ çağın asi generali” adını taktıkları, 
Vo Nguyen Giap'ın gerilla taktiklerin' anlattığı iki kitabı 
bulunuyor: People’s War People’s Army, 1961 (Halk 
Savaşı Halk Ordusu), Blg Victory, Great Task: North 
VIet-Nam's Minister Of Defense Assesses the Course 
of War, 1968 (Büyük Zafer, Yüce Görev: Kuzey Vietnam 
Savunma Bakanı Savaşın Yönünü Tayin Ediyor).

1932’de, Le Hong Phang’un başkanlık ettiği bir “Yönetici Komite”, mücadele yöntemlerinin 
“yeni koşullara daha uygun, hale getirilmesini öngören yeni” bir “Eylem Programı” hazırladı. 
Bundan kısa bir süre sonra Parti, ilk kez “legal mücadele” içinde yer almaya başladı. Biri 
Vietnam dilinde Trung Lap (Tarafsızlık), diğeri Fransızca La Lutte (Mücadele) olmak üzere iki 
gazete çıkanidı. 1933’te yapılan Saygon Belediye Meclisi seçimlerine, Troçkistler ve bağımsız 
milliyetçilerin de yer aldığı “işçi listesi” ile girildi. Sömürge Meclisine de -ikisi Troçkist, biri 
merkez yanlısı- üç üye sokuldu. Aynı liste 1935’te yapılan Belediye Meclisi seçimlerinde 
VietnamlIlara aynlan altı sandalyeden dördünü kazandırdı. Çin Hindi Komünist Partisi 
Denizaşın Yönetim komitesi 1934’te, Vietnam’daki Parti üyeleriyle bağlantı kurmak amacıyla 
Bobhevik gazetesini yayınlamaya başladı ve ilk Parti Kongresini de 27- 31 Mart 1935’te 
Macao’da topladı. Kongre’de partinin “devrimci durum” tespiti onaylandı ve “zalimleri yalnız - 
sınıf mücadelesinin en yüksek biçimi olan- silahlı mücadele devirebilir...” tespitinde bulunan 
“sol” çizgi benimsendi. 1935’te toplanan Komintem’in Yedinci Kongresi’nin, “faşizme ve savaşa 
karşı birleşik cephe” politikası ve Mayıs 1936’da Halk Cephesi’nin Fransa’da kazandığı seçim 
zaferinin Çin Hindi’nde de göreli bir rahadamaya yol açması karşısında Haziran 1936’da 
ikinci kez toplanan “Birinci Kongre” parti çizgisini “antifaşist sömürgeciler”, burjuvazi, toprak 
sahipleri ve dinsel topluluklarla faşizme karşı geniş bir halk cephesi içinde birleşmesine engel 
olmayacak biçimde değiştirdi. 1937 başlannda çıkartılan afla, Pham Van Dong ve Tran Van 
Giau gibi komünist önderlerin de aralannda bulunduğu politik tutuklulann önemli bir bölümü 
serbest bırakıldı. Çin Hindi Komünist Partisi Cochinchina’da açıkça faaliyet göstermeye başladı.

Mart 1937’de toplanan Çin Hindi Komünist Partisi Merkez Komitesi, kitle örgütlerini yeniden 
örgüdeyerek yasallaştırma karan aldı. Sendikalar ve Köylü Birlikleri, Yardım ve Dostluk 
Demekleri; Komünist Gençlik Birlikleri, Çin Hindi Demokratik Gençlik Birliği; Kızıl Yardım 
Demeği, Halk Yardım Demeği haline getirildi. Bir yıl içinde parti üyelerinin sayısında yüzde 
60 legal parti yaymlanmn sayısında ise çok büyük bir artış gözlendi. Truong Chinh ve Vo 
Nguyen Giap’ın yazdığı Köylü Sorunu gibi önemli kitaplar da piyasaya çıktı.

Yeraltına Dönüş

1938 ortalanndaki Halk Cephesinin düşüşü ile birlikte, 26 Eylül 1939’da Fransız Komünist 
Partisi yasadışı ilan edilirken, Çin Hindi Komünist Partisi de yeraltına geçti. Guomindang ile

Vietnam Devrimi’nin başlangıç noktası 1930 olarak saptanabilir. Eylül 1930’un ilk günlerinde ellerinde orak 
çekiçli bayraklar bulunan binlerce kişi Thanh Chuong’un merkezine doğru yürüyordu. Vietnam tarihine Nghe 
Tinh adıyla geçen bu ayaklanma adını Nghe An ve Ha Tinh adlı iki bölgeden alıyordu. Fransız sömürge 
hükümeti Fas’taki iejyoner birliğinin Vietnam’a gelmesini ve ik i eyaletin askeri b ir çembere alınmasını 
kararlaştırdı. Köyler basılıyor ve ayaklanmaya katılmış olanlar son derece sert tedbirlerle 
cezalandırılıyorlardı (yukarıda). Bir iejyoner çok sonra oianlan Vinh’deki b ir mahkemede şöyle anlatıyordu: 
“ Toplanmaları engellemek için akşamlan mahkümlan öldürüyorlardı. Kafalannı kesiyor, yakıyor, yağmalıyorlardı.’



Ho CM Minh

Vietnam Marksist hareketinin ve Vietnam Komünist 
Partisi’nin kurucusu, sömürgeciliğe, Fransa ve ABD iş
galine karşı Vietnam halkının kurtuluş savaşının önderi 
ve Vietnam Demokratik Cumhuriyetinin kurucusu ve 
ilk başbakanı Ho Chi Minh, 19 Mayıs 1890'da, öğrenim 
görmüş bir yoksul köylü ailesinin çocuğu olarak, dev
rimci geleneğiyle ünlü Nghe An, iline bağlı Kim Lien 
köyünde doğdu. Asıl adı Nguyen Tat Thanh olan Ho 
Chi Minh’in bir cariyenin oğlu olan babası kendi kendisi
ni eğiterek mandarinliğe yükselmiş, ancak ateşli bir sö
mürgecilik karşıtı olarak kukla imparatorun sarayını ter- 
ketmişti. Bu yüzden babasız büyüyen Nguyen, öğrenim 
için 1905’de tek başına Hue’ye gelerek Fransızca ve 
Vietnam dilinde eğitim yapan Quoc Hoc Kolejine girdi. 
Ancak eski bir İejyoner olan öğretmeninin zulmü yüzün
den okuldan ayrılarak Phan Tlet’teki bir özel okula yazıl
dı. 1911’de buradan da ayrılarak Saygon’daki meslek 
okulunun denizcilik bölümünün hazırlık sınıfına girdi. 
1912’de bu okuldan da ayrılarak, Hafong-Marsllya ara
sında sefer yapan “ La Touche Trevllle”  gemisine tayfa 
olarak yazıldı.

1914'e kadar, Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya ve 
ABD’ye sefer yapan gemilerde çalıştı. Bir yıl ABD’de 
yaşadıktan sonra 1914’te Londra’ya yerleşerek Carlton 
Oteli’ne ahçı yamağı ve kar küreylcl olarak girdi. İngilte
re’de İrlanda milliyetçileri, Fablan Sosyalistler ve Çin- 
den ve Hindistan’dan gelen işçilerle tanıştı. Fransızca 
ve üc ayrı Çin lehçesinin yanısıra İngillzçe ve Rusça 
öğrendi. 1917’de I. Dünya Savaşı boyunca yüz binden 
fazla VietnamlInın İşçi ve asker olarak toplandıkları ve 
VietnamlIlar arasındaki bütün siyasal eğilimlerin, Fran
sız siyasal ve edebi eğilimleriyle karışıp kaynaştığı Pa
ris’e geçerek buraya yerleşti. Vietnam’daki anti- 
sömürgeci mücadelelere beslediği sempatinin bir ifade
si olarak burada Nguyen Ai Quoc (Yurtsever Nguyen) 
adıyla edebi çalışmalanna başladı. Şiirler, makaleler, 
sinema eleştirileri yazdı.

1919’da Versailles Konferansı için Paris’e gelen ABD 
Başkanı Woodrow Wilson’a sunulmak üzere “ Vietnam 
Halkının Küçük Talepleri” adını verdiği bir dilekçe kale
me aldı. 1920’de Fransız Sosyalist Partlsi'nit\ Komünist 
PartI’ye dönüşerek Komintem’e katıldığı ünlü Tours 
Kongresi'ne “Çin Hindi” delegesi olarak çağnidı. Ko- 
mlntern'\t\ sömürge halklanmn kurtuluşunu dünya dev
riminin bir parçası olarak ele alan programından etkile
nen Nguyen Ai Quoc katılma yönünde oy kullanınca 
FKP'nIn.ilk kuruculan arasında yer aldı. FKP'nin yayın 
organı L'HumanIti’öe yazmaya lıaşlayan Nguyen, öte 
yandan yayın yönetmenliğini yaptığı, Vietnam ve öte
ki sömürgelerdeki halkın durumunu dile getiren Le Pa
rla (Parya) dergisini yayınlamaya başladı.

1924'te Komintern V. Kongresi’ne katılmak üzere Mos
kova'ya giderek uluslararası hareketin önderleri ile ol
duğu kadar, sömürgelerin devrimcileri Roy ve Li Lisan’- 
la tanıştı. Ardından Kanton'a geçerek Tam Tam Xa  yurt
sever örgütüyle temasa geçti, bir yandan da Çin’deki 
göçmen Vietnamlı milliyetçi gençler arasında sosyalist 
faaliyetler örgütleyerek Viet Nam Thanh Nien Cach Mang 
Dong Chi Hoi’u (Vietnam Devrimci Gençlik Biriiği) ve 
Doğu Asya Ezilen Halklar BMİğl’ni, 3 Şubat 1930'da 
da uzun zamandır oluşturmaya çalıştığı Çin Hindi Komü
nist Partisi'ni kurdu.

Bu tarihten başlayarak Nguyen Al Quoc'un hayatı 
Ur yandan Komintem'in uluslararası faaliyetleri içinde 
aldığı görevlerin yerine getirilmesinin öte yandan Viet
nam ulusal kurtuluş ve sosyalizm mücadelesinin tarihiy
le örtüşür. Hepsi tam olarak bilinemeyecek sayısız baş
ka adla kendi tabiriyle “ bir profesyonel devrimci” ola
rak İngiliz, Fransız, Hollanda ve Çin sömürgelerinde

komünist faaliyetleri eşgüdüm haline getirmek için, kimi 
zaman bir rahip, gemici, öğretmen ve gezgin bert>er 
kılığında çalışırken, sürekli olarak Vietnam kurtuluş mü
cadelesinin Marksistlerin çevresinde toplanması için uy
gun ortamlar yaratmaya uğraşan Nguyen Ai Quoc, dün
yaca tanındığı adı “ Aydınlatan İnsan” anlamına gelen 
Ho Chi MInh'i 1943’te Vietnam'da Fransa emperyalizmi
ne karşı silahlı mücadele hazıriıklanna başladığı zaman 
aldı.

1960’lar Ho Chl Minh'in dünya ölçeğinde önem kazan
dığı yıllar oldu. Bunun, ABD’nin Vietnam Demokratik 
Cumhuriyeti'ne saldırarak, istila etmesi kadar, uluslara
rası komünist hareketin ÇKP ve SBKP arasındaki ihtilaf
la iıölündüğü sırada takınmış olduğu özgün tavıria da 
bir ilgisi vardır.

ABD'nin Vietnam’ı istilası Batı Avrupa ve ABD’de öğ
renci ve İşçilerin egemen devletlerin karşısına eylemli 
olarak dikildiği ve II. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşan
makta olan statükoyu olduğu kadar, kendilerini bu sta
tükoya uyariamış olan geleneksel partilerin politikalannı 
da sorguladıklan yıllarla örtüştü. Uzun yıllardır, dünya 
kapitalizminin çevre ülkelerindeki, bağımlı ve yan sö
mürge ülkelerdeki devrimlerie ilgilerini kesmiş ve dünya 
devrimi perspektifini yitirmiş olan geleneksel KP'ler Vi
etnam'ın yürüttüğü silahlı kurtuluş mücadelesini “ dün
ya dengesi” ve “ dünya banşı” açısından hafifletilmesi 
gerekli bir “ gerilim noktası” olarak ele alır ve soru
na yalnızca diplomatik bir ilgi gösteririerken, genç ku
şak devrimcileri kendi ülkelerindeki anti-kapitalist dev- 
rimlerin, bağımlı ülkelerin kurtuluş mücadeleleriyle ça
kışmasını somut olarak yaşadılar. Kendi egemen sınıfla- 
nmn ABD yörüngesindeki dış politikası Vietnam üzerin
deki ABD baskısına hizmet ederken bu egemenliği sor
gulamaya girişenler kendi devletlerinin baskısına uğra
dılar. Bu yüzden statükoyla çelişkiye düşen bütün top
lumsal gruplann ve güçlerin kitle gösterfierjnde Viet
nam bayraklan ve Ho Chi Minh'in posteriori dalgalanma-

Ho Chi Minh, 
Vietnam dağlarında, 
yalnızca askerî ve 
siyasi b ir mücadele 
yürütmekle 
kalmamış, çok genç 
yaşta başladığı şiir 
yazma alışkanlığını 
da sürdürmüştü. 
"Bulutlar dağlan 
kucaklıyor dağlar 
bulutlan 
sarmalıyor.. 
Yapayalnız, gözlerim 
Güneyin göklerinde 
yüreğim heyecanla 
çarpıyor Dostlarımı 
düşünüyorum. ”

ya başladı. ABD ve Batı Avrupa, ama daha çok da Batı 
Avrupa solu, II. Dünya Savaşı'nın bitiminden sonra ilk 
kez böylesine yaygın bir entemasyonalist anti-emper- 
yalist dayanışma dalgasıyla sarsılırken, direnen Viet
nam'ın simgesi Ho bir anda dünya devriminin simgesi 
haline geldi.

Ho Chl Minh'in böyle bir konuma yükselmesinin bir 
dünya devriminin 1960'lardaki teorisyeni olmasıyla çok 
az ilgisi olduğu söylenebilir. Tersine, Ho Chi Minh'in 
ölümünden ve Vietnam devriminin siyasal sonuçlanna 
ulaşmasından bu yana onun adıyla anılabilen hiç bir 
teorinin tartışmaya konu olmayışından da Ho Chi Minh'
in, Marksizmin teorik evrimi bakımından kalıcı bir eser 
bırakmış olmadığı anlaşılır. Üstelik, teorik kayıtlar, Ho 
Chi Minh'in bütün yazılannda yurtseveriik ve enternas
yonalizm arasındaki çelişkinin Marksizm açısından son 
derece hassas bir kerteye kadar belirsizleştirmeye eği
limli olunduğunu da gösterir. Bizzat kendisinin, “ Beni 
Leninizme Götüren Yol” başlıklı makalesinde yazdığı 
gibi, Ho Chl Minh, başlangıçta LeninIzmI bir tarz yurtse
ver//^ olarak kavramıştı: “  O zamanlar, Ekim Devriml'nl 
sadece içgüdüsel olarak, henüz tüm tarihsel önemini 
kavramaksızın destekliyordum. Lenin'i büyük bir yurt
sever olduğu ve yurttaşlannı kurtarmış olduğu için sevi
yor ve hayranlık besliyordum; o zamana kadar kitapla- 
nndan hiçbirini okumuş değildim... [Enternasyonal tar- 
tışmalaıı ile ilgili olarak] en çok bilmek istediğim ve 
kesinlikle bu tartışmalarda sözü edilmeyen şey, hangi 
enternasyonalin sömürge ülkelerin halkianndan yana 
olduğuydu...bir yoldaşım bunun III. Enternasyonal oldu
ğunu söyledi ve bana Lenin'in “ Ulusal Sorun ve Sömür
ge Sorunlan Üzerine Tez” ini verdi...Önce anlama
dım...sonunda ana bölümünü kavrayabiMim... odamda 
yalnız başıma otururken sanki kalabalıklara sesleniyor- 
muşum gibi hayiurdım: ‘Aziz şehitler, yurttaşlar! İşte 
bize lazım olan şey, işte kurtuluşumuza götüren yol!..’ 
Başlangıçta, beni Lenin’e ve III. Entemasyonal’e  güven 
duymaya götüren, komünizm değil yurtseveriiMi...yal-
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nizca sosyalizm ve komünizmin ezilen halkları ve emek
çileri bütün dünyada kölelikten kurtarabileceği düşün
cesine tedricen vardım.”

Ho Chi Minh’i önemli kılan da, bu kavrayışa yeni bir- 
şeyler eklemekten çok, ezilen halkların dünya devrimi 
sürecindeki rolüne sonuna kadar sadık kalmış olmasıy
dı. Ho Chi Minh ve Vietnam Devrimi, ulusal kurtuluşun 
toplumsal devrime, toplumsal devrimin ulusal kurtuluşa 
bağlı olduğunu kavramanın, geri bir ülkenin dünya dev
rimine ve enternasyonalizmin pratik gerçekleşmesine 
yapabileceği katkının somut bir ifadesi oldu. Ho Chi 
Minh'i 1960’larda bütün ülkelerin devrimcileri için önemli 
kılan bir başka unsur da uluslararası komünist harekette 
yer alan bölünmede takındığı tavır oldu ÇKP ve SBKP 
arasında başgösteren ihtilafta Ho, pragmatik gerekçe
lerle de olsa bu ihtilafın Vietnam devrimini zayıflatması
na yol açabileceği bütün konumlardan kaçınarak, iki 
“kardeş parti” nin “ Marksizm-Leninlzm ve proleter en
ternasyonalizmi temelinde akıl ve duygunun gereklerini 
birlikte yerine getirmeleri” , çağrısında bulunuyordu. Böy
lelikle Ho, “ Kültür Devrlm i” nin etkisi altında 
"voluntarist” bir “enternasyonal devrimci” çizgi daya
tan Çin’le de, “ üretici güçleri geliştirme” uğruna “ dün
ya banşı” peşinde koşan Sovyetler Biriiği ile de arasın
da mesafe bırakarak, işine bakmayı tercih etmişti. Bu
nun ne dereceye kadar Marksizmin dünya ölçeğindeki 
sorunlannı gidermeye yetmiş olabileceği tartışma götü
rür. Yalnızca verili bir momentteki bir ideolojik çatışma
nın tarafları arasındaki konjonktürel tavır alışın, tarafla- 
nn konumlan değişir değişmez önemini yitireceği ve 
teorik olarak içeriksizleşeceği apaçık olmalıdır. Bu yüz
den Çin ve Sovyetler Biriiği arasındaki ilişkilerin düzel
meye yüz tuttuğu günümüzde, bir zamanlar sosyalizmin 
uluslararası sorunlarına ulusal bir ölçekten bakmayı ter
cih edenlere çokça güven vermiş olan “ Ho Chi Minh 
tavn”nın, bugün nasıl bir anlamı olabileceğini kestir
mek pek güçtür. Ancak bu “ tavrın” paradoksal bir etkisi 
de olmamış değildir. Ho Chi Minh’In izlediği çizgi, pratik 
sonuçları İtibariyle 1960’lı yıllarda dünyanın her yanında 
yerel ve somut çelişkilerin gerektirdiği devrimci davra
nıştan herhangi bir doktriner gerekçeyle vazgeçme eği
limlerine karşı diplomatik değil, pratik U r devrimci tav- 
nn örneği olarak herkesin kendi bulunduğu yerden fazla 
söze gerek olmaksızın dünya devrimine pekala somut 
katkılarda bulunulablleceğini gösterdi. Ho Chi Minh bu
nu ne dereceye kadar teorik olarak ifade etmiş olsa 
ya da olmasa 1960’larda dünya devriminin kalbi Viet
nam’da atıyordu. Vietnam halkı Ho Chi Minh’in önderli
ğinde Vietnam Devrimini gerçekleştirerek ve bunun için 
hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak bunu herkesten daha 
iyi kavramış olduklarını gösterdi. Bir dünya devrimi, 
her şeyden önce pratikte her ülkenin işçilerinin “ kendi” 
yerel devrimlerini gerçekleştirmesine bağlı olduğu süre
ce, Ho Chi Minh’In, Lenin’in Batı'nın işçileri ve Doğu’- 
nun köylülerinin ittifakına dayanan dünya devrimi proje
sine 1960’larda en çok pratik katkıyı yapan Marksist 
okluğu söylenebilir. Kaldı ki, Ho Chi Minh, 2 Eylül 1969’da 
ölmeden dört ay öncesinde her zamanki alçakgönüliü- 
ğüyle geleneksel partilerin çoktandır sözlüklerinden çı- 
kardıklan kavramlarla düşünmeyi sürdürdüğünü vasi
yetnamesinde göstermişti: “ En büyük arzum, mücade
lede sıkı sıkıya blrieşmiş olan halkımızın ve partimizin 
banş içinde, blrieşmiş, bağımsız, demokratik ve müref
feh bir Vietnam yaratması ve dünya devrimine böylece, 
onuriu bir katkıda bulunmasıdır.”

Uzun bir dönemden beri, “ sömürgeleri palmiyeler ve 
kumsallar”dan başka bh^ey olarak görmeyi başarama
yan Batı’nın sosyalist hareketinin karşısında, kendi ye
rel devrimine sıkı sıkıya bağlanma isteğini, kolayca yurt- 
severiik olarak nitelemeden önce, Ho Chi MInh’I vasi
yetnamesine kadar izlemiş olan dünya devrimine herke
sin en az Ho Chi Minh kadar yerel katkıda bulunmuş 
olmasını talep etmek hem tarihin hem siyasetin gereği 
olmalı. Çünkü devrim pratik bir iştir.

ERTUĞRUL KÜRKÇÜ

ÇKP arasındaki ilişkilerin Japon işgaliyle birlikte yumuşamış olması sayesinde 1938’de yenide 
Çin’e gelen Ho Chi Minh, burada, Jiang Gaishek. ordusunda danışman olarak görev yapmaya 
başlamıştı. Çin Hindi Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin 6. Plenumu 6-8 Kasım 1939’da 
“Ulusal Bağımsızlık” çağrısında bulunulması ve tüm diğer sorunlann bağımsızlık sorununa tab 
kılınması, Çin Hindi Demokratik Cephesi’nin adının Çin Hindi Anti-Emperyalist Ulusal Birlik 
Cephesi olarak değiştirilmesi ve genişletilmesi kararını aldı. Hitler’in Fransa’ya saldırmak üzere 
olduğu günlerde Fransız sömürge yönetiminin başlattığı tutuklama kampanyasından kaçabilen, 
aralannda Vo Nguyen Giap, Dang Xuang Khu ve Pham Van Dong’un da bulunduğu Vieman 
komünistler, Çin’e geçerek burada Ho Chi Minh’in denetimi altında askeri eğitimden 
geçirildiler. Ancak aralannda Tran Huy Lieu, Dung Bach Mai ve Nguyen Van Tao’nun da 
bulunduğu bine yakın partilinin Fransızlarca tutuklanması, partinin ülke içindeki faaliyetlerini 
durmasına neden oldu.

Japon İşgali

Hitler 10 Mayıs 1940’da Fransa’ya girdi. Fransa’nın 18 Haziran’da teslim olması üzerinden 2‘ 
saat geçmeden Fransa’nın Çin Hindi Genel Valisi, Japon ültimatomuyla karşılaştı. Fransa 
Japonya’nın Çin’e saldınsını, Çin’deki devrimci gelişmenin Çin Hindi’ne sıçramasını 
engelleyeceği düşüncesiyle alkışlamıştı; oysa Japonya, Çin’e girişini bölgedeki komünist 
olmayan bağımsızlık hareketleriyle yaygın bir ilişki ağı oluşturarak Asya üzerindeki egemenliğ 
için geniş kapsamlı hazırlıklann başlangıcı olarak kavramıştı. Japonya’nın 19 Haziran 1940 
tarihli ültimatomu, Haifong demiryolunun ve Kuzey Vietnam’daki üç hava alanının 
denetiminin Japonya’ya bırakılmasını emrediyordu. Fransa hükümeti panik içinde ültimatomu 
kabul etti. Vichy Hükümeti’nin imzaladığı 30 Ağustos 1940 tarihli anlaşma ile Fransa 
“Japonya’nın Uzak Doğu’daki öncelikli konumu”nu kabul ediyordu. Japonya Çin Hindi’nde 6 
bin asker bulunduracak, buna karşılık, Fransa’nın Çin Hindi’ndeki egemenlik haklanna 
dokunulmayacaktı. Japon birlikleri 22 Eylül 1940 günü, Kuvangsi üzerinden Çin Hindi’ne 
girdiler. Fransız garnizonu Bac Son’dan Hanoi’ye kadar geri çekildi. İki gün sonra, Japonlar, 
tarafından silahlandınlarak (1911’de Phan Boi Chau’nun kurduğu milliyetçi bir örgütün adı 
olan) Viet Nam Quang Phuc Boi adı altında yeniden örgütlendirilen Vietnamh milliyetçiler Cî 
Kinh bölgesinde bir ayaklanma başlattılar. Otorite boşluğundan yararlanmaya önderlik ederek 
kısa bir süre için de olsa devrimci bir hükümet kurdular.

Kasım 1940’da Bac Ninh’deki Tu Son kasabasının Ding Bang köyünde toplanan Çin Hindi 
Komünist Partisi Merkez Komitesi 7. Plenumu, ülkenin tümünde iktidann ele geçirilmesi için 
silahlı ayaklanma hazırlıklanna girişilmesi karan aldı. Truong Chinh Parti Genel Sekreterliğim 
getirildi. 23 Kasım 1940’ta Nam Ky’nin yirmi eyaletinden onikisinde ayaklanma başladı. 
Vietnam Demokratik Cumhuriyeti’nin san yıldızlı kızıl bayrağı bu ayaklanma sırasında ortaya 
çıktı. Ocak 1941’de başlayan Nghe An ayaklanmasıyla sona eren Eylül-Ocak arasındaki 
ayaklanmalar dizisi Fransızlar tarafından acımasız bir biçimde basünldı. Vietnam 1944’e kada: 
sürecek bir sessizliğe gömüldü. Japonlarla Fransızlar arasında kurulan göreli denge, komünist 
olmayan milliyetçiler için yeterli bir hareket alanı oluşturuyordu, komünistler ise thoi co 
(uygun an) için hazırlanmaya girişmişlerdi.

Viet Minh
Güney Çin’de buluştuğu komünist kadrolar ve buraya sığınan yurtsever gençlerie biriikte Ara 
1940’ta Vietnam’a dönen Ho Chi Minh, devrimci bir üs oluşturmak için seçtiği Çin smınnd; 
Cao Bang’da propaganda ve örgütlenme çalışmalannı başlattı. Phung Chi Kien, Vu Anh, Pha 
Van Dong ve Vo Nguyen Giap’la birlikte Cao Rang yakınında, Çin Kızılordusu'nun bir eğitin 
kampını oluşturan Ho Chi Minh, kırk kişilik bir grubu bizzat eğiterek Cao Bang bölgesine 
gönderdi.

8. Plenum 10-19 Mayıs 1941 tarihleri arasında Cao Bang’m Pac Bo köyünde toplandı. Ho 
Chi Minh’in Komintem temsilcisi olarak kaöldığı Plenum’da Vietnam kurtuluş mücadelesine 
damgasını vuracak örgütün, Vietnam Doc Lap Dong Minb’in̂  (Viet Minh) kuruluşuna karar 
verildi. Cuu Quoc (ulusal kurtuluş) ön ekiyle adlandınlan bir dizi kitle örgütü de kurulmuşt 
Ulusal Kurtuluş İşçi Birliği, Ulusal kurtuluş Köylü Birliği, Ulusal Kurtuluş Gençlik Birliği, Ulusal 
Kurtuluş Kadınlar Birliği, Ulusal Kurtuluş Eski Halklar Birliği, Ulusal Kurtuluş Asker Birliği, Ulu: 
Kurtuluş Rahipler Birliği vb. İki yıl sonra bunlara, aydınlar için kurulan Ulusal Kurtuluş Kültü 
Örgütü ve sömürgeci orduda görev yapan Vietnamlılar için kurulan Ulusal Kurtuluş Askerî 
Birliği eklendi. Aynca Viet Minh adına Viet Nam Doc Lap (Bağımsız Vietnam) adh bir 
gazetenin yayınına da başlandı. 4 Ekim 1942’de ise Kwangsi eyaleti askerî valisi General 
Zhang Fagui’nin himayesi alanda biraraya gelen Vietnamh Milliyetçiler, Viet Nam Cach Menfi 
Dong Minh Hoi (Vietnam Devrimci Birliği) adında bir örgüt kurdular. Örgütün kuruculan 
arasında, 1933’den bu yana Çin’de sürgünde faaliyet gösteren VNQDD de bulunuyordu. 
Çinliler, Dong Minh Hoi’ye bir ay içinde 100.000 Çin dolan yardım etmişlerdi.

