
 

• "Merkez Komitesinin 12 Eylül kararına karşı çıkalım" 
adlı yazıya cevap 25-27/72 
• GDS'in 12 Eylül'de çıkardığı bildiri üzerine tartışma 28-39/50 
• 12 Eylül'de çıkardığı bildiri üzerine tartışma 
(BP'nın bildirisi) 40-47 
• 12 Eylül için açış konuşması 48 
• GDS'in dört "tez"i ve tavrımız 49-50 
• Oportünist-revizyonist cephe 12 Eylül yürüyüşünde 
hangi propagandayı yaptı ve eylemi sonradan 
nasıl değerlendirdi? 51-62 
• Dev-Sol'un çok "sol" görünümlü eyleminin sağcı özü üzerine   63-64 
• Çin Halk Cumhuriyetinde artık 
proletarya diktatörlüğünün lafı bile yok! 64 
• Batı Almanya'da hükümet değişikliği 64-65 
• "Birleşik Direniş Cephesi"nin yanlış bir tavrı üzerine 65 
• Seçme saçmalar (Oportünist-revizyonist cepheden) 66-67 
• Enver Hoca'dan polisiye hikayeler 67 
• Bolşevik safları sıklaştıralım! 68-69/20 
• Faşist Türk Ordusu, Kıbrıs'tan defol! Yaşasın çeşitli milliyetlerden 
Kıbrıs halkının devrim mücadelesi! 70/72 
• Ekonomik krizden çıkışın tek yolu: Proleter Dünya Devrimi      71-72 
• Yurtdışındaki saldırılar artıyor (Nubar Yalım'ın katli üzerine)    74-76 

Sayı Sayfa Sayı 3/4'ün eki: 
 

Sayı 1: 
• Çıkarken 1/2-6 
• İşkence ve idamlar üzerine 
sınıf bilinçli proletaryanın tutumu 1/8-10 
• Oportünist-revizyonist cephenin yayın organlarında 
"Yayın Organının Görevleri" üzerine tespitler 6-7 
• Devrim mücadelesi ve bugünkü "Barış Hareketi" 11-13 
Oportünist ve revizyonist cephe 
• "Birlik" çığırtkanlığı konusunda yarışıyor! 14-16 
• Oportünist cephenin eylemleri 16-19 
• AEP cephesinde yeni gelişmeler 19-20 
• Menşeviklerde gelişmeler 20 
• Siyonist İsrail Lübnan'da kitle katliamına girişti. 
Filistin halkının haklı mücadelesi yokedilemez! 21/13 

Sayı 2: 
• Cuntanın ikinci yılı durum ve görevlerimiz 1-7 
• Cuntanın Anayasa "oylaması"na hayır! 1/17-18/20 
• 12 Eylül ve öne çıkan birkaç nokta 8-16 
• Türk faşistleri ırkçılığı körüklüyor! 16/20 
• Bize gelen mektuplar: 19-20 
• Ve sonunda hepsi "birleşti"! 21-22 
• Seçme saçmalar (Oportünist-revizyonist cepheden) 22-25 
• Kardeş örgütlerimizle aramızdaki çelişmeler ve tartışma       25/29 
• Bugünkü görevlerimiz ve "Barış Hareketi" 
konusundaki tavrımız üzerine bir kez daha 26-30 

Sayı 3/4: 

• Yolumuz Ekim Devriminin Yoludur! 1-7 
• BP'ı Güçlendir! 1 
• Anayasa oylaması sahtekarlığı sahnelendi 1/73 
• 12 Eylül 1982'de Batı Almanya'da sürdürülen 
tartışma üzerine 8-13 
• Emperyalizmin Türkiye'deki durumu 14-17 
• GDS ile 12 Eylül eylemi konusunda mektuplaşma: 18-19 
• 12 Eylül öncesinde bir sempatizan hücrenin 
"ayrı yürüyüş yapma" talebi ve bu sempatizan hücrenin 
bağlı bulunduğu parti hücresinin cevabı 20 
• Merkez Komitesinin 12 Eylül kararına karşı çıkalım 21-24/72 

• Kardeş örgütlerle aramızdaki çelişmeler ve tartışma ve Parti 
içinde bu konudaki şimdiki durum hakkında kamuoyuna açıklama I-XX 

Sayı 5/6: 

• "Muhalefet" ya da geçici yol arkadaşları üzerine 1-15 
• Ölümünün 100. yıldönümünde proletaryanın önderi 
KARL MARX'ı saygıyla anıyoruz 1/16-17 
• Komprador patron ağa devletinin faşist yasaları 
işçi sınıfının siyasi örgütlenmesini engelleyemeyecek! 1/17 
• Konferans önerisi üzerine 18-20/59 
• Türkiye'deki Partizan taraftarlarına bir tartışma önerisi 21/23 
• 1 Mayıs tartışmaları kardeş örgütlerin ve 
"Muhalefetin oportünist görüş ve yöntemlerini sergiledi! 22-23 
• B. Almanya Nürnberg'de MHP'li faşistlerin "gece"sine 
karşı yapılan protesto eylemi üzerine 24-25/68 
• 12 Eylül üzerine tartışma 26-34 
• Bolşevik Partizan Yazı Kuruluna 35-37 
• "Bolşevik Partizan Yazı Kuruluna" başlıklı;  
9.10. tarihli yazıya tavrımız 37-40 
• "Ve sonunda hepsi "birleşti"! başlıklı eleştiri yazısı ve 
çağrının üzerine biraz daha 41-42 
• "Ve sonunda hepsi birleşti başlıklı eleştiri yazısı ve 
çağrının üzerine biraz daha" hakkında tavrımız 41-42 
• Bolşevik Partizan 3/4'e eleştiri 42 
• Merkez Komitesinin açıklaması 43 
• Parti inşasının birinci aşamasında propaganda ve 
ajitasyonun rolü ve önemi üzerine yürütülen tartışma         44-49/59 
• GDS'in Merkez Komitesinin "açıklaması" hakkında 
tavrına tavrımız 50-55 
• "Akıma Karşı teşkilatına" adlı yazıya eleştirimdir 55-56 
• "Akıma Karşı teşkilatına adlı yazıya eleştirimdir" 
hakkında tavrımız 56-57 
• "Akıma Karşı teşkilatına adlı yazı hakkında 
Merkez Komitesinin açıklaması" adlı yazıya eleştirimdir 57-58 
• "Akıma Karşı teşkilatına adlı yazı hakkında Merkez Komitesinin 
açıklaması adlı yazıya eleştirimdir"e cevap 58-59 
• Enternasyonal Haberler (International Correspondence 
tarafından Paris'te yapılan toplantı Her ülkede uluslararası planda 
Bolşevik İşçi Basını yaratalım ML'in ilkeleri temelinde Dünya ML 
Hareketinin birliği için ABD Bolşevik Ligi'nin TKP/ML(B) Merkez 
Komitesine mektubu TKP/ML(B) Merkez Komitesi'nin 
ABD Bolşevik Ligi'ne mektubu) 60-68 

 



• Cephe tartışmaları sürüyor 69-72 
• "Cephe toplantılarının sonuçları ve toplantılar üzerine 
eleştirici notlar" başlıklı yazı hakkında tavrımız: 73-79/107 
• "lleri"nin açıklaması üzerine 80-82 
• Dev-Yol'un "Bazı Tartışma Noktaları Üzerine" 
başlıklı yazısına ilk tavır 83-85 
• Menşevikler Direniş Cephesi konusunda 
nihayet tavır takındı! 86-92 
• İKK'nın Marksist ekonomi bilimine "katkısı" 92-93 
• lleri'nin çok "devrimci taktiği"! 93-94 
• Menşevikler de faşistlerin Anayasa referandumuna 
katılmanın doğru olduğunu savunuyor! 94 
• Oportünist-revizyonist cepheye 
yeni bir yayın organı katıldı: SPARTAKUS 95-97 
• TKP/ML(B) üye ve sempatizanlarına çağrıya cevap 97-98 
• Bolşevik Partizan Yazı Kurulunun tavrı 99-101 
• Merkez Komitesinin "Spartaküs'te yayınlanan 
"açık mektup" hakkında tavrı 101-107 
• Bolşevik Partizan 3/4'ün düzeltmeleri 103-105 
• Emekçi Kadınlar Katılmadan Devrim Olmaz! 
Devrim Olmadan Emekçi Kadınlar Kurtulmaz! 106 
• Yolumuz Mustafa Suphilerin yoludur! 108/107 
► Faşist katillerce katledilmelerinin yıldönümünde 
Karl Liebknecht ve Rosa Luxemburg'u anıyoruz! 108 

Sayı 7: 
• 1 Mayıs, 1 Mayıs, Seni Yaşatacağız! 1-5 
• AMLP/GDS/VVBK kardeşlik ilişkilerini bozdular! 
Onlar revizyonizme giden yolda 
rahatsız edilmek istemiyorlar! 1/5-8/24 
• Hitler'i iktidara getiren Alman emperyalist burjuvazisi idi! 9-11 
• Devrimci işçi "Sovyetler" Birliğine sığınan 13 devrimcinin 
Türkiye'ye gönderilmelerini suskunlukla onaylıyor 11 
• 1 Mayıs'la ilgili tartışma 12-20 
• 12 Eylül'le ilgili tartışma 21-24 
• Çıkarken yazısına eleştiri ve 
bu eleştiri hakkında tezler halinde ilk tavır 25-29 
• Konferansla ilgili tartışma 30-32 
• Yayın siyaseti üzerine 32-33 
• Teslimiyet, pişmanlık ve ihanet 
küçük-burjuva sınıf niteliğinin göstergesidir 33 
• Al birini vur ötekine... 34-38 

kardeş örgütlerden 39-52 
"AEP cephesi'nde yeni gelişmeler 53/24 

• Ermeniler meselesi ve tarihi gerçekler 54 
• Kıbrıslı bir okuyucumuzun "işkence üzerine" yazısı 55 
"İşkence üzerine" yazısına Merkez Komitesinin tavrı 55 

Sayı 8: 

• Türk ve Irak faşistleri Kürt ulusuna karşı soykırım saldırısında 
birleşti. Irkçı saldırılar Kürt ulusunun haklı mücadelesini 
durduramaz! 1-2 
• Komprador patronların ve toprak ağalarının cunta markalı 
demokrasi sahtekarlığına hayır! Ülkemizde demokrasiyi kazanmanın 
biricik yolu işçi sınıfı önderliğinde Demokratik Halk Devrimidir!       1/3 
• Kıbrıs'ta emperyalistlerin ve uşaklarının çözüm önerilerine hayır! 
İşgalci faşist Türk ordusu Kıbrıs'tan defol! 1/10 
• Faşist cunta devrimci harekete karşı saldırılarını yeniden 
yoğunlaştırdı! 4-5 

 

• Faşist katiller devrimci bir kardeşimizi daha katlettiler! 5-6 
• Teslimiyet, pişmanlık ve ihanet 
küçük-burjuva sınıf niteliğinin göstergesidir! 7-8/6 
• "AET Devlet Başkanları ve Başbakanları Zirve Toplantısı": 
Batı Avrupalı emperyalist haydutların zirve toplantısı 9-10 
• 1 Mayıs 1983; Batı Almanya'da devrimci 1 Mayıs 
yürüyüşü ile kutlandı 11 

 

• "Demokrat Türkiye'ye verilen cevaplar 12-13/62 
• KKP/ML (ÖK)'nin bazı belgeleri üzerine 14-24 
• Merkez Komitesinin 12 Eylül '82 tavrı ve Bolşevik Parti 
inşasının birinci aşamasında propaganda ile ajitasyon 
çalışmasının birbirinden koparılması 25-28 
• Parti inşasının birinci aşamasında ajitasyon ve 
propaganda ve Merkez Komitesinin 
12 Eylül 1982'deki tavrı üzerine bir kez daha 29-34/47 
• "Hariçten Gazel" de diyebilirsiniz 35-36 
• "Hariçten Gazel" üzerine 37-39 
• PKK II. Kongresi üzerine ilk notlar 40-47 
• "SPARTAKUS": Marksizm-Leninizmi savunma adına 
bilinen oportünizm 48-56 
• GDS'in çeşitli 1 Mayıs'lardaki "ilkeli" tavırları! 56 
• 1 Mayıs'ta op-rev. cephenin elimize geçen 
bildirilerinden bazı incileri aşağıda yayınlıyoruz: 57 
• Menşeviklerin Marx'ı "savunması"! 57 
• Menşeviklerin Anayasa referandumuna "evet'i kitle 
kuyrukçuluğunun ürünüdür. 57-59 
• TDKP revizyonistlerinin "hiziplere karşı" harika mücadelesi 59 
• işçinin Sesi'nin "savaşkan bir akıma" getirdiği işaretli eleştiri 
üzerine 59-60 
• En "sovyet yanlısı" konusunda yarışma 60-61 
• Devrimci işçi'nin cephe semineri üzerine (Okuyucu mektubu)  61-62: 
• GDS'in yeni bir rezilliği! 64/63 

Sayı 9/10: 

