
Kuzey Kürdistan ve Türkiye’nin
bütün milliyetlerinden iflçileri, köylüleri,
sömürülen, ezilen kad›n-erkek emekçi insanlar›
sözümüz size…
Bütün dünyan›n iflçileri ve ezilen halklar›
sözümüz size…
Size bir 29 Ocak’ta sesleniyoruz. Bundan 85 y›l önce, 29

Ocak 1921’de kemalist Türk burjuvazisi, daha henüz em-
peryalist iflgale ve Türkiye’nin bütünüyle sömürgelefltiril-
mesine karfl› “Kurtulufl Savafl›” içinde iken, bu milli savafl›
ayn› zamanda bir sosyal kurtulufl savafl› olarak yürütmek
isteyen komünistlere karfl› hunharca sald›rd›. Henüz ku-
rulufl aflamas›nda bulunan Türkiye Komünist Partisi’nin
15 yöneticisi kemalist Türk burjuvazisinin kiral›k katille-
ri taraf›ndan barbarca katledildiler. “Mazlum Türkiye’yi
kurtaracak ancak k›z›l inkilapt›r. Kahrolsun buna karfl›
duran kara kuvvetler!” diyen, Türkiye’de “Amele, Rençber
ve Askerlerinin Hükümet ve Cumhuriyeti” için mücadele
edenler, 29 Ocak 1921’de “Kara Kuvvetler” taraf›ndan ta-
ranarak Karadeniz’in karanl›k sular›na gömüldüler. On-
lar› öldürenler, böylece sosyalizm-komünizm mücadelesi-
ni durduracaklar›n› san›yorlard›. Yan›ld›lar. Komünizm
davas›n›n genç, deneyimsiz, örgütlü gücü çok a¤›r bir ya-
ra ald›. Yenildi. Fakat sosyalizm-komünizm davas› durdu-
rulamad›. Türkiye Komünist Partisi’nin kurucusu Musta-
fa Suphi ve 14 yoldafl›n›n davas›n›n sürdürücüleri;

“Kaz›d›k Onbefllerin ismini,
kanl› k›z›l bir mermere!...
Bir çelik aynad›r gözlerimiz,
Onbefllerin resmini 
görmek isteyenlere…”
diyerek sürdürdüler savafl›mlar›n›. Bu mücadele burju-

vazinin a¤›r sald›r›lar›, burjuvazinin bask›lar› karfl›s›nda
dayanamay›p saf de¤ifltirenler, sosyalizm-komünizm da-
vas› için mücadele edenlerin yapt›klar› bir dizi hatalar›n,
sapmalar›n da vb. katk›lar› sonucu, 1950’li y›llar›n baflla-
r›na kadar durdurulamadan ve fakat önemli bir baflar› da
elde edemeden sürdü geldi. 1950’li y›llarda SBKP’deki
yozlaflmaya paralel olarak, TKP de bütünüyle yozlaflt›.
1972’de ‹brahim Kaypakkaya önderli¤inde TKP/ML’nin
kuruluflu ile, Mustafa Suphi’nin bayra¤› yeniden bütün
k›z›ll›¤›yla yükseltildi. Burjuvazi ayn› Mustafa Suphi ve
yoldafllar›nda oldu¤u gibi, ‹brahim Kaypkakkaya yoldafl›
da katletmek için bütün gücüyle yüklendi. Bir baflka 29
Ocak’ta, 29 Ocak 1973’te ‹brahim Kaypakkaya kemalist
faflist diktatörlü¤ün it sürüleri taraf›ndan yaral› olarak
esir al›nd›. Diyarbak›r zindanlar›nda barbar iflkencelerle
‹brahim’i konuflturmak, teslim almak isteyen faflist dik-
tatörlük, karfl›s›nda kaya gibi direnen, ser verip s›r verme-

yen, her sözünde faflizmi lanetleyip, devrim davas›n›, sos-
yalizmi, komünizmi savunan bir komünisti bulunca, onu
18 May›s 1973’te öldürdü. Günlü¤ünün katledilmeden
birkaç gün önce yaz›lm›fl son sayfas›nda;