Viet Minh’in kuruluşunun ardından Ho Chi Minh 6 Haziran 1941 tarihli ünlü “Yurtdışından 
mektup”unu yayınladı. Bu sırada Viet Minh’in örgütlenmesi için Kızıl İrmak Deltası ve Çin' 
sınmndaki dağlı kabileler arasında hızla genişleyen Ulusal Kurtuluş Birlikleri ortaya çıktı.



Bunlar, her köyde bir ikili iktidar yaratıyor ve resmî yöneticileri kısa sürede denetimi altına 
alıyordu. Daha başlangıçtan itibaren Viet Minh yalnızca askerî bir örgüt olarak kalmadı, evlilik 
kaydı, toprak anlaşmazlıklarının çözümü gibi kamu görevlerini de üstlenen bir öz yönetim 
organı olarak gelişti.

Ho Chi Minh 1942 yazında Viet Minh adına Jiang Gaishek’le görüşmek, Japonlara karşı 
desteğini kazanmak ve ÇKP ve Moskova ile bağlantı kurmak amacıyla Çin’e gitti. Ancak, 
zaferden sonra Kuzey Vietnam’m Çin vesayeti altına girmesi konusunda Roosevelt ile anlaşan 
Jiang’ın emriyle Zhang Fagui tarahndan Kwangsi’de tutuklandı. Dong Minh Hoi’nin 
başına geçirilen Nguyen Hai Tinh’in uğradığı başarısızlıklar karşısında hapisteki adamla 
uzlaşmak Jiang’a daha akılcı gibi görünmeye başlayınca, Viet Minh’in Dong Minh Hoi’ye üye 
olmasını kabul etmesi karşılığında Ho, 16 Eylül 1943’te serbest bırakılarak Dong Minh Hoi’nin 
başına getirildi. Ancak ala ay sonra bu görevden alınınca iki örgüt arasındaki ilişki de sona 
erdi. Viet Minh’in ayrılması Dong Minh Hoi’nin kısa bir sürede eriyip gitmesine neden oldu.

Ancak Çinliler, Vietnam sahnesini terketmek niyetinde değildiler. Mart 1944’de Zhang Fagui,
Lie Chen bir Vietnam Hareketleri Kongresi topladı. Milliyetçi gruplar adına Nguyen Hai Than, 
Bo Xuan Luat, Vu Hong Khanh, Truong Boi Cong, Nghiem Ke To, Nguyen Tuon Tam 
(bağımsızlıktan sonra kurulan ilk koalisyon hükümetinin dışişleri bakanı) gibi isimlerin 
katıldığı kongrede Viet Minh adına Ho Chi Minh ve Pham Van Dong bulunuyordu. Kongre, 
Truong Boi Cong başkanlığında geçici bir hükümetin kurulmasıyla sonuçlandı, Viet Minh 
hükümette azınlık durumundaydı. Ancak ülke içerisinde etkin olarak çalışabilen tek örgüt 
oluşu sayesinde. Lieu Çeu hükümetinden çok daha güçlü bir konumu elinde tutuyordu.

Thoi Co

1941-44 arasında kuzeyden güneye doğru ilerleyen Giap’ın küçük gerilla kuvveti sayısal olarak 
büyük bir araş göstermemekle birlikte kuzey bölgesinde oldukça büyük bir prestij sağladı. 
Ancak sömürgecilerin 1944’te Viet Minh kuvvetlerine karşı giriştikleri operasyon tam bir 
kıyıma dönüştü. Daha sonra ABD işgali sırasında görülecek olan “stratejik köycükler”in ilk 
ömekleri de bu dönemde ortaya çıktı. Köyler basılıp yakılıyor, üzerlerinde devrimci yayın 
bulunanlar hemen orada idam ediliyor, köylüleri daha kolay denetlemek için toplama 
kamplan kuruluyordu. Viet Minh, yükselen terör dalgası karşısında küçük gruplara ayrılarak 
Teröre Karşı Gönüllü Komiteleri oluşturdu. Bu komiteler tarafından örgütlendirilen yerel 
müfrezeler, muhbirleri öldürüp devriyelere baskınlar düzenliyordu.

Gerilla Savaşı’nm geniş bir bölgeye yayılarak ulusun büyük kitlesini harekete geçirmiş 
olmamasına karşın, Sovyet Kızılordusunun Berlin’e girişi. Müttefik Kuvvetlerin Baa Avrupa’dan 
Almanya idlerine doğru ilerlemeleri, Pasifik savaşı’nın da sonunun geldiğine işaret ediyordu.
Öte yandan ABD, Pasifik’teki konumlarını güçlendirmek amacıyla Güney Doğu Asya’daki gerilla 
hareketlerini ve Çin’i desteklemeye başlamıştı. Temmuz 1944 sonunda toplanan Viet Minh 
konferansı. Kuzey Vietnam’da silahlı bir ayaklanmanın başlatılması amacıyla gerilla savaşına 
girişilmesi kararını aldı. Bu sırada ülkeye dönen Ho Chi Minh, Eyalet Komitesinin kararının 
bütün ülke ölçeğindeki şartlan gözönüne almadığı, yerel durumlardan hareket ettiği, bu 
nedenle de uygulanabilir olmadığını savunarak karan iptal ettirdi. Silahh ayaklanma taktiği.

1960’da Güney Vietnam’da kurulan Ulusal Kurtuluş 
Cephesi baştan İtibaren köylüler arasında önemli 
ölçüde desteğe sahip oldu. Amerikan propagandası ve 
resmî iddiaların aksine, köylüler arasında destek 
bulamayan, kullandığı terör yöntemleri sayesinde 
ayakta duran Kurtuluş Cephesi ve onun gerillalan 
değil, Viet Minh tarafından gerçekleştirilen reformlan 
teker teker geriye alan Diem yönetiminin kendisiydi. 
1961 sonlarında Ulusal Kurtuluş Cephesi Güney 
Vietnam’ın büyük kısmında kontrolü eline geçirmişti. 
Kırsal alanda gerçekleştirdiği ekonomik ve sosyal 
reformlar, özellikle de toprak reformu sayesinde 
köylülerin hayatında önemli değişiklikler meydana 
gelmiş, 1964 sonunda Güney Vietnam’daki ekilebilir 
toprakların üçte birinden fazlası topraksız köylülere 
dağıtılmıştı. Eğitim kampanyalan ve yerel idari 
kararlara katılımın sağlanması köylülerin kendilerine 
güvenlerini artırmış, hayatlarının daha iyiye doğru 
değişebileceği yönündeki inançlarını güçlendirmişti. 
Halkın desteğiyle güçlenen Ulusal Kurtuluş Ordusu 
askerleri. Amerikan birliklerine ve Güney Vietnam 
Ordusu’na karşı yürüttükleri mücadelede ele 
geçirebilecekleri her türiü araç ve gereçten 
yararlanma konusunda ustalaştılar. Soldaki fotoğrafta 
görülen Mekong Deltasındaki birlik gibi ulaşım aracı 
olarak ilkel sandallar kullandılar, silah açıklarını 
Amerikalılardan ele geçirdikleri silahlarla kapatmaya 
çalıştılar. Güney Vietnam’da etkin siyasi güçler olarak 
örgütlenen üç dinî mezhep, Cao Dal, Hoa Hao ve 
Binh Zuyen Fransızlara karşı mücadelede önemli bir 
rol oynadı. I. Dünya Savaşı’nm hemen ardından 
kurulan Cao Dal mezhebinin 1.5 milyon civarında 
taraftan vardı. Vere/ Budizm, Hıristiyanlık, Hinduizm 
ve çeşitli ruhsal inanışların b ir karışımı olan Cao 
Daicılık, Roma Katolik Kilisesini örnek alan bir 
örgütlenmeye sahipti. Cao Daicılığın politik niteliğinin 
en açık ifadesi, Victor Hugo’nun Cao Dai dininin 
azizleri arasında sayılmasında görülebilir. 1930’lu yıllar 
boyunca Cao Dai hareketi, aktif b ir milliyetçi rol 
oynadı. Kendi milislerini örgütleyen Cao Daicılar, 
Fransızlara karşı yaygın askeri eylemlere girişirlerken. 
Sömürge Meclisinde de etkinlik gösteriyoriardı. 
1930’lann sonuna doğru, Budist rahip Huynh Phu So 
tarafından başlatılan geleneksel Budizmde reform 
hareketi, kısa sürede yaygınlık kazandı. Huynh Phu 
So’nun taraftarlan, hareketin başladığı köyün adından 
dolayı Hoa Hao adını aldılar. Üstte, silahlı kadın 
savaşçılan görülen Hoa Hao biriikleri, daha çok 
Kampuçya sınırında üslenerek Fransızlara karşı güçlü 
saldırılar düzenlediler. 1945’e doğru 20 bin kişilik bir 
ordulan vardı. Taraftarlarının sayısı 1965’de bir 
milyona ulaşmıştı. Binh Zuyen mezhehi ise, Cholon’un 
güneyindeki bataklık arazide üsleniyordu. 1945-46 
yıllarında Viet Minh 7e Işbiriiği yapan Binh Zuyen,
1954’de Güney Vietnam devlet aygıtının çürümüşlüğü 
karşısında b ir tür halk polisliği yapmaya başlayınca 
Ngo Dinh Diem tarafından şiddet kullanılarak ezildi.
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Çin Hindi'ndeki Fransız sömürge yönetimi, gelenel(sel 
ve yerel hayat tarzını altüst ederek, çoğunluğu köylü 

olan halktan tamamen kopuk garip b ir toplum yarattı. 
1887’de kurulan Çin Hindi Birliği’ndeki Fransız 

sömürge yönetimi, Paris’teki sömürgeler bakanlığına 
bağlı bir genel valinin elindeydi. Annam ve Tonkin’de 

görünüşte bir Vietnam denetimi var gibi idiyse de 
Fransız otoritesi, her yerde ve bütün idari hiyerarşi 

düzeylerine sızmıştı. Özellikle Cochinchina’da denetim, 
ilçe hatta köy düzeyine kadar ulaşıyordu. Sivil 

idarenin yürütme ve yargı güçleri arasındaki ayrıma 
dayalı yapısı, yerel önderlerin zabıta ve yargı 

görevlerinin ellerinden alınarak, Fransız zabıta ve 
yargıçlarına devredilmesine hizmet ediyordu, 

Cochinchina’daki mandarinler bütün inisiyatif ve 
sorumluluklarını ellerinden kaçırarak yalnızca ikinci 

derecedeki görevlerde tutunabildiler. Yetkilerini 
yitirmeleri kadar, Konfiçyüsçü kültürün yerini Batı 
eğitimine bırakmış olması da Fransızlarla işbirliği 

yapan mandarinlerin yozlaşarak, halkın gözündeki 
saygınlıklarını yitirmelerine yol açtı. Resimde işgalci 
Fransızların yerli halk arasından devşirdiği muhafız 

bölüğü ellerinde Fransız bayraklarıyla resmi geçit 
yaparken görünüyor. Mandarinler, Fransız askerî 

yetkilisinin gerisinde geçidi izliyorlar Sık sık 
tekrarlanan bu sahneler, Fransa’ya yandaş 

kazandırmaktan çok milliyetçi tepkilerin gelişmesine 
yol açacak, sömürgecilikle birlikte gelişen anti- 

sömürgeci milliyetçilik Vietnam’ın sonraki yüzyılının 
siyasal çehresini belirleyecekti.

daha geniş kapsamh bir poUtik anaUz üzerinden tartışüıyordu. Viet Minh’in 6 Ağustos 1944’te 
yayınladığı politik bildiride: “Silahh halk ayaklanması, II. Dünya Savaşı sonunda De 
Gaullecülerle Fransız faşisderi arasındaki çatışmanın derinleştiği, Fransız-Japon faşistlerinin 
Demokratik Güçlere karşı mücadeleye giriştiği zaman Büyük Britanya, ABD ve Çin’in Çin 
Hindi’ne müdahalesi sırasında gerçekleşecektir. (...) O zaman Çin Hindinde bir kargaşahk 
başlayacak, artık ortada iktidar diye bir şey bulunmayacağı için iktidara el koymamıza gerek 
bile kalmayacak... Düşmanlarımız birbirleriyle çatışmaya girip güçten düştüklerinde devrimci 
ordunun önünde hiçbir engel bulunmayacak” deniliyordu.

Ağustos Devlimi
9 Mart 1945’te, gerilla hareketini temizlemek için kuzeye doğru yola çıkmak üzere Hanoi’de 
toplanan Fransız ordusu Japon birlikleri tarafından dağıtıldı ve Çin Hindinde sömürge 
yönetiminde görevli tüm Fransızlar Japonlarca yakalanarak hapse atıldı. Japonlar varlığıyla 
yokluğu arasında pek bir fark olmayan imparator Bao Dai’nin ağzından Vietnam’ın 
bağımsızlığını ilan ettiler.

24 Mart 1945’te yeni Fransız Hükümeti Çin Hindi programını açıkladı: Çin Hindindeki beş 
“ülke”. Tonkin, Annam, Cochinchina, Kampuçya ve Laos arasında bir Çin Hindi Federasyonu. 
29 Mart 1945’te Kwming’de OSS (ClA’den önceki ABD gizli servisi) yetkilisi Albay Helliwell 
ile görüşen Ho Chi Minh, silah, teçhizat ve tıbbî yardım karşılığında ABD ajanlarının 
devrimcilerin denetimi altında bulunan bölgelere serbestçe girip çıkması ve verilen silahlann 
Fransızlara karşı kullanılmaması koşulunu kabul etti. Öte yandan Giap’ın Silahlı Propaganda 
Birliği ile Su Van Tan’ın kuvvetleri güneye doğru ilerliyor, geçtiği her yerde devrimci halk 
komiteleri kuruyor, Fransızlan ve Japonlan silahsızlandırarak teslim olan Fransız askerlerine, 
Japonlara karşı birlikte savaşma teklifi yapıyordu. 4 Haziran 1945’te Ho Chi Minh gerilla 
gruplarının birleştirilerek Ulusal Kurtuluş Ordusu kurulması ve devrimcilerin denetimi altında 
bulunan altı bölgenin tek bir “Kurtanimış Bölge” halinde birleştirilmesi emrini verdi.

Temmuz 1945’te Fransızlarla anlaşmak için yapılan son öneri de geri çevrildi. Bunun üzerine



Ulusal Parti Konferansı’nın ve olağanüstü bir Halk Temsilcileri Kongresi’nin Temmuz sonunda 
toplanması için çalışmalara başlanıldı. Tran Tao’da Vietnam Moi (Yeni Vietnam) Halk 
Temsilcileri Kongresi ancak, Japonlar teslim olduktan üç gün sonra 16 Ağustos 1945’te 
toplanabildi. Azınlıklar ve Viet Minh dışındaki milliyetçi gruplann da temsil edildiği Kongreye 
60 temsilci katıldı. “Vietnam Ulusal Kurtuluş Komitesi” kuruldu. “Müttefikler gelmeden iktidan 
Japon faşisderin elinden alma” karan çıkanlıp tüm halk silahlı ayaklanmaya çağnidı. Aynı 
gün Ulusal Kurtuluş Ordusu Tan Trao’dan aynlarak Hanoi’ye yürüyüşe geçti. 17 Ağustos günü 
Memurlar Birliği genel grev ilan etti. Akşama doğru belediye tiyatrosunun önünde toplanan 
onbinlerce Vietnamlı, imparatorluk bayrağının yanma Viet Minh'in san yıldızlı kızıl bayrağını 
asnlar. Gösteriler 18 Ağustos günü de sürdü. 19 Ağustos’u bağlayan gece kentte Fransu avı 
başladı, resmî olmayan rakamlara göre onun üzerinde Fransız öldürüldü. Bu arada Viet Minh’e 
bağh gruplar Çin Hindi Muhafız Kıtasını silahsızlandınp kamu binalannı ele geçirdiler. 
İmparatorluk başkenti Hue üç gün sonra Viet Minh’in denetimi altındaydı. 25 Ağustos günü 
Viet Minh temsilcisini kabul eden Bao Dai kendiliğinden tahttan çekildiğini açıkladı ve 
ardından 30 Ağustos’ta “Yaşasın Bağımsız Vietnam! Yaşasın Demokratik Cumhuriyetimiz!” 
sözleriyle biten bir bildiri yayınlayarak, tacını, kılıcını ve diğer imparatorluk simgelerini Viet 
Minh temsilcilerine teslim etti.

Güneyde Devrim Süreci

Ülkenin kuzeyinde komünisrierin önderliğinde bir toplumsal devrimle birUkte gelişen Ağustos 
Devrimi, güneyinde farklı bir rota izliyordu. Viet Minh ve komünistler oldukça zayıf kalmıştı. 
Fransız aleyhtan örgüderin tümü 14 Ağustos’ta bir araya gelerek Mat Tran Quoc Gia Thong 
Nhat’yi (Birleşik Ulusal Cephe) kurdular. Cephe’de Çin Hindi Komünist Partisi ve Viet Minh 
üyeleri azınlıktaydılar. Cao Dai ve Hoa Hao gibi mezhepler, Vietnam Bağımsızlık Partisi Viet 
Nam Quoc Gio Doc Lap Dang (Vietnam Bağımsızlık Partisi), Thank Nien Tien Phong (Genç 
Öncü) ve Troçkist Tranh Dau (Mücadele) grubu Cephe’nin belli başlı örgütleriydiler.

29 Ağustos’ta, Vietnam’ın tümünü temsil eden ilk geçici hükümette Ulusal Kurtuluş 
Komitesinden sekiz, Güney Vietnam Cumhuriyeti Geçici yürütme Komitesi’nden bir kişi yer 
almış, geri kalan yedi bakanlığa üç demokrat, iki partisiz, bir katolik ve bir komünist 
getirilmişti. Kritik bakanlıklardan Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı (Ho Chi Minh), İçişleri 
(Vo Nguyen Giap), Ulusal Savunma (Chu Van Tan) komünistler tarafından üstlenilirken.
Adalet Bakanlığı (Vu Trog Khank) ve Eğitim Bakanlığına (Vu Dinh Hoe) demokradar 
getirilmişti.

Vo Nguyen Giap’ın askerî yeteneği, onu Ho Chi Minh ile birlikte Vietnam direnişinin askerî beyni haline getirdi. 
1950 yılında onikişer binlik iki birliği yöneten Giap, 1953’te köylülerden oluşan 125 bin kişilik b ir milis kuvveti 
oluşturmayı başarmış ve bu orduyla 1954’te sömürgeci Fransız’lan büyük b ir bozguna uğratmıştı. G iap’ın gerilla 
taktikleri karşısında şaşkına dönen Fransızlar, mevcutlarının 152 bine çıkartılmasına ve ABD yardımlarına rağmen, 
“köylü denizi içindeki balıklar”  diye niteledikleri gerillalara karşı çaresiz kalıyorlardı. Örgütçülüğü ve askerî 
yeteneğiyle savaşı yönlendiren Giap, resimde de görüldüğü gibi, yönettiği gerillalara hitaben sık sık ateşli 
konuşmalar yaparak, onlan askerî ve politik açıdan biçimlendiriyordu. Bütün bu olup bitenler. Amerikan 
kuvvetlerine karşı verilen savaşta da t>enzer biçimde yaşandı ve Giap’a Amerikalılarca “ çağın asi generali”  adı takıldı.

Kuzey Vietnam Başbakanı Pham Van Dong,
1930’tarda Le Due Tho ile birlikte yıllarca hapiste 
yatmış, Poulo Condore adasındaki tutukluluk boyunca 
soğuğa, aşın sıcağa, rutubete ve hastalıklara 
dayanarak yeraltı hücrelerinde kalmıştı. Yine de, 
birbirlerine edebi ve bilimsel konularla yabancı diller 
öğreterek, hatta el işi kostümlerle bir Moliere 
komedisi oynayarak morallerini yüksek tutmayı 
başarmışlardı... Bütün hayatı savaş ve mücadele 
içinde geçen Pham Van Dong, başbakanı olduğu 
savaş sonrası Vietnam'ının ekonomik sorunlarından 
yılmıştı: “ Sonunda Amerika’yı defettik. Şimdi de 
ekonomik problemlerle başımız dertte. Yeteri kadar 
yiyeceğimiz yok, yoksul ve gelişmemiş b ir ülkeyiz. 
Biliyorsunuz, b ir savaşı sürdürmek ve düşmana karşı 
mücadele etmek basit, b ir ülkeyi yönetmekse güç.”  
Ekonomideki handikaplarına, Ç in’le çıkan sorunlar ve 
ABD He olan gerilim eklenince, Vietnam’ın SSCB 
yörüngesine girmesi kaçınılmaz oldu. Pham Van 
Dong, Ç in’i kastederek, “ Büyük bir dosta yaslanmak 
Vietnam için her zaman büyük bir felaket olmuştur”  
demişti, ama bu sözler Sovyetier Birliği için de 
geçerli olabilirdi.
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Viet Minh direnişini bastırmak amacıyla, Güney 
Vietnam hükümetince halka karşı uygulanan sistemli 

baskılar, başlangıçta gözdağı vermek için dayak atma, 
zorla askere alma, toplu tutuklamalar ve militanlara 
verilen şiddetli cezalardan ibaretti. ABD’nin uydusu 
olan Ngo Dinh Diem hükümetinin temel politikası. 

Güney Vietnam'ı anti-komünist blokta tutmayı ve bu 
hedefi engelleyebilecek her grubu ezmeyi amaçlıyordu. 

Diem yönetimine gerektiği kadar sadık görünmeyen 
çeşitli dinî mezheplere uygulanan baskı, esas olarak, 

resmi politikası bağımsız ve tarafsız bir Vietnam 
kurmak olan, komünistlerin çoğunluğu oluşturmadığı 

Viet Minh hareketine yönelikti. Direniş arttıkça baskı 
bir devlet terörüne dönüştü: 350 bin kişi siyasi suçlu 

olarak tutuklandı, çok daha fazla sayıda köylü de 
toplama kamplarına dolduruldu. 350 bin siyasi 

tutukluya yapılan işkenceler o sıralar Batı basınında 
ve komünist sempatizanı olarak nitelenmekten çekinen 
barış kuruluşlarında gerektiği kadar yankı bulamadıysa 

da, sonralan tarafsız gözlemciler tarafından 
belgelenerek doğrulanmıştır. B. Russell ve R.D. 
Stetler tarafından hazırlanan “ Vietnam'da Savaş 

Suçları”  adlı çalışmada, Güney Vietnam'da devlet 
eliyle 160 bin kişinin öldürüldüğü ve 700 bin 

kadarının da sakat bırakıldığı bildirilmektedir. Büyük 
çoğunluğu Viet Minh 7 destekleyen köylüler, iki ateş 

arasında kalmıştı: Bir yandan, devlet görevlilerini 
olduğu kadar köylüler arasındaki muhbirleri ve 

hükümet yandaşlarını da “ devrimci şiddet”  
uygulayarak cezalandıran direnişçiler, öte yandan 

başkaldırıyı sindirmek amacıyla sistematik b ir işkence 
ve imha politikası uygulayan hükümet... Halka karşı 

ilan edilmemiş b ir savaşı başlatan ABD ile Diem 
hükümetinin Viet Minh tehlikesini bertaraf etmek 

amacıyla bulduğu çözümlerden biri de, gerillalarla 
köylüler arasında yiyecek ve insangücü açısından 

kurulan organik bağı koparmak için “ stratejik küçük 
köyler”  kurmaktı. Resmt ağızdan Viet Minh saldırılannı 

engellemek ve köylüleri korumak amacıyla 
oluşturulduğu söylenen stratejik köyler, aslında dikenli 

tel ve hendeklerle çevrili birer hapisane ya da 
toplama kampıydı. 1963’te bu köylerde köpekli 

bekçiler tarafından gözaltında tutulan köylülerin sayısı 
tahminen 7 milyonu geçmişti (ülke nüfusunun yüzde 
65'i) ve hepsi de, 1963 ortalarında sayılan 300 bini 

bulan gizli polis denetiminde zorla çalıştırılıyordu. 
Stratejik köy adı verilen ve 15 milyon insanı 

kapsayacak şekilde planlanan toplama kamplan, tarih 
boyunca bir hükümetin kendi halkını imha etmek 

üzere düzenlediği ilk geniş çaplı programdı. Bu süre 
boyunca, köylülere karşı girişilen terör, sonradan 

ABD’nin gizli savaşı olarak adlandırıldı; Viet Minh 
hastanelerini bombalayan Güney Vietnam uçaklarını 

ABD’li pilotlar kullanıyordu, 1962 yılı içinde, stratejik 
küçük köyler haricindeki köylere 50 bini aşkın hava 
saldırısında bulunulmuş, kimyasal silahların yamsıra 
napalm bombalarının da kullanıldığı bu saldırılarda

1.400 köy yok edilmişti... Dikta rejimi köylüleri 
yıldırmak amacıyla, çocuklannı düşürene kadar gebe 

kadınlan dövüp, böylelikle “ b ir Viet Minh7 daha 
doğmadan yok etmek” , gerillalara katılmak üzere 
stratejik köylerden kaçan gençlerin ana-babalarını 
katletmek, kocalan Kuzey’de örgütlenen kadınlan 

boşanmaya mecbur edip zorla başkalarıyla 
evlendirmek, kabul etmeyenlere tecavüz etmek, Viet 

Minh7/ olduğuna dair en ufak b ir şüphe uyandıran ' 
herkesi kurşuna dizmek gibi vahşi eylemleri gündelik 

hayatın sıradan olaylan haline getirmişti. Güney 
Vietnam Kurtuluş Kızıl Haçı, Güney Vietnam Kadınlar 

Birliği ve Vietnam Demol<rat Partisi’nm birbirleriyle 
çelişmeyen resmî raporlarına göre 1963’e kadarki 

bilanço şöyleydi: 160 bin ölü, işkencede sakatlanmış 
700 bin kişi, 460 bin tutuklu, ırzına geçilen 31 bin 

kadın, bağırsakian deşilen ya da ciğerleri canlı canlı 
sökülen 3 bin kişi, yakılan 4 bin kişi, 16 bin toplama 
kampı, sadece Poulo Condore adasında tecrit edilmiş 

300 bin tutuklu, 1964’ün Ocak-Mart aylan arasında 
saldırıya uğrayan 46 köyde kimyasal silahlarla 

zehirlenen 20 bin kişi...

2 Eylül 1945 günü Ho Chi Minh, Hanoi’deki Ba Dinh Alam’nda yanm milyon kişi önünde 
Bağımsızlık Bildirisi'ni okuyor, Vietnam böylece Asya’daki sömürge zincirini parçalayan ilk ülke 
oluyordu.

Bağımsızlık İçin Diplomasi

2 Eylül 1945’te Hanoi, Ba Dinh Alam’nda ilan edilen Bağımsız Demokratik Cumhuriyet, 
Müttefikleri bir oldu bittiyle karşı karşıya bırakmış, Çin Hindi için kurulan hayallerin orta 
yerinde patlayıvermişti. Çin, Fransa ve ABD, Sömürge sisteminde açılan gediğin kapatılması 
için içteki muhalefeti harekete geçirme yollannı ararken Ho Chi Minh, “Köylüleri, toprak 
ağalannın topraklanna elkoymaya kışkırtan herkes derhal ve acımasızca cezalandınlacaktır. 
Henüz tanm sorununu çözecek Komünist bir devrimi gerçekleştirebilmiş değiliz. Hükümetimiz 
yalnızca demokratik bir hükümettir. Bu nedenle böylesi görevleri üstlenemez. Yineliyorum, 
hükümetimiz, şu an Komünistler iktidarda olsa da, buıjuva-demokratik bir hükümettir” 
diyordu. Öte yandan Guomindang desteğindeki VNQDD, geçici hükümeti tanımayı reddetmiş v 
sabotajlara girişmişti. Torçkist Tranh Dau (Mücadele) grubu ise Viet Minh hükümetinin “ağır 
kanlı ve tavizkâr” tutumlanndan hareketle, Çin Hindi Komünist Partisi’ni devrimi kesintiye 
uğratmak, sömürgeciler ve mülk sahibi sınıflarla uzlaşmakla suçluyor, özellikle güneyde 
Fransızlara ve buıjuvaziye karşı kısa zamanda şiddet patlamalanna yol açan kitlesel eylemler 
örgütlûyordu. Çin Hindi Komünist Partisi ise Müttefikler arasındaki çelişkilerden ve Vietnam 
orta sınıfının politik zayıflığından yararlanarak iktidannı daha yumuşak bir biçimde güvence 
altına almanın yollannı anyordu. Bu koşullar altında daha iktidann ilk günlerinde Viet 
Minh’in geliştirdiği reformlar, toplumun işbirlikçiler dışındaki bütün kesimlerinin üzerinde tam 
bir ittifak oluşturduğu şeylerdi. Afyon, tuz ve alkol tekeli kaldınimış, toprak kiralan ve faiz 
orankn düşürülmüş, sömürgecilerin ve işbirlikçilerinin topraklanna el konularak yoksul 
köylülere dağıtılmıştı. Açlık sorununa çözüm bulmak için ekili alanlan çoğaltmak ve kısa 
sürede ürün veren türlere yönelmeyi esas alan bir tanm reformu programı uygulanırken, 
yiyecek bağışı kampanyası açmak, pirinç ve mısırdan alkol çıkarmayı yasaklamak gibi 
önlemlerin yanında on günde bir ulusça oruç tutmak gibi yan-dinsel yöntemler bile 
kullanılıyordu. Cehaletle savaş bir aydın seferberliği haline getirilmiş, sekiz yaşından büyük 
tüm Vietnamlılann bir yıl içinde okuma yazma öğrenmeleri zorunluğu konulmuştu. Pazara 
giden köylüler bile kent girişlerinde durdurulup hemen orada kendilerine ders veriliyordu.