• Parlamenter demokrasi maskeli faşizme hayır! Ülkemizde 
demokrasi işçi sınıfı önderliğinde Demokratik Halk Devrimi ile 
kazanılacaktır! 1-5 
• işçi sınıfı önderliğinde Şili halkı er geç yenecektir! 1/6-7 
• Türk faşistleri Ermeni milliyetçilerinin eylemlerini ırkçılığı 
körüklemek için kullanıyor 1/8-18 
• Kıbrıs'ın faşist Türk ordusu tarafından işgalini protesto toplantısı 
yapıldı 19-28 
• BİRKOM hakkında düşüncelerimiz 29-38 
• İngiltere'de seçim sonuçları üzerine 39-40 
• Amerikan emperyalistleri Orta Amerika'da 
doğrudan askeri müdahale hazırlığı içinde! 40 
• "Partizan'ın menşevik-oportünist çizgisinin 
bazı yansımaları hakkında gerekli bir açıklama! 41-45 
• Menşevik yalancıların mumu ne zamana dek yanar? 45-46 
• PKK II. Kongresi üzerine ilk notlar 47-56 
• DHB'nin "proleter enternasyonalist" tavrı üzerine 56-59 
• Spartaküs'ten bazı inciler 59-60 

 



• "İşçinin Sesi" üzerine 60 
• İşkence ve baskıya karşı açlık direnişi hakkında tavrımız: 
Devrimci tutuklularla dayanışma içindeyiz! 
İşkence, faşist baskı ve cinayetlere gerçekten son verecek 
olan işçi sınıfı önderliğinde demokratik halk devrimidir!        64/61-63 

Sayı 11/12: 

• Emekçiler için tek seçim: Demokratik Halk Devrimi! 1-19 
• Çeşitli siyasi güçlerin 6 Kasım seçimleri üzerindeki 
tavrı hakkında biraz daha 19-27 
• Oportünist-revizyonist cepheden 
yeni birlik açıklaması üzerine 28-31 
• Menşeviklerin dehşetengiz başarısı üzerine 31 
• Cemal Kemal Altun'un intiharı olayı karşısında 
Marksist-Leninist tavır ve 
oportünist-revizyonist-reformist tavırlar: 32-35 
• Eski kardeş örgütlerin en son açıklaması hakkında 35-36 
• Orta Amerika 36-37/46 
• Askeri faşist cuntanın iktidara tümüyle elkoymasının 
3. yıldönümünde iki ayrı tavır 38-43 
• GDS'in ve "Spartakus" oportünistlerinin 
12 Eylül 1983'teki tavırları üzerine 43-46 
• içimizdeki tartışma: Reform/Devrim sorunu 47-61 
• Oportünist-revizyonist cephe 12 Eylül 1983'te 
neyin propagandasını yaptı? 62-64 
• TD"K"P (HK) şefleri taraftarlarını ve 
devrimci kamuoyunu nasıl uyutmaya çalışıyor? 65-66 
• İşçi sınıfını, emekçileri mezhep temelinde 
örgütlemeye çalışmak gericiliktir! 66-67 
• Kahrolsun emperyalist, gerici, haksız savaşlar! 
YAŞASIN DEVRİMCİ SAVAŞLAR! 68-71 

 

Sayı 15:_______________________
• Ülkemizde demokrasiye geçişin tek yolu 
işçi sınıfı önderliğinde Demokratik Halk Devrimidir! 1-7 
• 6 Kasım seçim sonuçları üzerine 
oportünist-revizyonist cephenin yorumlan 7-11 
• Emperyalist savaş hazırlıkları ve devrimci görev 12-14 
• Ekim Sosyalist Devriminin yıldönümünde "International 
Correspondence" tarafından Paris'te yapılan toplantı 15 
• 12 Eylül '83'te "Spartakus" oportünizmi 16-21 
• "Mayıs" bildirgesinin eleştirisi üzerine 22-25 
• "Mayıs" bildirgesine eleştiri 25-32 
• Açlık grevleri reformist batağın yaygınlığının işareti oldu 33-38 

 

• "işçinin Sesi" üzerine 38-40 
• Seçme saçmalar 40-41 
• Kukla "Kıbrıs Türk Federe Devleti" 
"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti" oldu! 44/43 

Sayı 14/15: 

• 1 Mayıs, 1 Mayıs, Seni Yaşatacağız! 1-7 
• Batı Almanya'da yapılacak 1 Mayıs yürüyüşü için 
eylem birliği çağrısı 8 
• "Yeni hükümet"-eski politika, 
içte demokrasi sahtekarlığı-Dışta saldırganlık 9-10/14 
• 8 Mart Uluslararası Kadınlar Günü ile ilgili eylemler 11-12/14 
• Reformist "Yabancı Düşmanlığına Karşı 
Mücadele Haftası"na Hayır! 13-14 
• Yurtdışında menşeviklerle cephe-birlik sorunları üzerine 
ortak toplantı düzenlendi 15-18 
• Batı Alman emperyalizminin iç faşistleşmede 
yeni bir adımı: "Geriye Dönüş Teşvik Yasası" 18-20 
• Afganistan'ın işgalinin 4. yılında GUAfS'ın düzenlediği 
işgali protesto eylemi üzerine 21-23 
• 1 Mayıs üzerine tartışma 24-34 
• Milli meseleye genel bir bakış ve TKP/ML(B)'nin milli mesele çizgisi 

3 4 . -  
• "Mayıs" hangi yolda? 43-45 
• Devrimin objektif şartları(1) (Devrimci Durum) ve "işçinin Sesi" 
revizyonistleri 45-51 
• TKP/ML-ABD/DKP "ortak açıklamasının bir "öğreti"si 51/68 
• Revizyonist Enver Hoca'nın büyüklere en son masalları: 
"TİTOCULAR (Tarihi Notlar)" 52-68 
• "Birkaç Söz"e birkaç cevap 69-75 

Sayı 16/17: 

• Türkiye'de demokrasi işçi sınıfı önderliğinde devrim ile 
kazanılacaktır! 1-10 
• Mahalli seçimler ve gelişmeler: 1/11-12 
• Ecevit: Barış Güvercinli sosyal-şoven yine sahnede 13 
• 35 Saatlik iş haftası mücadelesi üzerine 14-17 
• Batı Almanya'da 1 Mayıs 1984 18-24 
• Yeşillerin eylemi ve bir kaç not: 24-25 
• İbrahim Kaypakkaya ve parti inşası 26-32 
• 18 Mayıs siyasi tartışma toplantısına çağrı 32-37 
• Yöntem üzerine... ya da Marksizm-Leninizm  
yalnızca bir yöntem midir? 38-49 
• Newroz üzerine 49-55/37 
• Menşevikler Stalin'i nasıl "savunuyor"? 56-60 
• 1 Mayıs 1984'de Spartakus oportünizmi: 
Böyle nereye Spartakus? 61-68 

Sayı 18: 
• 12 Eylül cuntasının ve onun sivil hükümetinin 
gerçek alternatifi işçi sınıfı önderliğinde 
Demokratik Halk Diktatörlüğüdür! 1-6 
• Türk, İran ve Irak faşistleri 
Kürt ulusuna karşı soykırım saldırısında işbirliği içinde! 
Irkçı saldırılar Kürt ulusunun haklı mücadelesini durduramaz!         1/6 
• PKK içindeki son gelişmeler ve 
buna karşı takınılan tavırlar üzerine ilk düşünceler 7-10/40 
• Klasiklerimizden öğrenelim! Stalin'in önemli bir yazısı 11-17 
• KKP/B(ÖK)'nin (Kıbrıs Komünist Partisi/Bolşevik 
(Örgütleme Komitesi) bazı belgeleri 18-26 
• İstanbul Metris ve Sağmalcılar cezaevlerindeki 
devrimci tutukluların ölüm orucu 
devrimci kararlılık konusunda örnek oldu 27-32 
• Özeleştiriden kıvırtmanın yeni adı: "düzeltme"! 32 



• Partizan ile Stuttgart'ta yapılan ortak toplantıda Partizan 
temsilcisinin karşı-devrimcilerle eylem birlikleri üzerine 
genel teorik konuşması üzerine 33-40 

Sayı 19/20: 

• Türk faşistleri Irak ve iranlı faşistlerle 
işbirliği içinde Kürt halkına saldırıyor..!..) 1-8 
• Batı Almanya'da bir grev ve sonuçları üzerine notlar 9-15/41 
• Stalin savunması mı-yoksa ona saldırı mı? 16-21 
• Stalin'e karşı büyük gizli plan 21-26/41 
• 12 Eylül'ün 4. yıldönümünde 
yurtdışındaki eylemler üzerine 27-35/41 
• Devrimci Yılmaz Güneyi yitirdik! 36-38 
• özal Hamburg'da protesto edildi 39-41 
• PKK içindeki gelişmeler ve 
oportünist-revizyonist cephenin tavrı üzerine biraz daha 42-57 
• Ermeni sorunu ile ilgili Spartaküs'ün bildirisi 
üzerine birkaç söz 57-60 

Sayı 21: 
• Faşizmin "gül bahçesi' ve uç veren dikenler! 1-5 
• Eylem çizgisi üzerine tartışma 6-7 
•  Alternatif yürüyüşler üzerine 8-11 
• "Alternatif yürüyüşler üzerine"ye cevap 11-24 
• 8 Mart Uluslararası Kadınlar Günü 25-28 
• GUAfS'la eylembirliği üzerine 29-35 
• GDS'in son rezilliği 35-39 
• Spartaküs'ün Afganistan'la ilgili bildirimize getirdiği 
eleştiriler üzerine 39-40 
• Batı Alman emperyalizminin zindanlarında açlık grevi 41-43 
• İdeolojik mücadelenin bir aracı: Ortak toplantılar 43-44 
• Komün 114 yaşında! 45-49 
• Davut ve Hemo imzasıyla yayınlanan "Newroz üzerine"ye 
eleştiri 49-50 
• "Newroz üzerine"ye eleştiriye cevap 50-53 
• Irkçıların "sübjektif" tarihi 53 
• ECEVİT: Hakim sınıfların alternatiflerinden biri 54 
• MHP'li faşistlerin cunta hakkında yakınması 55-56 

Sayı 22/23: 

• Büyük Türk şovenizmine ölüm! Türkiye'de-Bulgaristan'da 
-nerde olursa olsun milli baskılara hayır! 
Yaşasın Proleter Enternasyonalizmi! 1-16 
• Orly eylemi sanıklarının Fransız emperyalistlerince 
yargılanması ve büyük Türk şovenistlerinin yeni siyaseti:     17-22/75 
• Lenin 115 yaşında! 23-32 
• Paris'te ortak toplantı yapıldı 33-38 
• Ortak toplantılar üzerine çeşitli gruplarla yazışmalar 39-49 
• R. Bahdiyar'ın hazırlık notları 50-67 
• Spartakus oportünistlerinin ve eski kardeş örgütlerimizin 
son rezilliği, yalancı pehlivanların son numarası: 
aramalı "açık toplantı" 68-75 
• Ecevit: Barış Güvercinli sosyal-şoven yine sahnede 76-79 
• Revizyonist batağa hayır! 79-81 
• Yazı Kuruluna 81-84 

Sayı 24: 

• 20 Temmuz 1974ten, 20 Temmuz 1985'e, 
Kıbrıs'ta faşist Türk ordusunun işgali 11. yılında. (...) 1-6 
• Geçilen "demokrasi"nin niteliği üzerine... (...) 1/7-10 
• 1 Mayıs yurtdışında gösterilerle kutlandı! 11-16 
• Partizan oportünistleri neden Bolşevik Partizan ile 
eylem birliğinden kaçıyor? 16-19 

• 1 Mayıs Paris'te de devrimci geleneğine 
uygun bir biçimde kutlandı! 19-24 
• Yaşasın Kızıl 1 Mayıs! (KKP/B(ÖK)'nın bildirisi) 24-27 
• 8 Mayıs 1945-8 Mayıs 1985, Hitler faşizmini yaratan 
Alman emperyalizmidir! 28-31 
• Paris'te Komünist Partisi ve Partileşme süreci üzerine 
Ortak Tartışma Toplantısı yapıldı! 32-34 
• Bir tartışma yazısı: Ortak Tartışma Yayın Organı üzerine 34-37 
• Açık tartışma: Marksizmin skolastik bir yorumu mu? (...) 38-52 
• Bölgelerden haberler 53-55 
• 11 Eylül'ün 12. yıldönümünde-12 Eylül'ün 5. yıldönümünde 
devrimci bir eylem birliği için ÇAĞRI 56 

Sayı 25/26: 

• Güney Afrika halklarının ezilmesine son verecek olan; 
(...) şiddete dayalı devrimdir! 1-6 
• Ne Evrenlerin "Susan Türkiye"si... Ne Demirel'lerin-Ecevit'lerin 
"Konuşan Türkiye"si... Emekçi yığınlar lehine tek gerçek çözüm, 
tek gerçek alternatif: Devrim! 7-13 
• Mao Zedung'u gerçekten savunmak, 
(...) mücadele etmekle mümkündür! 13-26 
• 12 Eylül'ün 5. yıldönümünde yurtdışındaki eylemler üzerine     27-33 
• Ölümünün 1. yıldönümünde 
devrimci Yılmaz Güney nasıl anıldı? 33-44 
• Batı Alman emperyalizminin yeni bir cinayeti; 
ve GDS'in yeni bir şaşkınlığı! 45-53 
• 1 Mayıs eylemleri ve eylem birliği üzerine tartışma 54-59 
• DGB'li sendika ağalarının "sosyal bir gelecek için plan'ı 
hükümet politikasının sahte alternatifidir! 
Bu plan -bugünkü Hükümet politikası gibi- 
Batı Alman emperyalizminin bir politikasıdır! 60-63 
• PKK'ya sesleniyoruz: (...) yalnızca karşı-devrime yarar! 72-64/59 
• ideolojik, mücadelenin bir aracı: Tartışma Toplantıları 73-74 

Sayı 27: 

• TKP/ML(B) III. KONFERANSI YAPILDI! Bolşevizm Yenecektir!      1-47 
(Tüm sayı Konferans kararları ile ilgilidir. /BN) 