“Demiri de kömürü de sökeriz aman
Bu¤day› da pirinci de ekeriz aman
Faflizme kan damlayan k›l›c›z
Bir gün gelir kinimizi dökeriz aman”
yazan ‹bo yoldafl› öldürmekle yine sosyalizm-komü-

nizm davas›n› durduracaklar›n› san›yorlard›. Yan›ld›lar.
‹bo’nun takipçileri “18 May›s’› unutma”dan, onun dava-
s›n› devrald›lar. Onun kurdu¤u TKP /ML içinde yürüyen
iki çizgi mücadelesi sonras›nda 1981’de, partiyi iflçi s›n›f›
temeline oturtmay› fliar edinen Bolflevik kanat,
TKP/ML’yi onun yanl›fllar›na da k›skançl›kla sahip ç›ka-
rak, o yanl›fllar› daha da sistemlefltirerek Menflevik bir ör-
güt haline getiren kanattan ayr›larak, Bolflevik Parti’yi
kurdu. 1981’den bu yana, flimdi 25 y›ld›r Mustafa Sup-
hi’lerin, ‹brahim Kaypakkaya’lar›n marksist-leninist bay-
ra¤› Kuzey Kürdistan ve Türkiye’de Bolflevik Parti taraf›n-
dan dalgaland›r›l›yor. Sosyalizm-komünizm davas›, bur-
juvazinin tüm hunhar sald›r›lar›na, tüm ihanetlere karfl›,
Bolflevik Parti’nin mücadelesinde yafl›yor.

fiimdi 29 Ocak 2006’da 8. Kongre’mizin baflar›yla ta-
mamlanm›fl oldu¤unu ilan ediyoruz. Bu ilan sosyalizm-
komünizm davas›n›n durdurulamazl›k ilan›d›r! Burjuvazi
komünistleri katledebilir, zaaf gösterenleri kendi taraf›na
çekebilir, bu davadan çekilenler, nefesi yetmeyenler, zoru
gördüklerinde köflelerine çekilenler, Marksizm-Leninizm,
komünizmi savunma ad›na burjuvazi ile uzlaflmay› savu-
nanlar ç›kabilir. Burjuvazi komünizme karfl› geçici zaferler
kazanabilir. Fakat “yeryüzü aflk›n yüzü” olana dek sürecek
olan komünizm davas› durdurulamaz. Partimizin 8.
Kongresi’nin bütün dünyaya ilan etti¤i budur.

Herfleye ra¤men: Vard›k, var›z, varolaca¤›z! Ta ki sömü-
rü egemenli¤i tarihin çöplü¤üne gömülene dek, insan›n
insan taraf›ndan sömürüsüne son verildi¤i, herkesin top-
luma hiçbir d›fl zorlama olmaks›z›n katabilece¤i herfleyi
katt›¤› ve hiç bir d›fl zorlama olmadan toplumdan kendi
belirledi¤i ihtiyac› kadar alabildi¤i zenginlik toplumu,
komünizm gerçekleflene dek! 8. Kongremiz Kuzey Kür-
distan–Türkiye co¤rafyas›nda bu iddian›n alt›n›n bir kez
daha çizilmesidir!