8 Eylül 1945’te, 23 Aralık’ta genel seçimlere gidilmesi karan alındı. Dört gün sonra yani 12 
Eylül 1945’de Guomindang birlikleri, 13 Eylül’de General Douglas Gracey’in komutasındaki 14. 
Orduya bağlı 20. Hint Alayı Saygon’a girdi. Viet Minh’in 17 Eylül’de, İngiliz-Fransız işbirliğini 
protesto etmek amacıyla bir dizi özel grev için çağnda bulunması üzerine, sıkıyönetim ilan 
edildi. 23 Eylül sabahı bir Fransız birliği Gracey’in izniyle Viet Minh Komitesinin elindeki 
resmî binalan ele geçirdi. Tüm Komite üyeleri tutaklandı ve hükümet binasına Fransız bayraj 
çekildi. İki gün boyunca Saygon sokaklannı işgal eden Fransız birlikleri, saldınya geçti.
Halkın tepkisi oldukça hızlı ve sert bir biçimde geUşti. Bütün cadde ve sokaklarda barikadar



* ^ kA ^  *>!■ İlli

. 0  U | ,  moan 

4 Î  C /«cflR«/(W 6 OAT /  ^

Vietnam halkının uluslararası destekle birlikte, ABD 
işgalcilerini ve onların yerli müttefiklerini yoketmesini 
resmeden çağdaş anonim bir Vietnam afişi (solda). 
Vietnam halkının ABD işgali ve Güneydeki gerici 
askerî diktatörlüğe karşı mücadelesini yönlendiren 
Vietnam Ulusal Kurtuluş Cephesi ve Vietnam Halk 
Ordusu, direnişin birbirinin içine geçmiş olan askerî 
ve siyasal aygıtlarıydı. Vietnam Halk Ordusu, üç tür 
askerî güçten oluşuyordu: Yerel öz-savunma 
gerillalarının görevi, kendi köylerini savunmak, 
çevredeki düşman kuvvetlerini hareketsiz hale 
getirmek, düşman saflarında ikna ve propaganda 
çalışmaları yürütmekti. Öz-savunma birliklerindeki 
askerler sürekli değil kısmi görevler üstleniyorlar, 
kalan zamanlarda üretime katılıyorlardı. Bu yüzden 
ABD işgali sırasında çalışan her Vietnam köylüsü 
muhtemel b ir HO savaşçısı olarak görülüyordu. Öz- 
savunma birlikleri, yalnızca silahlarla değil, yerel, 
doğal koşullan düşmana karşı kullanarak savunma 
görevlerini yerine getiriyorlar, örneğin arılan saldırgan 
hale getirip, düşman üzerine salıyor, haşlanmış 
fasulye tanelerine iğne batırarak düşman askerlerinin 
yatarken çıkardıklan botlarmının içine atıyor bazen 
bütün b ir bölüğü hareketsiz hale getiriyorlardı.
Bölgesel birlikler, öz-savunma gerillalarından çok daha 
iyi silahlanmış sürekli askerlerdi. Görevleri, b ir ya da 
birkaç bölgede, düşman güçleri ile uğraşmak, üsleri 
kuşatmak ve karakollara saldırmaktı. Düzenli ordu ise, 
düşmanın hareketli muharip birlikleri ile savaşarak, 
başlıca düşman birliklerine saldırmakla görevliydi. 
Neredeyse tümü köylülerden oluşan Vietnam Halk 
Ordusu, çarpışmada olmadığı zamanlar toprak ekip 
biçerek, halka yardımcı olduğu kadar kendi yiyeceğini 
de üretiyor, öte yandan gündelik hayatta olduğu 
kadar askerî harekatların kararlaştırılması ve 
uygulanmasında da demokratik b ir düzen içinde 
yaşıyor ve savaşıyordu. Bütün bunlar yozlaşma, rüşvet 
ve baskmın birlikte hüküm sürdüğü Güney ordulan 
karşısında Halk Ordusuna yalnızca askerî değil, moral 
ve siyasal avantajlar da sağladı. A. Viet’in afişi (altta) 
Güney halkının Amerikan bombardımanı karşısındaki 
çaresizliğinin yanısıra, bilenmiş kararlılığını simgeliyor
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kuruldu. Ingiliz ve Fransız karakollan kordon altına alındı. Önemli binalar yakıldı. 22-24  
Eylül gecelerinde Saygon limanına gerilla saldınlan düzenlendi. 25 Eylül günü Fransızlann 
hükümet darbesine karşı yollara dökülen Saygon halkı alış-veriş merkezlerini sardı. Kentte 
elektrikler ve sular kesildi. Ancak Fransızlar kısa sürede kent merkezini geri aldılar. Yoksul 
mahalleleri ise henüz ayaklanan halkın elinde bulunuyordu.

Ayaklanmada Viet Minh Komitesi’ne bağlı güçler, Genç Öncü, Kao Coycılar, Trokistlerin 
örgütlediği Halk Komiteleri ve hemen hemen tüm siyasal örgütlerin toparlanalsilen gruplan yer alıyorlardı.
25 Eylül’de Cite Herodia’nın varoşlannda 150 Fransız ve Avrupah sivil öldürüldü.

3 Ekim’de ilan edilen ateşkes sırasında İngiliz ve Japon birlikleri Saygon çevresinde stratejik 
noktalan ele geçirmeyi sürdürdüler. 5 Ekim’de Saygon’a gelen General Leclerc, amacının,
“düzeni yeniden sağlamak ve Fransız Birliği içerisinde güçlü bir Ç in. Hindi inşaa etmek” 
olduğunu açıkladı. Bir hafta sonra birlikleri, köyleri yakarak Saygon’un kuzey-dogusuna doğru 
ilerliyordu.

Viet Minh Komitesi’nin, tüm bu süre içinde görüşmelere başlamak için yaptı girişimler, 
çatışmanın seyri içinde sonuçsuz kaldığı gibi, Çin Hindi Komünist Partisi ile “sol” arasındaki 
gerilimi yükseltiyordu. Viet Minh hükümetine “eleştirel destek veren La Lutte (Mücadele) 
dergisi çevresinde örgüdenen Troçkisderin düzenlediği konferans Viet Minh Komitesi tarafından 
yasaklandı ve düzenleyicileri hapse atıldı. Üç hatfa sonra Annam eyaletinden Saygon’a gelirken 
yolda yakalanan Ta Thau, Yerel Halk Komitesince, savaş sırasında Japon ajanlığı yapmak 
suçundan yargılandı. “Suçsuz” bulunarak serbest bırakıldıktan sonra öldürüldü.

Viet Minh’in ılımlı bir çizgiyi koruma çabalanna karşm, kendiliğinden oluşan gerilla gruplan 
ortaya çıkmaya başlamıştı. Buna karşılık İngiliz baskısı da günden güne artıyordu. Viet Minh 
Komitesi artık görüşmeler yoluyla bir şey sağlanamayacağı kanısına vararak 13-14 Eylül 
günlerinde İngiliz karargahına karşı bir saldın düzenledi. Bir kısmı mızraklar ve zehirli oklarla
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ABD işgali sırasında gerçekleştirilen Tet saldırısı gibi, 
Fransız işgali sırasında da Dian Bien Phu 

muharebesi, Çin Hindi savaşının sonu bakımından 
tayin edici olmuştu. Fransız ressam Paul Colin'in bir 

afişi için yaptığı maketin (sağda) ifade ettiği gibi, 
Fransız ordusu, Dien Bien Phu'da bilmediği 

topraklarda, bilmediği ve tanımadığı b ir boşluk içinde, 
anayurtlarını savunmanın coşkusuyla savaşan Viet 

Minh güçleri karşısında yok olmuşlardı. Viet Minh'/n 
zaferi, yalnızca b ir askeri zafer değildi. Asyalı bir 

halk, yüzyıllar süren b ir boyun eğmenin ardmdan ilk 
kez, emperyalist b ir devleti kurallarını kendisinin 

koyduğu bir savaşta yenilgiye uğratıyor, kendi kaderini 
kendisi tayin etme hakkını elde ediyordu. Viet Minh’; 

özel olarak benimsemesi için çok fazla b ir nedeni 
olmamamsı gereken liberal Ingiliz filozof Bertrand 

Russel War and Atrocity in Vietnam adli kitabında 
Dien Bien Phu savaşının b ir değerlendirmesini şöyle 
yapmıştı: "Fransa Vietnam'a tanklar, uçaklar ve en 

yeni silahlarla donatılmış 400 bini aşkın asker 
yollamıştı. Birleşmiş Milletlerdeki Fransız delegesi 

Jules Moch, Fransız ordusunun kayıplarının 92 bin 
ölü ve 114 bin yaralı olduğunu açıklamıştır. Savaşın 

bedeli yedi milyar doların üzerindeydi. Bütün bunlara 
rağmen Fransız generalleri ne ordunun ne de paranın 

Vietnam halkının sırtını yere getirmeye yetmeyeceğini 
anlayamamışlardır." Ancak Fransa’nın savaştaki 

siyasal hatalarını tespit etmekte birbiriyle yarışan 
ABD'liler de Fransızlar gibi, Vietnam’ın kendi kaderini 

tayin hakkını tanımayı reddettiler ve bunun bedelini 
Fransızlar gibi, yüzbinlerce Amerikalının ve 

VietnamlInın ölümüne yol açarak ödediler. Aşağıda bir 
Vietnam afişinde lanetlenen Lyndon Johnson, ABD’yi 

Vietnam savaşının batağına sokan ilk başkandı. Ancak 
Vietnam halkı, ABD’ye de Fransa’ya karşı olduğu gibi 

topyekûn karşı koymakta tereddüt etmedi.

silahlandmlmış olan Vietnamlılar, İngiliz, Hint ve Gurkha birliklerinin Japonlarla birlikte 
yürüttükleri karşı saldın önünde tutunamayıp Saygon’u terketmek zorunda kaldılar. 8 Kasım’c 
Gracey’in Fransızlar ve Japonlarla desteklenmiş birUkleri, Loc Ninh, Tay Ninh, Saygon 
üçgeninde üslenmiş gerilla odaklanna karşı saldınya geçti. 2 haftadan daha kısa İJİr sürede 
sonuçlanan operasyonda 200 Viet Minh gerillası öldürüldü.

İngilizlerin denetimi altında Güney Vietnam’da Fransız sömürge yönetimi restore edilmeye 
girişihrken, kuzeyde seçim hazırhklan pek de doğal olmayan koşullar altında sürüyordu. 
Vietnam’ın kuzey sınırlanndan oldukça içerilere ilerleyen Guomindang birlikleri, “seçimlerin 
hazırlığa el vermeyecek kadar kısa bir süre içinde yapılacağını” öne sûren Dong Minh Hoi v 
VNQDD’in konumunu güçlendirmeye çalışıyordu. 18 Ocak’ta yapılan bir anlaşmayla seçimleriı 
6 Ocak 1946’ya ahnması kararlaştınidı. Ardından Viet Minh, meclisteki 400 sandalyeden 
70’ini, dört bakanlığı ve başkan yardımcılığını muhalefet partilerine ayırmayı, aynca İçişleri 
ve Ulusal Savunma Bakanlıklanna tarafsız kişileri getirmeyi kabul etti.

Bu arada 11 Kasım 1945’te Çin Hindi Komünist Partisinin Viet Minh’in ulusun tüm anti 
sömürgeci güçlerini kapsayabilmesi için kendisini feshettiğini açıklamış bulunuyordu. Yeni 
seçilen Ulusal Meclis, 2 Mart 1946’da toplandı. Kurulan “Ulusal Birlik ve Direniş Hükümeti”! 
meclisteki bütün partiler katılmışlardı. Aynca Ulusal Meclis bir “Yüksek Danışma Meclisi” 
oluşturarak artık Nguyen Vinh Thuy adım almış olan eski imparator Bao Dai’yi başına 
geçirdi.

6 Mart’ta Fransızlarla Vietnam hükümeti arasında izmalanan anlaşmaya göre Fransa Vietnam’ı, Frans 
Birliğine ve Çin Hindi Federasyonu’na bağlı, kendi hükümeti, parlamentosu, ordusu ve 
mâliyesi olan “özgür” bir devlet olarak tanıyor ve Tonkin, Cochinchina ve Annam’ın 
birleşmesi konusunda yapılacak bir referandumun sonucunu kabul ediyordu. Buna karşılık, 
Vietnam hükümeti, Çin birlikleriyle yer değiştirecek Fransız Ordusunu iyi karşılayacağını 
biliyordu. Ancak geçici bir uzlaşma olmasına karşın görünüşte, açıkça ulusal egemenliği



tehlikeye atmğı izlenimini yaratması yüzünden Hanoi sokakları anlaşmayı protesto eden ve Ho 
Chi Minh de içinde olmak üzere anlaşmayı imzalayan herkesi ihanede suçlayan kalabalıklarla 
doldu.

Ho Chi Minh’in anlaşmanın mantığını açıklayan, ikna edici konuşmasından sonra kideler 
sessizce Hanoi sokaklannda dağıldılar. 18 Mart 1946 günü Geneal Leclerc’in komutası 
akındaki Fransız askeri birlikleri tek el dahi silah atılmadan Hanoi’ya girdi. Altı gün sonra 
Ho Chi Minh Fransa’nın Çin Hindi temsilcisine Paris’te bir konferans toplanmasını kabul 
ettirdi. Fransa bağımsızlık sürecine vuracağı darbeyi güvence altına almak için 7 Haziran’da 
Cochinchina’da cumhuriyet ilan ettirdi. Tam bu sıralarda, 25 Mayıs 1946’da gizli Çin Hindi 
Komünist Partisi yeni ve daha geniş bir birleşik cephe kurma karan aldı; Hoi Lien Hiep Quoc 
Dan Viet Nam (Lien Viet- Viet Nam Halk Cephesi). Lien Viet, Demokratik Parti, Budist ve 
Katolik örgütleri, Dong Minh Hoi’nin muhalif gruplan ve Viet Minh’den iki ay sonra kurulmuş 
bulunan Vietnam Sosyalist Partisini içine alıyordu. Kısa bir süre sonra gerici unsurlann tasfiye 
edildiği VNQDD ve Dong Minh Hoi de Lien Viet’e katıldı. Böylece iç muhalefet önemli ölçüde 
nötralize edildi. Paris görüşmelerine giden Ho Chi Minh’in de eşlik ettiği Pham Van Dong 
başkanlığındaki Vietnam heyetinin görüşmeleri sırasında 1 Ağustos’da Güney Vietnam’da Dr. 
Thin başkanlığında bir kukla hükümet kurduruldu. Pham Van Dong, 9 Eylül gecesi 
görüşmeleri keserek Paris’ten Vietnam’a döndü. Ancak, Ho Chi Minh’in yaptığı son 
görüşmelerde 14 Temmuz’da bir modus vivendi (geçici çözüm yolu) imzalandı.

Fransız İstilası

Görüşmeler sürerken Viet Minh kuvvetleriyle Fransızlar arasında çıkan yerel çatışmalar 
genişleyerek 30 Eylül’e değin Cochinchina’yı etkisi altında tuttu. Fransızlann Haifpng 

; Limanında tek taraflı olarak bir gümrük bürosu kurmalan geçici anlaşmayı sona erdirdi. Lang 
I Son’da meydana gelen mevzi bir çatışmanın ardından 20 Kasım’da Haifong Limanına giren 

silah yüklü bir Çin yelkenlisini kontrol etmek isteyen Fransız askerlerine Vietnamlı bir 
koruma bölüğünün müdahalesi ile başlayan çatışma kısa sürede barikat savaşlanna dönüştü.
23 Kasım’da Çin mahallelerinde toplanan Vietnam birliklerinin mahalleleri derhal boşaltmalan 
emrinden üç saat sonra Fransız zırhlı birliklerinin saldınsına uğrayan mahallelerde güçlü bir 

I direniş gösterilince, deniz topçusunun destek ateşi mahalleleri yerle bir etmeye başladı. 6 bin 
Vietnamlı öldü. 19 Aralık gecesi Fransızlan Hanoi’dan söküp atmak için elektrik santralinin 
havaya uçurulması ile başlatılan saldın kısa sürede püskürtüldü. Şehri tümüyle denetimleri 
altına alan Fransızlar 20 Aralık günü hükümet konağını ele geçirilirken Kuzey Vietnam’ın 
her yöresi savaş alanı haline geliyordu. Fransız Ulusal Meclisindeki 182 komünist milletvekili 
ise oy birliğiyle General Leclerc ve sömürge birliklerine kutlanış mesajı gönderilmesini kabul 
ederlerken Ho Chi Minh yeniden dağ yollanna düşüyordu.

I. Çin Hindi Savaşı
Fransızlar Hanoi’yu ve ülke içlerine uzanan karayollannın denetimini ele geçirmişlerdi ama, 
kırlar Viet Minh’in denetimi altındaydı. Kentler gündüzleri Fransızlara geceleri ise VietnamlIlara 
aitti. Kırlarda hızla örgütlenen gerilla birlikleri, Fransız askerlerine arazinin elverişli olduğu her 
noktada saldırarak fransız yayılmasını tökezletirken, kentlerde sabotaj gruplan Fransızlara göz

Vietnam Savaşı’nın sonlarına doğru. Ulusal Kurtuluş Cephesi saldırılarını kırsal alandan şehirlere doğru kaydırdı. Şehir 
ve kasabalara, stratejik üslere ve havaalanlarına yapılan saldırılarda kazanılan başarılar nihai zaferin müjdecisi oldular. 
Fotoğrafta, Saygon’daki Tan Son Nhut havaalanının ele geçirilmesi görülüyor.

NGO D İN H  DİEM  
( 1 9 0 1 - 1 9 6 3 )

Vietnam lırallyet ailelerinden birinin oğlu oian Ngo 
Dinh Diem, 3 Ocai( 1901'de Hue i(enti yaicmlanndald 
Quang Binh i(asabasında doğdu. Diem'in ataları 17. yüz
yılda Vietnam'da Katolili dinini benimseyen ilk kuşak 
arasındaydı. Yöneticilik eğitimi gördükten sonra, 1929'da 
Phan Thiet kentine vali olarak atandı. O da babası gibi 
imparatora hizmet edecek ve 1933'te valilikten, Bao 
Dal'nin hükümetinde İçişleri bakanlığına atanacaktı. An
cak Diem, hazırladığı reformların hem Fransızlann hem 
de imparator Bao Dai'nin hoşuna gitmemesi üzerine 
bakanlıktan İstifa etti.

1945'te Japonların ülkeden kovulması ve Vietnam De
mokratik Cumhuriyetl'nin kurulması üzerine Diem yine 
aranan isim oldu. Ho Chl Minh, Katoliklerin desteğini 
kazanmak için, Dlem'e hükümette bakanlık teklif etti. 
Teklifi reddeden Diem, ülkeyi terk etti. 1949'da Fransa'
nın Vietnam'a sınırlı bağımsızlık verme kararından son
ra kurulan kukla Bao Dai hükümetinde bakanlık teklifini 
de kabul etmeyen Diem, 1950'de, kaderini belirleyecek 
ilişkilerini geliştireceği ABD'ye gitti.

Ngo Dinh Diem, 1954'de ülkesine döndü. ABD, Ce
nevre Konferansı'yla ikiye bölünecek Vietnam'a Diem'i 
başbakan olarak “ atadı” . ABD Başkanı Eisenhower'in 
yardım teklifini koşulsuz kabul eden Diem, Amerikan 
askerlerine Vietnam'ın kapısını sonuna kadar açıyordu. 
ABD yardımının ilk partisi Ocak 1955'de Saygon'a ulaş
tı. Diem, bir oldu bitti referandumla kendini Ekim 1955'te 
devlet başkanı ilan etmekle kalmayıp, güneyde Vietnam 
Cumhuriyeti adıyla yeni bir devlet kurdu. 1957'de Diem 
terörüne karşı ilk direniş hareketleri ttaşiadı. Ho Chi 
Minh, 1959’da güneye yardım karannı verdi. 1960'da 
Viet M inh, Giap'ın komutasında Dlem'e karşı daha etkili 
eylemlerde bulunmaya başladı. ABD için tek çare askerî 
yardımı artırmaktı. Katoilklere sağlamaya çalıştığı ayrı
calıklar nüfusun çoğunluğunu oluşturan Budistler tara
fından tepkiyle karşılanırken, vaadettiği toprak reformu 
hükümet içinde yeralan toprak sahipleri tarafından sü
rekti engellendiğinden köylülerin nefreti her geçen gün 
daha da artıyordu.

1961'de yaptırdığı seçimlerle yeniden kendini devlet 
başkanı seçtiren Diem, gelen yardımın hemen hemen 
tamamını ordunun ve gizli servisin güçlendirilmesinde 
kullandı. Kasım 1960 ve Şubat 1962'de iki darbe girişi
mini atlatan Diem, “ yargısız idam” karanyla artık sonun 
başlangıcına gelmişti. Yüzlerce Budistin hapsedilmesi 
ve öldürülmesi üzerine düzenlenen bir gösteride açılan 
ateş sonucu 8 Budist öldü. Bunun üzerine 30 kadar 
Budist rahip, Hue'de kendilerini yakarak Diem rejimini 
protesto ettiler. Artık Diem'i ABD de gözden çıkarmıştı. 
Nitekim, 2 Kasım 1963'te Saygon'da generallerin dü
zenlediği bir darbe sonucunda Ngo Dinh Diem, gizil 
polis şefi olan kardeşi Ngo Dinh Nhu ile birlikte öldürüklü.
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Devrimi

Vietnam Devrimi ve ABD’nin Vietnam’a saldırısı, 
batıdal<i i(apitalist metropollerde gençliğin toplumdaki 

yerleşik siyasi ve ahlaki değerlere karşı gelişen 
tepkisinin patlama noktasına ulaşarak radikal bir 

toplumsal harekete dönüşmesinde çok önemli bir 
faktör oldu. Hareketin başlangıçtaki sloganı, “ Vietnam 

için barış” tı ve temelinde ABD ve onun destekçisi 
"özgür dünya”  için önemli olanın Vietnam’a özgürlük 

götürmek değil, bu ülkenin emperyalist çıkarlar uğruna 
egemenlik altına alınması olduğunun kavranması 

yatıyordu. Daha sonra ise sloganlar radikalleşti ve 
temel slogan “ Vietnam Devrimi’nin zaferi için ile ri”  

oldu. Artık savunulan, dünya üzerinde insanlığa yakışır 
bir hayatın mümkün kılınabilmesi için emperyalizmin 

hem metropollerde, hem de bağımlı ülkelerde 
yenilgiye uğratılması gerektiği görüşüydü. Ho Chi 
Minh’in önderliğinde gelişen Vietnam Devrimi, bu 

yolda atılmış çok önemli b ir adım olarak 
değerlendiriliyordu ve sonuna kadar savunulması 

gerekliydi. ABD’nin saldırısının azgınlaştığı yıllarda, 
Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde toplantılar, gösteriler ve 

yürüyüşler düzenlendi. Aşağıdaki fotoğrafta Batı 
Almanya’da düzenlenen b ir yürüyüş görülüyor. 

Kapitalist ülkelerdeki gençliğin ümit bağladığı b ir diğer 
ülke olan Çin ve onun önderi Mao ise Vietnam ve 
Ho Chi Minh’le iyi ilişkiler içindeydi. Ho Chi Minh, 
Vietnam’la aynı kampta gördüğü Çin ve Sovyetler 

Birliği ile ilişkilerini pürüzsüz ve sağlam tutmaya özen 
gösteriyordu. Hem Çin, hem de Sovyetler Birliği 

Hanoi Hükümeti’ni Amerikan Ordusu’nun saldırısına 
karşı silah, teçhizat ve askeri danışman yardımıyla 

desteklediler. Ç in’in politikası, Amerika’nın saldırısını 
tüm sosyalist kampa yapılmış b ir saldın olarak 

değerlendirmek ve bu nedenle tüm güçleri Vietnam 
halkının zaferi için seferber etmek şeklindeyken, 

Sovyetler Biriiği “ barış içinde biriikte yaşama”  
politikasına uygun olarak meselenin esas olarak 

diplomatik yollardan çözülmesinden yana bir tavır aldı. 
Ho Chi Minh, Çin-Sovyet anlaşmazlığı konusunda 

tarafsız kalmayı ve ayn ayn iki ülkeyle de iyi 
ilişkilerini sürdürmeyi tercih etti. Yukarıdaki fotoğrafta, 

1959 yılında Beijing’de Hruşçov için verilen bir 
yemekte, Hruşçov, Mao, Ho Chi Minh ve Bayan Sun

Yatsen görülüyor.

açtırmıyordu. Direnişe katılmakla birlikte Viet Minh içinde yer almayan gruplar da
bulunuyordu: Mat Tran Thong Nhut Quoc Gia Lien Hiep (Ulusal Birlik Cephesi) ,Viet Nam
Lien Doan Cong Giao (Vietnam Katolik Birliği) ve Lien Minh Dan Chu (Demokratik İttifak) 
gibi gruplar Viet Minh’e katılmaya yanaşmamakla birlikte, Fransızlara karşı ortak bir mücadele 
çizgisini tuttururlarken; Viet Nam Dan Chu Xa Hoi Dang,(Viet Nam Demokratik Sosyalist 
Partisi) Doan The Dan Chung (Halk Hareketi) ve Kaoday Birliği (Doan The Cao Dai) savaş
boyunca hem ' Fransızlar hem de Viet Minh’e karşı aktif bir mücadele yürüttüler. Öte yandan
Hoa Hao Budist mezhebi (Pat Giao Hoa Hao) ve Bink Xuyen (Lien Khu Binh Xuyen) ırmak 
çeteleri başlangıçta Viet Minh’le birlikte savaşa katılırlarken sonralan karşısına geçtiler.

Viet Minh küvetleri, Fransızlann atadıklan kukla yöneticiler ve diğer işbirlikçilere karşı 
suikastler, Fransızlann geri hatlanna sızmalarla, Fransızlann denetlediği bölgelerde kalıcı 
çatışma odaklan oluşturduktan sonra, 1948 sonlanna doğru savunma durumundan çıktı ve 
birleşik saldınlara girişti. Vietnam’a 15 bin askerle çıkan Fransa, büyüyen kayıplan yüzünden 
yığdığı güçlerle 1954’te burada 200 bin asker bulunduruyordu. Komünist Partisi’nin yanm 
milyon üyesini temsil eden 211 delegenin katıldığı, 11-19 Şubat 1951’deki kongresinde 
Partinin adının Dang Lao Dong Viet Nam (Vietnam İşçi Partisi -VİP) olarak değiştirilmesine 
karar verildi. 3 Man’ta ise Viet Minh kendisini resmen feshederek Lien Vief’le bütünleşti. 
Ulusal kurtuluş cephesi Lien Viet adıyla tek bir örgüt haline geldiyse de, Viet Minh olarak 
anılmaya devam etti.Vietnam İşçi Partisinin kuruluşu, ilk kez 3 Mart 1951’de Viet Minh-Lien 
Viet birleşme kongresinde açıklandı. 1953 başında Halk Ordusu ile Laos’un kurtuluşu için 
mücadele veren Pathet Lao arasında temas sağlandı.