 

Sayı 28: 

• Umut işçi sınıfının, köylülüğün, emekçi sınıfların kendisinde... 
Kurtuluşun anahtarı işçi sınıfının ve onun önderliğindeki 
köylülerin, tüm emekçilerin elindedir! 1-8 
. ÖZÜR………………………………………………………………….8 



 

• Bütün devrimcilere sesleniyoruz! PKK ile, 
bir bölümü karşı-devrimci, bir bölümü devrimci (...) 
Doğru ideolojik mücadele yöntemlerini hakim kılalım! 9-18 
• Clara Zetkin'in anısına (N. Krupskaya) 19-21 
• Bazı Kadın yoldaşların 8 Mart 1986da 
okumak için hazırladığı yazı 22-25 
• Köln'de GUAfS ile yaptığımız Afganistan yürüyüşü üzerine     26-28 
• R. Avcının Batı Alman faşistleri tarafından öldürülmesi 
ve gelişen olaylar üzerine 29-36 
• Neden Kürtçe? 40-37 

Sayı 29: 

• 1 Mayıs'ı ve onun devrimci geleneğini yaşatacağız! 1-4/31 
• Kürşat Timurluoğlu'nun karşı-devrimci bir siyasi cinayet 
sonucu öldürülmesi ve bu olay hakkında bazı grupların 
tavırları üzerine 5-8 
• Faşist Türk devletinin hiçbir saldırı ve tehdidi Kürt ulusunun 
varlığı ve ulusal kurtuluş mücadelesini yok edemez! 9-11 
• HAİTİ... FİLİPİNLER... Halk yığınları mücadele ediyor, 
burjuva klikleri nöbet değiştiriyor 12-13/31 
• Olaf Palme'nin öldürülmesi ve PKK'nın tavrı üzerine 14-16 
• Ortak Tartışma Yayın Organı üzerine tartışma 17-28/31 
• 8 Mart Uluslararası Kadınlar Gününde yapılan 
toplantılar üzerine 29-31 
• ÖZÜR        31 
• ENTERNASYONAL (Kürtçe) 32 

Sayı 30: 

• 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişinin 16. yıldönümünde 
İŞÇİ SINIFININ KURTULUŞU KENDİ ELLERİNDEDİR! 1-12/30 
• 1 Mayıs'ın devrimci geleneğini yurtdışında yapılan 
gösterilerle yaşattık... 13-15/21 
• ABD emperyalistlerinin Libya'ya saldırısını lanetliyoruz! 
Emperyalizme, sosyal-emperyalizme ve 
her türlü gericiliğe ölüm! 16-17 
• Devrimin Sesi mi? Reformizmin mi? 18-21 
• "8 Mart Uluslararası Kadınlar Gününde yapılan 
toplantılar üzerine" başlıklı yazının bir noktası üzerine açıklama      21 
• İbrahim Kaypakkaya yoldaşı andık 21 
• Feyka Kürdistan'ın düzenlediği yürüyüş üzerine 21 
• BP sayı 27 üzerine tartışma 22-30 
• Kürtçe 32-31 

Sayı 31: 
• Kıbrıs'ın Kuzeyinin faşist Türk ordusu tarafından işgalinin 
12. yılında bir kez daha haykırıyoruz: İŞGALCİ, SÖMÜRGECİ 
FAŞİST TÜRK ORDUSU KIBRIS'TAN DEFOL! 1-12 
• Sosyalist Enternasyonal'in Lima toplantısı 
devrimci tutuklulara karşı girişilen katliamla açıldı! 13-16 
• Uydu Rejimin 8 yılı (Bir bilanço) (Afganistan üzerine /BN)        17-20 
• Tartışma Yayın Organı değil, 
sovyet modern revizyonizmine karşı Teorik Mücadele Organı    21-25 
• 11 Eylül'ün 13. yıldönümünde-12 Eylül'ün 6. yıldönümünde 
devrimci bir eylem birliği için ÇAĞRI 26-27 
• Türk faşist devleti Ege'de ve Kıbrıs'ta savaş kışkırtıyor! 
Faşist Özal Kıbrıs'tan Defol! 28-29 
• Kürtçe 31-30 

Sayı 32: 

• Legal "Birleşik Sosyalist Parti" tartışmaları üzerine 1-16 
• Balyoz timler, köy korucuları, intikam yeminleri, bombardımanlar 
vs. Kürt ulusunun ulusal ve sosyal mücadelesini engelleyemez!   17-18 
• Bir zamanlar "ML" ekli Almanya Komünist Partisi'nin Troçkist 
GIM ile birleşmesi üzerine... 
İlginç bir gelişme hakkında bazı notlar 1 9 - 2 8  
• Günümüzde teorinin önemi moda slogan "Birlik" ve 
"OTYO" tartışması üzerine 29-34 
• Büyük ML önder Mao Zedung'u ölümünün 10. yıldönümünde 
saygıyla anıyoruz! 35 
• Şili'de demokrasi İşçilerin-Köylülerin Devrimci-Demokratik 
Diktatörlüğüyle kazanılacaktır! 36-38 
• Devrimci Yılmaz Güney'i ölümünün 
2. yıldönümünde saygı ile anıyoruz... 38 
• Kürtçe 40-39 

Sayı 33: 

• Hakim sınıfların ara seçim sahtekarlığı sahnelendi! 1-8 
• Ekim Devriminin 4. yıldönümü (Lenin) 8-13 
• Faşist Türk devletinin Başbakanı Turgut Özal "Kürtler de 
Türkiye'nin Efendisidir" demiş; Hiçbir demagoji ve çarpıtma 
Kürt ulusu ve azınlık milliyetler üzerindeki ulusal baskıyı ve 
bu ulusal baskının boyutlarını gizleyemez! 14-16 
• 11 Eylül ve 12 Eylül'ün yıldönümünde yurtdışında yapılan  
eylemler üzerine 17-22 
• Komünist önder İbrahim Kaypakkaya'yı anıyoruz! 23-26/22 
• Güney Afrika'daki devrimci hareketin 

 

proleter enternasyonalist bakımdan desteklenmesine ilişkin 
bazı sorunlar üzerine 27-38 
• Kürtçe 30-29 

Sayı 34: 

• Batılı emperyalist güçler faşist Türk hakim sınıflarının 
Kerkük'ü işgal etmeleri doğrultusunda 
kamuoyunu hazırlamak için senaryolar düzenliyorlar! 1-4 
• Kuzey Kürdistan 5 
• GKK özeleştirisi üzerine açıklama 6-19 
• "GKK özeleştirisi üzerine açıklama" başlıklı yazı hakkında 
eleştirel notlar 19-24 
 

• "GKK özeleştirisi üzerine açıklama" üzerine 25-29 
• KEYK'in Faaliyeti: Güney Afrika sorunu üzerine karar 30-38 
• Kürtçe 40-39 

Sayı 35: 

• "İrtica" tartışmaları, Ortadoğu'da savaşa müdahale 
hazırlıkları ve biz... (...) 1-8 



• Klasiklerimizden öğrenelim: Din Üzerine. 
(Marx ve Lenin'den alıntılar... /BN) 8-15 
• PKK ile ilgili zorunlu bir açıklama 16 
• A.T.İ.K. Kuruluş Kongresi üzerine 17-21/34 
• Proletarya Partisi ve özellikleri üzerine 
bir tartışma toplantısı 22-25 
• Poliste ve Cezaevinde tavır bağıntısında 
Kadro siyaseti üzerine bazı düşünceler 26-34 
• Merkez Komitesi Çoğunluğunun açıklaması 35-37 
• Merkez Komitesinin azınlığının açıklaması 38-40 
• Batı Almanya'da Afganistan'ın Rus sosyal-emperyalistleri 
tarafından işgali protesto edildi! 41/34 
• Mustafa Suphi'nin TKP Kuruluş Kongresinde yaptığı konuşma      42 
• Kürtçe 44-43 

Sayı 36: 

• Bombalamalar, katliamlar, zoraki göç plan ve 
uygulamaları Kürt ulusunun ulusal uyanış ve mücadelesinin 
durduramayacaktır! 1-10 
• İran KP hakkında bazı eleştirel notlar 11-22 
• Klasiklerimizden öğrenelim! (Lenin'den /BN) 23-31 
• BP taraftarlarının YD'daki ilk Merkezi "Kadınlar Konferansı" 
8 Mart 1987'de yapıldı! 32-35 
s  Yaşasın 8 Mart emekçi kadınlar günü! 
(KKP/B(ÖK)'nın bildirisi /BN) 35-38 
• Gerici, karşı-devrimci İran/Irak savaşını 
ve emperyalistlerin silah ticaretini protesto yürüyüşü yapıldı! 39-44 
• GUAfS'ın bir açıklaması 45-46 
• T"K"P 15'leri nasıl anıyor? 46-47 
• Açıklama: 48-49 
• Kürtçe 52-51 

Sayı 37: 

• TKP/ML(B) Olağanüstü Konferansı yapıldı! 
Bolşevizm, tasfiyeciliği yenerek güçleniyor! 1-4 
• Emperyalizmin uşağı hakim sınıfların 
referandum sahtekarlığına hayır! (...) 5-9 
• Klasiklerimizden öğrenelim! (Lenin'den /BN) 9-13 
• Enternasyonal Komünist Hareketi yeniden inşa mücadelesi: 
TKP/ML(B)'ye bir cevap 14-20 
• ABD Bolşevik Ligasının TKP/ML(B)'ye bir cevabına 

gecikmiş bir cevap: 20-26 
• Ne sürgünler, ne de katliamlar Kürt ulusunun 
ulusal uyanışını engelleyemez! 27-38 
• Batı Almanya'da 1 Mayıs'ı devrimci geleneğine 
uygun bir şekilde kutladık! 38-40 
• Faşist Türk ordusu Kıbrıs'tan defol! 
Yaşasın Kıbrıs halklarının devrimci mücadelesi! (KKP/B(ÖK)       41-42 
• Kürtçe 44-43 

Sayı 38: 

• Referandum sahtekarlığı sahnelendi!... 
Sıra "Erken Seçim" sahtekarlığında!... 
Emperyalizmin uşağı hakim sınıfların 
erken seçim sahtekarlığına hayır! 1-7/39 
• "Hava isyancı işçi hareketine gebe" 8-14 
• "Yenilikçi" Gorbaçev tipi modern-revizyonistlerin bazı 
sahtekarlıkları üzerine 15-33 
• Okuyuculara çağrı 34-35 
• GDS'in yeni bir toptancılık zavallılığı örneği 35-36 
• GUAfS içindeki ve dışındaki devrimci ve Marksist-Leninist güçlere 
açık mektup (Ocak 1987) 36 
• 12 Eylül 1987'de yurtdışında yapılan eylemler üzerine 37-39 
• Kürtçe 40 

 

Sayı 39: 

• Parlamenter demokrasi maskeli faşizme hayır! 
Emperyalizmin uşağı hakim sınıfların 
seçim sahtekarlığına hayır! (...) 1-12 
• Bir grev ve öğrettikleri (Deri-İş Grevi Üzerine) 13-18 
• Emekçi Kadınlar Katılmadan Devrim Olmaz! Devrim Olmadan 
Emekçi Kadınlar Kurtulamaz! 19-21 
• Burjuva Kadın Hareketi (Clara Zetkin) 22-25 
• Proleter Enternasyonalist bir 8 Mart için 
eylembirliği görüşmelerine çağrı 25-26 
• Türkiye Kadın Grubu'nun (Londra) çağrısı 26 
• TKP/ML Menşevizmi III. Konferansını yaptı: 
Radikal süslü laflar menşevizmin iflasını örtemez! 27-34 
• "Sosyalist işçi" mi? "İşçi Kuyrukçusu" mu? 35-43 
• Kruşçev modern-revizyonizmine, sosyal-emperyalizme 
ve sosyal-faşizme karşı mücadelede kararlı olan 
Marksizm-Leninizm sempatizanı devrimci arkadaş! 44-45 
• Okuyucu mektupları 46-55 
• Kürtçe 56-55 

Sayı 40: 

• Erken genel seçim sahtekarlığı sahnelendi! 1-9/19 
• Sendikal alandaki bazı gelişmeler üzerine 10-19 
• "Marksizmin Bayrağı Altında"dan 
(HMLP/Yeniden inşa için Yayın Organı) 20-25 
• Sihlerin gerici ve ırkçı Hindistan devletine karşı 
haklı mücadelelerini destekleyelim! 25-33 
• Clara Zetkin'in "Sosyal-Demokrat Kadın Hareketi" 
makalesi üzerine ön notlar 34-36 
• Sosyal-Demokrat Kadın Hareketi (Clara Zetkin) 37-41 
• "İşçinin Sesi"nin Maoculuğu ya da Bukalemunluk üzerine 42-47 
• Kürtçe 48 

Sayı 41: 
• ABD emperyalistleri ile Rus sosyal-emperyalistleri arasındaki 
ilk "nükleer silahsızlanma" anlaşması üzerine: (...) 1-6 
• Parlamento ahırında tepişmeler başladı: 7-9 
• Ermeni düşmanlığının yeni bazı görüntüleri 9-10 
• Aldatılmış TB"K"P'nin acınacak hali üzerine biraz daha: 11-15 
• Legal "Sosyalist" partilerden ilki kuruldu: 16-17 

• Ayaklanan Filistin halkı zafere mutlaka ulaşacaktır!                18-23/50 
• Ekonomik iflasın yükünü taşıyanlar, 
bu yükü er geç atacaktır! 24-30 



