
SELAM OLSUN KUZEY KÜRD‹STAN-TÜRK‹YE VE
DÜNYA PROLETARYASINA! SELAM OLSUN TÜM EZ‹LENLERE!

GELECEK B‹Z‹M! GELECEK ‹fiÇ‹ SINIFININ VE
EZ‹LEN HALKLARIN! GELECEK BOLfiEV‹ZM‹N!

G
elece¤in yol ve yön göstericisi,
Kuzey Kürdistan-Türkiye iflçi s›-
n›f›n›n öz örgütü, proleter dünya

devriminin ülkelerimizdeki örgütlü
müfrezesi Bolflevik Partimiz 7. Kong-
resini yapt›. Kongremiz hepimize kut-
lu olsun.

Kuzey Kürdistan-Türkiye co¤rafya-
s›nda bolflevizmin bayra¤›n› yükse¤e
kald›rmak iddias›yla yola koyuldu-
¤unda, oportünist-revizyonist ak›m-
larca yok say›lan, kendisine en fazla
bir kaç y›l ömür biçilen Bolflevik Par-
timiz, flimdi her zamankinden daha

güçlü olarak siyaset sahnesinde! O,
her geçen gün yüce bolflevizm iddias›-
na daha fazla, daha uygun bir parti ha-
line geliyor. Gerçek anlamda bolfle-
viklefliyor. 7. Kongremiz partimizin
idelojik-siyasi alandaki yüksek perfor-
mans›n›n, örgütsel yap›n›n giderek da-

BOLfiEV‹K PART‹M‹Z 7. KONGRES‹N‹
BAfiARIYLA GERÇEKLEfiT‹RD‹!



ha sa¤lamlaflmas› ve geliflmesiyle ta-
mamland›¤›n›, partimizin örgütsel
alanda da flimdi çok daha güvenle bol-
flevizm iddias›n›n gereklerini yerine
getirdi¤ini söyleyebilece¤ini tespit et-
ti. Bolflevik örgütlenmemiz, yaln›zca
kimileri on y›llard›r birlikte çal›flan,
mücadele eden kararl› bolflevik kadro-
lardan oluflan sa¤lam bir çekirde¤in
varl›¤› ile belirlenmiyor; ayn› zaman-
da giderek iflçi s›n›f› içinde çal›flma-
m›z, ba¤lar›m›z, örgütlenmemiz de
güçleniyor. 7. Kongremiz bu geliflme-
nin sevinç ve k›vançla tespit edildi¤i
bir kongre olarak geçti parti tarihimi-
ze.

Bizim Kongremiz, burjuva partile-
rinde –buna revizyonist partiler de da-
hildir– oldu¤u gibi önceden belirlen-
mifl kimi kararlar›n göstermelik olarak
onayland›¤› bir “gösteri kongresi” de-
¤il; partinin gerçek anlamda en yük-
sek organ› olarak çal›flan, tüm sorun-
lar›n bizzat kongrenin kendi çizdi¤i s›-
n›rlar içinde yoldaflça tart›fl›l›p çözü-
me kavuflturuldu¤u bir forumdu.

Kongremize partimizin bütün hüc-
relerinde –önceden tespit ve ilan edil-
mifl bir delege anahtar›na göre– seçi-
len ve partinin iradesini en yüksek se-
viyede temsil eden delegeler kat›ld›.
Bu delegeler illegal bir partide yafla-
nabilecek en genifl demokrasinin iflle-
tildi¤i flartlarda yap›lan seçimlerden
geçerek kongreye geldiler. Seçilen de-
legeler yan›nda kongremize az say›da
–Merkez Komitesi’nin tüzükte kendi-
sine tan›nan yetkiye dayanarak ça¤›r-
d›¤›– oy hakk›na sahip olmayan “ça¤-
r›l› delege”ler de kat›ld›. Bunun ya-
n›nda kongremize Almanya’daki kar-
defl örgütümüz Bolflevik ‹nisiyatif
(Almanya) örgütünden de bir temsilci

konuk olarak kat›ld›. Kongremizde
bütün partimiz tam anlam›yla temsil
edildi. Hiç bir parti kurumu ve partili
yoldafl temsiliyet d›fl›nda b›rak›lmad›. 