Dien Bien Phu

Komünizmin güneye ulaşmasını engelleyen “İkinci Verdün” olarak ilan ettikleri Na San’dan 
çekilmek zorunda kalan Fransızlar, 21 Kasım 1953’te Dien Bien Fu vadisine yerleşmek ve 
yeni bir “direniş merkezi” kurmak için harekete geçtiler. Harekatı boşa çıkarmak amacıyla 
Vietnam İşçi Partisi Kuzey Vietnam’m tümüyle denetim altına alınmasını hedefleyen bir kış- 
ilkbahar seferi başlattı. Köylü kitlelerinin seferber edilmesine dayanan harekat için yoğun bir 
eğitimden geçirilen parti ve ordu kadrolannm propaganda ve örgütlenme faaliyetleri, sistemli 
bir kira indirimi ve toprak dağıtımına dayanan toprak reformu kanunu ile bütünleşince, 
gereksinilen insan gücü ve coşku kısa sûrede sağlandı. 12 Aralık 1953’de Lai Chau kurtanld 
On gûn, on gece sûren çarpışmalarla, Lai Chau eyaletinin tümü ele geçirildi. 22 Aralık’tan 2 
Ocak’a kadar Pathet Lao güçleriyle Muong Thanh’da bir Fransız alayını yok ettiler. Ardmdan 
Phon Saly kurtanlarak Luang Prabang önlerine gelindi. Kızıl Irmak Deltasındaki diğer Fransız 
birlikleri de yukan Laos’a yığılmak zorunda kalındı.

Son darbeyi vurmaya hazırlanan Vietnamlılar, insan üstü bir çabayla Dien Bien Phu’nun 
savunma düzenini aşma koşullannı oluşturuyorlardı. Saldın 13 Mart 1945 günü başladı. 13 
Mart gecesi Tuan Giao’dan Dien Bien Phu’ya giden yola hakim bir durumda bulunan Hin 
Lan savunma merkezi yok edildi. 14 Mart gecesi Lai Chau’dan Dien Bien Phu’ya giden yolu 
denetleyen Doc Lap savunma merkezi ele geçirildi. Ban Keo karakolu tecrit edildi. Kuşatma
17 Mart’ta tûm garnizonun teslim olması ve kuzeydeki alt istihkamın Vietnamlılann eline 
geçmesiyle sonuçlandı. 7 Mayıs öğleden sonra, doğudan ve batıdan olmak üzere Muong 
Thanh’daki merkez karargahına saldınya geçildi. 17.30’da Dien Bien Phu komutam General d 
Cartries ve karargah subaylan teslim alındı. Dien Bien Phu düşmüştü. 16.200 Fransız askeri 
general, 16 albay, 1749 subay ve assubay savaş dışı bırakıldı. 62 uçak düşürüldü ya da 
tahrip edildi. Fransızlann 30 bin paraşütüyle birhkte tûm silah ve malzemeleri Vietnamlılanıı 
eline geçti.



Cenevre

18 Şubat 1954’te Berlin’de toplanan Dörtler Konferansı (Sovyetier Birliği, ABD, İngiltere ve 
Fransa) Kore ve Çin Hindi savaşlanmn yarattığı uluslararası gerginliğe çözüm bulmak üzere
26 Nisan 1954’te Cenevre’de bir konferans toplamayı kararlaştırdı. Konferansa, Vietnam 
Demokratik Cumhuriyeti, Kamboçya, Laos, Çin Halk Cumhuriyeti, Sovyetier Birliği, ABD, 
İngiltere, Fransa ve Bao Dai’nin “Vietnam Devleti” kanlıyorlardı. ABD ve Bao Dai’nin “Vietnam 
Devleti” dışında tüm taraflann imzaladığı Cenevre Anlaşması daha sonra dünyanın gözleri 
önünde çiğnenecek şu üç temel maddeyi içeriyordu: 1) Güney ve Kuzey Vietnam’ın 17. 
paralel boyunca birbirlerinden ayrılması geçiciydi; 2) İki yıl içinde ülkenin birleşmesini 
sağlamak amacıyla seçimler yapılacaktı; 3) Bu arada iki bölgeden hiç biri, ne uluslararası bir 
ittifak yapacak, ne de dışardan askerî yardım alacaktı. ABD ve “Vietnam Devleti” ise “Bu 

: bölünme teorik olarak geçiciyse de, Almanya, Avusturya ve Kore’dekiyle aynı sonucu 
yaratacaktır...” gerekçesiyle anlaşmayı imzalamadılar.

Cenevre Anlaşmasından Sonra

Cenevre Konferansının sonuçlanmasından bir ay sonra ABD, İngiltere, Avusturalya, Yeni 
Zelanda ve Fransa, Pakistan, Tayland ve Filipinler’in kaüldığı, SEATO’nun (Güney Asya İttifak 
Örgütü) kuruldu. Amerikalılar, Haziran 1954’de Fransızlara, Diem’in Bao Dai’nin başbakanlığına 
getirilmesini kabul ettirdiler. Diem güçlü bir propaganda rüzganyla “reformcu”, “milliyetçi” ve 
“anti-komünist” bir lider olarak şişirildi. Diem, desteğini almaya yönelebileceği kesimlerin 
birincisi olan Mekong Deltasındaki büyük toprak sahiplerine, köylülere dağıtılmış olan 
topraklannı zorla iade etti. İkinci olarak, ABD ve Diem hükümeti 880 bin katoliğin güneye 
göç etmesini sağladılar. 23 Ekim 1955’te düzenlediği hileli bir referandumla Bao Dai’yi 

' başkanlıktan indirip yerine geçtikten sonra kardeşleri ve kansının ailesine dayandırdığı 
: hanedanıyla bir polis devleti kuran Diem, acımasız bir baskıya girişti.

I Kuzey Vietnam’da ise 5-10 Eylül 1955’te toplanan Ulusal Kongre’de Vietnam Anavatan Cephesi 
i kuruldu. Anavatan Cephesi, Vietnam İşçi Partisi dışında, Vietnam Demokrat Partisi, Vietnam 
j Sosyalist Partisi, Vietnam Birleşik Budist Demeği, Yurtsever ve Barışsever Katolikler Ulusal Birlik
I Komitesi, Sanayiciler ve Tüccarlar Federasyonu, Vietnam-Fransız Dostluk Demeği gibi oldukça 

farklı politik-toplumsal gruplan içine alıyordu. Ama Vietnam İşçi Partisi’nin hegemonyası 
tartışılmaz bir gerçekti.

1954'te başlanlan toprak reformu 1956’ya kadar oldukça hızlı bir biçimde uygulandı. 810 bin 
hektar toprağın 2 milyon köylü arasında bölüşülmesi büyük toprak sahiplerinin bir sınıf 
olarak tasfiyesini sağladı. Ancak, küçük ölçekli toprak mülkiyetinin tanmsal üretimdeki 
sınıriayıcı etkisini gidermek üzere girişilen kollektifleştirme kampanyası, küçük köylülerin 
yoğun tepkisini doğurdu. Kasım 1956’da, Ho Chi Minh’in doğduğu Nghe An’da meydana gelen 
ayaklanma, bu tepkilerin en güçlüsü oldu. Hükümet kollektifleştirmeye ilişkin kararlan 
yumuşatmak zorunda kaldı.

Diem’in Güney’de kurduğu diktatörlük rejiminin uyguladığı terör karşısında ilk muhalefet 
hareketleri kendisini Diem’in yerel görevlilerine karşı silahlı saldınlar biçiminde gösterdi. 
Eylemlerin çok büyük bir bölümünü Kaoday, Hoa Hao ve Binh Xuyen mezheplerine bağlı 
gruplar gerçekleştiriyordu. Kırsal alanlarda yoğunlaşan gerilla saldınlan karşısında 1959’da 
Diem’in kardeşi Nhu’ya bağlı olarak kurulmaya başlanan “köy kent”ler dikenli tellerle 
çevrilerek politik ve askerî bakımdan “zaptedilemez” hale getirildi. “Köy kent”lerde uygulanan 
“Zorunlu çalışma” sistemi ile yeni tarzda bir kölecilik uygulanmaya çalışıldı.

Diem’in Güney’in her yanında giriştiği yoğun saldın, Vietnam İşçi Partisi'nin güneydeki 
üyelerinin üçte-ikisini iki-üç yıl içinde yitirmesine neden olmuştu. Vietnam İşçi Partisi,
Güney’in kurtuluşunun silahlı mücadelenin başansına bağlı olduğu, bunun ise ancak halkla 
pani arasında tam bir anlaşma sağlanmasıyla söz konusu olabileceği kanısındaydı. Bu nedenle, 
partinin Güneydeki üyeleri için 1954-59 dönemi silahh mücadeleyi öngören bir Hazırlık 
dönemi olarak yaşandı. Ama bu “hazırlık”, Güney’deki partinin giderek küçülmesine de yol 
açu.

Gûney’de Devrim
Güney Vietnam Devrimi, 17 Ocak 1960’da Ben Tre eyaletindeki kidesel bir ayaklanmayla 
“resmen” başladı. Güneydeki tüm eyalederde silahh eylemler sayısal olarak arttı. Komünist 
olmayan muhalefet güçleri de etkinliklerine hız verdiler. 11 Kasım 1960’da girişilen ve 
başarısızlığa uğrayan darbe girişimiyle Diem daha vahşi bir bastırma ve “tasfiye” hareketine 
yöneldi. Ancak artık direniş kök salmaya başlamıştı. 20 Arahk 1960’da toplanan “Faşist Ngo 
Dinh Diem rejimine karşı mücadele eden güçlerin” temsilcileri Mat Tran Dan Toc Giai 
Phong Mien Nam Viet Nam Kuc'u (Güney Vietnam’ın Kurtuluşu için Ulusal Cephe) kurdular. 
Komünisder Ulusal Cephe'de doğrudan partileriyle yer almayıp, Banş Komitesi, ya da Gençlik 
Örgütleri gibi kidesel örgüderdeki unsurlan aracılığıyla bulunuyor olmalanna karşın en büyük 
gücü ellerinde tutuyorlardı. Cephede komünisder dışında Kaoday ve Hoa Hao mezheplerinin



zn Devrimi

Viet Minh’/n askerî stratejisini şekillendiren ilkeler içinde, en önemlisi, Mao 
Zedong'un "suda balık gibi olmalısınız" çağrısıydı. VKP Genel Sekreteri Truong 
Chinh 1968’de "halk sudur, bizim ordularımız da içindeki ba lık" demişti. 
Üstteki Çin gravürü bu ilkenin gerillalara sağladığı avantajlan çarpıcı bir 
görsel dille temsil ediyor. Kendi doğal çevrelerinde savaşan gerillalar bütün 
bir hayat içersinde geliştirmiş olduklan bütün becerileri seferber ederken, 
emperyalist güçler doğal çevreyi bile b ir hasım olarak görmek durumunda 
kalıyorlardı. Kuşkusuz "suda balık gibi olm ak" yalnızca savaşın maddî 
koşullarına ilişkin b ir ilke değildi. Doğal çevre ile aradaki bu kopukluk, 
emperyalist askerlerin geçmişlerinden, alışmış olduklan bütün değerlerden 
de kopmasıyla birarada yaşanıyordu. Ay,v şey, kendi geleneksel 
kültürlerinde hiçbir yeri olmayan emperyalistlerie kendi komşularına karşı 
ittifak yapan yeril güçler İçin de geçeriiydi. Çoğu için zaman içersinde bu 
adım, kişi üzerindeki bütün geleneksel denetim mekanizmalarını kaldıran, 
dolayısıyla her türlü zulmü mübah kılan b ir adım oluyordu. Örneğin bu 
bakımdan güney Vietnam birliklerinin işgal ettikleri Kampuçya’da yol 
açtıklan yıkımla, Viet Minh’/n kontrol altında tuttuğu kurtarılmış bölgelerdeki 
imar hareketi bu çarpıcı bir kontrast oluşturuyordu. Sağda üstte Güneyli 
askerler tarafından işkence ve idam edilmeyi bekleyen Kuzeyli b ir tutsak. 
Kuşkusuz toplumsal vicdanı emperyalistlere karşı seferber etmede etkili 
olan yegâne faktör Viet Minh değildi. Sırtını dönmüş ya da olayı kayıtsız 
bir tavırla izleyen polis kadar, kendisini yakan Budist rahip karşısında 
geleneksel ibadet pozisyonunu benimseyen genç de, 1960’larda Vietnam 
toplumunu ikiye bölen ayrışmanın niteliği hakkında çarpıcı b ir kanıt sunuyor.



Bah Cin Hindi'nde 
Devrimler ve Toplumsal 
Hareketler

Batı Çin Hindi’nde sömürgecilil( öncesi dönem paraiel 
ve birbirini tamamiayan iici fenomenle belirlenir: Bir za
manların muzaffer ve fanatil( Khmer İmparatorluğu’nun 
alçalışı ve komşu Vietnam'ın rekabetçi yayılması. Khmer- 
ierin ulusal duygusu hanedan içindeki entrika ve çatış
malarla zayıflarken, Vietnamiılann ulusal duygulan, Çin'in 
istila teiididi karşısında günden güne güçleniyordu. 
1427'de Cİ1İ Lang'da le Loi'nın Ming orduları karşısında 
kazandığı zaferden sonra Çinliler Vietnam’ı iilıak etmek
ten vazgeçtiler. Kuzeyden gelebilecek teiilikenin böyie- 
ce savuşturuiması, VietnamlIları, nüfus artışının da zor
lamasıyla büyük bir açgözlülükle güneye yöneltti. “ Nam 
Tien” (“güneye doğru yürüyüş”) adını verdikleri bu 
tedrici yayılma, VietnamlIların önce başkent Vijaya'nın 
1471'de alınmasıyla 19. yüzyıl başında ortadan kalkacak 
Champa Kraliığı'nın, daha sonra da iktidarın ele geçiril
mesini hedefleyen iç mücadelelerden bezmiş Khmer 
İmparatorluğu’nu çok da ciddi bir direnişle karşılaşmak- 
sızın kemirmesiyle komşularının aleyhine sonuçlanmış 
oldu. Khmer İmparatorluğu kendini Vietnam ve Tay
land’ın pençelerinden geçici olarak korumak İddiasın
daki Fransa'nın müdahalesine kadar, 18. ve 19. yüzyıl 
boyunca önemli ölçüde toprak kaybetti. Vietnam halkı
nın bu uzun yürüyüşü, yenilmezliği ve “ çöküş” halinde
ki komşu halklar karşısındaki üstünlüğü duygusunu ge
liştirdi. Sömürgecilik öncesi Laos İse, kendini ulus Man 
etmek isteyen Devletler arasındaki rekabet ve sınıf çe
lişkilerinin altında ezilmişti. Laoslular arasındaki daya
nışma kendini, II. Dünya Savaşı'na kadar bir klan daya
nışmasıyla sınırladı. Ancak Fransa'nın himayesi altına 
girdikten sonra Laoslular, bir Ulus olarak varoluşlarının 
ve en azından sömürgeci güçlerden bağımsızlıklarını 
kazanma mücadelesine atılma gerekliliğinin bilincine var
dılar.

Dolayısıyla sömürgecilik öncesi Çin HIndi'nde sade
ce, Vietnam halkı, ulusal planda pekişmiş ve Fransa’nın 
yanmadaya müdahale ettiği dönemde aynı kadere ve 
aynı Ulusa ait olma duygusuyla bağlandığı bir direniş 
gücünü oluşturuyordu.

19. yüzyılın sonunda Fransa bölgeye iyice yerleşti 
ve farklı statülerdeki toprakları biraraya getiren “ Çin 
Hindi Birliği” ni kurdu: Bir sömürge, üç himaye altındaki 
bölge (Laos, Kampuçya, Annam-Tonkin) ve bir sözleş
meli (kiralık) bölge (Kouang Tch^ou Wan). Çok kısa 
sürede Fransız yöneticiler komşuları Laoslular ve Khmer- 
lere göre daha çalışkan ve uysal olduklarına karar ver
dikleri “ Annamlılar”dan yana tercih kullanarak, onları 
Birliğin idari işlerinde görevlendirdiler. Böylece Viet
namlIların diğer Çin Hindi halkları üzerindeki egemenli
ğini kurumlaştırdılar. Bu politikanın özellikle de Khmer 
Komünist Partisi örneğinde olduğu gibi ağır sonuçlan 
oldu. Fransızların Çin Hindi'ndeki varlığı sayısız siyasal 
bölünmelerden ötürü etkinliği sınırlansa da milliyetçili
ğin güçlenmesinde bir katalizör rolü oynadı. Vietnamın 
sömürgeci politikalara karşı tepkisi hızla gelişrken, Kam
puçya ve Laos'da bu tepki ancak zaman zaman ortaya 
çıktı ve önemsiz kaldı.

Vietnam'da ilk önce direniş hareketini başlatan Ton 
That Thuyet ve Nguyen van Tuong nalbleri 1884'de 
Himayeyi kabul etmeye zorlandılar ve sonra tahtta bir 
çocuk olan Ham Nghi’yI geçirdikten sonra Fransa'ya 
karşı isyan ettiler. Thuyet ve Ham Nghl halkın bütün 
tabakalarına direniş çağrısı yaptılar. “ Bilgeler Ayaklan- 
masr'nı izleyen halk direnişi sömürgeci güçlerin İmpa
rator Ham Nghl'yi tutuklayıp Cezayir'e sürgüne gönder
mesinden sonra 3 yıl daha sürdüyse de, ancak siyasal 
planda batıdan ithal edilen yeni ideolojilerin ortaya çık

masıyla yeniden canlandı. Fransız çıkarlanna bağlı ulu
sal burjuvazinin ve bunun doğal sonucu işçi sınıfının 
ve şehir proletaryasının gelişimi toplumsal ajitasyonu 
ve proletaryanın, gittikçe daha da kökleşen ve otoriter
leşen sömürgeci iktidar karşısındaki gücünün bilincine 
varmasını kamçıladı. Ancak sendikalaşma geleneğinin 
yokluğu proletaryayı silahsız ve çaresiz bırakıyordu. İşçi 
sınıfının protestosu esas olarak madenler ve plantas
yonlardan firarlar olarak tezahür etti.

Kampuçya'da 19. yüzyılın sonundan itibaren sessiz 
kalmış toplumsal muhalefet, plantasyonlarda çalışan Vi
etnamlIlar tarafından omuzlandı. Daha öncesinin Khmer 
İsyanları, 1864-66'da Achar Sua, 1865-67'de Pou Kom- 
İK> ve 1876-77'de Prens Si Votha’nınkiler gibi anti-Fransız 
ve açıkça milliyetçi bir karakter taşıyordu. Esas olarak 
Khmer Budizminin modernist branşı olan Thommakoy 
düzenine bağlı Budist keşişler tarafından yönetilen bu 
hareketlerde, din, temel bir rol oynadı. Fransız birlikleri 
tarafından acımasızca bastırılan bu ayaklanmalar, 
milliyetçi-komünistlerin önderliğine geçene kadar örtük 
bir muhalefet biçimi altında sürdü. Laos'da 19. yüzyılın 
sonu ve 20. yüzyılın başındaki direniş, birçok dağlı kavi
min ayaklanmasıyla esas olarak etnik bir karakter taşıdı. 
(1901'den 1910’a kadar Kha'ların, 1919'dan 1p21'e ka
dar Hmongların vb. ayaklanmaları) Kampuçya'da oldu
ğu gibi direniş batılı ideolojilerin etkisiyle gelişti. Nüfus 
azlığı nedeniyle sömürgeciler tarafından Vinh ve Ha 
Tinh bölgelerindeki VietnamlIların Laos'a gönderilme
sinden sonra işçi hareketi gelişme eğilimi gösterdi. '30'lu 
ve '40'lı yıllarının devrimci dalgasının esas taşıyıcısı 
bunlar oldular.

1930'da Çin Hindi Komünist Part/s/'nin (ÇHKP) kurul
masıyla, yarımadanın tarihi İçin bir dönüm noktası baş
ladı. FKP ve SBKP’den de etkilenen Ho ve arkadaşları, 
Vietnam bağlamında çok daha kolay uygulanabilir bul
dukları Çin Devrimi'nin çizgisini benimsedi. ÇHKP'n\n 
kurulmasıyla birlikte ayaklanmalar hızla gelişti ve köylü 
ayaklanmaları “ Nghe Tinh Sovyetl''nin kurulmasına yol 
açtı. Köylüler “ Sovyetier” biçiminde örgütlendiler ve 
Fransız birliklerince ezilmeden önce toprağı aralarında 
paylaştılar. Bu Sovyet teşebbüsü proletarya ve köylülük 
arasında bir eylem birliği yaratma iradesini ortaya koya
rak, civardaki iki büyük şehirdeki işçi grevleriyle daya
nışma amacıyla gündeme geldi. 1933'den 1941'e kadar 
bölünmeler yaşayan ÇHKP, işçi sınıfının bilinçlendiril
mesine yöneldi ve işçi hareketi bu dönemde önemli 
kazanımlar elde etti. Bununla birlikte ÇHKP’nin üyeleri 
daha ziyade toprak ağalarının zulmü altındaki köylüler
den oluşuyordu.

Bu dönemde, Kampuçyalı ve Vietnamlı komünistler 
arasındaki ilişkiler oldukça zayıftı. VietnamlIların siyasal 
eylemin esas gücünü oluşturduğu plantasyonlar dışın
da, Khmerter yavaş yavaş devrimci eyleme yöneldiler. 
Ancak komünistlerin faaliyetleri '40'lı yıllara kadar yasa
dışı propaganda (afİşleme, bildiri dağıtımı, vb..) ile sınır
lı kaldı. Milliyetçi ve toplumsal mücadeleyi devralması 
için saf Khmer bir seçkinler grubunun oluşması birkaç 
yıl aldı.

Vietnam Devrimi Vietnam Demokratili Cumhurlyeti'- 
nin (VDC) kurulmasıyla kurumlaşmış oldu ve kuzeydeki 
komünist İktidar Ho'nun programının bir bölümünü uy
gulamaya koydu. Viet Minh 1953'de Çin'den esinlene
rek radikal bir tanm reformu uygulamaya başladı. (Viet
nam’da toprağın yüzde 98.7'si sahiplerince ekilirken, 
bu oran Çin'de sadece yüzde 10'du.) Özellikle Truong 
Chlnh gibi Çin yanlısı Vietnamlı yöneticilerin baskısı 
altında Çin'in politika ve uygulamaları kopye edildi. Bu 
reformun aşınlıkları VDC'nin politikasına muhalif ilk top
lumsal muhalefeti doğurdu. Parti, ordu, hükümet üyele
ri ve ailelerine tanınan imtiyazlar karşısında, köylüler, 
Kasım 1956'da Nghe An bölgesinde ayaklandılar. Bin- 
iercesl ya öldürüldü ya da sürgün edildi. 1945’den iwri 
ilk kez komünist rejim, Fransız sömürgeciliğinin değil,

devrimci İktidarın kurbanı olmuş masum köylülerin öl
dürülmesinin yarattığı öfke nedeniyle kendisini halktan 
yalıtılmış buldu. Bu köylü ayaklanmasının kanla bastınl- 
dığı dönemde, Hanoi'de gene Çin'den ödünç alınan ve 
VietnamlI entelektüellerin yönettiği "Yüz Çiçek” kampan
yası yürütülüyordu. Yurtseverlik duygularıyla kuzeyde 
yaşamayı seçmiş entelektüeller, rejimin eserleri üzerin
deki sansür uygulamalanna her geçen gün daha zor 
katlanabiliyor ve ifade özgürlüğü talep ediyorlardı. Parti 
ve rejime yöneltilen eleştirilerin şiddeti karşısında Parti 
çok sayıda entelektüeli eğitim kamplarına gönderdi. Vi
etnam Devrimi bundan böyle 10 yıldan fazla bir süredir 
sömürgeciliğe karşı mücadeleyi desteklemiş bir halkın 
özlemleriyle açık bir çatışma dönemine giriyordu.

Hanoi'de iktidara yerleştikten sonra, komünistler ide
olojilerini yarımadanın geri kalan kısmına yaymaya ça
lıştılar. Kampuçya'da Viet Minh birlikleri bir çok bölgede 
Khmer\er\ kendi davalarına kazanmayı denediler. 
1946'dan 1954'e kadar Fransa'da Komünist Parti İle 
ilişkide olan KhmerM seçkinler Marksist İdeolojiyle ta
nıştılar. Gelecekteki Khmer Komünist Part/s/'nin yöneti
cileri eğitimlerini Paris'te gördüler. Paris'de VietnamlI
lar karşısında şiddetli bir milliyetçilik duygusuyla yanıp 
tutuşan bir radikal grup oluştu. Bu grup Khmer komü
nizminin Vietnam etkisinden kopuşta önemli bir rol oy
nadı. Krallığın 1953'de bağımsızlığını kazandığı dönem
den önce toplumsal ajltasyonun yüksek olmasına karşm 
1968'e kadar süren 15 yıl boyunca göreli sakinlik hüküm 
sürdü. Khmer Komünist Partisi bu sakin dönemden ör
gütlenmesini güçlendirmek için yararlandı. 1967'deki 
Samlaut köylü ayaklanması ilk kıvılcım oldu. Ülkenin 
bir çok yerinde ortaya çıkan direniş grupları Prens Siha- 
nuk'un Mart 1970'de düşmesini sağladılar. Halk hareke
tinin gücü karşısında SIhanuk çareyi Vietnamlı komü
nistlerle ilişki kurmakta buldu ve Vietnamlılar kendileri
ne Güney Vietnam'a karşı askert harekâtlar düzenleme
yi olanaklı kılması gerekçesiyle Kampuçya'ya girdiler. 
Ancak VietnamlIların ülkeye girmesi çok daha güçlü 
bir mitllyetçilik dalgasının gelişmesine yol açtı. Mart 
1970 darbesini gerçekleştlrenler meşruiyetlerini Viet- 
namlılann ülkeden kovulması ve Kampuçya'nın ege
menliğinin kurulması taleplerine dayandırdılar. Kam- 
puçya'daki komünist hareket bir kaç bölgeyle sınırlı 
kalmışken ve Komünist Parti lllegaliteye mahkûm edil
mişken, Amerikan uçaklarının sivil halkı bombalaması, 
rüşvet ve suistimallerin yaygınlaşması vb., köylüleri 
Prens Sihanuk'u Kızıl Khmerter diye adlandırdığı gerilla
lara yaklaştırdı. Köylüler komünistleri her geçen gün 
halka daha düşman hale gelen ve yalnız kalan bir rejim 
karşısında bir güvence, çürümeye karşı mücadelenin 
ve iktidarı kendi ellerine almanın bir aracı olarak görme
ye başladılar. Devrimci grupların bazı İJölgelerde uygu
ladıkları katı yöntemlere rağmen, 17 Nisan 1975'deki 
zafer hem köylüler ve hem de savaştan ve varolan reji
min çürümüşlüğü ve iç çatışmalarından bıkmış şehir 
halkı tarafından coşkuyla karşılandı. Ancak çok kısa 
bir müddet sonra Kızıl Khmerler önceki söylemlerinin 
iki ucu keskin bir kılıç olduğunu göstereceklerdi.

Laos'da milliyetçi direniş hareketleri bölünmüş du
rumdaydı ve 1945'den İtibaren hükümetler birbirini izli
yordu. Birlikleri ünlü “ kızıl prens” Souphannouvong 
tarafından 1946'dan beri yönetilen “ Lao İssara” (Laos 
halkının egemenliği) hareketi her zaman Vietnamlı ko
münistlerle geniş ilişkiler kurmuştu ve onlardan hiç de 
ihmal edilmeyecek bir lojistik destek bulmuştu. (Bir çok 
başka L.aouslu komünist gibi Souphannouvong da bir Viet
namlI ile evlendi.) ÇHKP’nin dağılmasına rağmen, Khmer, 
Laos ve Vietnam direniş hareketleri Mart 1951'de Fran
sız sömürgeciliğine karşı güçlerini koordine edebilmek 
için birleştiler. 1954'den sonra Amerikalıların müdaha
lesi ve yönetici sınıflara yardımı, bundan hiç bir pay 
almayan halkın hoşnutsuzluğunu artırdı. Laos'da uzayıp 
giden savaşa son vermek amacıyla Aralık 1975'de Laos 
Demokratik Halk Cumhuriyetl'nin ilanına kadar, Laos 
halkının tamamı Laos komünistlerine tam destek verdi.



zn Devrimi

Laos’da da Devrim Hükümeti’nin uygulamaian büyük 
hayal kınklıkiarı yaratacaktı.