• Marksist-Leninist Parti Edebiyatı 31-36 
• "Marksist-Leninist Parti Edebiyatı" başlıklı yazı 
üzerine kısa notlar 36-37 
• Clara Zetkin'in "Komünist Kadın Hareketi" makalesi üzerine   38/46 
• Komünist Kadın Hareketi (Clara Zetkin) 39-43 
• Bolşevik Partizan'ın II. Kadınlar Konferansı yapıldı! 44-46 
• Okuyucu mektupları 47-50 
• Kürtçe 52-51 

Sayı 42: 

• 1 Mayıs'ın devrimci geleneğini yaşatacağız! 2 
• Bütün ülkelerin işçilerinin ve ezilen halklarının ortak can düşmanı: 
Dünya Emperyalist Sistemi! 2-4 
• Türkiye'de demokrasi devrimle kazanılacaktır! 4-7 
• Bugün esas görev Bolşevik Partinin inşasıdır! 8 
• ORTADOĞU: fitili tutuşturulmuş bir barut fıçısı 8-11 
• '68 Mayısının 20. yıldönümünde proleter enternasyonalizminin 
bayrağını yükseklere kaldıralım! 12-14 
• Faşist Türkiye Cumhuriyeti bir halklar hapishanesidir... 
Başka halkları ezen bir halk özgür olamaz! 15-19 
• Devrimde önder: İŞÇİ SINIFI! 
Selam yaratana, Türkiye işçi sınıfına 20-24 
• İşçi sınıfına ve ezilen halklara kurtuluşyolunu gösteren 
Marksizm-Leninizmin klasikleri: MARX, ENGELS, LENİN, STALİN      25 
• Gorbaçev'in "yeni siyaset'i reforme edilmiş 
bilinen revizyonizmdir! 26 
• Sovyetler Birliği'ndeki Ermeni gösterilerinin gösterdikleri 27 
• SBKP/YKP ortak açıklamasından 28 
• YKP hakkında Kominform'un aldığı karar'dan 28 
• Kürtçe Enternasyonal 28 

Sayı 43: 

• Sınıf bilinçli işçiler için esas görev Parti inşasının 
tüm görevlerine sarılmaktır! 1-13 
• İllegal çalışmaya övgü (Brecht) 13 
• "Devrimci sorumluluk" adına önümüze sürülen 
bazı sorumsuz tavırlar üzerine bir açıklama 14-16/24 
1 Mayıs 1988 17-21 
• İşçi sınıfı hareketi ve sendikal mücadele 22-24 
• TKP/ML menşevikleri ideolojik mücadele kaçkınları 
olduklarını bir kez daha kanıtladılar! 25-26 
• İbrahim Kaypakkaya yoldaş 
TKP/ML(Bolşevik)'in mücadelesinde yaşıyor, yaşayacak!!! 27-28 
• Gorbaçev'vari Ekim yorumu 29-31 
• Yaşasın 8 Mart Enternasyonal Proleter Kadınlar Günü! 32-38 
• Batı Berlin'deki enternasyonal kadın yürüyüşü üzerine 39-40 
• Batı Almanya'da yapılan bir kadın toplantısı üzerine 41-43 
• Paris Komünü Şehitlerine 44-45 
• ÇKP revizyonistlerinin vardığı yer 45 
• Okuyucu mektupları 46-47 
• Kürtçe 48 

Sayı 44: 

• TKP/ML (BOLŞEVİK) "örgütlenme Sorunları Üzerine" 
Konferansını başarıyla gerçekleştirdi! 1-4 
• Seçim sahtekarlığına hayır! İşçilerin, emekçilerin tek seçeneği 
DEVRİMDİR! 5-8 
• Kıbrıs sorunu Türk ve Yunan hakim sınıflarının 
pazarlık masalarında değil, Kıbrıs halklarının 
ortak sınıf savaşımı ile çözülecektir! 9-10/55 
• "TKP-işçinin Sesi'nin sendika siyaseti: 
Türk-iş sendika ağalarının şakşakçılığı 11-22/55 
• Oportünist "Genel Grev" çağrıları ve kitle kuyrukçuluğu 23-27/55 
• Meydan Savaşı Olarak Grev 28-35/54 

 
• İran Komünist Partisi üzerine 36-43/55 
• Engels'in "Ailenin ... kökeni" adlı eserine yapılan 
bazı yanlış atıflar ve çarpıtmalar üzerine -1- 44-48 /  
• Sanat-Edebiyat ile ilgili birkaç söz (Okuyucu mektubu)     49-50/55 
• Klasiklerimizden öğrenelim! 
Parti örgütü ve Parti yazını (Lenin) 51-54 
• Kürtçe 56 

Sayı 45: 

• 12 Eylül'ün 8. yıldönümünde: Faşist diktatörlüğün 
tek gerçek alternatifi işçilerin-köylülerin devrimci-demokratik 
diktatörlüğüdür! Çare faşizmi REFORMdan geçirmek değil; 
DEVRİMle parçalamaktır! 2-4 
• 12 Eylül rejimine karşı uluslararası mahkemeye çağrı, 
onu devrimcilik adına imzalayanların yüz karası 
REFORMİST BATAĞIN en belirgin ifadesidir! 4-5 
• Şili-Türkiye: Düşman bir... Mücadele bir... 6-9 
• Filistin devrimi er geç zafere ulaşacaktır! 9-11 
• Unutulur mu... (Şiir) 12-13 
• 12 Eylül faşizmine karşı kadın devrimcilerin direniş ve 
savaşımı geleceğin güzel günlerinin habercisidir! 14- 
• Emperyalist, gerici, karşı-devrimci savaşları; 
ve savaş tehlikesini tarihe gömecek olan 
DEVRİMCİ SAVAŞLARDIR! 16-18 
• Yılmaz Güneyin uğrunda mücadele ettiği Özgürlük 
ancak devrimle kazanılabilir, ve mutlaka kazanılacaktır! 19-20/26 
• Çanakkale'deki açlık grevinden: Gün gün açlık grevi 21-24 
• Faşizmin zindanlarından zindan içinde zindan: Hücreler 25-26 
• iran-lrak barışı ve Kürdistan'daki katliam üzerine 27 
• Faşist Türk ordusu Kıbrıs'tan defol! 
(KKP/B(ÖK) Yazı Kurulu) 28-29 
• Ölümünün 12. yıldönümünde: Büyük ML önder Mao Zedung 
Bolşevik mücadelemizde yaşıyor! 30 

Sayı 46: 

• Bir referandum sahtekarlığı daha geride kaldı... 
İşçi sınıfı ve emekçi yığınlar açısından değişen birşey yok... 
Ülkemizde FAŞİZMİN tek gerçek alternatifi DEVRİMdir! 1-5 
• Örgütsel Konferansın bazı kararları üzerine-1. 
Proletaryanın iktidarı ele geçirme mücadelesinde 
örgütten başka hiçbir silahı yoktur! 6-12 
• "Sosyalist Basın Susturulamaz" kampanyası üzerine notlar     13-20 
• Kürt ulusunun gerçek kurtuluşu 
proletarya önderliğinde devrimlerdedir! 21-27 



 

• FKÖ önderliğinde mini Filistin devletinin ilanı gündemde! 28-32 
• İşçilerin bağımsız örgütlü mücadelesi 
ihanetin cevabı olmalıdır! 33-35 
• Örgütsel Konferansın aldığı bir karar üzerine: 
Kadınlara karşı şiddet Parti üyeliği ile bağdaşmaz! 36-43 
• Okuyucu mektupları 44-47 
• Okuyuculardan eleştiriler 48-50/20 
• Kürtçe 52-51 

Sayı 47/48: 

• Stalin savunulmadan, Marksizm-Leninizm savunulamaz! 2 
• Dünya'da, Türkiye-Kuzey Kürdistan'da 
durum ve görevlerimiz... 3-59 
• Çocuklara karşı şiddet uygulaması 
Parti üyeliği ile bağdaşmaz! 60-63 
• Neden çocuğunu dövüyorsun? 63-65 
• Çocukların bedenen cezalandırılması üzerine... (Krupskaya)        65 
• İbretlik haberler 66-67 
• Menşevizmin ideolojik-siyasi iflasının yeni bir belgesi!.. 68 
• Okuyucu mektupları 69-70 
• Kürtçe 72-71 

Sayı 49: 

• Uluslararası Kadınlar Günü İçin! (Stalin)                                      2 
• Stalin'den öğrenelim... 2-4 
• Bolşevik Partizan'ın "8 Mart 1989, 
Uluslararası Proleter Kadınlar Günü" için düzenlediği 
toplantılarda okunan yazılar 4-14 
• Devrimci çevrelerde devrimcilik adına savunulan 
feodal namus anlayışını yıkalım!.. 15-18 
• Sınıf hareketi ve görevlerimiz 19-29 
• Bugün işçi hareketi nerede ve nasıl birleşmelidir? 30-37 
• 1 Ağustos genelgesine karşı kampanyanın gelişimi ve 
sonuçları üzerine... 38-48 
• Her Şeye Rağmen! Zafer Bolşevizmin önderliğinde 
proletaryanın olacaktır! 49-50 
• Her Şeye Rağmen! (Karl Liebknecht) 51-54 
• Berlin'de Düzen Hüküm Sürüyor... (Rosa Lüksemburg) 55-58 
• 9 Kasım 1918 Alman devriminin doğum saati... 
(Ernst Thaelmann) 58-60 
• Yerel seçimlerde tercihimiz, şu veya bu parti, şu veya bu 
aday değil... Hakim sınıfların seçim sahtekarlığına hayır! 
BİZ DEVRİMİ SEÇİYORUZ! 61-62 

 

• İbretlik haberler. 63-64 
• Mücadele Bayrağı'nı dalgalandıran oportünizmin rüzgarıdır!..   65-66 
• Kürtçe 68-67 

Sayı 50: 

• Provokasyona ve provokatörlere karşı mücadele Bolşevik 
bir yapılanma mücadelesine bağlı olarak ve ona hizmet edecek 
biçimde yürütülmelidir! 2-11 
• Marksizm-Leninizm'den uzaklaşanların varacağı yere yeni bir 
örnek. Sefa Kaçmaz'ın "İkibin'e Doğru" ve "Saçak'ta yayınlanan 
konuşması yozlaşma ve kokuşmanın boyutlarını gösteriyor...     12-24 
• İşçi sınıfının devrim mücadelesi burjuvaziyle birlikte 
ajanlarını da tarihin çöplüğüne atacaktır! 25-26 
• Yurtdışındaki "Demokratik Kitle Örgütleri" üzerine 27-29 
• Türkiye ve Kuzey Kürdistanlı biz Marksist-Leninistler 
RAF'ten mahkumların açlık grevini destekliyoruz! 
Devrimci mahkumlar biraraya getirilsin! 30-31 
• RAF'lı mahkumların açlık grevi açıklaması 31-33 
• İbretlik haberler 34-36 
• Kaçar... Kaçar... Sefa Kaçmazlar da kaçar!.. 37-38 
• Kürtçe 40-39 

Sayı 51: 
• Stalin'den öğrenelim! 2 
• Yaşasın 1 Mayıs (Stalin) 2-4 
• Haydi 1 Mayıs'a; 
Haydi 1 Mayıs'ın devrimci geleneğini yaşatmaya! 5-6 
• Yerel seçim yapıldı. Sırada Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 
erken genel seçim var... Bir kez daha. Seçim değil; Devrim! 8-9 
• "Devrimci Sendikal Birliğin" nasıl sağlanacağı konusunda 
yanlış bir plan 10-21 
• Saçak Yazı Kurulu bildirisi üzerine: 
Reformizmin biraz inceltilmiş bir biçiminin, 
kaba reformizme karşı programatik açıklaması 22-30 
• Engels'in "Ailenin ... kökeni" adlı eserine yapılan 
bazı yanlış atıflar ve çarpıtmalar üzerine -II- 31-35 
• Örgütsel Konferans'ın bazı kararları üzerine -II- 
Örgütlenmede, illegalite temel alınmak zorundadır... 36-43 
• Kızıl Ordu Fraksiyonu ve diğer devrimci tutukluların 
açlık grevi 70. gününe vardı! 43-44 
• Iran Komünist Partisi-Yurtdışı Komitesi'nin bir çağrısı 44 
• Kosova'da gelişmeler üzerine. 
Ölmek; köle olmaktan daha iyidir! 45-47 
• İbretlik haberler 48-49 
• Okuyucu mektupları 50 
• Kürtçe 52-51 

Sayı 52: 

• Stalin'den öğrenelim! 2 
• Yaşam yeniyor (Stalin) 3 
• İyi çalışıyorlar... (Stalin) 4 
• Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da gelişmeler, 
perspektifler, görevler... 5-14 
• TKP/ML(Bolşevik) ne istiyor? 
Bir devrimcinin sorularına cevaplar 15-20 
• Bir devrimcinin soruları... 20-21 
• Sendika Komiteleri üzerine Komintern: 
Grev Komiteleri ve Kızıl Sendikalar Enternasyonali 22-27 
• Kıbrıs Komünist Partisi/Bolşevik Örgütleme Komitesi 
1. Konferansı kararları üzerine 28-34 
• Hayır! Tükenen, biten komünizm değil, revizyonizmdir! 35-37 
• Türkiye-Kuzey Kürdistan'da 8 Mart 1989, 
Uluslararası Proleter Kadınlar Günü 38-42 
• İbretlik haberler 43-45 

 



 

Sayı 53: 