Sosyalizm iflçi s›n›f› ve emekçi halklar için
tek çözümdür!
8. Kongremiz, bir kez daha flu gerçe¤in alt›n› çizmifltir:
Bar›fl, demokrasi, insan haklar›, özgürlük, halklar›n

kardeflli¤i ve eflitli¤i, kad›nlar üzerindeki cinsiyetçi ayr›m-
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Ya bolflevik devrimler ve sosyalizm;
ya emperyalist barbarl›k içinde çöküfl!



c›l›¤a son verilmesi, fikir özgürlü¤ü; do¤a-
n›n talan›na son verilmesi vb. burjuvazinin
üzerine çok laf etti¤i kavram ve olgular sö-
mürüye dayal› sistemlerde lafta kalmaya
mahkûmdur. Sömürü sisteminde bunlar
toplumun büyük bölümünü oluflturan
emekçiler için ancak sömürü sistemi sor-
gulanmad›¤› sürece ve ölçüde vard›r.
Emekçiler için gerçek bar›fl, demokrasi, in-
san haklar›, fikir özgürlü¤ü ancak iflçile-
rin-emekçilerin iktidar oldu¤u, insan›n in-
san› sömürüsüne son verilmifl olan bir sis-
temde mümkündür. 

• Sömürü sistemi uluslar›, milliyetleri
ezen ve ezilen olarak ikiye ay›ran, de¤iflik
milliyetleri, de¤iflik milliyetlerden halklar›
birbirine düflman eden ve bu düflmanl›klar
sayesinde ayakta duran bir sistemdir. Bu
sistemde halklar›n kardeflli¤i ve eflitli¤i
mümkün de¤ildir. Halklar›n kardeflli¤i ve eflitli¤i ancak sö-
mürü sisteminin y›k›lmas› temelinde gerçeklefltirilebilir.

• Kad›nlar üzerindeki cinsiyetçi ayr›mc›l›k, sömürü sis-
teminin temellerinden biridir. Bu ayr›mc›l›¤›n gerçek an-
lamda son bulmas› da ancak eme¤in egemen oldu¤u bir
toplumda, sosyalizmde mümkündür.

• En fazla kâr temel dürtüsü olan kapitalizm flartlar›n-
da do¤al kaynaklar hoyratça talan edilmekte, do¤al den-
geler bozulmakta, dünya insan yap›s› “do¤al” felaketlere
sürüklenmektedir. Kapitalizm ve do¤al dengeleri göze-
ten, kal›c›, sürdürebilir üretim birbirinin karfl›t›d›r. Do-
¤ayla uyum içinde bir üretim için kapitalizmin egemenli-
¤ine son vermek gerekir. 

‹flçi s›n›f› ve emekçi halklar için tek çözüm, iflçilerin
emekçilerin kendi iktidarlar›, tek çözüm sosyalizmdir.

Sosyalizme bolflevik devrimlerle var›lacak!
8. Kongremiz bir kez daha flu gerçekleri vurgulam›flt›r:
Sosyalizm bir hayal de¤il, emekçilerin, büyük insanl›-

¤›n önündeki biricik gerçek alternatiftir. Lenin ve Sta-
lin önderli¤indeki Sovyetler Birli¤i’ndeki k›sa proletar-
ya diktatörlü¤ü döneminde gerçeklefltirilen at›l›m ve
dönüflümler, nelerin mümkün oldu¤unu gösteren ör-
neklerdir. Sovyetler Birli¤i’ndeki sonraki geri dönüfl ol-
gusu da k›sa sosyalist infla döneminde elde edilen ka-
zan›mlar›n muazzam önemini ortadan kald›rmam›flt›r,
kald›ramaz. Sovyetler Birli¤i deneyiminin ö¤retti¤i, iflçi
s›n›f›n›n kapitalist toplumun en devrimci s›n›f› olarak
her türlü sömürüyü, sömürü sistemini ortadan kald›r-
maks›z›n kurtulamayaca¤›, bu s›n›f›n kendisi ile birlik-
te insanl›¤› kurtarma tarihi görevine sahip oldu¤u ger-
çe¤idir. Sovyetler Birli¤i’ndeki devrim deneyiminin ö¤-
retti¤i, 20. yüzy›l›n iflçi s›n›f› önderli¤inde gerçekleflen
tüm devrimlerinde de onaylanm›fl olan ders, iflçi s›n›f›
ve emekçilerin iktidar› için bolflevik partiler önderli¤in-
de bolflevik devrimlerin gereklili¤idir. Bolflevik devrim-
ler, bolflevik partiler önderli¤inde iflçi ve emekçi y›¤›n-
lar›n kendi kaderlerini kendi ellerine ald›klar› devrim-
lerdir. Sosyalizm için yolu açacak olan bolflevik devrim-
lerdir. Dünyan›n her yan›nda iflçi s›n›f›n›n ve tüm
emekçilerin önünde duran acil görev, bolflevik devrim-
ler için iflçi s›n›f›n›n Marksizm-Leninizm silah› ile do-