Güney Vietnam’da da Ngo Dinh Diem’in 1956'dan 
itibaren komünistlere karşı yürüttüğü uzlaşmaz politika, 
komünistlere karşı yürütülen sürek avının şiddeti karşı
sında bölge halkında ciddi bir hoşnutsuzluk yarattı. Di
em’in ateşli Katolik politikası Budistlerin de muhalefet 
cephesine geçmesine neden oldu. Budistler tepkilerini 
herkesin ortasında kendilerini yakarak dile getirdiler. 
Rejimin itibarını tamamen yitirmiş olmasına, Diem’in 
çekilmesine rağmen, Viet UInh'In  yürüttüğü Tet 68 sal- 
dınsı halktan beklediği desteği bulamadı ve komünist 
birliklerin Güney Vietnam’ın birçok şehrinde yaptığı hak
sızlık ve zulüm, Budistlerin, ülkenin komünistlerin eline 
geçmesi tehlikesi karşısındaki endişelerini iyice arttırdı. 
Ancak 197S’e kadar ülkenin barışçıl biçimde yeniden 
birleştirilmesi ve zafer sonrası Güney’in bağımsızlığını 
kazanmasına ilişkin Kuzey Vietnamlılann ve Güney Viet
nam Ulusal Kurtuluş Cephesl’n\n ısrarlı vaadleri, Bu
distlerin kuşkularını bir müddet İçin yatıştırmaya yetti. 
Budistler Kampuçyalılara oranla “ kurtarıcılarını” daha 
az coşkuyla karşıladılar ve 30 yıl süren savaşta yıkıma 
uğramış ülkenin yeniden inşasında yeni rejimle işbirliği 
yapmada oldukça isteksiz davrandılar.

1970’den itibaren saflarındaki ılımlı unsurları temizle
miş olan KhmerM devrimciler 17 Ocak 1975’de her türlü 
örgütlü muhalefet olasılığını ortadan kaldırmak amacıy
la büyük şehirlerde oturan halkı kırsal kesime dağıtma 
karan aldılar. Kızıl Khmer\ere uzun yıllardan beri dev
rimci mücadele içinde kendi fikirlerini aşıladıkları köylü
lerin denetimi altında şehirli yığınlann çalışmaya gönde-

Portekiz Sömürgesi 
Doğu Timor adasının 
bağımsızlığı için 
mücadele eden 
Fretiiin’/ destekleyen 
Timor halkı, farklı b ir 
zamanda ve farklı 
b ir mekanda olsa da 
"kendi kaderini 
tayin”  için 
döğüşmüş ve zaferi 
elde etmiş olan Çin 
Hindi halklarının 
mirasından birşeyleri 
içeriyor.

rilmesi, karşı devrimci kalkışmalar karşısında en etkili 
çözüm gibi gözüktü. “ Demokratik Kampuçya” da geli
şen kurumlaşmış şiddet ve rejimin özellikle ekonomik 
politikadaki budalalıklan, devrimci iktidarı halk yığınla- 
nndan hızlı bir kopuşa mahkûm etti. Yeni rejim sadece 
kendilerine kolaylıklar sağlanan köylülüğün bir kesimi 
tarafından desteklenir oldu. Belli başlı KhmerW yönetici
lerin milliyetçi saplantılan komşu komünist rejimlerle 
ilişkilerin kesilmesine neden oldu. Zaferin İlk günlerin
den başlayarak Vietnamla sınır çatışmalarına giriştiler 
ve bu çatışma 1978’de Kampuçya’nm Selameti İçin Ulu
sal Birlik Cephesi adı altındaki VietnamlI birliklerin Ara
lık 1978’de Kampuçya’yı işgal etmesiyle sonuçlandı. 
Vietnam birlikleri 1979’da Kızıl Khmer\et\ temiz temizle
meye başladığında, halkın arasına kanşarak canını kur
tarmak isteyen eski yönetici ve kadrolar Kampuçyalıiar 
tarafından VietnamlIlara ihbar edildi ve VietnamlIlarla 
geniş çapta işbirliği mümkün oldu. Tayland’a yerleşen 
Kızıl Khmerler, VietnamlIların Phnom Penh’de kurdukla- 
n iktidara karşı bir direniş hareketi örgütlemeye başladı
lar. Başka bir komünizm anlayışıyla yönetilen bir rejime 
karşı girişilen bu komünist direniş Prens Sihanuk’un 
ve eski başbakan Son Sann’ın “ milliyetçi” denilen dire
niş hareketiyle birleşti. Bu birleşmeden Kızıl Khmer\ere 
elverişli bir örtü sağlayan ve bir kere daha Prens Siha- 
nuk’u kendi çıkarları için kullanma olanağı veren De
mokratik Kampuçya Koalisyon Hükümeti doğdu.

Pathet Lao’nun Aralık 1975’de iktidara gelmesiyle, 
Laoslular devrimci ilkelerin uygulanışında daha az katı 
davrandılar. Bununla birlikte gene de ilkelerin sertliği 
halkın Laoslu komünistlere verdiği desteğin bir müddet 
sonra çekilmesine yol açtı. Eski askerler ve memurlar

için eğitim kampları, fahişeler ve sahtekârların yeniden 
eğitilmesi, temel özgürlüklere getirilen kısıtlamalar, inanç 
özgürlüğüne saldınlar, yanlış yönetim sonucu ekono
mik zorluklar, bütün bu faktörler halkın hoşnutsuzluğu
nu artırdı. Tayland sınınnda örgütlenen silahlı direniş 
tjölünmüş ve yeterince örgütlü olmadığından etkili ola
madı. Ülke içi muhalefet Devrimci Halk Partlsl’nm halkı 
her düzeyde denetlemesi nedeniyle örgütlenme olanağı 
bulamadı.

Irkçı addettikleri politikalar karşısında etnik gruplar 
ayaklandılar. Laos’un kuzeyinde Hmong dağcılan ara
sında gelişen ve Tayland’daki direniş hareketince des
teklenen ayaklanma kolayca bastınidı. Ülkenin geri ka
lan bölümünde halk pasif biçimde tepkisini dile getirdi. 
Köylüler sadece yaşamaianna yetecek kadar ürettiler. 
İşçiler, memurlar aynı şeyi yaptı, bir nevi iş yavaşlattı
lar. önemli sayıda insan sürgünü tercih etti ve Tayland’
daki mülteci kamplanna gittiler. 1975-1980 arasında, 
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ülkesi
ni terkeden Laoslu sayısını 224 bin olarak vermekte 
ve ülkeden kaçarken ölenlerin ise 50 bin civannda oldu
ğunu belirtmektedir.

Vietnam’da sosyalizmin ilk yıllan 1975’ten itibaren 
Güney Vietnam’a ekonominin sosyalizasyonunu daya
tan Kuzeyli yöneticilerin gerçekçilikten uzak politikaları 
nedeniyle olağanüstü zorluklarla karşılaştı. Güney halkı 
Hanoi tarafından aldatıldığı duygusuna kapıldı ve Güne
yin özelliklerine saygılı davranmayı vaadeden Güney 
Vietnam Geçici Devrimci Hükümet’in İhanet ettiği kanısı 
pekişti. Halk Amerikalılarla işbirliği yaptığı gerekçesiyle 
Güneyin "cezalandınidığını” düşünüyordu. Bazılarının 
deyişiyle bu “ kuzeyleştirme” halkı kısa sürede aktif 
veya pasif bir muhalefete itti. Laos’da olduğu gibi eko
nomi şehirli ve kırsal kesimde yaşayan yığınlann istek
siz çalışmalarıyla zorluklar içine girdi. Amerikalılar ve 
hatta Çinlilerin desteklediği sabotajlar güney halkında 
saldırgan ve eleştirel eğilimleri güçlendirdi. 1978 Çin 
bunalımı ve yüzbinlerce Çinlinin Vietnamdan göç etme
si ekonomik zorlukları artırdı ve sosyalist Vietnam so
nunda ekonomik iflasın eşiğine geldi. Yüzbinlerce Viet
namlInın teknelerle ülkeyi terketmesi Vietnam Devrimi’
nin bozgununu açığa çıkartan bir olay oldu.

1985’den itibaren uygulamaya konan reformlar halka
10 yıldan beri kaybettiği çalışma ruhunu ve sisteme 
inancı yeniden yaratma yolunda bazı başanlar kazandı. 
Bununla birlikte 1988’de Güney’deki bazı köylerde köy
lülerin düzenlediği gösteriler Parti’nin özeleştirileri ve 
geri çekilmeleri sonuçları doğurarak halkın taleplerinin 
karşılanması için ne denli kararlı olduğunun kanıtı oldu.

Böylece 19. yüzyılın sonundan başlayarak yanmada- 
nın kaderini belirleyen toplumsal hareketlerde ifadesini 
bulan ve halkın topyekün desteğiyle muzaffer olan Dev
rimler, sömürgeci boyunduruk altındaki halkların ba
ğımsızlık mücadelesinin bir parçasını oluşturduklannın 
bilincinde olsa bile, Marksist devrimci hareketlerin tı
kanması noktasına geldi. Ancak devrimci mücadeleler
de yetişmiş yöneticiler, yaşanmış iktidar deneyinden 
1975’e kadar halkı harekete geçiren devrimci İdeallerin 
uygulanması zorunluluğunun farkına vardılar.

Son yıllarda, ekonomik ve politik başansızlıklar karşı
sında, halkçı politikalar uygulamak yönünde bazı adım
lar atıldı. Bu özellikle Laos ve Kampuçya’da çok belirgin 
durumda. Komşulanna göre çok daha eski ve köklü 
bir siyasal sisteme sahip Vietnam ise çok fazla zarar 
görmeden çıkabilmek için çabalasa da iç çelişkilere da
ha fazla gömülmüş durumda. Gelecek her şeye rağmen 
kısa vadede daha açık gözüküyor ve Çin Hindi yanma- 
dası halkları kendilerine pahalıya malolan bağımsızlıkla- 
nndan daha çok yararlanmayı başaracaklar gibi gözükü
yor.

LIONEL VAIRON
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üyeleri, dagli topluluklann temsilcileri, Mekong Deltasındaki köylü birlikleri. Demokrat Parti, 
Radikal Sosyalist Parti, Güney Vietnam hükümetinin eski üyeleri ve Diem’in sürek avlan 
nedeniyle yasadışı duruma düşmüş kişi ve topluluklar yer alıyordu. Gerilla Savaşının hızla 
yaygınlaştığı bu yıllarda henüz silahlı gruplar arasında ordu tarzında bir ilişki bulunmuyordu. 
Yine de Ulusal Kurtuluş Ordusu’nun temel kuruluşunun unsurlan, sürekli savaşçılar, yerel 
gerillalar ve köy milisleri çekirdek halinde oluşmaya başlamış ve kurtanlan bölgelerde daha 
güçlü askerî örgütler haline getirilmişlerdi. 1959’da sürekli savaşçı olarak 20 bin, yerel gerilla 
ve köy milisi olarak 40 bin kişilik bir kuvvet oluşmuştu. Kısa sürede hızla büyüyen 
Cephe’nin üye sayısı 1962’ye gelindiğinde 300 bine ulaştı.

1960’da yapılan Vietnam İşçi Partisi 3. Kongresinde “kurtuluş hareketini yerinden yönetecek 
devrimci bir partinin kurulması gerektiği” ortaya çıkmışn. “Güney Vietnarn Marksist-Leninistleri 
Konferansı” 1 Ocak 1962’de Dang Nhan Dan Cach Mang Viet Nam’m (Vietnam Devrimci 
Halk Partisi) kuruluşunu resmen ilan etti. Mayıs 1961’de Güney Vietnam’a gelen, başkan 
yardımcısı (ve geleceğin başkanı) Johnson’un da içinde bulunduğu bir Amerikan heyeü yeni 
bir yardım planını gündeme getirdi; Diem ordusu 600 bin kişiye çıkanlacak, Ulusal Kurtuluş 
Cephesi’ni halktan koparmak amacıyla, “köy kentleri”n adı “stratejik köycükler” olarak 
değiştirilip sayılan 16 bine çıkanlacak, gerillalann gizlenmesini önlemek için ormanlar 
ilaçlanarak yapraklar dökülecek ve sayılan 1962 yılında 14 bini bulacak olan Amerikalı 
“danışman”lara operasyonlan bizzat yönetme yetkisi verilecekti. Ancak “yardım planı” Diem’in 
felaketiyle son buldu. 1963’e kadar inşaa edilebilen 8 bin stratejik köyün yüzde 80’i halk 
tarafından yıkılırken bir kısmı 60 kez yeniden yapılmak zorunda kalındı. 1963 sonuna 
gelindiğinde Güney Vietnam köylerinin üçte biri devrimci güçlerin kontrolüne girmişti. Her 
türden kide hareketini “komünist tehlike” sayan Diem, Budist rahiplerin protestolanna da 
aynı saldırganlıkla karşılık verince tecrit olma süreci hızlandı. Diem’in artık ülkeyi 
yönetemeyeceği kanısına varan ABD büyükelçiliğinin denetiminde gerçekleştirilen askeri darbe 
Ngo Dinh Diem ve Bayan Nhu’nun öldürülmesi ile sonuçlandı Nguyen Vomthien onun yerini 
aldı ve Güney Vietnam’da askerî darbeler dönemi açıldı.

ABD İşgali
1963’te düzenli birliklerini kurmaya başlamış bulunan Ulusal Kurtuluş Ordusunun 30 bin 
sürekli 80 bin yerel savaşçısı 1965’e dek, ülkenin dörtte üçünü ele geçirmiş bulunuyordu. 
Neredeyse tümüyle kuşatma altında bulunan Saygon’u korumak için ABD’nin kapsamh bir 
harekata girişilmesi zorunlu bir hal aldı. 1965 başlannda. Başkan Lyndon Johnson, “Güney 
Viemam’a asker yollayarak müdahalede bulunan Kuzey Vietnam’a kaşı SEATO çerçevesinde 
yardım isteyen Vietnam hükümetini desteklemek” amacıyla kuzeyin bombalanması ve güneye 
yığınak yapılmasını öngören bir karan senatodan çıkardı. Şubat 1965’te bombardıman başladı. 
Mart 1965’den başlayarak yıl sonuna dek ülkedeki Amerikan askeri sayısı 180 bine çıktı. Öte 
yandan Güney Vietnam Ordusu hızlı bir dağılma içindeydi. Asker kaçaklan çığ gibi artarken, 
kimi birlikler ayaklanarak Ulusal Kurtuluş Ordusuna kanlıyorlardı. 20 Eylül 1964’te Ban Me 
Tuot’ta Amerikahlann eğittiği 4 bin dağlıdan 2 bin kadan ayaklanarak tüm üssü ele 
geçirdiler.

Kuzey Vietnam’ın bombardımanı sürerken, güneyde hükümet yeniden değişti. Yalnızca

ABD’nm Vietnam halkına karşı başlattığı savaş 
dünyanın her köşesinde kınanıyor ve çeşitli ülkelerde 
Vietnam halkı ile enternasyonalizmin bir göstergesi 
olarak dayanışma komiteleri kuruluyordu. "1967 Yazında 
Vietnam" başlıklı anonim poster, savaşın yarattığı 
insan trajedilerinden b ir görüntüyü aktarıyordu 
(yukarıda solda). Buna karşılık Macaristan’da 1967’de 
Tibor Za ia ’nın hazırladığı afişte (yukarıda ortada) 
canlandırılan kadınlı erkekli eli silahlı gerillalar aracılığıyla 
Vietnam halkının mücadelesi destekleniyordu. Yine 1967’de 
yapılmış olan b ir Amerikan afişinde ise (yukarıda sağda) 
Vietnam savaşını ve ABD’nin saldırılarını destekleyen 
New York başpiskoposu Kardinal Spellman "Tanrıyı 
boşver, cephaneye şükret" yazılı afişte üç yıldızlı ve 
eli süngülü b ir piskopos generali olarak 
canlandırılıyordu. "Ü ç Kıtada Vietnam’ı Destekleme 
Komitesi’nin Küba'da Vietnam'ı desteklemek ve 
uluslararası b ir gün düzenlemek için çıkardığı afiş ise 
(altta) “ Vietnam Kazanacak" başlığını taşıyordu.

VİETNAM VENCERA 
VİETNAM WILL WIN 
VIETNAM VAINCRA
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1 UlusaJ Kıntuluş Cephesi’nin 
J denetimindeki bölge

I  Tartışmalı bölge

Ho Chi Minh 

I I PaUıet Lao'nun

denetimindeki bölgeler

5 Ağustos 1964'ten itibaren 
Amerikalılann bombaladığı yertef 

Savaş ve muhabereler 

Con Thien (13.10.1967)
Khe Shan ,

II. Dünya Savaşı'nm ertesinde güney doğu Asya'daki 
devletler son derece farklı yönetim sistemlerine 

sahiptiler. Demokratik burjuva cumhuriyetleri, 
monarşiler, askeri diktatörlükler ve nihayet halk 

cumhuriyetleri bu bölgedeki mozayiğin parçalarını 
oluşturuyordu. Bu yönetimler dünyadaki güçler 

dengesinin etkisi altında farklı bloklar doğrultusunda 
davranıyorlardı. Kimisi batı, kimisi doğu Avrupa 
yönelimli iken, b ir kısmı da bağlantısız kalmayı 

yeğliyordu (sağda). ABD'nin Vietnam'a açmış olduğu 
savaşın 1967'deki durumu ülkenin FNL denetimi 
altındaki kuzey bölgelerinin yoğun b ir Amerikan 

bombardımanı altında olduğunu göstermektedir. Buna 
karşılık ülkenin güney bölgelerinde egemenlik sorunu 

henüz çözülememişti. Tartışmalı alanların en yoğun 
bulundukları güney bölgesinde savaş taraflar arasında 

bütün yoğunluğu ile sürüyordu.
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Saygon’da oldukça garip bir biçimde yapılan “demokratik” bir seçimle iktidara gelen General 
Ky, Amerika’nın kuzeye düzenlediği saldınlann Çin’e kadar yayılmasını arzuluyordu.

Amerikan Hava Kuvvetleri 1965’te Kuzey Vietnam’a 20 binin üzerinde, yani günde 65 
kadar bombardıman çıkışı yaparken bir yandan da Güney Vietnam halkını yanına almak için 
“pasifikasyon” planını yürürlüğe soktu. Stratejik köylerin adı yine değişti, bu kez “yeni yaşam 
köycükleri” deniliyordu. Pasifikasyon planı dahilinde kurulan “Kırsal İmar Bakanlıgrnm görevi 
“Devrimsel Kalkınma” olarak ifade ediliyordu ama sonuçta tüm hükümet aygıtı ve ordunun 
açık ve doğrudan bir biçimde Amerikan komutası altına girmesinden başka bir işe yaramadı.

1966’da savaşı “derhal” bitirmek amacıyla düzenlenen Amerikan saldınlan Amerikalılann 40 
bin, Güney Ordusunun da 110 bin kayıp vermesiyle sonuçlandı. 1966 yaz sonunda güneydel 
Ulusal Kurtuluş Ordusu Tri Thien’de yeni bir cephe açtı, yüksek yaylalardaki ABD birliklerini 
Plei Dzereng’e doğru çekip Sa Thay Irmağının kıyısında ağır bir bozguna uğrattı. 1966’da 
yaşanan yenilgiler, ABD’nin yağışsız mevsime hazırlanmak için savunma durumuna geçmesine 
neden oldu. 1967’de 400 bin kişiye ulaşan Amerikan ordusu (bu sayı Güney Ordusuyla 
birUkte bir milyonun üzerine çıkıyordu) bu kez, pasifikasyon görevini güney birliklerine 
bırakıp araştırma ve tahrip görevini üsdendi. Ancak önemli bir ilerleme kaydedilemedi. Bu 
sırada Güney Vietnam’da (yani Saygon’da) yapılan “seçimler”, Thieu’nün başkanlığa, Ky’ınsa 
başkan yardımıcılığına seçilmesiyle sonuçlandı.

Tet Saldınsı: My Lai ve Paris

Vietnam takviminin yılbaşı günü Tet tam bir halk ordusu saldınsıyla geldi. 30-31 Ocak 1961 
günü, Giap’m yaklaşık 100 bin kişilik ordusu Amerika ve Thieu-Ky kliğinin bir milyon kişiy 
aşan bir kuvvetle elde tutmaya çalıştıklan Güney Vietnam’m yaklaşık 80 yerleşim merkezine 
birden saldınya geçti. Hue dışındaki hiçbir kentin birkaç günden çok elde tutulamamamasına 
karşın, Tet Saldınsı Vietnam halkının. Ulusal Kurtuluş Ordusuyla bütünleşerek ABD - Thieu 
ittifakının tecrit edilmesinin somut bir göstergesi oldu. Mart başlannda, 200 bin Amerikan 
askerinin daha Vietnam yolunu tutmuş olmasına karşın Amerikan kamuoyu artık Vietnam 
savaşının kazanılamayacak bir savaş olduğuna inanmıştı. Bir anda Amerika ve Avrupa’da 
Vietnam Savaşı aleyhinde gösteriler patlak verdi. 16 Mart 1968’de Albay William Calley’in 
komutasındaki bir birlik (“Çharhe Kumpanyası”), “Vietkong”lulann bölgede saklandıklan 
iddiasıyla “araştırma” için girdikleri My Lai köyünde katliama giriştiler. Çoğunluğu kadın ve 
çocuk olmak üzere 450 Vietnam köylüsü öldürüldü. Genç kızlann çoğunun öldürülmeden 
önce ırzlanna geçilmişti. Yenilgilerle sarsılan Amerikan kamuoyu ilk kez bu olayla kontr- 
gerilla operasyonlannın gerçek anlamım kavrayabilmişti. Artık herkes savaşın karşısındaydı.

ABD, artık 1965’de olduğu gibi banş görüşmelerinin “koşulsuz” başlatılmasında ısrar edemez 
hale gelmişti. 31 Mart 1968’de 20. paralelin kuzeyine yapılan saldınlann durdurulduğunu 
açıklayan Başkan Johnson’un yürüttüğü yoğun bir diplomatik trafik, Paris görüşmelerinin 
başlatılmasıyla sonuçlandı. Paris görüşmeleri sürerken 7 Nisan 1968’de Başkan Jonhson, 
bombardıman hattını 19. paralelin gerisine taşıdığını açıkladı. 31 Ekim 1968’de ise 
“Demokratik Vietnam Cumhuriyeti’ne yapılan hava akımlannın durdurulacağı”nı açıkladı.

1969’un ilk aylannda. Ulusal Kurtuluş Ordusu’nun denetimi altındaki tüm bölgelerde seçim 
yapıldı ve “Güney Vietnam Halk Temsilcileri Kongresi” 7-8-9 Haziran 1969’da toplandı. 
Kongreye Ulusal Kurtuluş Cephesi temsilcileri ile. Ulusal Kurtuluş Cephesi'ne üye olan VDHP, 
VRSP ve Köylü Kurtuluş Birliği gibi örgüderin temsilcileri katıldılar. 11 Haziran 1969’da 
açıklanan Güney Vietnam Cumhuriyeti Geçici Devrim Hükümeti, Paris görüşmelerini yürüten



Ulusal Kurtuluş Cephesi delegasyonunu görüşmelere Geçici Hükümet adma katılmakla 
görevlendirdiğini ilan etti.

Savaşı “Vietnamlılaşünna”

Kasım 1968’de başkanlık seçimlerini kazanan Nixon, savaşın “Vietnamlılaştınlması” için 14 
Mayıs 1969’da, “yabancı kuvvetlerin karşılıklı olarak çekilmesini, ateşkes yapılmasını ve Güney 
Vietnam’ın kendi kaderini tayin etme hakkının tanınmasını” önerdi. Çekilmenin Aralık 1970’te 
tamamlanması kararlaştınldıgı halde, savaşın ABD’nin Thieu hükümetinin askeri gücünü 
artırmak için yürüttüğü çalışmalar nedeniyle Amerikan Kara ve Deniz Kuvvetlerinin Vietnam 
topraklanndan aynima işleminin tamamlanması 1971 sonuna kadar sürdü. Bu arada Nixon 
hükümeti, Thieu’nün ordusunu yüksek teknolojiyle güçlendirme planını sürdürüyordu, 1973 
yılına dek ABD, Güney Vietnam ordusuna 700 uçak, 500 top, 400 tank ve zırhlı araç ve 
çok sayıda gemi vermiş, savaş malzemesi stoklarını 2 milyon tonun üzerine çıkarmıştı. Bu 
kez savaş, ABD’nin Saygon ordusunu “uzaktan koruması” biçiminde gelişmeye başlamıştı.

1972 yılı, yeni bir hava saldınsı dalgasıyla başladı. 1972’nin ilk üç ayında Amerikan uçaklan 
Vietnam’a yüzü aşkın “koruma saldınsı’” yaptı. 25 Ocak’ta önerilen 8 maddelik Nixon Banş 
Planı ashda, hava saldınlanyla dikte edilmeye çalışılan bir “uzlaşma” planıydı. Şubat’ta Mao- 
Nixon görüşmeleri başlarken aynı ayın 24’ünde Hanoi hükümeti Amerikan bombardımanını 
protesto ederek Paris görüşmelerinden çekildiğini açıkladı. Ulusal Kurtuluş Ordusu, görüşmeler 
sürerken faaliyederine ara vermişti. Saygon Ordusunun direncini özellikle kırsal bölgelerde 
iyice kırmış Quang-Tri gibi önemli merkezleri ele geçirmeye başlamıştı. Köylerde devrimci 
iktidarlann kurulmasına hız verilmiş, Orta Yaylalar ve Mekong Deltasında halkın öz-savunma 
eylemleri on binlerce kişinin katıldığı bir ayaklanma dalgası biçimini almıştı. Saygon 
ordusundaki firar ve ayaklanmalann arkası kesilmiyordu.

6 Nisan’da yeniden başlayan ABD’nin Kuzey Vietnam’ı bombalaması Aralık 1972’ye kadar 
sürdü son 12 gün Hanoi’un en kalabalık kesimlerinin hedef alındığı saldınlarda toplam 40 
bin ton bomba kullanıldı. Bu kez ABD bombardımanının karşısına “Batılı” dünyanın 
hükümederi karşı durdular. İngiltere dışında tüm Avrupa ülkeleri ABD’den bombardımana son 
vermesini istedi. Amerikan Kongresine sunulan bombardımana son verilmesi önerisi ezici bir 
çoğunlukla kabul edildi. 15 Ocak 1973’te Demokratik Vietnam Cumhuriyeti’ne yapılan hava 
saldınlanna son verildi. 27 Ocak 1973’te Hanoi, Saygon, GDH ve ABD arasında imzalanan 
Paris Anlaşması ile ABD artık savaşın resmen dışındaydı.

Merkezden yüzlerce kilometre uzakta savaşan 
birliklere silah, araç-gereç, yiyecek, ilaç gibi 
malzemelerin ulaştırılması nasıl mümkün olabilir?
Kuzey Vietnam Ordusu Komutanı Giap, İkinci Çin 
Hindi Savaşı sırasında Güney Vietnam’da Amerikan 
ve Güney Vietnam ordularına karşı savaşan gerillalan 
desteklemek ve onlara yardımcı birlikler yollamak için 
yıllardan beri kullanılan b ir yolu yeniden devreye 
soktu. Giap için gerilla mücadelesi, savaşın 
kazanılabilmesi için büyük öneme sahipti, fakat zafere 
ulaşabilmek için düşmanınkine eşit güçte silah ve 
malzemeyle donanmış düzenli b ir ordunun da 
desteğine ihtiyaç vardı ve bu desteği de ancak Kuzey 
Vietnam sağlayabilirdi. Kuzeydeki savaşçılar tarafından 
‘ ‘cepheye giden y o l"  diye anılan ve daha sonra “ Ho 
Chi Minh Yolu" olarak tarihe geçen bu yol, yıllar 
boyu silah ve afyon kaçakçılan tarafından merkezi 
iktidarın ya da sömürgeci yönetimin kontrolünden 
kaçabilmek amacıyla kullanılmıştı. Ho Chi Minh Yolu, 
dağlarda oturanların ve göçebe kabilelerin geleneksel 
yoluydu ve dağlar ve vadiler boyunca Laos sınırından 
geçerek Kampuçya'ya ulaşan b ir doğal yollar ve 
patikalar dizisinden oluşuyordu. İkinci Çin Hindi 
Savaşı süresince onbinlerce asker, binlerce kamyon, 
yüzbinlerce ton silah, malzeme ve ilaç bu yollardan 
geçerek güneye ulaştırıldı. Amerikalıların napalm 
bombalan, kimyasal silahlan, modern saldın uçakları 
ve komando saldırıları Ho Chi Minh Yolu’nu imha 
etmeyi ve bu malzeme akışını durdurmayı 
başaramadı. Bu yolun ayakta tutulması, belki de 
Giap'ın en önemli stratejik başarısıydı. Yolun 
kullanılabilir hale getirilebilmesi için çalışmalara 
1956'da başlandı. ABD'nin Kuzey Vietnam’a yönelik 
hava saldırılarının yoğunlaştığı ve Güney Vietnam’daki 
birliklerinin sayılarının artırıldığı 1964 yılına 
gelindiğinde, Ho Chi Minh Yolu artık tümüyle işler bir 
haldeydi. Hava saldırılarıyla yolu imha etmek mümkün 
olmayınca, Amerikan Savunma Bakanı McNamara'nın



Devrimi

geliştirdiği Vietnam’ı elektronik b ir barikat oluşturarak 
ikiye bölmek ve böylece kuzeyden güneye silah ve 
malzeme taşınmasını engellemek planının da 
gerçekleştirilemez olduğu ortaya çıktı. Yolun imha 
edilen her bölümünün yerini kısa sürede ortaya çıkan 
ona paralel yeni bir yol alıyordu. Yol boyunca 
malzeme ve yakıt depoları, kamyonlar için yeraltı park 
yerleri inşa edildi, askerlerin dinlenmeleri ve çeşitli 
ihtiyaçlarını karşılamaian için merkezler oluşturuldu.
Ho Chi Minh Yolu, yıllar boyunca üzerinde gece 
gündüz hareket halinde olan binlerce insan ve araçla, 
tamirhaneleri, kantinleri, bombalanan yerleri tamir 
eden buldozerleri ile upuzun b ir inşaat yeri 
görünümünü korudu. Makinaların giremediği yerlerde 
kadınlar ve erkekler, dizboyu çamura bulanarak 
bambu kamışlan ve toprakla dolu bidonlarla yolu 
sağlamlaştırmak için çalışıyorlardı. Kamyonian kullanan 
özel olarak eğitilmiş sürücüler, bombalı saldırılar 
sırasında bile durmadan yollarına devam etme talimatı 
almışlardı. Hedef, ne olursa olsun ilerlemek ve yolu 
ulaşıma açık tutmaktı. Ho Chi Minh Yolu, yalnız 
askerlere ve kamyonlara değil, aynı zamanda ağır 
toplara, havan toplarına, roketatarlara hatta tanklara 
da geçit sağladı. Sorun yalnızca bu malzemenin 
güneye ulaşmasıyla bitmiyordu. Yolun ana çıkış 
noktalarında, sınır bölgelerinde ve Kampuçya’nın 
kuzeyinde Güney VietnamlIların ve Amerikalıların imha 
etmeyi başaramadıkları dev yeraltı depoları 
oluşturuldu. Depolardan biri keşfedildiğinde, ormanların 
derinliklerinde yeni gizli depolar inşa ediliyordu. Bu 
mekanizmanın yıllar boyunca işler halde ayakta 
tutulabilmesi, ancak hem Kuzey hem de Güney 
Vietnam'da halkın kitlesel b ir biçimde mobilize 
edilmesiyle mümkün olabilmişti. Ho Chi Minh Yolu, 
savaşın başlangıcından itibaren, Vietnamh devrimciler 
için Kuzeyin Güneyi her türlü imkanı kullanarak 
desteklemekteki kararlılığını, ülkenin birliğini temsil 
eden bir sembol olarak ayakta kaldı.