• Fransız Burjuva Devrimi'nin 200. yıldönümünde; 
"Özgürlük-Eşitlik-Kardeşlikin tek gerçek taşıyıcısı 
Enternasyonal işçi sınıfıdır! 3-8 
• Fransız Burjuva Devriminin kısa kronolojisi 9-16 
• Örgütsel Konferans kararları üzerine III: 
Poliste çözülme ihanettir! Çözülmenin dereceleri üzerine 
"teoriler ihaneti derecelendirmenin teorileridir! 17-26 
• Menşevik TKP/ML'den bir hizip daha koptu: 
"DEVŞİRMECİ PARTİZAN" 27-42 
• Mücadele Bayrağındaki son gelişmeler üzerine: 
Adı mücadele, kendisi iflas bayrağı! 42-43 
• Grev Komiteleri ve Stalin 44-47 
• Emekçi Kadınlar Katılmadan Devrim Olmaz! 
Devrim Olmadan Emekçi Kadınlar Kurtulmaz! 48-52 
• İbretlik haberler 53 
• Kürtçe 54-55 

Sayı 54: 

• Proletarya, Tarih Çarpıtıcılarından er geç hesap soracaktır!      3-7 
• Kuzey Kürdistan'da Türk faşistlerinin 
yeni "yok etme" seferi de hüsranla bitecektir! 8 
• Arnavutluk Emek Partisi 9. Parti Kongresi Raporu'nun 
bazı temel konularda eleştirisi 9-21 
• örgütsel Konferans Kararları üzerine III: 
Poliste çözülme ihanettir! (...) -II- 22-33 
• T"K"P/ML Hareketi ve TD"K"P'nin 
GENEL GREV çalışmalarına!!) ne oldu? 34-46 
• Söyleşi: Feminizm, Sosyalist-Feminizm, Kadınların Kurtuluşu 47-50 
• İbretlik haberler 51-52 
• Okuyucu mektupları 53 
• Kürtçe 54-55 

Sayı 55: 

• Yalnızca Özal'ı değil, faşist düzeni yıkmalı! 3-4 
• Çanlar Komünizm için değil; revizyonizm için çalıyor! iflas eden 
Komünizm değil; Komünizm adına uygulanan revizyonizm ve sosyal- 
faşizm! 5-8 
• En büyük dostluk 9-11 

 

• Okuyucu mektupları 46-47 • En büyük dostluk (Mao) 11-12 
• Kürtçe 48 • Örgütsel Konferans kararları üzerine III: 

Poliste çözülme ihanettir! (...) (III) 13-23 

 

• Yenilgi Okulu 24-39 
• Büyük Ekim, Sosyalist inşanın hızı (Brecht) 40-41 
• İbretlik haberler 42-45 
• Kürtçe 46-47 

Sayı 56: 

• Her şeye rağmen: Barbarlığın biricik alternatifi komünizmdir!     3-12 
• ABD emperyalistleri dünya jandarmalığı yapıyor! 
Panama'ya karşı askeri saldırı, işgal! Yankee go home! 12-13 
• Romanya: Bir sosyal-faşist daha devrildi! 13-14 
• Türk hakim sınıflarının Ermeni ulusuna karşı giriştiği soykırımın 
75. yıldönümünde, soykırım suçlularını teşhir edelim! 15-16 
• "Türk Ermenistan'ı" üzerine (Stalin) 17 
• Yaşasın Sovyet Ermenistan! (Stalin) 18 
• Orta Amerika'nın kanayan yarası: El Salvador 19-21 
• Örgütsel Konferans kararlan üzerine III: 
Poliste çözülme ihanettir! (...) (IV) 22-43 
• Sosyalizmin bazı ekonomik sorunları ve revizyonizm 44-51 
• İbretlik haberler 52-54 
• Okuyucu mektupları 55-57 
• Kürtçe 58 

Sayı 57: 

• Türk şovenizmine ölüm! Azeri-Türk soykırım girişimleri, 
tehditleri, saldırılarına karşı Ermeni halkı ile dayanışma! 
Rus sosyal-emperyalizminin Azerbaycan'daki katliamına karşı, 
Azeri halkı ile dayanışma!                                                                       3-11 
• 1915'deki soykırımın bir tanığı 12-16 
• Örgütsel Konferans kararları üzerine IV: 
Kuzey Kürdistan Seksiyonu 17-24 
• Sosyalizmin bazı ekonomik sorunları ve revizyonizm (II) 25-28 
• "Yeni" Sosyal-Demokrat TB"K"P sendikal mücadele alanında 
"yenilikleri" üzerine 29-35 
• PKK'dan Almanya'ya mesaj... 36 
• İbretlik haberler yerine!.. 37 
• (Romanya ile ilgili) 38-41 
• Doğu Perinçek revizyonistinin 
milli sorunda değişmeyen çizgisi 41-43 
• Yeni Çeltek'te topluca katledilen 68 maden proleterinin katili          
faşist Türk devletidir! 44-45 
• Dersim'de 9 devrim savaşçısı katledildi! 45 
• Kürtçe 46-47 

Sayı 58: 

• 1 Mayısın devrimci geleneğini yaşatmak için ileri!.. 3-4 
• Umut isyanda, kurtuluş devrimde! 5-6 
• "Örtülü sıkıyönetimler", zoraki göçler, katliamlar, 
faşist zulmün hiçbir türü Kürt halkının haklı mücadelesini 
durduramaz! Yaşasın Kürt ulusunun özgürlük mücadelesi! 
Bıji azadi! Bımre koleti! Bımre devleta faşista Tırk! 7-9 
• "Sosyalist Parti"nin işçi sınıfına taşıdığı burjuva bilinç ve 
"Dönüşümcü" sendika siyaseti üzerine... 10-15 
• Komünist Kadın Hareketi üzerine... 16-22 
• Batı Almanya'da yapılan Filistin Kongresi; 
Filistin'deki son durum ve gelişmeler üzerine... 23-27 
• 1915'deki Ermeni soykırımın tanıkları konuşuyor 28-31 
• Sosyalizmin bazı ekonomik sorunları ve revizyonizm -III-        32-37 
• Provokasyon ortamını yaratan; devrimciler arasındaki ilkesiz, 
faydacı ilişkiler ve devrimciler arasındaki ilişkilerde 
şiddet kullanımını meşru gören, meşrulaştıran tavırlardır! 38-42 
• MİT provokasyonlarını boşa çıkarmanın yolu; 



ilkeli devrimci tavır ve devrimciler arasındaki ilişkilerde 
şiddet kullananları devrimci saflar içinde barındırmamaktır! 43-44 
• İbretlik haberler 44-47 
• Okuyucu mektupları 48-50 
• Kürtçe 52-54 

 

1 Mayıs 1990 için özel sayı: 

• 1 Mayıs 1990: Ya Sosyalizm Ya Barbarlık! Haydi 1 Mayıs'a! 
Haydi 1 Mayıs'ın devrimci geleneğini yaşatmayal 3-5 
• (...) İflas eden sosyalizm değil; sosyalizm adına uygulanan 
revizyonizm, sosyal-faşizm! 6-12 
• Türkiye-Kuzey Kürdistan'da bağımsızlık ve Halk Demokrasisi 
devrimle kazanılacak; Sosyalizmin yolu devrimle açılacaktır!      13-17 
• Türk faşist hakim sınıflarının "Dikensiz Gül Bahçesi" hayalleri 
ve günümüzde sınıf mücadelesi 18-24 
• 1 Mayıs'ın devrimci geleneğini yaşatmak için ileri!.. 25-26 
• Kürtçe ve Türkçe Enternasyonal 27 
• 1 Mayıs üzerine...(Lenin, Stalin, Dimitrof, Suphi) 28 

Sayı 59: 

• Birleşik emperyalist Almanya dünya proletaryasının ve ezilen 
halkların candüşmanlarından biridir! 4. İmparatorluğa hayır!         3-21 
• Ermeni soykırımının hesabı devrimle sorulacaktır! 22-25 
• Faşist Türk devletinin manevraları ve PKK'nın 
"din" silahını Türk devletinin elinden alma çabaları üzerine: 
MARKSİZM-LENİNİZM'İN DİN KONUSUNDA TAVRI! 26-33 
• 1 Mayıs devrimci tarzda kutlandı! 34-39 
• Sürgün-Sansür Kararnamesi geri tepecektir! 
Rüzgar eken fırtına biçecektir! 40 
• Büyük Proleter Kültür Devrimi'nin 25. yıldönümünde modern- 
revizyonizmin ve onun bir parçası olan AEP'nin ulaştığı yer...      41-45 
• "Kadın Hareketi" konusunda bazı yanlış örgütlenme 
anlayışları üzerine 46-48 
• İbretlik haberler 49-50 
• Devrimci kamuoyuna açıklama 50-51 
• Dev-Sol'un saldırıları devam ediyor: 
"Devrimci değerleri savunma" adına PROVOKASYON! 52 
• Kürtçe 53-55 

Sayı 60: 

• İşgalin 16. yılında: Faşist Türk ordusu Kıbrıs'tan defol! 3-5 
• 1990 yılının ilk beş ayında grev mücadeleleri üzerine kısa bir 
değerlendirme... 6-11 

 

• Ermeniler üzerinde ulusal baskılar sürüyor... 11-13 
• Uluslararası alanda bazı önemli gelişmeler üzerine... 14-16 
• Arnavutluk'ta gelişmeler ve Ramiz Alia'nın 
Merkez Komitesi 10. toplantısında yaptığı konuşma üzerine...      17-21 
• Örgütsel Konferansın kararları üzerine III: 
Poliste çözülme ihanettir! (...) (V) 22-38 
• Ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı ve 
modern-revizyonizmin tavrı hakkında kısa bir tavır... 39-41 
• Etyopya'da sosyal-faşist Derg rejiminin sonu göründü: 
Devrimci demokratik halk cephesi içinde birleşen 
halk güçleri zafere ilerliyor! 42-43 
• Etyopya Devrimci Demokratik Halk Cephesi 44-49 
• "Kadın Hareketi" konusunda bazı yanlış örgütlenme 
anlayışları üzerine -II- 50-51 

Sayı 61: 
• Orta Doğu fitili tutuşturulmuş bir barut fıçısı görünümünde! (...) 
Emperyalist, gerici, karşı-devrimci savaşlar, emperyalist sistemin 
ürünü, onun kaçınılmaz yol arkadaşıdır! 
Ya Barbarlık; Ya Sosyalizm! 3-22 
• Lozan anlaşmasından bugüne... (H. Hartunyan) 23-26 
• "Karl Marx ve sendikalar" üzerine ilk notlar... 27-32 
• Komünistler, bekaret bekçisi değildir! 33-39 
• Devrimci örgütler arasındaki ilişkiler ve çatışmalar üzerine... 40-44 
• İbretlik haberler 45-46 
• Devrimcilerin idam edilmesine hayır! 47 
• Kürtçe (Komünist Manifesto) 1-6 

Sayı 62: 

• TKP/ML (BOLŞEVİK) 4. Kongresi, bütün ülkelerin işçilerine ve 
ezilen halklarına sesleniyor: Ya Barbarlık; Ya Sosyalizm! 
Yükselttiğimiz bayrak: Bolşevizm! Hedefimiz: Komünizm! 4-10 
• TKP/ML (BOLŞEVİK) 4. Kongresi'nin bazı kararları... 11-28 
• (...) Emperyalist, gerici, karşı-devrimci savaşa karşı 
tek alternatif: Devrimci savaş! Ya Barbarlık; Ya Sosyalizm! 29-30 
• Orta Doğu'da günce! savaş tehditleri karşısında 
Türkiye-Kuzey Kürdistan "sol'undan bazı tavırlar... 31-36 
• Yaşasın maden işçilerinin Zonguldak grevi! 37-39 
• Kürtçe (Komünist Manifesto) 7-14 

Sayı 63: 

• Yürüyen savaş; "Haksız, gerici, emperyalist" savaştır! 
Bu savaşta desteklenecek yan yoktur: 
Emperyalist savaşa karşı devrimci savaş! 
Ya Barbarlık, Ya Sosyalizm! 4-11 
• 1990 yılında işçi hareketlerine genel bir bakış ve 
bazı sorunlar üzerine: "Bu bir isyandır" 12-16 
• Ermenilerin durumuna genel bir bakış 17-23 
• Ezilen halkların mücadelesinden 24-26 
• Sınıflarüstü saf "demokrasi", masum devlet ve Gladio! 26-30 
• Hakim sınıflar Aleviliği keşfediyor! 30-31 
• Türk faşist devletinin boy hedeflerinden biri olan 
bilim adamı İsmail Beşikçi'nin Serxwebun'da yayınlanan bir 
röportajında İbrahim Kaypakkaya yoldaşa yönelttiği 
bir eleştiri üzerine: ÇİZMEDEN YUKARI ÇIKMA! 32-35 
• İbretlik haberler 36-39 
• Kürtçe (Komünist Manifesto) 15-18 

Sayı 64: 

• 1 Mayıs'ta emperyalizme, feodalizme, ırkçılığa, faşizme, 
erkek egemenliğine, ulusal baskıya, her türlü gericiliğe ve 
sömürüye karşı; devrim bayrağını yükseltmeye... ileri! 
Ya Barbarlık, Ya Sosyalizm! 4-6 