K
ongremiz en bafl›ndan, en sonuna
dek bolfleviklere yarafl›r bir yol-
dafll›k atmosferi içinde geçti. En

a¤›r görünen görüfl ayr›l›klar›nda ça-
t›flman›n taraflar›, karfl›t görüflte olan-
lar›n da bu görüflleri partiyi ilerlet-
mek, onun gerçek-pratik anlamda s›-
n›f›n partisi haline getirmek amac›yla
savundu¤unun bilincinde davrand›lar.
Kongremizde bütün kongre üyeleri
üzerlerine düflen her görevi hakk›yla
ve severek yerine getirdiler. Kolektif
yaflam kongre üyelerimizi birbirlerine
daha fazla yaklaflt›rd›. Kongrenin gün-
leri bir su gibi ak›p gidip kongre bitti-
¤inde, bütün kongre üyeleri görevleri-
ni hakk›yla yerine getirmenin bilinci
ve huzuru içinde döndüler görev yer-
lerine.

Kongremizin gündemindeki iki te-
mel konudan biri olan “siyasi geliflme-
lerin de¤erlendirilmesi” konusunda
yürüyen yoldaflça tart›flmalar ertesin-
de, Merkez Komitesi’nin kongre ön-
cesinde partinin tart›flmas›na sundu¤u
Siyasi Rapor, kimi düzeltme ve de¤i-
flikliklerle onayland›.

Bu raporu ekte yay›nl›yoruz.

7.
Kongremizin çal›flmalar›n›n
a¤›rl›¤›n› örgütsel sorunlar olufl-
turdu. Zaten kongremiz “Örgüt-

lenme silah›m›zd›r! Haydi; iflçi s›n›f›-
n›n öncü kesimini kazanmaya! Haydi
örgütlenmeye!” temel fliar› alt›nda
toplanm›flt›. 7. Kongremiz art›k iflçi s›-
n›f›n›n öncüsünü kazanma sorununun,
genifl kitleler içinde yo¤un ajitasyon
faaliyetinin örgütsel sonuçlar›n›n nas›l
toplanaca¤› konular›n›n çok somut
tart›fl›lmas›, sonuçlara var›lmas› biçi-
minde ele al›nd›¤› bir kongre oldu.
Partimizin örgütsel alanda yavafl da
olsa geliflti¤inin çok somut olarak gö-
rüldü¤ü bir kongreydi 7. Kongre-
miz…

K
ongremizde örgütsel alanda ge-
liflmenin yavafll›¤› olgusu sorgu-
land›. Sorunun bizim hata ve ek-

siklerimizle ilgili olan yanlar› mercek
alt›na yat›r›ld›. Bolflevik bir titizlikle
bu hata ve eksikleri aflman›n yol ve
yöntemleri üzerinde duruldu. Önemli
kararlar al›nd›. Fakat bir bütün olarak
ele al›nd›¤›nda, geliflmenin yavafll›¤›-
n›n bizden de¤il, d›fl›m›zdaki flartlar-
dan kaynakland›¤› tespit edildi. ‹çinde
bulundu¤umuz durumun komünist fa-
aliyet ve örgütlenme aç›s›ndan –ob-
jektif flartlar komünizmi tek alternatif
olarak dayatmas›na ra¤men, bilinçle-
rin esir al›nmas› sonucu– kötü bir du-
rum oldu¤u, çal›flmalar›n bunun bilin-
cinde yürütülmesi gerekti¤i, uzun ne-
fesli, inatç›, sistemli faaliyetin tek ça-
re oldu¤u tespit edildi.

Kongremizde iflçi s›n›f› içinde, ifllet-
melerde, sendikalarda, kitle örgütle-
rinde vb. örgütsel faaliyetin sorunlar›
derinlemesine ele al›nd›.

At›lan kimi yeni ad›mlar de¤erlen-
dirildi, önümüzdeki dönem çal›flmala-
r› için kimi yeni hedefler belirlendi.