Güney’in Umutsuz Savaşı ve İkinci Thoi Co
Daha Paris Anlaşmasının mürekkebi kurumadan “Kuzey’e sel gibi girmekten” söz etmeye 
başlayan Nguyen Van Thieu, 1973 boyunca 240 bin kişiyi askere aldı, 130 binin üzerinde 
asker kaçağı ve yaralıya yeniden üniforma giydirerek Saygon Ordusunun mevcudunu 710 bine 
sivil muhafızlarının sayısını da 1 milyon 100 binden (230 bini silahh) 1 milyon 500 bine 
(400 bini silahlı) çıkardı. Ocak 1973’te Ulusal Kurtuluş Ordusu’nun eline geçen tüm bölgelere 
karşı yıl sonuda geniş çaplı bir saldın başlatan Saygon ordusu, Sa Nyunh, Kuzey Kontum, 
Chu Nghe Kien Due, Quang Due, My Tho, Chuong Thien, Mui Dai, Tri Tan gibi kurtanlmış 
bölgeleri geri alması üzerine. Geçici Devrim Hükümeti ve Kuzey Vietnam, Saygon ordusuyla 
savaşa girişmek üzere Ulusal Kurtuluş Ordusu güçlerini toparlamak ve Paris Anlaşmasında 
kabul edilen serbest seçimlerin yapılması bir yana, esirlerin serbest bırakılmasını dahi 
savsaklayan Thieu hükümetini ve Saygon ordusunu zorla dize getirmeye yöneldi.

Ekim 1973’de toplanan Vietnam İşçi Partisi Merkez Komitesinin 21. Konferansı ve Mart 
1974’te toplanan Askerî Merkez Komitesinin birbirlerini tamamlayan “politik ve askeri 
mücadelelerin kaynaştıniması” kararlanyla hazırlıklara girişilerek, hareketli birlikler toparlandı, 
savaş eğitimleri hızlandmldı, stratejik mevzilerde üslendirildi, savaş aracı ve lojistik bakımdan 
güçlendirildi. Öte yandan ordu ve Genç Öncü elemanlan, nakliye, iletişim ve yol şebekesinin 
savaşa uygun hale getirilmesi için hummalı bir çalışmaya giriştiler.Temmuz 1974’ten başlayarak 
artık Vietnam Halk Ordusu (VHO) adını almış bulunan Ulusal Kurtuluş Ordusu yaygın bir 
biçimde küçük çaplı muharebelere girişmeye başladı. Saygon ordusu pasifize edilmiş ve bütün 
bölgelerde gerilemeye başlamıştı. 1972-73 yılında 1.614 milyon dolar olan yardım 1973-74 
yılında 1.026 milyon dolara, 1974-75 yılında ise 700 milyon dolara düşmüştü. Thieu 
ordusuna “yoksul savaşı”na dönme çağnsı yapmak zorunda kalmıştı. Atış gücü yüzde 60 
oranında düşen, uçak, taşıt ve yakıt yetersizliğinden hareket kabiliyeti yüzde 50 azalan Saygon 
ordusunun direnci büyük ölçüde zayıflamıştı. Aralık 1974’te Phuoc Long ilini ele geçiren halk 
ordusu, Tri Thien’den Mekong’a kadar tüm mevzileri birbirine bağlamış durumdaydı. Artık 
Saygon Ordusu, kurtanlan bölgeleri ele geçirebilmek için büyük çaplı kuşatma hreketlerine 
girişebilecek durumda değildi. ABD ise Phuoc Long ilinin düştüğü sırada önce 7. Filoya bağlı 
Enterprise nükleer uçak gemisini Vietnam kıyıianna doğru harekete geçirdiyse de uluslararası 
durumun baskısı karşısında müdahaleden vazgeçmek zorunda kaldı.

Aynı ay toplanan Politbüro, Kış-İlkbahar Hareketinin Tay Nguyen’e saldınyla başlayıp Ban Me 
Thuot ve Tuy Hao üzerinde denetim kurarak savaşı şehirlerin çevresinde yğunlaştırma ve 
Saygon ordusunun asıl güçleriyle nihaî bir savaşa girişme karan aldı. Plan iki yıllık bir 
zamana yayılıyordu. 1975 büyük ve yaygın saldırılarla düşmanın iyice güçten düşürülmesi ve 
inisiyatifin tartışmasız hale getirilmesi, 1976 ise genel saldın ve ayaklanma yılı olarak 
düşünülüyordu.

11 Mart 1975’te Ban Me Thuot ele geçirildi. Bon Me Thuot’un geri alınması için Saygon 
ordusunun giriştiği karşı saldın püskürtülüp Güney Ordusu önemli ölçüde yıpratılınca bir 
anda Tay Nguyen yolu açılıverdi ve şehir 20 Mart’ta ele geçirildi. Güney Ordusu bozgun 
halindeydi. 25 Martta Hue düştü. 29 Mart’ta Güney Vietnam’ın ikinci büyük şehri Da Nang 
ele geçirildi. Nisan başında yerel milisle birleşerek ayaklanan halk Qui Nan, Phuocly ve 
Phuoc Hai yanmadalannın kurtuluş kuvvetlerinin eline geçmesini sağladı. Kısa sûrede Binh 
Dinh ilinin tümü ele geçirilmişti. İki yıl sonrası için düşünülen nihaî darbenin vurulması 
birden olanaklı hale gelmişti. 25 Mart günü toplanan Polit Büro Saygon’un kuşatılması 
talimatını verdi. Saygon ordusunun yüzde 35’i imha edilmiş, iki kolordu saf dışı bırakılmış, 
savaş araçlannın yüzde 40’ı elinden alınmış, oniki il kurtanlmış ve kurtanlmış bölgeler 8 
milyon Vietnamlıyı içine almıştı. Nisan’ın ortasında kuşatılan Saygon’da 60 özel eylem hücresi 
300 silahlı sivil ve binlerce Saygonluyu içine alan gizli kitle örgütü bulunuyordu. 19 Nisan 
1975’te kararlaştınlan Saygon’a hücum harekatına Ho Chi Minh harekatı adı verildi. İkinci Tho 
Co tüm cazibesiyle belirmişti.

ABD durumun umutsuzluğunu görmüş ve Beyaz Saray 18 Nisan’da Saygon’daki Amerikalıların 
kenti boşaltmalan emrini vermişti. Thieu hükümeti, panik içindeki Saygon generallerinin 
birbirlerine karşı komplolan içinde erimiş ve düşmüştü. Başbakanlığa getirilen Tran Van 
Huong, birkaç gün sürecek “iktidarı”na savaşın hiçbir şekilde kaybedilemeyeceğini kendi 
kendine tekrarlayarak başladı. Ama 26 Nisan günü Nguyen Van Thieu 16 ton altın, gümüş 
ve değerli eşya ve ailesini yanına alarak Taiwan’a kaçınca “savaşma azmi”nden söz eden tüm 
kukla yöneticiler birbiri ardına ülkeyi terketmeye koştular. 29 Nisan günü girişilen son 
saldınyla Halk Ordusu Saygon’a akarken kent halkı hızla ayaklanıp tüm stratejik noktaları, 
sınai kuruluşlan, haberleşme hatlannı denetimine alarak Halk Ordusu’na devretmek üzere 
koruma altına sokuyordu. 30 Nisan’da Saygon düştü.

Aynı günlerde tüm Mekong Deltası ayaklandı, Saygon ordusundan geriye kalan birlikler 
tümüyle dağıldı. 1 Mayıs 1975’te tüm Vietnam, savaşın bıraktığı 83 bin sakat, 8 bin felç, 30 
bin kör, 10 bin sağır yurttaşı, 13 milyon 457.822 ölüsü, yaralısı ve kayıbı, mayınlar, napaller 
zehirli ilaçlarla harabedilmiş topraklan ve kent enkazlannın açtığı derin yaralanna karşın 
dünyanın en büyük savaş makinelerini dize getiren kararlılığıyla yeni bir topluma doğru 
yöneliyordu.
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Hıristiyan Düfmanlığı

imparator Ming Mang'ın Hıristiyanlığın yayılması 
tehiii<esl l<arşısında 1833'de yayınladığı ferman.

Ben, Hül(ümdar Ming Mang, sözüm şudur; Yıllardan 
beri Satıhlar Dato dinini (Hıristiyanlık) vaz'edip halkı 
kandınyorlar, onlara sonsuz bir mutluluk konağı ve deh
şetli bir sefalet zindanının var olduğunu öğretiyorlar. 
Ne Tann Phat’a (Budha) saygıları var ne de atalarımıza 
hürmetleri. Bu gerçekten büyük küfürdür. Üstelik bun
lar, kadınlan ve genç kızlan baştan çıkarmak İçin, cinsi
yet aynmı gözetmeksizin çok sayıda insanı bir araya 
toplayan tapınaklar İnşa ediyorlar; hasta insanlann da 
gözbebeklerini çıkanyorlar. Akla ve geleneklere bundan 
daha aykırı bir şey düşünülebilir mi?

Geçen yıl bu sapkın öğretiye İyice gömülmüş iki köyü 
cezalandırdık. Böyle yapmakla, halkın bu suçtan kaçın
ması ve aklını başına toplaması niyetimizi duyurmak 
istedik.

Şimdi de karanmız budur; Her ne kadar bilgisizlikten 
dolayı birçok İnsan yanlış yola sapmışsa da, neyin doğ
ru neyin yanlış olduğunu kavramak İçin fazla zekaya 
gerek yoktur; doğru olan bu insanlara hâlâ öğretilebilir 
ve hataları düzeltilebilir. Başlangıçta kendilerine bilgi 
verilmeli ve uyarılmalıdırlar, yine de İnat ederlerse ezi
yet ve ceza görmelidirler.

Böylece, mandarinlerden halkın en alt tabakalanna 
kadar bu dine inanan herkese, erkimizi kabul ediyorlar 
ve ondan korkulan varsa, bu dini İçtenlikle terketmeleri- 
ni emrediyoruz. Mandarinlerin, bölgelerindeki Hırlsti- 
yaniann emirlerimize uymaya hazır olup olmadıklanna 
dikkat etmelerini ve onlan kendi huzurlannda haçlarını 
çiğnemeye zorlamalannı istiyoruz. Bundan sonra onlan 
geçici olarak bağışlayacaklardır. Tapmaklar ve rahiple
rin evlerine gelince, bunlann yerle bir edilmesini sağla- 
malıdıriar; bundan böyle tebaamızdan her kim bu men
fur adetlerden suçlu olursa en sert biçimde cezalandırı
lacaktır ve böylelikle bu sapkın dinin kökü kazınacaktır.

Buyruğumuz budur. Yerine getirile. Hükümranlığımı
zın 13. yılı, 11. ayın 12. günü.

FERMANIN GİZLİ EKİ

İsa’nın dini bütün nefretimize layıktır fakat ne yazık 
kİ akılsız, düşüncesiz halkımız onu toptan ve inceleme
den kucaklamaktadır. Bu fesadın yayılmasına izin ver
memeliyiz. Bundan dolayı, onlara hatalarını nasıl düzel
teceklerini öğretmek için bu fermanı göndermek lütfun- 
da bulunduk.

Bu öğretiye körü körüne bağlananlar ne de olsa bizim 
halkımızdır ve onlan bir anda hataianndan döndüreme- 
ylz. Yasaya kesinlikle uyulmayacak olursa bu sayısız 
ölüme mal olacaktır. Bu önlem halka pahalıya patlar 
ve bu arada kabahatlerini görebilecek oian birçok kişi 
de suçlular arasında cezalandınimış olur. Bu durumda 
meseleyi dikkatle ele almak lazımdır; Konfiçyüs’ün de
diği gibi; "Kötü bir alışkanlığı yok etmek istiyorsanız 
bunu sainria ve düzenlilikle yapın” , “ Kötü bir cinsin 
kökünü kazımak istiyorsanız, baltayı alın ve kökü kesin.”

Bütün tong doc  (eyalet valileri) ve öteki yöneticilere 
emrimiz şudur;

1. Bu dini terketmeieri ve kusuriannı telafi etmeleri 
için astların, mandarinlerin, askerlerin ve halkın eğitimi
ne özen göstermek.

ijstte: Vietnamda Fransızlara ilk başkaldıran Kara 
Bayraklılar. Altta: 20. yüzyıl başında Fransızlar 

tarafından kafası kesilmiş milliyetçiler.

2. Kiliseler ve misyonerlerin evleri hakkında doğru 
bilgi edinmek ve buralan gecikmeksizin yıkmak,

3. Misyonerleri tutuklamak. Bunu yaparken şiddetten 
ziyade hileye başvurmalıdır; misyonerler Fransız iseler, 
mektup-tercümeleri yapmak üzere tarafımızdan görev
lendirildikleri bahanesiyle derhal başkente gönderilme
lidirler. Yeril iseler, onlan eyalet merkezinde tutmalı 
ve halkla İlişkilerini kesmelisiniz. Astlannızın fırsattan 
İstifade ederek, Hıristiyanlan tutuklarken aynm gözet
meden ve ihtiyatsızca davranmalan sonucu her yerde 
sorunlar çıkmaması İçin dikkat edin. Bundan ötürü siz 
suçlu olursunuz...

Siz, eyalet valileri, ihtiyatlı ve uyanık davranın ve 
meseleyi büyütmeyin, böylelikle takdirimizi kazanmış 
olursunuz.

Yayımının yaratacağı sorunların korkusuyla bu ferma
nın yayımlanmasını yasaklıyoruz. Elinize geçtikten son
ra sizden başkası görmemelidir. İtaat edin. •

Doğu H aik lanna  
M anifesto 'dan

Temmuz 1924’de. Komintern'ir\ Buşinci Kongresi'nde 
yayınlanan Doğu Halklarına iiişl<ln manifestodan 

seçmeler.

Kom ünist Enternasyonal ve dünya proletaryası ulusal 
bağımsızlık ve uluslararası sermaye baskısından kurtul
ma yolundaki kahramanca mücadelenizi sürekli bir ilgi 
ve duyarlılıkla izlemektedir. Yeni pazarlar ele geçirme 
yolunda Drang Nach Ostenında uluslararası burjuvazi, 
Doğu’lu ülkeleri acımasız ve doymak bilmez bir sömürü 
nesnesi ve sömürgeci güçlerinin kaynağı olarak görme
ye alışmıştır. Sîzler, Yakın, Orta ye Uzak Doğu'nun en
gin topraklannda yaşayan milyonlar, burjuvazinin gözü
nde onlann elden çıkaramayacakları, Batı Avrupa ve 
Amerika hakim sınıfına servet yaratmak İçin dünyaya 
gelmiş kölelerisiniz.

Dünya savaşı süresince tüm ülkelerin kapitalistleri 
cömertçe, bildirgeler yayınlayarak sömürgelere hiç bir 
zaman gerçekleşmemiş özerklik ve bağımsızlık sözleri 
verdiler. Bu, sömürgeci burjuvazinin sömürgelerinin kri
tik bir anda itaatkar kalmasını sağlamak ve tükenmiş 
ordulanna bu zengin İnsan deposundan takviye almak 
için giriştiği kurnazca bir manevraydı.

Ancak, emperyalist dünya kana bulanınca burjuvazi, 
kendi çıkarlannı gözeterek verdiği sözleri unuttu ve eşi 
görülmemiş bir zorbalıkla Hindistan'ın boğazını sıkma
ya, Çin'i soymaya, Türkiye'yi iıölmeye ve İran'ı köleleş
tirmeye yöneldi.

Buna karşılık siz, Doğu'nun ezilmiş halklan, ulusal 
özgürlüğümüz için ayaklandınız.

Unutmayın ki, bu cansiperane mücadelede yalnız de
ğilsiniz.

Bütün ülkelerin en ileri proleterleri yanınızdadır. Do
ğu'nun sömürge ve yarı-sömürge ülkelerinde sîzleri ezen 
ve sömüren doymak bilmez burjuvazi. Batı Avrupa ve 
Amerika işçi sınıfını da aynı şekilde acımasızca ezmek
tedir.

Kapitalizmin zoru altındaki emeğin ve emperyalist bas
kının devrilmesine giden yollanmız kesişiyor. Batı’nın 
işçi sınıfı için olduğu kadar sizin için de gerçek ve 
nihaî özgürlük, ancak dünya emperyalizmine karşı yakın 
bir ittifak ve ortak mücadeleyle mümkündür.

Kom ünist Enternasyonal'in  Beşinci Kongresi, ortak 
mücadelede karşılıklı destek ve yardım İçin size kardeş
çe elini uzatıyor. Çok güç koşullarda, ekonomik gerilik, 
feodal kalıntılar ve barbarca İşkence altında çalışan ve 
savaşan, Doğu'nun genç komünist partileri, sîzlere se- 
iamlanmızı gönderiyoruz.

Emperyalistlere ve yerel feodallere karşı bitmeyen 
mücadelede, Doğu'nun komünist partileri geçmişte ol
duğu gibi, dış sermayenin sömürgeci boyunduruğuna 
yöneltilmiş her dürüst özgürlük hareketini destekleye
cek, anti emperyalist birleşik cepheyle birlikte, doymak 
bilmez uluslararası burjuvazinin karşısında duracaktır.

Kom ünist Enternasyonal'in  Beşinci Kongresi sîzlere 
ve kölelik boyunduruğunu çıkartıp atmış, emperyalist 
haydutiann tüm saldınlannı püskürtmüş olan Türkiye 
ve Afganistan halklanna da hoşgeldiniz diyor. Kongre, 
halklan için büyük ve parlak bir gelecek yolunda llerie- 
yen M oğolistan Devrim ci Halk P artls l'ne  ve Çin Guomln- 
dang P artis i’n i  de kardeşçe selamlannı gönderiyor. •
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Çin Hindi Kom ünist P a rtis i'n e  
Üye olmalı

Çin Hindi Komünist Partisi'nin kuruluşundan 
hemen sonra Nguyen Ai Quoc’un (Ho Chi Minh) 

yaptığı çağrı.

Ezilen ve sömürüien işçiler, köylüler, gençler, öğren
ciler, yurtseverler,

Emperyalizmin çelişkileri 1914-191S savaşma yol açtı. 
Bu korkunç katliamdan sonra dünya iki cepheye bölün
dü: Sovyetler Birliği’nin öncülüğünü yaptığı dünya pro
letaryası ve ezilen sömürge halklarının devrimci cephesi 
bir yanda, genel kurmayı Milletler Cemiyeti olan emper
yalizm ve uluslararası kapitalizmin karşı devrimci cep
hesi diğer yanda.

Bu savaş hem maddi ve hem de çok sayıda insanın 
harabına yol açtı. Fransız emperyalizmi bu savaştan 
zararlı çıktı. Bu yüzden Fransa’da kapitalizm güçlerini 
restore etmek için, Fransız emperyalistler Çin Hindi’
ndeki kapitalist sömürüyü yoğunlaştırmak için en vahşi 
yöntemlere dört elle sarıldılar. Yeni kurduklan (abrlka- 
larda işçilere sadece açlıktan ölmeyecek kadar bir ücret 
verdiler. Köylülerimizin topraklarını çalarak plantasyon
lar kurdular ve t>öylece onlan sefaletin kucağına attılar. 
Halkımız ağır vergiler altında inim İnim inlemektedir.

Askeri güçlerini gün geçtikçe arttınyorlar. Bunu ya
parken bir yandan Vietnam Devrimi’ni ezmeye çalışıyor
lar, diğer yandan da Pasifiklerde yeni sömürgeler elde 
etmek için emperyalist bir savaşa hazırlanıyorlar. Ayrıca 
Çin Devrimi’ni de ezmeyi tasarlıyorlar. Ezilen halklara 
ve proletaryaya devrim yapması için yardım eden Sov
yetler Biriiği’ne saldırı planlan yapıyorlar, il. Dünya Sa
vaşı patlak vermek üzeredir. Fransız emperyalistlerinin 
halkımızı bir yıkım savaşına sürüklediği kesindir. Onla
nn savaş hazırlıklanna, Çin Devrlml'ni ezmelerine, Sov
yetler Biriiği’ne saldırmalanna, Vietnam Devrlml'ni boğ
malarına ses çıkartmazsak bunun anlamı ulusumuzun 
dünyadan silinmesi olmayacak mıdır?

Bununla birlikte Fransız sömürgecilerinin vahşi baskı
sı ve sınırsız sömürüsü yurtseverlik bilincini geliştirdi. 
Halkımız yaşamak için Devrim yapmanın kaçınılmaz ol
duğunu, aksi takdirde ağır ağır öleceğini anlamış du
rumda. İşte tam da bu nedenle devrimci hareket her 
geçen gün biraz daha büyüyor ve gelişiyor. İşçiler grev 
yapıyor, köylüler toprak İstiyor, öğrenciler derslere gir
miyorlar, esnaf dükkan kapatıyor. Tek kelimeyle halkı
mız devrimin yükselmesi karşısında titreyen Fransız 
emperyalizminin karşısına dikiliyor. Emperyalistler ise 
mücadelemizin karşısına feodaller ve komprador burju
vaziyi çıkartıyorlar.

\

Emperyalistler Vietnam Devrimi'ni terörle ve kanla 
bastırmaya çalışıyorlar. Bu büyük bir hatadır. Vietnam 
Devrimi uluslararası ve özel olarak da Fransız proletar
yasının desteğine sahiptir. Ayrıca emperyalistlerin sal- 
dıniannın yoğunlaştığı dönemde komünistler güçlerini 
tek bir partide, Çin Hindi Komünist Partisi'nöe birleştir
mişlerdir.

İşçiler, köylüler, askerler, gençler ve öğrenciler,

Çin Hindi Komünist Partisi kurulmuştur. Bu parti işçi 
sınıfının partisidir. Proletarya bütün ezilen ve sömürü
lenlerin çıkartannı koruyacaktır. Bütün yurtseverler ve 
komünistler aşağıdaki hedeflere ulaşmak amacıyla Par- 
(/'ye üye olmalıdırlar:

1) Fransız emperyalizmini, feodalizmi ve gerici burju
vaziyi yıkmak.

2) Çin Hindi’nin bağımsızlığını elde etmek.

3) işçi, köylü ve asker iktidannı kurmak.

4) Bankalara ve öteki emperyalist işletmelere el koy-

ijstte: Fransız Sosyalist Partisi’n/n 1920’deld Tours 
Kongresi'nde konuşma yapan Nguyen A i Quoc (Ho 

Chi Minh). Ortada: Vietnam işçi Partisi genel 
sekreterliği yapan Truong Chinh. Altta: Fransızlar 

tarafından tutuklanmış Vietnamh yurtseverler.

mak ve bunlan işçi, köylü ve askerlerin denetimine almak.

5) Plantasyonlara ve büyük toprak sahiplerinin top
raklarına el koymak ve yoksul köylülere dağıtmak.

6) İş gününü 8 saate indirmek.

7) Yoksullan ezen vergileri azaltmak.

8) Demokratik özgüriükleri güvence altına almak.

9) Herkese eğitim olanağı sağlamak.

10) Kadın erkek eşitliğini sağlamak. •

Ho Amca'mn Şiirlerinden 
Parkalar

Paris'de bulunduğu sıralarda edebi çevrelerle ilişki 
kuran ve şiir dahil bütün edebiyat ve sanat 

daiiarına ilgi duyan Ho Chi Minh'in şiirlerinden 
parçalar.

Olmasaydı kışın soğuğu, kederi 
Olmazdı bahann sıcağı, pariaklığı da.
Felaket de öylece sertleştirdi beni 
Ve kafamı çeliğe su verircesine.

Bütün Asya'da dalgalanıyor 
Japonlara karşı bayraklar 
Büyük ya da küçük bayraklar 
Benzemeyecek hepsi birbirine 
Elbet. Kocaman olmalı bayraklannız 
Ama küçük bayraklar da gereklidir bize.

Silahlı Propaganda Birliği 
Kuruluş Talimainamesi

H O  CHİ M İN H

27 Aralık 1944’de 34 subay ve erin kurduğu 
birlik Vietnam Halk Ordusu'mm  çekirdeğini 

oluşturdu.

1. Ulusal Kurtuluş için Vietnam Silahlı Propaganda 
Birliği isminden de anlaşılacağı gibi, askerî yönden çok, 
siyasal yöne önem verilmesi gerektiğini gösterir. Bu 
bir propaganda biriiğidir. Askeri alanda başanlı bir ey
lemde bulunabilmek İçin ana İlke, güçlerin yoğunlaştırıl- 
masıdır. Bunun için örgütün (Çin Hindi Komünist Parti
si) yeni talimatına göre Cao, Bang, Bao ve Lang Son 
bölgelerindeki gerilla saflanndan en cesur ve enerjik 
subaylar ve erler seçilecek ve ana gücümüzü teşkil 
etmek üzere çok sayıda silâh toplanacaktır.

Bizim hareketimizin bütün halkın katıldığı ulusal bir 
direniş niteliğinde olduğu İçin, bütün halkı silahlandır
mamız ve seferber etmemiz gerekmektedir. Bunun için 
de İlk birilğl teşkil etmek üzere güçlerimizi bir araya 
toplarken, eylemlerinde İşblrilğl yapan ve birbirierine 

her yönde yardımcı olan yerisl silahlı kuvvetleri muhafa
za etmeliyiz. Ana birilk, kendi payına, yerel silahlı blrilk- 
lerin kadrolanm yönetmek, onlara, talimde, yardım et
mek ve mümkün okluğu takdirde silah takviyesinde de 
bulunarak bu birilklerin sürekli bir şekilde gelişmesini 
sağlamakla görevlidir.

2. Yerel silahlı blriiklerine gelince; İHinlann kadrolan- 
nı, eğitmek üzere toplayacağız, çeşitli bölgelere görgü 
ve bilgi alışverişinde bulunmak üzere eğitilmiş kadrolar 
göndereceğiz, ilişkiyi muhafaza edeceğiz ve askeri ey- 
lemlerie İşblrilğl yapacağız.
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3. Taktikler konusunda ise; bugün doğuda, yarın batı
da umulmadık bir anda ve dikkati çekmeksizin ortaya 
çıkan gizil, süratli ve aktif bir iıareket niteliği taşıyan 
gerilla savaşını uygulayacağız.