• Emperyalist savaşa olduğu gibi, emperyalist barışa da hayır! 
Ya Barbarlık, Ya Sosyalizm! 7-8 
• TKP/ML(BOLŞEVİK) 10 yaşında! Bolşevizm yolunda; 
Bolşevik Parti'nin inşasında mücadele dolu 10 yıl! 9-11 
• Revizyonizmin iflası, Arnavutluk "Sosyalist" "Halk" 
Cumhuriyeti'nde de belgeleniyor! 12-20 
• Litvanya'daki son gelişmeler üzerine... 21-30 
• Klasiklerimizden öğrenelim! 
Avrupa Birleşik Devletleri Şiarı üzerine (Lenin) 31-32 
• Faşist Türk devletinin temel kurumu: Faşist Türk ordusu!       33-36 
• Faşist Türk ordusunda askerlik... Bir Ermeni anlatıyor: 37-38 
• "Ermeniler savaşa karşı" 38 
• Emperyalist haksız bir savaşın gölgesinde geçen 
bir 8 Mart! 39-40 
• "Şehrazat". 
Emperyalist savaşa karşı kadın kurnazlığı mı, 
kadın mücadelesi mi? 40-41 
• Doğa ve insan: Yerkürenin insanlara ihtiyacı yok, 
insanların yerküreye ihtiyacı var! 42-45 
• Emperyalizmin ve uşaklarının sahte çözümlerine hayır! 
Kürdistan'da özgürlük işçi sınıfı önderliğinde devrimlerle 
gerçekleşecektir! 46-47 
• İbretlik haberler 48-49 
• Okuyucu mektubu 50 
• Mayakovski'den: Toplantılarda oturup kalmışlar... 51 
• Kürtçe (Komünist Manifesto) 19-22 

Sayı 65: 

• Soykırım tehdidi altındaki Kürt emekçilerine sadaka değil, 
BAĞIMSIZLIK, ÖZGÜRLÜK, DEMOKRASİ ve 
SOSYALİZM gerek! (...) 3-7 
• Emperyalistlerin dostları yoktur! Emperyalist çıkarları vardır!!! 8-18 
• Körfez Savaşı konusunda Irak'tan doğru bir ses! 19-22 
• Vietnam'da ABD barbarlığı unutulmadı!.. 23 
• Özyönetimin ulusal çıkmazı - 24 
• Arnavutluk'taki gelişmelere ilişkin son olarak 
tavır takınanlardan TDKP ve Özgürlük Dünyası ne diyor? 25-30 
• Kılavuzu karga olanın... 30 
• Kawa'dan bazı görüntüler 31-34 
• "Kızıl Sendikalar Enternasyonali'nin (KSE) 
deneyim ve derslerinden öğrenelim! -1- 35-37 
• Türkiye-Kuzey Kürdistan'da güncel grev mücadelesinin 
durumu üzerine: İşten atılmalara ve işsizliğe karşı mücadele, 
güncel grevlerin temel taleplerinden biri olmalıdır! 38-39 
• 1 Mayısın devrimci geleneği Bolşevik mücadelede yaşıyor! 40 
• Doğa ve İnsan: Yumurtalık'ta termik santrale hayır! 41 
• Faşist Türk devletine zorunlu askerlik yükümlülüğünün 
"kutsallığı" nereden kaynaklanıyor? 42-44 
• İbretlik haberler 45-48 
• Okuyucu mektubu 48 
• Kadınların Kurtuluşu Sorununda Geçmişimizin 
Değerlendirilmesi... (4. Kongre Kararı) 49-55 
• Kürtçe (Komünist Manifesto) 23-26 

Sayı 66: 

• "Yeni" düzene "yeni" çare, "yeni" düzen kadar eski: 
SOSYALİZM/KOMÜNİZM! 3-5 
• Etyopya halklarına sadaka değil; anti-emperyalist, anti-feodal 
devrimleri için enternasyonal dayanışma ve destek gerek! 6-7 
• Yugoslavya'daki son gelişmeler üzerine...                                   7 
• "Yeni Düzen'de Kürdistan'ın yeri: Sorunun çözülmesi gerek!      8-13 
• (...) "İki bölgeli Federasyon" ve Kıbrıs sorununun çözümü..(..)   14-16 
• "Kızıl Sendikalar Enternasyonali'nin (KSE) 
deneyim ve derslerinden öğrenelim! -II- 17-19 
• İşçi hareketi büyüyor: Mücadele ama... 20-21 

 

• Klasiklerimizden öğrenelim! Yabancı Bayrak altında (Lenin)    22-27 
• Doğa ve İnsan: İklim felaketi 28-40 
• Filistin'de Kadın... 41-47 
• İki kadın arkadaşımın anısına... 48 
• ibretlik haberler. 49-52 
• Okuyucu mektupları 53-54 
• Brecht'ten: Komünarların Şarkısı 55 
• Kürtçe (Komünist Manifesto) 27-30 

Sayı 67: 

• Faşist Türk devleti, 
ezilen Kürt halkına ölüm yağdırıyor! 
Faşist Türk devletinin soykırım saldırısına karşı 
sesinizi yükseltin! Kahrolsun Şovenizm! Kahrolsun Faşizm! 
Kahrolsun Emperyalizm! Yaşasın Kürt Ulusunun 
Özgürlük Mücadelesi! 3-4 
• Bir kez daha... 20 Ekim parlamento seçimlerinde de 
hakim sınıfların seçim sahtekarlığına hayır! 
BİZ DEVRİMİ SEÇİYORUZ! 5-9 
• "Sovyetler Birliği"nde başarısız darbe girişimi: 
Ne Komünizmin çöküşü, ne Demokrasinin zaferi; 
Yalnızca, karşı-devrimcı klikler arasında iktidar dalaşı... 10-13 
• Yugoslavya'da iç savaş: Ulusların "bağımsızlığı" mı, 
Proletaryanın kökleştirilmesi mi? 14-18 
• "Prezidan Buş"un Yunanistan ve Türkiye gezileri ya da 
"Yeni Düzen"de emperyalist "çözümlere barbarlık örnekleri: 
Kıbrıs ve Kürdistan sorunu! 19-22 
• "Kızıl Sendikalar Enternasyonali"nin (KSE) 
deneyim ve derslerinden öğrenelim! -III- 23-25 
• Yurtdışında yapılan bir Kadın toplantısının sonuçları 26-28 
• Kemalist faşistlerin Bolşevizm yorumu... 
Kemalist ideologlar = Ay tutulduğunda çalınası 
teneke kafalar... 29-30 
• İbretlik Konferans: EKİM I.Konferansı, 
karşı-devrim anaforu ağzında tango... 31-33 
• İbretlik haberler 31-35 
• Brecht'ten: Kujan-Bulaklı halı dokumacıları 
Lenin'i anıyor/Yeni Lehçe 36-37 
• "Anti-Terör Yasası" da "Kontr-Gerilla'sı da 
faşist Türk devletinin yıkılmasını engelleyemeyecektir! 38-39 
• 12 Eylül'ün 11. yıldönümünde Türkiye-Kuzey Kürdistan'da 
faşizmi tarihin çöplüğüne gömmenin tek yolu, 
işçi sınıfı önderliğinde Demokratik Halk Devrimidir! 
Ya Faşizm, Ya Devrim! Yan Faşizm, Yan Şoreş!                     4 0 - 4 2  
• Bir Basın açıklaması 43 

 



Sayı 68/69: Sayı 72/73: 
 

• Ekim Devriminin 74. yıldönümünde 
artık Ekim Devriminin ürünü olan Sovyetler Birliği ismen de yok... 
Her şeye rağmen: Ekim Devrimi bütün dünyada işçi sınıfının 
ve ezilen halkların devrim yoluna bugün de ışık tutuyor! 3-21 
• Bir seçim sahtekarlığı daha sahnelendi! 
İşçi sınıfı ve emekçi yığınlar için değişen bir şey yok! 
Çözüm devrimde! 22-29 
• "Kızıl Sendikalar Enternasyonali"nin (KSE) deneyim ve 
derslerinden öğrenelim! -IV- 30-34 
• İşçi sınıfının yeni(!) reformist DİSK'e değil; 
militan sınıf sendikasına ihtiyacı var... 35-36 
• Kawa'dan görüntüler renkleniyor! 
Oportünizmin bürünmediği renk kalmadı... 37-40 
• Türkçülük işçi sınıfının, köylülerin, tüm emekçilerin düşmanı, 
ırkçı bir ideolojidir! 40-43 
• TKP/ML(BOLŞEVİK)'in Yılmaz Güney'i ve (...) değerlendirmesi 
üzerine -I- 44-48 
• Revizyonist Tito'nun milliyetçi çocukları... 49 
• Komünist Enternasyonalin, Komünist Kadın Hareketi'nin 
deneyimlerinden öğrenelim! Komünist Partisi'nin aktif kadın 
savaşçılarının kazanılmasını örgütleyelim! Proletaryanın kadın 
öncüsünü kazanalım! Komünist Kadın Hareketini yaratalım! (1)   50-54 

Irak Info'dan... (Kadın sorunu ile ilgili /BN) 55-58 
• Anti-semitizm ve Siyonizm üzerine -I- 59-65 
• Kürtçe 66-67 
• Nazım'dan: Dünyanın en tuhaf mahluku 68 
• Okuyucu mektupları 69-70 

Sayı 70/71: 

• Dünyada ve ülkemizde vaad edilen "yeni düzen", 
emperyalistlerin ve uşaklarının sömürü ve talan düzenidir! 
Dünyada ve ülkemizde gerçek alternatif, YA BARBARLIK YA 
SOSYALİZM'dir! 3-7 
• Ortadoğu "Barış" Konferansı: 
Emperyalist "Pax Amerikana" kalıcı çözüm olamaz! 8-12 
• Bir kez daha Kıbrıs üzerine... 13-14 
• Sinti-Romanlara yönelen ırkçı-milliyetçi baskılara karşı çıkalım! 
Sinti-Romanlara tam hak eşitliği! 15 
• Naziler defolsun, Roma ve Sintiler kalsın! Alman devleti, tüm 
mültecilere, Roma ve Sintilere karşı kışkırtmayı körüklüyor!       16-17 

• Amerika'nın "keşfi"nin 500. yıldönümü üzerine: 
Sömürgeciliğin, doğa talanının, soykırımın, köleciliğin 
500. yıldönümü! 18-19 
• Emperyalistlerin hiçbir ırkçı katliamını unutmadık; 
unutmayacağız! Unutturmayacağız! 20-22 
• Fransız emperyalizminin 19 Ekim 1961de Paris'te katlettiği 
Cezayirli göstericilerin anısına düzenlenen toplantıya mesaj:     22-23 
• "Kızıl Sendikalar Enternasyonali"nin (KSE) 
deneyim ve derslerinden öğrenelim! -V- 24-27 
• TKP/ML(BOLŞEVİK)'in Yılmaz Güney'i ve (...) 
değerlendirmesi üzerine -II- 28-30 
• Anti-semitizm ve Siyonizm üzerine -II- 31-35 
• (...) Proletaryanın kadın öncüsünü kazanalım! 
Komünist Kadın Hareketini yaratalım! (2) 36-41 
• 20 Ekim seçimleri: Kadının yine sadece adı var! 42-44 
• Devrimci eylem birliği mi? 
Erkek şovenizminin hakimiyeti mi? 45-48 
• Yaşasın Uluslararası Dayanışma! 49-50 
• İdeolojik ve siyasi iflasın, kadın sorununda da 
konakladığı yer, erkek egemen emperyalist sistemin ideolojisidir... 
TBKP'Iİ karşı-devrimciler, kadın sorununda günah çıkartıyorlar! 51-53 
• Okuyucu mektubu yerine... (Dam üstünde...) 53-55 
• Türkiye-Kuzey Kürdistan'da "demokrasi"nin bir yüzü: 
Basın-yayın özgürlüğü nasıl işliyor? 56-62 
• Kürtçe 63 

• (...) Yeni hükümet de emperyalizmin işbirlikçilerinin hükümeti; 
kurtuluş için işçilerin-köyiülerin 
devrimci-demokratik hükümeti gerekli! 3-10: 
• "Sosyalist" Parti'nin "devrimci" seçim taktiği üzerine... 11-16 
• Kuzey Kürdistan'da seçim sahtekarlığı ve 
PKK'nın seçim taktiği ve seçim sonuçları üzerine! 17-23 
• "Kızıl Sendikalar Enternasyonali"nin (KSE) 
deneyim ve derslerinden öğrenelim! -VI- 24-29 
• TKP/ML(BOLŞEVİK)'in Yılmaz Güney'i ve (...) 
değerlendirmesi üzerine -III- 30-31 
• Anti-semitizm ve Siyonizm üzerine -III- 32-39 
• (...) Proletaryanın kadın öncüsünü kazanalım! 
Komünist Kadın Hareketini yaratalım! (3) 40-42 
• Doğa ve İnsan: Çerden, çöpten!.. 43-48 
• Kamboçya'da neler oluyor? 49-50 
• İbretlik değil, tükenmişliğin haberi!!! 
Menşevikler makale çalmaya da başladı!.. 51-52 
• Okuyucu mektubu 53 
• Kürtçe 54-55 
• Uluslararası Proleter Kadınlar Günü ÖZEL EKİ 1-24 

Sayı 74: 
• 1 Mayıs'ta emperyalizme, (...) 
1 Mayıs'ın devrimci geleneğini yaşatmaya... İleri! 
YA BARBARLIK - YA SOSYALİZM! 3-5 
• Kürt ulusunun kurtuluş mücadelesini destekle! 
Faşist TC'nin Kürdistan'daki katliamına "dur" de! 6-8 
• Kürdistan'a özgürlük! 
Özgürlüğü kazanmanın tek yolu DEVRİMdir! Yaşasın Kürt ulusunun 
ayrılıp ayrı devlet kurma hakkı! 8-9 
• 8 Mart coşkuyla kutlandı! 10 
• "Kızıl Sendikalar Enternasyonalimin (KSE) 
deneyim ve derslerinden öğrenelim! -VII-11-20 
• TKP/ML(BOLŞEVİK)'in Yılmaz Güney'i ve (...) değerlendirmesi 
üzerine -IV- 21-26 
• Anti-semitizm ve Siyonizm üzerine -IV- Siyonizm -1-27-31 
• (...) Proletaryanın kadın öncüsünü kazanalım! 
Komünist Kadın Hareketi yaratalım! (4) 32-38 
• Maskesi enternasyonalizm, özü Türk şovenizmi! 
Misak-ı Milli'yi korumaktır "aydınların ereği! 39-46 
• Okuyucu mektupları 47-49 
• Kürtçe 50-51 