Kad›n ve gençlik çal›flmas› ba¤la-
m›nda önümüzdeki dönemde at›labi-
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21. yüzy›lda da insanl›¤›n kurtuluflunun tek yolu var:
Proleter dünya devrimi!

Emperyalizmin tek gerçek alternatifi dün oldu¤u gibi bugün de
sosyalizm/komünizm! Sosyalizm bilinçli, birleflik, örgütlü proletaryan›n

devrimleriyle kazan›lacak! Dünyan›n önünde iki yol var:
Ya barbarl›k içinde çöküfl – Ya Sosyalizm!



lecek kimi ad›mlar Kongremizce de-
¤erlendirilip karara ba¤land›.

7.
Kongremiz, bir merkezi partiden
–Bolflevik Parti (Kuzey Kürdis-
tan-Türkiye)– bir merkezi parti

çat›s› alt›nda birleflmifl iki ayr› bölge-
sel parti –Bolflevik Parti (Kuzey Kür-
distan) ve Bolflevik Parti (Türkiye)–
konusundaki çizgimizin hayata geçi-
rilmesi için geçen dönemde at›lm›fl
olan kimi somut ad›mlar› de¤erlendir-
di; bu yönde at›lan ad›mlar›n peflinin
izlenmesi, h›zland›r›lmas›, yeni ad›m-
lar at›lmas›n› karara ba¤lad›.

Ayn› flekilde yeni yönelim siyaseti-
mize ba¤l› olarak at›lm›fl olan somut
ad›mlar de¤erlendirildi. Uygulamaya
geçilen iki alanda da, Dünya komünist
hareketi aç›s›ndan da bir anlamda ye-
ni ve do¤ru olan çizginin hayata uygu-
lanmas›nda ç›kan ve ç›kabilecek olan
sorunlar›n afl›lmas› için –flimdiye ka-
darki kendi deneyimimizden de ç›ka-
rak– at›lacak ad›mlar tespit edildi.

Kongremizde örgütsel sorunlar›n
tart›fl›lmas›nda 7. Kongre öncesinde
partinin tart›flmas›na sunulan örgütsel
rapor ç›k›fl noktas› olarak al›nd›. Parti
içinde yürüyen tart›flmalarda ortaya
ç›kan her elefltiri ve dü-
zeltme /ek önerisi vb.
tek tek ele al›narak
üzerinde tart›fl›ld›.
Örgütsel rapor da
derinlemesine tar-
t›flmalar temelinde
yap›lan de¤ifliklik-
lerle ve eklerle
kongre taraf›ndan karara
ba¤land›.

Önümüzdeki dönemde ka-
rara ba¤lanan kimi konular› aç›mlayan
makaleleri Bolflevik Partizan sayfala-
r›nda yay›nlayaca¤›z.

Kongremizin son bölümünde kong-
reye gelen karar tasar›lar› tek tek ele
al›nd›. Ve bunlar hakk›nda da yürütü-
len tart›flmalar temelinde kararlar al›n-
d›.

K
ongremiz çal›flmalar›n› önümüz-
deki dönem için çal›flma plan›
konusunda yapt›¤› tavsiyelerle

ve yeni Merkez Komitesi’nin seçimiy-
le tamamlad›.

7. Kongremiz Bolflevik Partimizin
ad›na lay›k bir yönde geliflti¤ini gös-
terdi.

Partimizin en yüksek organ› görevi-
ni baflar›yla tamamlad›!

fiimdi görev bizde! Partimizin tüm
temel örgütlerinde! Tek tek partili tüm
yoldafllarda!

Partimizin tüm sempatizan› ve des-
tekçilerinde!

Haydi; Bolflevik Partimizi daha
da yüceltmek için kararl› mücadele-
ye!

Haydi; Bolflevizmi iflçi s›n›f› mü-
cadelesi içine tafl›y›p onun ayr›lmaz
parças› haline getirmeye!

Haydi; Bolflevizmle iflçi s›n›f› ha-
reketini daha s›k› birlefltirmeye!

Haydi… Haydi… Örgütleme-
ye!

Hep daha ileriye… Bolfle-
vizme!
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