Ulusal Kurtuluş İçin Vietnam Silahlı Propaganda Birli
ği İlk kurulan birliktir, ilerde diğer birliklerin de kurulma
sı umulmaktadır. Başlangıçta bu birlik küçük ölçüdedir; 
fakat geleceği parlaktır. Kurtuluş Ordusu'nun çekirdeği
dir ve bütün Vietnam'da kuzeyden güneye kadar uzana
bilecektir. •

Ağustos 1945 Genel 
Ayaklanması

VO NGUYEN GİAP

Sömürge egemenliğinin tasfiye edildiği Ağustos 
ayaklanması.

Daha 1941'den itibaren Merkez Komitesi'nin (Çin H in
di Komünist Partis i’nin) sekizinci toplantısı halkın ayak
lanmaya sevkedllebllmesl için, ne gibi koşullar bulun
ması gerektiğini açık seçik saptama işiyle uğraşmaya 
başlamıştı: “Çin Hindindeki devrimin silahlı bir ayaklan
mayla sona ermesi gereklidir. Silahlı ayaklanmayı yö
netmenin koşulları şunlardır:

“Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin bütün ülkede birleşmiş 
dunjmda olması.”

"Kitlelerin artık Fransız-Japon boyunduruğunda ya
şayamayacak hale gelmesi ve bir ayaklanmada her feda
kârlığa hazır olması.”

“Çin Hindindeki egemen çevrelerin ekonomik siyasal 
ve asker! bir krize sürüklenmesi.”

“Çin Ordusu'nun Japon Ordusu karşısındaki büyük 
zaferi, Fransız ya da Japon Devrimi'nin patlak vermesi, 
demokratik cephenin Pasifikte ve Sovyetier Birllğl'nde 
tam bir zafer kazanması, Fransız ve Japon Sömürgele
rinde devrimci bir zemin hazırlanması ve özellikle Çin 
ya da İngiliz Amerikan ordularının Çin Hindine girmesi 
gibi nesnel koşutlar da ayaklanma İçin elverişlidir.”

Viet Ulnh Merkez Komitesi tarafından Mayıs 1944'de 
çıkarılan Ayaklanmaya Hazırlık adlı talimatname halkın 
hangi anda ayaklanması gerektiği açıkça belirtilmiştir.

“1. Düşman saflarındaki umutsuzluk ve bölünmenin 
son haddine vardığı,

2. Ulusal kurtuluş örgütlerinin ve devrimci örgütlerin 
ayaklanmaya ve düşmanı ezmeye azmettikleri,

3. Geniş kitlelerin ayaklanmayı bütün kalpleriyle des
tekleyecekleri ve öncü güçlere kesinkes yardım edecek
leri anda.

Eğer ayaklanmayı tam zamanında başlatırsak, ulusal 
kurtuluş İçin yaptığımız devrim mutlaka zafere ulaşa
caktır. Uygun fırsatlan yakalayabilmek ve halk kitlelerini 
zamanında ayaklanmaya yöneltmek İçin daima hareke
tin nabzını yoklamak üzere tetikte bulunmamız, kitlele
rin psikolojisini bilmemiz ve dünyanın durumunu ve 
her dönemdeki durumu iyi değerlendirmemiz gereklidir”

Siyasal mücadeleden silahlı mücadeleye geçiş, uzun 
bir hazırlık devresi gerektiren, çok büyük bir değişimdir. 
Eğer ayaklanmanın bir sanat olduğu söylenebilirse, bu 
sanatın esas içeriği mücadeleye her aşamada siyasal 
koşullara uygun biçimler vermesini ve her dönemde 
siyasal mücadele biçimleriyle silahlı mücadele biçimleri 
arasındaki, doğru ilişkileri muhafaza etmesini bitmektir. 
Başlangıçta siyasal mücadele asas görevdir, silahlı mü
cadele ikinci planda kalır. Gittikçe her İkisinin de önemi 
eşit duruma gelir. Daha sonra silahlı mücadelenin anah-

l A M
İÜ CÖNG HOA

üstte: Amerikalıların esir alınmasını temsil eden 1967 
tarihli b ir Kuzey Vietnam pulu. Ortada: Hanoi'deki 

Viet Minh karargâhında yürüyüş yapan çocuklar. Altta: 
Diem Bien Phu Savaşı’nda Fransızlara teslim ol 

çağrısı yapan Vietnamlılar.

tar rolü oynadığı aşamaya ulaşırız. Fakat bu dönemde 
bile, silahlı mücadelenin ne zaman sadece belirii bir 
bölge içerisinde, ne zaman ülke çapında anahtar rolü 
oynadığını açıkça tanımlamamız gerekir. Mücadele bi
çimleri konusundaki kılavuz ilkeleri temele almalı, çalış
malarımıza ve örgüt biçimlerine yön verecek ilkeleri 
açıkça ortaya koymalıyız. Daha sonraki durumda İse 
düşmanla aramızdaki mücadele son derece çetin ve 
şiddetli bir hal alacaktır. Eğer mücadelede ve örgütlen
mede güdülen yol doğru değilse, yani, dikkatlilik ve 
belirleme İlkeleri İle öznel koşulların değerlendirilmesi 
ve devrimci güçlere karşı - devrimci güçlerin karşılaştı
rılması konusundaki ilkeler doğru olarak izlenmezse, 
mutlaka güçlük ve başansızlıkla karşılaşınz. Silahlı ayak
lanma hazıriiğında doğru bir önderlik, ayaklanmaya gi
rişmek için koşullar olgunlaşıncaya kadar devrimci güç
lerin sürekli ve düzenli gelişmesini emniyete almak zo
rundadır. Merkez Komitesi'nin sekizinci toplantısında 
şunlar açıkça belirtilmiştir:

“ 1. Ulusal kurtuluş örgütlerini geliştirip sağlamlaştır
malı,

2. Örgütleri, şehiriere, iş yerlerine, madenlere ve çift
liklere kadar götürmeli,

3. Örgütleri, devrimci hareketin hâlâ zayıf olduğu ve 
azınlıkta kalan alanlara inhisar ettiği taşra bölgelerine 
kadar götürmeli,

4. Parti üyelerine bir azimlillk ve fedakârlık ruhu ka
zandırmalı,

5. Parti; üyelerini, durumun yönetimini ele almalarını 
ve bu işin üstesinden gelmelerini sağlayacak yetenek 
ve deneyler kazandıracak şekilde eğitmeli.

6. Küçük gerilla grupları ve asker örgütleri oluşturma
lıdır.”

Ayaklanmadan söz ederken V.İ. i.enln şu nokta üze
rinde önemle duruyordu: “ Ayaktanma, kitlelerin dev
rimci hareketinin yüksek bir olgunluk aşamasına dayan
malıdır, bozgunculuğa değil.” Silahlı ayaklanma hazır
lıklarından söz etmemiz kitlelerin siyasal hareketine faz
la önem vermemiz demek değildir. Aksine, devrimci 
kitleler tarafından yürütülen geniş ve derin bir siyasal 
hareket olmaksızın ayaklanma zafere ulaşamaz. Bundan 
ötürü, silahlı ayaklanma İçin iyi bir hazırlık yapma konu
sunda en önemli ve en başta gelen görev; kitleler ara
sında propaganda yapmak ve onları “ Ulusal kurtuluş 
örgütlerini geliştirip, sağlamlaştırmak” üzere örgütle
mektir. Yarı silahlı örgütler ancak, kuvvetli siyasal ör
gütlere dayanarak ayakta kalabillrier. Daha sonra ey
lemlerini ve gelişimlerini llerietmek İçin devrimci kitle
lerle sıkı İlişkisi olan gerilla grupları v i  üniteleri örgüt- 
terter.

İlk yıllarda, kitlelerin siyasal hareketi daha yeteri ka
dar kuvvetli değilken ve düşmanın güçleri henüz sağ
lamken; kitleler arasında siyasal bir seferberliğe giriş
meye, silahtı ayaklanmanın hazırianması için başta ge
len bir ödev olarak bakılmalıdır. Ülkenin her yerinde 
ve özellikle kilit noktalarında, propaganda ve kitlelerin 
örgütlenmesi son derece önemlidir. Parti Merkez Komi
tesi kısa zamanda Viet Bac dağlık IralgesinI ve iki mer
kezi alan olarak da Bac Son - Vu Nhai ve Cao Bang'ı 
silahlı üsler olarak saptadı. O zamanın önde gelen ko
şullarına göre silahtı üsler; gizli tutulan, devrimci hare
ketin sağlam ve kitle örgütlenmesinin kuvvetli olduğu 
yerlerde bulunmalıydı. Kitlelerin örgütlenmeleri temele 
alınarak öz-savunma grupları ve savaşçı öz-savunma 
gruplan kurulmuştu. Bunlar daha sonra genişleyip; ye
rel sttahtı gruplar veya üretim İşlerinden ya kısmen veya 
tamamen affedilmiş silahlı biriikter ve en sonunda daha 
büyük gerilla birlikleri haline gelmişlerdi. Zamanla, yer 
altı eylemi yapan kadrolar, yeraltı askerî kadroları, silah
lı şok gruptan ve yerel silahlı gruplar ile askerî müfreze
ler ortaya çıktı. Eylemler için en uygun kılavuz ilke 
silahtı propaganda, siyasal eylemlerin askeri eylemler



283

den daha önemli olduğu ve savaşmanın propagandadan 
daha az önemli olduğu ilkesiydi. Silahlı eylem, siyasal 
temeli korumak, sağlamlaştırmak ve geliştirmek İçin kul
lanılmıştı. Siyasal temeller sağlamlaştırılıp geliştirildik
ten sonra, yan silahlı ve silahlı kuvvetlerin sağlamlaştı- 
nlması ve geliştirilmesi için bir adım ilerledik. Bunlann 
propaganda eyleminin merkezî noktaları olarak, hainle
rin İcabına bakılmasını sağlamak üzere, tam bir gizlilik 
İçinde bulunmaian gerekiyordu. AskWi hücumlar da çok 
gizli ve süratli yapılıyordu. Hareketler hayalet gibi olma
lıydı. Geniş kitleler için yasal mücadele tutumu devam 
ettirilmişti. Devrimci iktidarın kurulması için henüz du
rum uygun değildi. Kitlelerin bütün olarak ulusal kurtu
luş örgütüne katıldıkları bölgeler vardı ve köy Viet Minh 
komiteleri devrimci gücün yeraltı örgütü olarak kitleler 
arasında gerçekten tam bir İtibar kazanmıştı. Fakat bu 
bölgelerde bile düşmanı yenmeye değil, kendi tarafımı
za çekmeye ve onlardan faydalanmaya çalışmamız gere
kiyordu. Bac Son - Vu Nhai’dekl ulusal kurtuluş silahlı 
birliklerine Parti Merkez Komltesi'nin verdiği talimat da 
bu yöndeydi. Başkan Ho Cih Minh’in, Cao Bang - Bac 
Çan'daki silahlı birliklere silahlı propaganda ilkesinin 
önemini hatırlatması ve özellikle Vietnam Kurtuluş Si
lahlı Propaganda Birliği’nin kurulması için emirler ver
mesi de, bununla aynı çizgideydi. Deneylerle kanıtlan
mıştır kİ; silahlı ayaklanma hazırlığının ilk döneminde, 
yukarıda sözü edilen kılavuz İlkeler tamamen anlaşılma
mışsa, devrimci hareket sık sık geçici güçlükler ve za
rarlarla karşılaşacak ve bundan da silahlı ayaklanma 
hazırlığı etkilenecektir.

Ağustos Genel Ayaklanması, halkımız ve partimiz için 
büyük bir zaferdir. Bu, sömürge ve yan feodal bir ülke
nin Komünist Partisi önderliğinde yaptığı başarılı bir 
ayaklanmadır. Bu hareket, uzun bir siyasal mücadele
den geçerek, ayaklanma öncesi dönemde bölgesel si
lahlı mücadele haline gelmiştir. Sonunda, düşmanın tam 
bir kriz içinde bulunduğu sırada uygun fırsatlan yaka
layarak, silahlı ve yan silahlı güçlerin desteği ile, esas 
olarak kitlelerin siyasal güçlerinden faydalanarak, şehir
lerde ve kırsal bölgelerde kahramanca yükseldik, emper
yalistlerin ve feodallstlerin egemenliğini ezdik ve halkın 
demokratik iktidarını kurduk. Ağustos Genel Ayaklan- 
ması'nın başarısı; ezilen uluslann kurtuluş hareketleri
nin, belli koşullar altında, ancak ayaklanma yoluyla za
fere ulaşabileceğini kanıtlar. •

Vietnam'ın Bağımsızlık İlan ı

Ho Chi Minh'in, 2 Eylül 1945'de Hanoi'de büyük 
bir J<alabalığa okuduğu Vietnam Bağımsızlık 

Deklarasyonu.

“ İnsanlar eşit yaratılmıştır. Yaradan, onlara kimsenin 
geri alamayacağı birtakım haklar bağışlamıştır. Yaşama, 
özgürlük ve mutluluk istemek hakkı bunlar arasındadır.”

Bu ölümsüz sözler 1776'da Amerika Birleşik Devletle- 
ri'nin bağımsızlık deklarasyonunda yer almıştır. Daha 
geniş anlamda bu demektir ki: Dünya yüzünde bütün 
halk toplulukları doğuştan eşittir: Bütün milletlerin ya
şamaya, mutlu olmaya ve özgürlüğe hakkı vardır.

Böyle olduğu halde, seksen yıldan uzun bir zamandan 
beri, Fransız emperyalistleri özgürlük, eşitlik, kardeşlik 
ilkelerini hiçe sayarak Anayurdumuza tecavüz etmişler 
ve yurttaşlanmızı baskıları altına almışlardır...

Fransızlar insanlık dışı yasalar uygulamış, milli birliği
mizi baltalamak ve halkımızın birleşmesini önlemek ama
cıyla Güneyde, ortada ve Kuzeyde birbirinden ayn siya
sal rejimler kurmuşlardır. Fransızlar, okuldan çok hapis
hane İnşa etmişlerdir. Vatanseverlerimizi hiç acımadan 
öldürmüş, ayakianmalanmızı kan dereleri içinde boğ
muşlardır. Halk oyunu zincire vurmuş, insanlarımızı bile 
bile cehalet uçurumunda bırakmışlardır. Irkımızı güçten

Üstte: Hanoi'de bombardıman öncesi sığınaklarda 
bekleşen Vietnamlılar. Altta; Ho Chi Minh 1933'de 

yeni kurtarılmış bir köyde konuşma yaparken 
Vietnam'ın birleştirilmesi fikrini savunmuştu.

düşürmek için bizleri afyona ve alkole alışmaya zorla
mışlardır.

Ekonomi alanında bizi iliklerimize kadar soymuş, hal
kımızı sefil hale koymuş, toprağımızı yağmalamışlardır. 
Bizden çeltik tarlalanmızı, madenlerimizi, ormanlanmı- 
zı, ham maddelerimizi çalmış; tedavüle para çıkarma 
işini ve dış ticareti tekelleri altına almışlardır.

Bir sürü adaletsiz vergi icat etmiş, halkımızı ve özellik
le köylümüzü büyük bir yoksulluk içine atmışlardır.

Şimdi Fransızlar kaçmış, Japonlar teslim olmuştur, 
imparator Bao Dai, tahtını bırakmıştır. Milletimiz, yüz 
yıla yakın bir zamandan beri kendisini bağlayan zincirle
ri koparmış ve yurdun bağımsızlığını elde etmiştir.

Bu nedenle. Demokratik Vietnam Cumhuriyeti geçici 
hükümeti üyeleri olan bizler, Vietnam'ın özgür ve ba
ğımsız bir ülke olmak hakkını elde ettiğini bütün dünya
ya duyururuz. Aslında Vietnam, şu andan itibaren, hür 
ve bağımsız bir ülkedir. Vietnam halkı, bu bağımsızlık 
ve özgürlüğü korumak için maddi manevi bütün güçleri
ni seferber etmeye, malını ve canını bu uğurda harca
maya tekvücut halinde kararlıdır. •

J2 Öğüt

Ho Chi Minh, 5 Nisan 1948'de “ 12 Öğüt” adı
altında bir talimat yayınladı. Bu “öğütler” , direniş 

hareketinde izlenecek savaş metodlarını 
açıklıyordu.

Yapılmaması gereken altı şey

1- Toprağa, ürüne ya da halkın malına, mülküne zarar 
verecek herhangi bir hareket yapmayacaksınız.

2- Halkın satmak ya da ödünç vermek istemediği bir 
şeyi almak için ısrar etmeyeceksiniz.

3- Oağ köylülerinin evine tavuk götürmeyeceksiniz.

4- Verdiğiniz bir sözden kafiyen caymayacaksınız.

5- Halkın inanç ve geleneklerini incitecek şeyler yap
mayacaksınız (tapınaklarda yere uzanmak, ayaklannızı 
ocağa dayamak, evde çalgı çalmak v.b. gibi).

6- Halkta kendilerini küçük gördüğünüz hissini uyan
dıracak herhangi bir söz ya da davranıştan kaçınacaksı
nız.

Yapılabilecek altı şey

1- Gündelik işlerinde halka yardımcı olmak (ekin top
lamak, odun taşımak, dikiş dikmek gibi).

2- Mümkün oldukça, çarşı pazardan uzak yerlerde 
oturanlara gerekli şeyleri satın almak (bıçak, tuz, İğne, 
iplik, kâğıt kalem v.b. gibi).

3- Boş zamanlarda direnişe yararlı, sade, eğlen
celi hikâyeler anlatmak (gizli şeyleri açıklamamak şartıy
la).

4- Halka kendi dilimizde okuyup yazmayı ve basit 
sağlık kurallarını öğretmek.

5- Her bölgenin kendine özgü göreneklerini inceleye
rek bunlan bir sempati havası yaratacak şekilde iyice 
bellemek, sonra yavaş yavaş halkı kör inançlardan kur
taracak açıklamalarda bulunmak.

6- Halka dürüst, çalışkan ve disiplinli olduğunuzu gös
termek: •
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Vietnam'a Am erikan Askeri 
Müdahalesi'nin Kekeni: 

Fransızlara Yardım

8 Mayıs 1950’de Amerika Dışişleri Bakanı Dean 
Acheson’un Paris’de Fransa Dışişleri Bakanı ile 

görüşmesinden sonra verdiği demeç.

Dışişleri Bakanı ile biraz önce Çin Hindi’ndeki durum 
hakkında görüşmeler yaptım. Bölgedeki durumun acllli- 
ği ve çözüm getirici bir eylemin gerekliliği üzerinde 
anlaşmaya vardık. Fransız Blrliğl’nden bağımsızlaşan 
Vietnam, Kampuçya ve Laos’un güvenliğine yönelik teh
dide karşı koyma sorununun aslen Fransa ve Çin Hindi 
lıükümetierl ve halklarının sorumluluğunda olduğunu 
kaydettik. Birleşik Devletler, Çin Hindi sorununun çözü
münün güvenliğin sağlanması ve gerçek milliyetçiliğin 
gelişmesine bağlı olduğunu ve Birleşik Devletler yardımı
nın bu temel amaçlara bir katkıda bulunabileceği ve 
bulunması gerektiğini kabul etmektedir.

Birleşik Devletler Hükümeti, ne ulusal bağımsızlığın 
ne de demokratik gelişmenin Sovyet egemenliği altın
daki bir bölgede var olacağına inanmış olarak, durumu 
Çin Hindi Devletlerine ve Fransa'ya istikrar sağlamak 
için ekonomik yardım ve askeri araç gereç göndermesi
ni ve bu devletlerin barışçıl ve demokratik gelişme emel- 
terini gerçekleştirmelerine izin vermesini zorunlu kıldığı 
^ in d e  mütalaa etmektedir. •

Devrimti Savaşta Siyasal ve 
Askeri Güçler

LE DUAN

Vietnam İşçi Partisi sekreteri Le Duan’ın silahlı 
savaşın sürdürülüşü tarzına ilişkin makalesi.

Ağustos Devrimi, diğer ülkelerdeki halk devrlmleri 
)ibi, Güney Vietnamlı devrimcilere, her halk devriminin, 
aferin güvenliği için gerek siyasal gerekse askerî güç- 
eri kullanması gerektiğini öğretmiştir. Devrim; ezilen 
le sömürülen kitlelerin ayaklanması niteliğinde oldu- 
jundan, iki gücü -siyasal ve askerî güçleri- ve iki müca- 
lele biçimini -siyasal ve silahlı mücadeleyi- gerektiren 
ievrlmci hareketi kavrayabilmek için devrimci kitlelerin 
jörüş açısını benimsemek ve bununla bağıntılı olarak 
levrimci ortam olgunlaştığında, devrimin hücum edici 
utumunu gerçekleştirmek gerekir.

Bunun aksine olarak, devrimci şiddet sadece silahlı 
nücadeie olarak nitelendirilir, devrim ile karşı-devrim 
(üçleri arasındaki ayrım yalnızca askerî yönden değer- 
endirilirse, kaçınılmaz yanlışlara düşülür; iki taraf da 
levrimi küçümser ve kitleleri ayaklanma için harekete 
leçirmez, ya da ayaklanmaya girişildikten sonra devrimi 
terletmek için taaruza geçmeye cesaret edemez veya 
>ir kere silahtı mücadele çözüldükten sona, bir savun- 
na stratejisine düşmek kaçınılmaz olur.

1959-1960’da Amerikan emperyalistleri ve onların 
■şaklan dehşet yaratmak ve kitle katliamını gerçekleşti
rebilmek için en barbarca faşist yollara başvurdukları 
liralarda, Güney Vletnam'lı devrimciler düşmanın bir 
lolitik yenilgiyi kabullendiğini ve artık eskisi gibi hüküm 
lüremeyeceğini sandılar. Bu arada halk ise artık düşma- 
ıın boyunduruğu altında yaşamayacağını ve özgürlükle- 
ine kavuşabilmek için baş kaldırıp, bir ölüm kalım sava
nna girişmenin gerektiğini iyice anlamıştı. Güney Viet- 
lam halkı işte bu şartlar altında baş kaldırdı, çoğunlukla 
liyasal mücadele ile düşmanın baskısını kırdı, geniş 
lirsal alanlan denetim altına aldı, İktidan geri aldı, top
ağı tekrardan dağıttı, “ kendini yönetim komiteleri” kur
lu ve özgürlük mücadelesi için halk savaşını geniş bir 
tekilde başlattı.

Üstte: Güney Vietnam'da txjmbardimandan çocuklarını 
kurtarmaya çalışan b ir kadın. Ortada: Viet Minh 
merkezindeki sloganlar: “ Özgürlük, bağımsızlık, 

m utluluk." Altta: Kosigin 1965'de Hanoi'de Pham Van 
Dong tarafından karşılanırken.

Güney Vietnam'da, geniş kırsal bölgenin şehirlere 
bağımlı olmayan tabiî ekonomisi vardı ve halkı da tanma 
bağlı apayrı bir köylü çoğunluğuydu. Dolayısıyla, şehir
lerdeki saldırganlar ve onlann uşaklan bu kırsal bölgeler 
üzerinde sıkı bir denetim sağlayamamaktaydılar. Koşul
lar devrim için yeteri kadar olgunlaştığı zaman, kukla 
idarenin zayıflığı ve bir krize düştüğü köylerin en zayıf 
noktalan teşkil etmesinin nedeni budur. Ve böylece 
süratle yerel ayaklanmalara girişme ve düşmanın iktidar 
mekanizmasını önemli ölçüde tahrip etme imkânı ortaya 
çıkar.

Geniş kırsal alanları kurtardıktan sonra, halk, geniş 
ve güçlü silahlı kuvvetler kurdu, süratle etkili siyasal 
güçler örgütledi, devrimci hareketi bütün Güney Viet
nam'da gayretle destekledi, siyasal ve askerî mücadele
ye girişti. Kesin bir taarruz durumuna geçti, düşmanın 
bütün siyasal ve askerî planlarını bozdu ve Güney Viet
nam devrimini yürütmeye devam etti. O zamandan beri 
siyasal ve askerî mücadelenin sıkı işbirliği Güney Viet
nam'daki devrim hareketinin temelini teşkil eder. Bu, 
yeni-sömürgecillğe karşı direnmek için en elverişli yol
du. Bu sadece ayaklanmalar sırasında değil, fakat Ame
rikan emperyalistlerine karşı girişilen ‘‘özel savaşta” 
ve ‘‘sınırlı savaşta” da kullanılmıştır. Siyasal ve askerî 
mücadelelerin bu birliği; kırsal, şehirsel ve ormanlık 
t>ölgelerden oluşan üç stratejik alanda da güçler denge
sine ve devrimin genel görevlerine uygun düşecek bi
çimde devam etti. Geçmişteki; bütün ülkede gerçekleş
tirilen milli demokratik devrim gibi, şimdiki Güney Viet
nam devriminin de başlıca gücü, işçiler ve köylüler 
ile, ulusal birleşik cephenin kilit noktasını teşkil eden 
İşçi sınıfının yönettiği işçi-köylü ittifakı İdi. Bundan ötü
rü devrim, sadece kırsal alanlardaki devrimci güçlerle 
yetinemezdi. Aynı şeklide şehirlerde de devrimci güçler 
teşkil edilmeli ve devrimci mücadelenin her iki alanda 
birlikte yürütülmesi gerekmekteydi. Mücadele sırasında 
her iki alandaki devrimci mücadele sıkı bir işbirliği içeri
sinde, birbirlerini büyük ölçüde destekleyecek ve etkile
yecek şekilde yürütülmüştü. Birkaç yıl önce kırsal böl
gede ortaya çıkan devrimci ayaktanma, şehirlerdeki dev
rimci hareket üzerine etkisini kuvvetle hissettlrebilsey- 
di, şehir kitlelerinin mücadelesi bugün, kırsal bölgeler
deki ayaklanmalar İçin çok daha elverişli koşullar yara
tabilir, halk savaşının yaygınlaşmasını mümkün kılabilirdi.

Şehir halkının son ateşli siyasal mücadeleleri düşma
nın savaş alanlanndaki askerî eylemlerini durgunlaştır
dı, bazen yavaşlattı veya ciddi bir şekilde altüst etti. 
Böylece devrimci silahlı kuvvetlerin saldınsına etkili bir 
şekilde yardımcı oldu. Öte yandan. Kurtuluş Birlikleri'- 
nin düşmanın geri üslerine ve şehir ve kasabalardaki 
gizli hücrelerine yaptıklan hücumlar gibi, savaş alanın
daki askerî başarılar da şehirlerdeki devrimci hareketin 
gelişimini hızlandırdı. Kısacası; Güney Vietnam Devrimi 
kırsal bölgelerde yerel ayaklanmalara girişmekte kitlele
rin devrimci şiddetine başvurarak, gerek kırsal ve ge
rekse şehirsel alanlarda devrimci güçleri -askerî ve siya
sal güçler- örgütleyerek, düşmana askeri ve siyasal ey
lemlere karşı koyma tutumuna sıkısıkıya bağh kalarak 
ve kırsal, şehirsel ve ormanlık alanlardan oluşan üç 
stratejik bölgede düşmanın bütün siyasal ve askerî ey
lemlerini adım adım ezmek üzere düşman birlikleri ara
sında tahriklerde bulunarak tam bir zafere ulaşacak şe
kilde gelişmiştir. •

Çotuklara Adanmış Şiir
H O  CHİ M İN H

Ho Chi Minh’in 1953'de yazdığı şiir.

Dokuz sonbahar geçiverdi 
Sekiz sene direniş demek bu 
Şimdi sîzler kocaman oldunuz 
Bu düşünce beni sevinçten delirtiyor

İşte sontjahar geldi.
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ler yeraltı yollarıyla birbirine bağlandılar...