Sayı 75: 

• Azdırılan şovenizme karşı, enternasyonalizm; parlamenter 
demokrasi maskeli faşizme karşı, devrim bayrağını yükseltelim!    3-5 
• 1 Mayıs, devrimci bir coşkuyla kutlandı! 6-7 
• Rus sosyal-emperyalizminin çöküşünden sonra 
TKSP'nin durumu 8-14 
• Doğa ve İnsan: Stronsium 90 15-19 
• "Kızıl Sendikalar Enternasyonalimin (KSE) 
deneyim ve derslerinden öğrenelim! -VIII- 20-26 
• Anti-semitizm ve Siyonizm üzerine -V-. Siyonizm -2- 27-30 
• (...) Proletaryanın kadın öncüsünü kazanalım! 
Komünist Kadın Hareketi yaratalım! (5) 31-34 
• ATİK Kadın Kurultayı üzerine birkaç not! 35-37 
• Özürü kabahatinden büyük! 38-39 
• Okuyucu mektupları 40-41 
• Kürtçe 42-43 

 



 

Sayı 76: 

• Faşist TC, Şırnak'ta yeni bir katliam gerçekleştirdi! Yurtsever 
Şırnak halkı göçe zorlanıyor! Rüzgar eken fırtına biçer! 
Kürt ulusunun ulusal uyanışı ve kurtuluş mücadelesi, 
kan ve ateşle bastırılamayacaktır! 3-5 
• Emperyalist, gerici, karşı-devrimci savaşa karşı tek alternatif: 
Devrimci savaş! Ya Barbarlık, Ya Sosyalizm! 6-8 
• 12 Eylül'ün 12. yıldönümünde Türkiye-Kuzey Kürdistan'da; 
faşizmi tarihin çöplüğüne gömmenin tek yolu, 
işçi sınıfı önderliğinde Demokratik Halk Devrimidir! 
Ya Faşizm, Ya Devrim! Yan Faşizm, Yan Şoreş! 9-11 
• "Büyük" güçlerin düzeni ve ezilen halkların talanı 
emperyalist dünya düzenine karşı savaş! 12-13 
• Okuyucu mektubu 13-15 
• Doğa ve İnsan: Stronsium 90 16-21 
• Kürdistan Ulusal Meclisi ve PKK'nın tavrı 22-26 
• Oportünist bir birleşme! (Menşevikler... /BN) 26-27 
• "Kızıl Sendikalar Enternasyonali"nin (KSE) 
deneyim ve derslerinden öğrenelim! -IX- 28-33 
• "Kökünüzü kurutacağız" 34-42 
• 12 Eylül 1992: Emekçi Kadınlar için de faşizme karşı 
mücadele günü! 43-44 
• Avrupa'da yapılan bir kadınlar toplantısı üzerine... 45-46 
• Enternasyonal haberler 46-48 
• Okuyucu mektupları 49-53 
• Kürtçe 54-55 

Sayı 77: 

• 75 yıl sonra da Büyük Ekim Devrimi'nin öğretileri dünya 
proletaryası ve ezilen halklarının yolunu aydınlatıyor! 
Barbarlığın tek alternatifi Sosyalizmdir! 
Dünyaya yeni Ekimler gerek! 3-6 
• Büyük Sosyalist Ekim Devrimi, 75. yıldönümünde de 
devrim ve ulusal kurtuluş mücadelelerine ışık tutuyor! 7-8 
• Bildiriler-Haberler. Yaşasın Kürt ulusunun özgürlük savaşı! 9-10 
• Türk şovenizmine ölüm! 9-11 
• Kürt ulusu yeni bir soykırım ve göç dalgası eşiğinde! 11-12 
• Anti-faşist Birlik çağrısı 13-16 
• Yurtdışında gerçekleşen bir 12 Eylül eylemi üzerine notlar... 16 
• Hoyerswerda, Saarlouis... ve şimdi Rostock! 
Göçmenlere karşı faşist terör sürüyor! 17 
• Hayatın her alanında Bolşevizmin bayrağını yükseklerde tutalım! 18 
• "Strasburg uzun yürüyüşü" üzerine! 18 
• Kawa'nın düzenlediği "Türk solunun çıkmazı ve 
Kürt gerçeği" konulu toplantı üzerine... 18 
• "Kızıl Sendikalar Enternasyonali"nin (KSE) 
deneyim ve derslerinden öğrenelim! -X- 19-23 
• "Kökünüzü kazıyacağız" (II) 24-31 
• TDKP'nin ulusal sorundaki tavrına kısa bir bakış... 32-38 
• TKP/ML(BOLŞEVİK) 3. Kadın Konferansı yapıldı: 
Rusya'da Sosyalist Ekim Devrimi, Komünist Partilerin 
kadın politikası için ilkesel deneyim ve dersler... 39-45 
• Evin sorumlusu kadındır! (Sorumsuzu da erkektir!) 46 
• TKP/ML Hareketi Kadın Konferansı üzerine... 46 
• Okuyucu mektupları 47-55 

Sayı 78: 

• (...) TC'nin Kürt ulusuna karşı kirli savaşına katılma! Irkçı-şoven 
savaşın aleti olma! ASKERE GİTME! 3-5 
• 1 Kasım'da yapılan ara "Yerel Yönetim Seçimleri"nde, (..) 
İşçi sınıfı ve emekçi yığınlar açısından değişen hiçbir şey yok! 
ÇÖZÜM DEVRİMDE! 6-9 
• Ekim Devrimi 75. yılında da biz Bolşeviklerin mücadelesine 
ışık tutuyor! Bolşevizmin Kızıl Yıldızı Moskova'da Ekim Devrimi 
kutlamalarında da parlıyor! 10-18 

 

• TKSP; IKDP ve YNK işbirlikçileri ile aynı saflarda yeralıyor!    19-20 
• IKDP ve YNK'nın PKK'ya saldırıları ve KAWA'nın tavrı... 21-23 
• "Demokratik Türkiye ve özgür Kürdistan Konferansının 
sonuç bildirisi hakkında kısa notlar... 23-24 
• "İnsan Onuru Dokunulmazdır yürüyüşü üzerine notlar... 
Ya da ırkçıların "anti-ırkçı" mücadelesi(!) üzerine... 25-26 
• Onbinlerce Sinti ve Roma'nın Romanya'ya 
sürgün edilmesine karşı mücadele edelim! 
Baskıya ve takibata uğrayan Sinti ve Romalara kalma hakkı!    27-28 
• Almanya'da faşist saldırılara karşı eylemler artıyor! 29-30 
• PKK'ya karşı yapılan TC-Kürdistani Cephe işbirliği ve 
bu güçlerin saldırıları protesto edildi... 30-31 
• Sokak infazları devrim mücadelesini durduramaz! 31-32 
• "Ekim Devrimi ve Kadının Kurtuluşu" 
Bolşevik Partizan yurtdışı kadın gruplarının 
17 Ekim 1992'de Almanya'da yaptığı toplantı üzerine... 33-35 
• Emeğin Sesi nasıl siyaset yapıyor?! 35 
• "Kökünüzü kurutacağız" (III) 36-41 
• "Kızıl Sendikalar Enternasyonali"nin (KSE) 
deneyim ve derslerinden öğrenelim! -XI- 42-44 
• Okuyucu mektupları 45-47 

Sayı 79: 

• 1993te de gündem ve alternatifler değişmedi:  
Ya faşizm, ya devrim! Ya barbarlık, ya sosyalizm!                3-7 
• Çerkeslerden "askere gitme" çağrısı 8 
• 3 Ekim 1992: Alman Birliği Günü! (...) 9-10 
• Başarılı ve tutarlı bir eylem. 
"Faşizme Karşı Savaşalım!" yürüyüşü... 11-13 
• Suriye "Komünist" Partisi temsilcisi ile yapılan röportaj...         14-15 
• Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesi ile 
dayanışma gecesi yapıldı! 16-18 
• "Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) 3. Kongre Sonuç Bildirisi" 
hakkında kısa bir tavır... 18-21 
• "Kızıl Sendikalar Enternasyonalimin (KSE) 
deneyim ve derslerinden öğrenelim! -XII- 22-26 
• Kadınların mücadelesi bütün sınırları parçalar! 
Her yerde devrim! 1993'de mücadele görevlerimiz... 27-29 
• Komünist kadınların durumu... 30 
• TKP/ML(BOLŞEVİK) Enternasyonalizm Bürosu'nun, 
"Voie Proletarienne'in 1.5.1992 tarihli platform taslağına tavrı...  31-38 
• Okuyucu mektupları 39-41 
• Kürtçe 4 2 -  

Sayı 80: 

• Rüzgar ekenler, fırtına biçecek! 3-6 
• (...) Yaşasın 8 Mart, emekçi kadınların 
uluslararası mücadele günü! 7-8 
• Newroz ateşi ile devrim ocağını körükleyelim! 9-10 
• Kendi aralarındaki it dalaşına rağmen, Kürt ulusunun 
bağımsızlık mücadelesini engellemek için ortak hareket etmede 
bir kez daha karar kılındı! 11-13 
• Somali'ye yapılan ekonomik yardım değil, 
emperyalist saldırıdır! 14-15 
• Prol öldü!16-17 
• Kürdistan Ulusal Meclisi ve PKK'nın tavrı üzerine biraz daha   18-25 
• Devrimci kadınlar... 8 Mart 1993'de çağrımız size: 
Türkiye-Kuzey Kürdistan'da 
Komünist Kadın Hareketi için bağış kampanyasına katılın!26-27 
• Bosna-Hersek, Kürdistan, Filistin, Somali... 
Kadınlara tecavüzün kaynağı her yerde bir: 
Erkek egemenliği, emperyalizm, ırkçılık ve faşizm!27-29 
• "Bochum Haksızlıklara Karşı Kadın Yardımlaşma Fonu"ndan 
(funf) kadınlar BP kadınlarıyla tartışıyor29-30 
• Bochum Haksızlıklara Karşı Kadın Yardımlaşma Fonu'ndan 
kadınlara... 31-34 



• 23-24 Kasım'91: ATİK 1. Kadın Kurultayı. 12-13 Aralık'92: ATİK 2. Kadın 
Kurultayı. Kadın sorununda da ileri adım yok, hep geriye 35-37 

• Okuyucu mektupları 38-45 
• Kürtçe 46-47 

Sayı 81: 
• 1 Mayıs'ta emperyalizme, (...) 1 Mayıs'ın devrimci geleneğini 
yaşatmaya... İleri! Ya Barbarlık-Ya Sosyalizm! 
Halkların kardeşliği için tek yol: Devrim! 3-7 
• Tek taraflı "ateşkes'ii Newroz ve sonrası... 8-14 
• PKK'nın ateşkes kararı hakkında KAWA'nın tavrı üzerine... 14-16 
• Dev-Sol'daki gelişmeler üzerine: Devrimciler arasında şiddet 
kullanımı karşı-devrime yarar! 17-20 
• (...) Faşizmin alternatifi DEVRİM! 
Barbarlığın alternatifi SOSYALİZM! 21-28 
• "Kızıl Sendikalar Enternasyonali"nin (KSE) deneyim 
ve derslerinden öğrenelim! -XIII- 29-31 
• 8 Mart '93. Xelasiya jina ne sibe, vega! 
Kadının kurtuluşu yarın değil, şimdi! 32-35 
• Bir panelin ardından... 36-37 
• Almanya'da sendika bürokrasisinden bağımsız, 
radikal 1 Mayıs yürüyüş hazırlıkları 38-39 

Yerinde infazlar, yargısız sorgusuz katliamlar da 
Faşist Türk devletini çöküşten kurtaramayacaktır! 39 

• "Kürdistan Haftası" başarılı geçti... 40-41 
• Okuyucu mektupları 42-45 
• Kürtçe 46-47 

Sayı 82: 

• Düşman faşist TC devletidir! 
Kurtuluş onun devrimle yıkılmasındadır! 3-5 
• Dev-Sol kanatları arasındaki çatışmalar 
ve kimi ilkesel sorunlar... 6-16 
• (...) İbrahim Kaypakkaya yoldaş TKP/ML(BOLŞEVİK)'in 
mücadelesinde yaşıyor, yaşayacak!!! 17-19 
• İşçiden... Fabrikadan... Sendikadan... 20-28 
• İdeolojik mücadele vermek zor... Karalamak kolay... 29-32 
• Berlin'de yapılan bir açık oturumdan izlenimler... 33-34 
• 1 Mayıs 1993 35-43 
• İbrahim Kaypakkaya yoldaşı andık! 44 

 

• Gün-X, Tag-X, Bonn'da "kuşatma"! 45-46 
•   6. "Pfingst Jugendtreffen"den bilgiler... 46 

• "Büyük Özgürlük yürüyüşü" üzerine... 47 
• Yeni katliamlara "dur" demek için acımızı kine, 
kinimizi örgütlü mücadeleye dönüştürelim! 48-49 
• TKP/ML Hareketi'nin yurtdışında düzenlediği 
kadın toplantısı üzerine... 50-52 
• ÖZGÜR KADIN, erkek şovenizmine arka çıkıyor! 52-53 
• İbretlik bir haber! 54-55 
• GDS çamur atmaya devam ediyor. Acaba izi kalır mı? 56 
• Okuyucu mektubu 57 
• Kürtçe 58-59 