nanm›fl partisi, bolflevik partiler önderli-
¤inde birleflmek, örgütlenmektir. Kuzey
Kürdistan ve Türkiye’de de görev bolfle-
vik partilerimizi fabrikalar temelinde in-
flad›r! Devrimin zaferinin yolu ve güven-
cesi budur.

21. yüzy›lda da insanl›¤›n önünde du-
ran alternatif: Ya sosyalizm, ya barbar-
l›k içinde çöküfl!

20. yüzy›l hem Lenin-Stalin önderli¤in-
deki Sovyetler Birli¤i’nde sosyalizm infla-
s› dönemindeki muazzam at›l›mlar›, bu
anlamda dünyadaki ilk büyük sosyalizm
deneyimini, hem de emperyalist barbarl›-
¤›n örne¤in ‹kinci Dünya Savafl›’nda ya-
flanan Nazizmde konaklayan yüzünü
gördü. Ermeni soyk›r›m›nda, Yahudi soy-
k›r›m›nda, Afrika’da yaflanan bir dizi

soyk›r›mda sömürü sisteminin barbarl›¤›n› gördü yafla-
d›. Vietnam-Laos-Kamboçya’da emperyalizme karfl› di-
renen halklara karfl› emperyalizmin barbarl›¤›n› gördü,
yaflad›. Çin devrimi somutunda, daha önce açl›ktan k›-
r›lan yüzmilyonlarca emekçinin, emekçilerin iktidar›
flartlar›nda neler yapabilece¤ini gördü. Buna karfl› yine
emperyalizmin en fazla kâr dürtüsü temelinde insanl›-
¤›n yaflama temellerini, do¤al kaynaklar› hoyratça talan
ederek nas›l sarst›¤›n› gördü, yaflad› yafl›yor. Bütün ge-
liflmeler, insanl›¤›n önündeki tek gerçek alternatifin
kendini ya sosyalizm, ya barbarl›k içinde dayatt›¤›n›
çok aç›k gösteriyor. Bunun tespiti felaket tellall›¤› yap-
mak de¤il, iflçilere emekçilere kurtuluflun tek gerçek
yolunu göstermek, onlar› sosyalizm için mücadeleye
ça¤›rmakt›r. Emperyalist barbarl›¤› devrimle durdur-
makt›r görev! Yeni, sömürüsüz bir dünya kurmakt›r
görev! Ve bu görev er geç baflar›lacakt›r!

‹flçiler, emekçiler… Bolflevik saflara!
Ülkelerimizde Bolflevik Partilerimiz, Bolflevik Parti- Ku-

zey Kürdistan ve Bolflevik Parti-Türkiye, bu gerçeklerin
tafl›y›c›s›d›r. 8. Kongremiz partilerimizin önüne partileri-
mizin iflçi s›n›f› içinde kök salmas› ve örgütsel olarak ifl-
letme hücreleri temeline yerlefltirilmesi için yap›labilece-
¤in en fazlas›n› yapma görevini koymufltur. Partilerimiz
bu görevi onurla üzerlenmifltir.

‹flçiler, emekçiler;
Bolflevik Parti sizin iktidar mücadelenizde, sosyalizm

mücadelenizde sizin en önemli arac›n›z, en önemli silah›-
n›zd›r. Bu silaha sar›l›n!

Bolflevik devrim mücadelesinde yerinizi al›n!
Bolflevik saflarda birleflin!
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