Öz-savunma birimleri üyeleri “ neden ve kimin için” 
sorulannı kolaylıkla kavrıyorlar. Görevleri ilk bakışta ken
di evlerini ve tarlalarını korumaktan ibaretmiş gibi görü
nüyor. Öz-savunma birlikleri, kısa zamanda, bunun böy
le olmadığını, düşmanı önce, gece ya da gündüz saldın- 
ianndan vazgeçirmeyi, olduğu yere mıhlamayı ve fırsatı
nı bulur bulmaz, uyumlu eylemler zinciri içinde düşmanı 
püskürtmeyi ve böylece öz-savunma bölgesini bir geril
la bölgesi haline getirmeyi, buralarda, geceleri, deneti
mi tamamen elde bulundurmayı genellikle, gündüzleri 
de terketmemeyi öğrendiler. Bazen, kuvveti yettiği tak
dirde, Saygon’a bağlı birlikler gündüzlere mahsus ol
mak üzere bu bölgelere nüfuz edebilirler. Durum gelişip 
de aralarında uyumlu eyleme girişme güçlerinin artığını 
hissettikleri zaman, öz-savunma birliklerinin elbirliğiyle 
düşmanın mahalli kuvvetlerinin bölgeden süpürülüp atı
labileceği, gerilla bölgesinin bir gerilla üs bölgesi haline 
getirilebileceği, bu bölgenin gündüz ve gece kendi de
netimleri altında tutulabileceği ve düşmanın, sadece, 
ana kuvvetlerini kullanmak suretiyle bu bölgeye sızabi
leceği anlaşıldı. Öz-savunma birliklerinden UKC'ne ka
tılma isteminde bulunulduğunda, düşmanın bölge ve
il düzeyindeki üslerinin kuşatılması için yardım istendi
ğinde ve düşmanın süpürme eylemlerine karşı koyma 
ve saldınya geçme çağrısı yapıldığında gönüllü sıkıntısı 
çekilmiyordu. Görüşmeler zamanla genişledi ve düşma
nın ana kuvvetlerine karşı UKC ana kuvvetleri kurarak 
kaışı çıkma ihtiyacı, özellikle Amerikan savaş birlikleri
nin katılmasından sonra, daha iyi anlaşıldı; Amerikan 
uçaklarının her saldırısı gönüllü sayısını artırdı. Bununla 
da yetinmeyenler uçakların üslendiği alanlara saldırmak 
için gönüllü yazılmaya başladılar. Tüfeklerle ve hafif 
otomatik silahlarla uçaklara karşı çıkılamıyacağı açıktır; 
öyleyse en iyi yol uçaklar yerdeyken onlara saldırmaktı. 
Attıkları her adım açıkça doğru, açıkça kendilerinin, 
komşularının ve uluslarının çıkarına olduğu için, öz- 
savunma birliklerinden tabii gerilla önderleri ve dev yü
rekli, üstün morali olan savaşçılar çıktı.

Aslında, öz-savunma birimleri, bütün UKC silahlı kuv
vetleri yapısının dayandığı piramidin temelini teşkil et
mektedir. Halk savaşının en somut ifadesi onlarda top
lanmaktadır. Halktan gelen, halk için savaşan, halkın 
tayin ettiği insanlardan kuruludur bu birimler, silahlı 
kuvvetlerin daha demokratik bir biçimini ve direnme 
mücadelesinin zorladığı görevler için daha mükemmel 
bir örgüt biçimini akılda canlandırmak son derece güç
tür. Bu birimler, modern ulaştırma sistemlerinin yoklu
ğu ve hava ulaştırmasındaki Amerikan tekeli yüzünden 
hareket yeteneği eksik görünen UKC’nin eksikliğini ka
patmaktadır. Amerikalılar, belli eylemler için, birlikleri
ni, cephanelerini, hatta sularını havadan yüzlerce kilo
metre öteye taşımak zorunda oldukları halde, öz- 
savunma kuvvetleri. Güney Vietnam’ın dört iklim yedi 
bucağına dağılmış, her Amerikan üssünü ya da karako
lunu kuşatmış, kısa zamanda düşmanın tepesine binme
ye hazır, düşmanın gezgin kuvvetleriyle hemen savaşa
bilecek kadar donatım merkezlerine yakın bekleyip dur
maktadırlar. Bölge halkının kendilerini sürekli olarak 
besleyip donatacaklarından emindirler. Bu halk çok de
fa kanları, analan, babalandır. Öz-savunma birimleri, 
Amerikan ana birliklerinin saldırısını bile karşılamayı, 
hiç değilse önemli ölçüde yavaşlatmayı başarmıştır. Mak
sat vakit kazanmak ve UKC kuvvetlerinin yetişerek ken
dileriyle uyumlu eylemler içine girmesini sağlamaktır. 
Gerekirse t/KC’nIn düzenli kuvvetleriyle de İşbirliğine 
girişiimektedir. •

Beni Leninixnte Götüren Ye!
H O  CHİ M İN H

ilenin’in 90. doğum yıldönümü nedeniyle Sovyet 
dergisi Doğu'nun Sorunlan’nöa çıkan Nisan 1960 

tarihli yazı.

Üstte: Ho Chi Minh 1947'de üretimin arttmiması 
ifampanyasında. Ortada: Ho Chi Minh. Altta: Ho Amca 

çoculdarla.

I. Dünya Savaşı'ndan sonra Paris'te kah bir fotoğraf
çıda rötuşçu olarak kah "Çin antikaları”  (Fransa’da ya
pılmış!) ressamlığı yaparak hayatımı kazanıyordum. Fran
sız sömürgecilerin Vietnam’da işledikleri cinayetleri ifşa 
eden bildiriler dağıtıyordum.

O sıralarda, Ekim Devrimi’nin tarihsel önemini henüz 
tam kavrayamamıştım, ancak içgüdüsel olarak destekli
yordum. Lenin’e hayrandım, çünkü o yurttaşlarını ba
ğımsızlığa kavuşturan büyük bir yurtseverdi, ne var ki 
daha hiçbir kitabını okumamıştım.

Fransız Sosyalist Partisi’ne kaydolmamın nedeni, bu 
“ t>ey ve hanım” iarın -o zamanlar yoldaşlarımı böyle 
çağırıyordum- bana ve ezilen halkların mücadelesine 
sempatiyle bakmaları idi. Fakat ne partiden, sendikadan 
anlıyor ne de sosyalizm ya da komünizmi tanıyordum.

O sıralarda Sosyalist PartI'n’m II, Enternasyonal’de 
mi kalması, Ikibuçukuncu Enternasyonal’i mi kurması, 
yoksa Lenin’in III. Enternasyonal’ine mi katılması gerek
tiği konusunda Parti şubelerinde hararetli tartışmalar 
oluyordu. Toplantılara düzenli olarak, haftada iki ya 
da üç kez, katılıyordum ve tartışmaları dikkatle izliyor
dum. II., Ikibuçukuncu ya da III. Enternasyonal'le de 
devrim için savaşılabilirdi. Öyleyse tartışmanın ne gere
ği vardı? I. Entemasyonal’e ne olmuştu?

En çok bilmek istediğim -toplantılarda açık açık 
tartışılmayan- nokta şu idi: Hangi Enternasyonal sömür
ge ülkelerin halklarından yanaydı?

Bu soruyu -bana göre en önemli soru- bir toplantıda 
sordum. Kimi yoldaşlar yanıt verdiler: II. Enternasyonal 
değildi, III. idi. Yoldaşlardan biri okumam için bana 
Lenin’in L ’Humanitâ'de çıkan "Ulusal ve Sömürgeler 
Sorunu Üzerine Tez''ini verdi.

Bu tezde anlaşılması zor siyasal terimler vardı. Fakat 
tekrar tekrar okumak yoluyla sonunda ana fikrini kavra
mıştım. Ne büyük bir heyecan, coşku, sağğörü ve güven 
aşıladı içime! Sevinçten gözlerim yaşarmıştı. Odamda 
yalnız oturmama karşın, büyük kitlelere seslenircesine 
yüksek sesle bağırdım: “ Sevgili yurttaşlar, şehitler! İşte 
bize gereken, işte kurtuluşumuzun yolu!”

Ondan sonra Lenin'e ve III. Enternasyonal’e tam bir 
güvenle bağlandım.

Önceleri, Parti şube toplantılarında yalnızca tartışma
ları izlerdim; herkesin mantıklı konuştuğuna ilişkin bula
nık bir inancım vardı ve doğruyu yanlıştan ayıramıyor- 
dum. O günden sonra artık ben de tartışmalara daldım 
ve büyük bir şevkle tartışmaya başladım. Her ne kadar 
bütün düşüncelerimi tam olarak İfade etmeme Fransız- 
cam yeterli değildiyse de Lenin'e ve ili. Enternasyonal’e 
karşı iddiaları bertaraf etme gücümden birşey yitirme
dim. Tek argümanım şu idi: "Sömürgeciliğe karşı değil
seniz, sömürge halklarından yana değilseniz, ne biçim 
bir devrimi savunuyorsunuz?”

Parti şube toplantılarına katılmakla kalmadım, “ tavır” 
koymak için öbür Parti şubelerine de gittim. Yine söylü
yorum, Marcel Cachin, Valllant Couturier, Monmous- 
seau yoldaşlar ve başka birçok kişi bilgimi genişletmeme 
yardım ettiler. Nihayet, Tours Kongresi’nde onlarla bir
likte III. Enternasyonal'e katılmamız için oy verdim.

Başlarda beni Lenin'e ve III. Enternasyonal'e güven 
duymaya yönelten henüz komünizm değil milliyetçilik 
olmuştu. Mücadele içersinde, adım adım, pratik etkinlik
lerle paralel olarak Marksizm-Leninizm’i inceleyerek so
nunda bütün dünyada ezilen ulusları ve çalışan sınıfları 
kölelikten ancak sosyalizm ve komünizmin kurtarabile
ceği gerçeğini kavradım.

Ülkemizde vâÇin'de mucizevi “ Bilgeler Kitabı” üzeri
ne bir efsane vardır. Büyük güçlüklerle karşılaştığınız 
zaman onu açarsınız ve bir yol bulursunuz. Leninizm, 
yalnızca mucizevi bir “ Bilgeler Kitabı” , biz Vietnamh
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devrimciler ve lıail< için bir pusula değil, aynı zamanda, 
nihai zafere, sosyalizme ve komünizme giden yolumuzu 
aydınlatan parlak bir güneştir. •

Yurttaşlık H akları H areketi 
ve Vietnam Savaşı

Şiddet Karşrtı Öğrenciler Koordinasyon Komitesi 
1960’da l<uruldu ve ABD’nin saldırgan 

politil<alanna karşı siyasal protesto eylemleri 
düzenledi. Bu komitenin Ocak 1966'da dağıttığı 

bildiri.

Şiddet Karşıtı Öğrenciler Koordinasyon Komitesi tıer- 
hangi bir konuda ABD’nin dış potitikasına kai'şı çıkma 
hakkını kendinde görmektedir ve Vietnam savaşına ABD’
nin müdahalesine karşı çıkmayı şu esaslara dayandır
maktadır;

ABD hükümetinin tıpkı Dominik Cumtıuriyeti, Kongo, 
Güney Afrika, Rodezya gibi ülkelerde ve kendi ülkemiz
de yaşayan beyaz olmayan insanların özgürlüğüyle ilgi
lenme iddialarında olduğu gibi, Vietnam halkının özgür
lüğüyle ilgilenme iddialarında aldatıcı olduğuna inanıyo
ruz. Biz bu ülkede beş yıldan beri siyahların özgürlük 
ve kendi geleceğini tayin etme mücadelesinin içindeyiz. 
Özellikle Güney’deki çalışmalarımız bize ABD hükümeti
nin baskı gören yurttaşların özgürlüğünü hiç bir zaman 
garanti etmediğini ve kendi sınırları içindeki terör ve 
baskı yöntemlerine son vermeye kararlı olmadığını öğ
retti.

Biz bir çok kez ABD hükümetinin şiddet ve hapsetme 
uygulamalarının kurbanı olduk. Güney’de yurttaşlık ve 
insan haklarını koruma çabalarından dolayı katledilen 
sayısız kişiyi ve ceza almadan kurtulan katilleri unutma
dık. Alabama’da, Tuskegee'de Samuel Younge’ın katli
nin Vietnam’da halkın katledilmesinden bir farkı yoktur, 
Younge da VietnamlIlar da yasal haklarını korumaya 
çalıştılar ve çalışıyorlar. Her iki dorumda da ölümlerin 
sorumluluğu büyük ölçüde ABD hükümetine aittir.

Samuel Younge katledildi, çünkü ABD’de yasalar uy
gulanmıyor. VietnamlIlar katlediliyorlar, çünkü ABD ulus
lararası hukuku ihlal ederek saldırgan bir politika izliyor. 
Kişiler ve yasalar ABD’nin ihtiyaç ve arzularına ters 
düştükleri zaman, onun bu kişiler veya yasalara hiçbir 
saygısı bulunmamaktadır. Geçmişte şiddetle ilgili şika
yetlerimizin hükümet yetkilileri tarafından nasıl bir ka
yıtsızlık, şüphe ve hatta düşmanlıkla karşılandığını anım
sıyoruz. Bu ülkede Kuzey’de ve Güney’de yapılan se
çimlerin serbest olmadığını biliyoruz. 1965 Oy Hakları 
Yasası ve 1964 Yurttaşlık Hakları Yasası’nın henüz tam 
bir federal yetkinlik ve özenle uygulanhuadığını gördük. 
Bundan dolayı ABD hükümetinin yurtdışında serbest 
seçim garantisi verip veremeyeceğini, hatta isteyip iste
mediğini sorgulamak İstiyoruz. Ülkemizin dünyada öz
gürlükleri koruma sloganının bir ikiyüzlülük maskesi 
olduğunu ve bu maskenin altında ABD’nin soğuk savaş 
politikasının çıkarlarına ters düşen ulusal kurtuluş hare
ketlerinin ezildiğini iddia ediyoruz.

Bu ülkede çok fazlasıyla sahte bulduğumuz' ‘özgürlük’ ’ 
adına, yaşamlannı ABD saldırganlığına feda etmeğe ça
ğıran zorunlu askerliğe karşı olanlara sempati duyuyor 
ve onları destekliyoruz. Özgürlüğe karşı sorumluluğun 
insanın kendisini askert saldırganlığa feda etmesine eşit 
tutulduğu bu sözde özgür toplumun uyuşmazlıkları kar
şısında dehşetle irkiliyoruz. Vietnam’ın kurtuluşunu boğ
mak, kendi ülkelerinde kendileri İçin var olmayan bir 
"demokrasi”yi korumak için askere alınan siyahların 
yüzde onaltılık bir oranda olduğunu görüyoruz.

Biz enerjilerini ülkemizdeki demokratik haklar için har
camayı yeğleyen Amerikalıları destekliyoruz. Yurttaşlık 
Haklan HareketI’nde ya da başka insan hakları örgütie-

IJstte: John Steinbeck 1967’de Vietnam'da. Ortada: 
Güney Vietnam'da kimiik kontrolü. Altta; Güney 

Vietnam'da kadın gerillalar eğitimde.

rinde çalışmanın askerliğe karşı geçerli bir seçenek ol
duğuna inanıyoruz. Bütün Amerikalılan Vietnam’da ol
duğu gibi hayatiannı tehlikeye atmalan gerektiğinin de 
bilincinde olarak bu seçeneğe sahip çıkmağa çağırıyo
ruz. •

Başkan Jehnsen'a M ektup

Ho Chi Minh’in 15 Şubat 1967'de 
bombardımanların durdurulması ve Amerikan 
askerlerinin Vietnam’dan çekilmesi için ABD

Başkanı Lyndon B. Johnson’a gönderdiği mektup.

Vietnam Birleşik Devletter’den binlerce kilometre uzak
ta bulunuyor. Vietnam halkı hiç bir zaman Birleşik Dev- 
letler'e karşı bir saldırıya girişmedi. Buna karşılık, 1954 
Cenevre Konferansında hazır bulunan temsilcisinin va- 
adierine rağmen, ABD Vietnam’a müdahale etmekten 
vazgeçmedi ve Vietnam’ı bölmek ve Güney Vietnam’ı 
bir Amerikan askeri gücü haline getirmek amacıyla bir 
saldın savaşını yoğunlaştırarak sürdürüyor. Üstelik iki 
yıldan beri de bağımsız bir ülke olan Vietnam Demokra
tik Cumhuriyeti’ni bombalıyor.

ABD hükümeti banşa ve insanlığa karşı savaş suçu 
işlemiştir. Güney Vietnam'da yaklaşık yanm milyon Ame
rikan askeri ve uydu güçleri napalm, kimyevi silahlar 
ve zehirli gazlaria insanlık dışı saldınlanna devam edi
yorlar. Kuzey Vietnam’a ise Amerikan uçaklan, köyleri, 
yolları, fabrikaları, köprüleri, barajlan yok eden yüz bin
lerce ton bomba attılar. Vietnam halkının acılannın ne
deni Amerikalılar ve onun buradaki uşaktandır.

Amerikalıların Vietnam halkına kirşi giriştikleri saldın 
savaşı sosyalist kampa karşı bir meydan okuma, halkla
rın bağımsızlık hareketine karşı bir tehdit ve son olarak 
Asya ve bütün dünya için barış karşısında bir tehlikedir.

Vietnam halkı bağımsızlık, özgüriük ve barışa tutkun
dur. Amerikan saldırganlığı karşısında Vietnam halkı 
hiç bir fedakariıktan kaçınmayarak tek bir vücut haline 
geldi. Vietnam halkı bağımsızlık, özgürlük ve banşı elde 
edene kadar direnişini sürdürmeye karartıdır. Haklı da
vamız bütün dünya halklanmn desteğini kazanmış du
rumda. Bölgede barışın yerleşmesinin tek koşulu Ame
rikan saldırısına son verilmesidir. ABD hükümeti Viet
nam Demokratik Cumhuriyeti’ne karşı giriştiği saldırılan 
hemen durdurmalı. Güney Vietnam'dan derhal askerle
rini çekmeli. Güney Vietnam Ulusal Kurtu luş Cephesl’ni 
tanımalı ve Güneylilerin kendi işlerini kendilerinin hal
letmesine izin vermelidir. Vietnam sorununa siyasal bir 
çözüm buradan geçmektedir. Kuzey ve Güney Vietnam’ın 
bombalanmasına son verilmeden ABD ile görüşmelere 
başlamamız olanaklı değildir. Vietnam halkı asla kaba 
kuvvete boyun eğmeyecektir. Bombaların tehdidi altın
da asla görüşme masasına oturmayacaktır.

Davamız haklıdır. Umarız ABD hükümeti akla uygun 
davranır. •

Tanhi Vasiyetname

Ho Chi Minh’in 10 Mayıs 1969'da yazdığı 
• vasiyetnamesi.

Amerikan saldırganlığına karşı yürüttüğümüz yurtse
ver mücadelede şüphesiz çok daha büyük zoriuklarla 
karşılaşacağız ve yeni fedakarlıklar yapmak zorunda ka
lacağız ama kesin zafere ulaşacağımıza olan inancımız 
tamdır.

Zafer günü geldiğinde, vatandaşlanmı, savaşçılanmı- 
zı, genç yaşlı herkesi kutlamak için hem Kuzey hem
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de Güneye gidip dolaşacağım. Daha sonra hıalkımız adı
na Amerikan saldırganlığına karşı yurtsever mücadele
mizde halkımızı bütün kalbiyle desteklemiş sosyalist 
ülkeler ve diğer dost ülkelere de giderek onlara teşek
kür edeceğim.

Tang döneminin ünlü Çinli şairi Tou Fou şöyle diyor
du: “Zamanımızda 70 yaşına kadar yaşamak çok ender 
rastlanan bir durumdur” . Bu yıl ben de 79 yaşıma 
ve bu ender İnsanlar arasına girdim. Sağlığım önceki 
yıllann sıkıntıları nedeniyle biraz bozuk ama İnsan yaş
landıkça bunun olağan karşılanması gerek.

Ancak kim benim Devrime, Vatana ve halka daha 
ne kadar hizmet edebileceğimi söyleyebilir. İşte bu ne
denle Marx, Lenin ve bizim devrimci atalanmızın yanına 
gitmeden önce bu satırlan yazıyorum. Ülkedeki yurtse
verler, Parti’deki yoldaşlar ve bütün dünyadaki dostlar 
böyle bir şey yaptığım için umarım şaşırmazlar.

Önce Partl’ye İlişkin bir şeyler yazacağım. Bünyesin
de sıkı bir birlik oluşturduğu, kendini İşçi sınıfına, halka. 
Vatana atadığı İçin Partimiz blrleşeblldl, halkımızı yön- 
lendlreblldl ve zaferden zafere koştu. Birlik halkımız 
ve partimizin çok kıymetli bir geleneğidir. Merkez Koml- 
tesl'nden bütün hücre üyelerine kadar herkes bu birliği 
göz bebeği gibi korumağa özen göstermelidirler.

Parti İçinde geniş bir demokrasi, düzenli biçimde öze
leştiri ve eleştiri yöntemi uygulanması. Parti birliğinin 
korunması ve güçlendirilmesi İçin en iyi araçtır.

Biz iktidardaki bir partiyiz. Her parti üyesi devrimci 
ahlakı benimsemeli, halkın davasına karşı tam bir bağlı
lık ve fedakariık örneği vermelidir. PartI’nIn saflığını, 
yönetici rolünü mümkün kılacak özellikleri korumalıdır. 

•

Emekçi gençlik zoriuklara göğüs germekten kaçınma
malı ve öncü görevlere soyunmak için adeta birbiriyle 
yarışmalı ve sosyalizmin İnşası İçin her türiü fedakariiğa 
hazır olmalıdır. Devrimci bir kuşağı eğitmek partinin 
önündeki en acil ve en gerekil bir görev olarak durmak
tadır.

Emekçi halkımız yüzyıllardan beri sömürgeci ve feo
dal baskılar altında kıvranıp durdu. Şimdi İse aynı halk 
büyük bir cesaret, coşku ve fedakarlıkla kurulduğu gün
den başlayarak partimizi İzleyerek bütün halklara örnek 
oluyor.

Parti halkın refah düzeyini yükseltmek amacıyla iyi 
bir ekonomik plan oluşturmalıdır. Amerikan saldırganlı
ğına karşı direniş savaşı daha da uzayabilir. Herkes 
bütün zoriuklara hazırlanmalıdır ve aklından çıkarmama
lıdır ki saldırganlar geçici, nehirlerimiz, dağlanmız ve' 
insanlarımız kalıcıdır. Amerikalılar kovulduktan sonra 
ülkemizi on defa daha güzel İnşa edeceğiz.

Her şeye rağmen ülkemiz eninde sonunda birleşecek
tir. Ülkemiz İki büyük emperyalist güce -Fransız ve 
Amerikan- karşı verdiği mücadeleyle ulusal kurtuluş mü
cadelelerine onuriu bir katkıda bulunmuştur.

Dünya komünist hareketine gelince, bütün hayatımı 
devrimin hizmetine sunduğumdan komünist hareketin 
dünya çapında gösterdiği gelişmeye ne kadar seviniyor
sam, kardeş partiler arasındaki anlaşmazlıkların artma
sına da o kadar üzülüyorum. Umanm Partimiz Marksizm- 
Leninlzm ve proletarya enternasyonalizmi temelinde ak
im ve yüreğin gereklerine uygun olarak kardeş partilerin 
birtiğinln yeniden sağlanmasına katkıda bulunmak için 
elinden geleni yapar. İnanıyorum ki, kardeş partiler ye
niden biraraya gelecekler.

Hayatım boyunca ve bütün gücümle halka, devrime 
ve vatana hizmet ettim. Dünyadan aynima zamanım 
gekliğinde sadece bu İmkanın elimden uçup gitmesine, 
daha fazla hizmet edemeyeceğime üzülüyorum.

Ölümümden sonra halkın zamanını ve parasını çar

ijstte: Eylül 1969’da Pham Van Dong, Vietnam 
Devrimi'nin önderi Ho Chi M inh’in ölümü üzerine 

ulusal yas ilan edilmesini takip eden günlerde 
VietnamlI çocuklarla acısını paylaşırken yaptığı 

konuşmada Vietnam'ın birleştirilmesi hedeflerini Ho 
Amca'nın vasiyetnamesinde talep ettiği gibi 

gerçekleştireceklerini dile getirmişti. Altta: Güney 
Vietnam'daki Amerikan bombardımanlann ve Amerikan 
askerlerinin varlığını protesto eden rahipler Amerikan 

tankının geçiş yolunda oturmayı ve geçişi engellemeyi 
sık sık gerçekleştirmişlerdi.

çur etmemek İçin şatafatlı bir cenaze töreni düzenlen
mesini İstemiyorum.

Bütün halkıma. Partimize, silahlı güçlerimize sonsuz 
sevgilerimi sunuyorum. Aynı şekilde bütün dünyadaki 
dostlarıma, gençlere ve yoldaşlara kardeşçe selamları
mı sunuyorum.

Son dileğim, mücadele İçinde birbirine kenetlenmiş 
halkımız ve partimizin, birleşik, bağımsız, demokratik 
ve barışçıl bir Vietnam kurması ve böylece dünya devri
mine onuriu bir katkıda bulunmasıdır. •

ĞndeHm mn Ardtndan

Vietnam İşçi Partisi Merkez Komite üyesi Ha Huy 
Giap’ın Ho Chi Minh’in ölümünden sonra 

yayınladığı deklarasyon.

Ho Amca bir baba, amca ve sevgili kardeş gibidir. 
Hepimiz onu kalbimize gömdük. Ho Amca'nın bu İmajı 
halkımızın ezilen halklar, dünya proletaryasıyla kardeşli
ği ve dünya halklarıyla dostluğu anlamına gelir. Yurtse
ver gençler diğer paryaların sıkıntılannı nasıl altedecek- 
lerinl düşünürken, Ho Amca ülkesinin ve halkının sela
meti İçin en uygun yolu buldu. Marksizm-Leninizmle 
tanıştıktan sonra, MarksIzm-LenInIzmI Vietnam gerçeği
ne uyguladı ve bunu büyük bir ustalıkla gerçekleştirdi. 
Kendisini tamamiyle İnsanlığa ve halkına adamış Ho 
Amca, kahraman bir halkın önderi ve büyük bir komü
nist oldu. Gücünü proletarya enternasyonalizmine ve 
sosyalizme sıkı sıkıya bağlılığından, halkına duyduğu 
sınırsız aşktan, kahramanlık ve yurtseverilk geleneğin
den alıyordu. Marksizm-Leninlzm ışığında en yüksek 
düzeyine ulaşan çağımızın sosyalist devriminin gelişti
rildiği ahlaki İlkeler Ho Amca’da somutlanmıştır.

Ho Amca'nın gücü enternasyonalizme bağlı demokra
tik ve ulusal bir anlayışınki, Doğu’nun ve Batı’nın eski 
ve modern bilgilerinin kaynaştınimasının sağladığı güç 
ve nihayet ulusal biriikle uluslararası dayanışmanın us
taca birleştirilmesinin gücüdür.

Ho Amca emekçi yığınlann yeteneğine sonsuz bir 
İnanç duydu. Olağanüstü ikna kabiliyeti sayesinde pro
letaryanın çıkariannı ulusal çıkarlara sıkı sıkıya bağlaya
rak herkesi eğttmeyl, örgütlemeyi ve yönetmeyi kolayca 
başardı. Ho Amca insan sevgimizi komünizmin İnsancıl
lığıyla blrieştlrerek geleneklerimize uygun davranmaya 
büyük özen gösterdi..Ho Amca’nın gücü bütün hayatını 

devrime, ülkenin kurtuluşu ve birleştirilmesine, işçi sı
nıfının ve köylülüğün kurtuluşuna, sosyalizmin ve ko
münizmin zaferine, bütün dünyada insanın İnsan tara
fından sömürülmesinin ortadan kaldırılmasına adamış 
bir adamın gücüdür.

Ho Amca bütün gücünü halkın gündelik çıkariannın 
ve ulusun nihai çıkarlarının korunmasına harcadı. Hiç 
bir zaman kendisini düşünmedi. Kendisini mutlu hisset
mesi İçin kendisini herkese adaması ve fedakâriık yap
ması, halkına karşı duyduğu örnek aşkın gücüyle ülkesi
ne büyük bir sadâkatle bağlı olması gerekiyordu. Herke
sin her türiü derdiyle İlgilenirdi ve ortak mutluluktan 
ancak herkes yarariandıktan sonra kendisine düşeni 
alırdı. Yurttaşlarımızın bir bölümünün acı çekmeye de
vam etmesi durumu sürdüğü sürece, ne yemek yiyebili
yor ne de uyuyabiliyordu.

Ho Amca’nın bütün hayatı mütevazlllk, doğallık, sade
lik ve lylmserilk örneğidir. Bütün hayatı boyunca yiyece
ği, içeceği, giyeceği gibi konularda hiç bir zaman dikkat
li olmadı. Öte yandan kibarlığı, asilliği, İnceliği, düşün- 
cellğl ve sadeliğiyle tam bir VietnamlIydı. Bir gemide 
aşçı yamağı, kar temizleyici olarak çalışarak, direniş 
sırasında ormanda uyuyarak Ho Amca her zaman vatan- 
daşlannın yanında olmayı, sade bir asker gibi yaşamayı 
tercih etti. Hiç yorulmadan çalıştı. Devlet İşlerinden uzak 
kaldığı anlarda çocuklaria biriikte bahçe sulamayı ve 
onlaria soht>et etmeyi tercih ederdi.

Ho Amca’nın hayatı bütün İlerici İnsanlık gibi halkımı
zın onurudur. Bugün halkımız onun başlattığı yoldan 
lleriemeye ve ulusumuzun tarihinde açılan yeni sayfayı 
sonsuza dek korumaya karariidır. •