Sayı 83: 

• Kürdistan'da yaşanan savaş ve 
Sivas katliamı bir kez daha gösterdi: 
Halkların kardeşliği için tek yol devrim; 
barbarlığın tek alternatifi sosyalizmdir! 3-6 
• Emperyalist, gerici, karşı-devrimci savaş barbarlığına karşı 
tek alternatif: Devrimci savaş! Ya barbarlık, Ya Sosyalizm! 7-13 
• "İnsan Hakları Konferansı" ve gelişmeler üzerine kısa notlar... 14-16 
• İşçiden... Fabrikadan... Sendikadan... 17-19 
• "Kızıl Sendikalar Enternasyonali"nin (KSE) 
deneyim ve derslerinden öğrenelim! -XIV- 20-23 

 

• KAWA ve PKK'nın azınlıklara ilişkin tavırları üzerine... 24-26 
• "Ateşkes" hakkında ne dediler? 27-29 
• Devrimci Sol üzerine bir yazı... 30-32 
• "Bahar Harekatıma gecikmeli "start"! Kuzey Kürdistan 
bombardıman altında! Ne faşizm, ne reformizm! 
Halkların kurtuluşu için tek yol devrim! 33-35 
• İskenderun'da 1 Mayıs 1993 33-35 
• İstanbul: "Emekçi Kadınlar Kurultay"na... 36-39 
• Berlin 1993: Enternasyonal Kadın Kongresi 40-41 
• Köln: Bir kadın toplantısı üzerine... 42-44 
• Okuyucu mektupları 45-59 
• İbretlikler 60 
• Kürtçe 61-62 

Sayı 84: 

• (...) Kuzey Kürdistan'daki gerici savaşın da, 
tüm gerici savaşların da tek gerçek alternatifi 
DEVRİMCİ SAVAŞTIR! 3-8 
• DEP milletvekili Mehmet Sincar Batman'da katledildi! 9-10 
• İşçiden... Fabrikadan... Sendikadan... 11-13 
• "Kızıl Sendikalar Enternasyonali"nin (KSE) 
deneyim ve derslerinden öğrenelim! -XV- 14-17 
• GENÇLİK GELECEKTİR! 18-19 
• KAVVA'nın "Kürdistan ulusal birlik cephesi ve birlik politikamız" 
konulu toplantısı hakkında kısa notlar... 20-24 
• PKK'nın birlik çağrısı üzerine: 
Birlik, büyük bir hedef! Fakat nasıl, ne için bir birlik? 25-26 
• "Devrimci Demokratik Güç Birliği" mi? 
REFORMLAR İÇİN BİRLİK Mi? 27-29 
• TKP/ML Hareketi 1. Kadınlar konferansı... 
Ne ilk, ne de komünist! 30-37 
• "Emekçi Kadınlar Kurultayımdan izlenimler... 38-39 
• Viyana'da "Devrimci örgütlerin kadın sorununa yaklaşımı ve 
pratiğe yansıması" konulu panel yapıldı... 39-40 
• Potasyum ocağındaki arkadaşların açlık grevlerini destekle! 
İşten çıkışlara karşı ve işyerlerinin yok edilmesine karşı 
mücadele et! Seyirci kalma! 41-42 
• Bağış kampanyası ve Parti propagandası... 43-45 
• Kürtçe 46-47 

Sayı 85: 

• Lice yerle bir edildi! (...) Halkların kardeşliği için tek yol devrim! 3-7 
• Büyük Sosyalist Ekim Devrimi, 76. yıldönümünde uluslararası 
proletaryanın ve ezilen halkların yolunu aydınlatıyor! 
Emperyalist barbarlığa karşı - sosyalizm için; • 
Yeni Ekimler gerek! 8-12 
• "Kızıl Sendikalar Enternasyonalimin (KSE) 
deneyim ve derslerinden öğrenelim! -XVI- 13-15 
• KAWA "Kongre Belgelerimde 
"Sosyalizmin Sorunları" ve çarpıtmalar... 16-28 
• Oportünizm cephesinde değişen birşey yok! 
TKP/ML Hareketi'nin 5. Kongresi üzerine... "Hep aynı nakarat!" 29-32 
• TKP/ML Olağanüstü Parti Konferansı 
tanıtma toplantısı üzerine... 32-36 
• Kafama takılan sorular! 33 
• Örgütü güçlendirmenin en önemli araçlarından birisi: 
Parti yayınlarının dağıtımının genişletilmesi... 37-38 
• TKP/ML Hareketi, "kadınlara karşı şiddet" sorununda 
hatalarına sarılıyor! 39-40 
• 1 Eylül: Emperyalist savaşa karşı mücadele günü!.. 41-43 
• 3 Ekim 1993: Almanya'nın birleşme gününde 
emperyalist birliğe karşı anti-faşist birliği geliştirelim! 44 
• İşte emperyalist Alman devletinin görevi: 
Faşistleri korumak, komünistleri yargılamak! 45-46 
• Yurtdışında II. Kürdistan Festivali yapıldı! 46 
• Hollanda'nın Utrecht şehrinde yapılan bir toplantı: 



Filipinler'de mücadele ve Filipin Komünist Partisi 
Genel Sekreteri Sison'un Hollanda'ya ilticası üzerine... 47-48 
• Okuyucu mektubu 48-49 
• Kürtçe 50-51 

Sayı 86: 

• Dünya, 1994'e de aynı gündem ve alternatiflerle giriyor: 
Ya faşizm, ya devrim! Ya barbarlık, ya sosyalizm! 3-10 
• Bir hatanın sonuçları, ya da "Askere gitme!" çağrısı üzerine 
tartışmanın boyutları... 11-18 
• ...'dan yoldaşların eleştiri yazısı 19-26 
• İçinde bulunduğumuz dönemin can alıcı sorunu: KADROLAR... 27-28 
• İşçiden... Fabrikadan... Sendikadan... 29-32 
• "Kızıl Sendikalar Enternasyonali"nin (KSE) 
deneyim ve derslerinden öğrenelim! -XVII- 33-36 
• 8 Mart 1994, "Kadın Grev Günü" olacak mı? 37-38 
• BP yurtdışı kadın gruplarının kadın çalışmasında 
yeni yönelim konusundaki 5. Kadın Konferansı raporu 38-42 
• Adil vergi sahtekarlığına son! Vergiyi kapitalistler ödesin! 43 
• Mao Zedung'un 100. doğum yılı dolayısıyla yapılan 
enternasyonal seminer ve anma toplantısı 44 
• (...) Alman demokrasisi gerçek yüzünü 
bir kez daha ortaya koydu: Türk faşistleriyle elele; 
Kürt ulusunun ulusal kurtuluş mücadelesine karşı!.. 45 
• Okuyucu mektupları 46-50 
• Kürtçe 51 

Sayı 87: 

• BOLŞEVİK PARTİ (Kuzey Kürdistan-Türkiye) 5. Kongresi 
bütün ülkelerin işçilerine ve ezilen halklarına sesleniyor! 
Yükselttiğimiz bayrak: BOLŞEVİZM! Hedefimiz: KOMÜNİZM! • 
Ya barbarlık, ya sosyalizm! (Ve Kürtçesi /BN) 3-9 
• Kongrenin aldığı kararlar... 10-32 
• Hiçbir partiye, hiçbir adaya oy yok! 
Faşist devletin incir yaprağı seçim sahtekarlığını boykot edin! 
Biz seçimi yaptık: Devrimi-sosyalizmi seçtik! 33-35 
• Yaşasın emperyalizme-faşizme-ırkçılığa ve 
erkek egemenliğine karşı uluslararası proleter kadınlar günü 
8 MART! Emperyalist barbarlığa karşı 
devrimci kadın mücadelesini yükseltelim! 36-38 
• Kürtçe 39 

Sayı 88: 

• Halkların kardeşliği için tek yol devrim! 
1 Mayıs 1994'te Bolşevizm bayrağını daha yükseklere kaldıralım!  3-6 
• Yaşasın uluslararası işçi sınıfının birlik, 
mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs! 4-5 
• Bir seçim sahtekarlığı daha sahnelendi! Oylar halka kurşun olup; 
zam, zulüm, işkence olup dönüyor! 
Çözüm seçimde değil, DEVRİMDE! 7-14 
• Sürecin getirdiği bazı olgular, Kürt sorunu ve hakim sınıflar...   15-22 
• Kürdistan Ulusal Kurtuluş Hareketi'nin 
yobazların fetvasına ihtiyacı var mı? 18-19 
• "Tencere dibin kara, seninki benden kara!" 
Türk dış politikasının ikiyüzlülüğü! 20-21 
• Boğaz bir tehlikeyi daha atlattı! 23-24 
• Kadrolar üzerine: Ağaçlar ve orman... 24-26 
• 8 Mart'ta yapılan bazı çalışmalar... 27-30 
• Yurtdışında yapılan iki kadın konferansı hakkında kısa notlar 30-31 
• Fransa gençliği hakların nasıl alınacağını gösterdi: Mücadeleyle! 32 
• Emperyalizmin yarattığı bunalım: Kuzey Kore. 33 
• Seçimlerden önce Güney Afrika: Karmakarışık! 34 
• Güney Afrika: Pan African Congress (PAC) temsilcisi ile 
yapılan bir röportaj... 35-40 

• Kongre kararlarını yurtdışında tanıtma 
toplantılarından izlenimler... 41-42 
• "Stalin savunulmadan, M-L savunulamaz" konulu 
ortak panel yapıldı! 42-44 
• Bir mektup... 44 
• İbretlik haberler 45-47 
• Okuyucu mektupları 47-50 
• Kürtçe 51 

Sayı 89: 

• Ekonomi tıkırında?!! Kriz var... Kriz var... Bunalım var!!! 3-9 
• Türk hakim sınıfları yeni arayışlar içinde! 
Hakim sınıfların çaresizliği kendini bütün boyutlarıyla 
gösteriyor! Siyasi kriz... 10-13 
• Çillerin "ekonomi" paketi tüm emekçileri vurdu! 
Emekçi kadınları daha da vurdu!!! 14-15 
• Sömürü sisteminin islami ifadesinden başka birşey olmayan 
sahtekarlık: "Adil düzen"! 16-18 
• İstanbul'un işgalinin 541. yıldönümü! 19-20 
• Ulusal bilincin değil, aşiret güdüsünün 
hüküm sürdüğü ülke: YEMEN. Birleşmeden dört yıl sonra 
tekrar ayrılığa doğru giden kanlı yol... 21-22 
• Uzun bir pazarlık maratonundan sonra, 
Filistin-lsrail anlaşması yürürlüğe girdi! 23-24  
• Emperyalist sistemin çözümsüzlüğünün 
en son ve en kanlı örneği... RUANDA 24-25 
• Aparthayd rejimi yıkıldı! 
Seçimlerden sonra durum... Güney Afrika 26-28 
• Filipinler KP önderliğindeki "Yeni Halk Ordusu" (...) Bir mesaj...     28 
• "Etnik temizlik" devam ediyor! Bosna-Hersek 29-31 
• i. Kaypakkaya yoldaş Bolşevik mücadelede YAŞIYOR! 32-33 
• İki örgüt... iki kongre... iki çizgi... 34-41 
• TKP/ML'deki yeni bölünme üzerine: 
özürü Kabahatinden büyük! 42-44 
• Dini savunmada PKK'nın vardığı yer! 45-52 
• Sınır ötesi harekatlar da Kürt ulusunun 
kurtuluşunu engelleyemez! (...) Kürt ulusunun özgürlüğü için de 
faşist Türk devletine ölümü! 46-47 
• İntihar eylemleri hakkında tavrımız... 50-51 
• KGE'nin 5. Kongresi'nde (1928) kabul edilen programından: 
KGBirliği'nin savaş ve devrimci anti-militarist faaliyeti 53-55 
• 1 Mayıs 1994 56-60 
• "Filistin sorunu" ile ilgili olarak yapılan toplantılar üzerine...     60- 
• Zam-zulüm işkence... İşte: Faşizm! 62 
• Kürtçe (5. Kongre bildirisi) 63 

Sayı 90: 

• Quo Vadis?! 3-5 
• Faşist TC devleti, Kuzey Kıbrıs'ı tam 20 yıldır 
işgal altında tutuyor! 6-8 
• Bra kujî?! Güney Kürdistandaki çatışmalar hakkında... 9-11 
• İşçiden... Fabrikadan... Sendikadan... 12-15 
• Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan)'ın örgütlenmesi hakkında...    16-21 
• Kuyrukçuluğun sonu bataklıktır! 22 
• Örgütsel alanda da Bolşevikleşmek günün görevidir! 23-25 
• "Yeni dünya düzeni"nin "karın ağrıları"! 26-28 
• Taslima Nesrin, yalnız değilsin! 29-30 
• Normandiya çıkarmasının 50. yıldönümü ve tarih çarpıtıcıları   31-32 
 

• Sahte çevre dostları 33-34 
• Bütün dünyanın ezilen emekçi kadınları yine hedef tahtası! 
Emperyalistler "Kahire Dünya Nüfus Konferansı'na hazırlanıyor. 35-39 
• Sonucu zırva olan bir zirve de kadınlardan! 40 
• Bildiriler * Haberler 41-47 
• Okuyucu Mektupları 48-50 
• Kürtçe (5. Kongre bildirisi) 51 




