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Dünyaya Pencere

JUAN ALMEIDA BOSQUE
Küba Devrimi ile sonuçlanan hareketin en başından itibaren Fidel, Raúl, Che
ile birlikte mücadele etmiş; Moncada Kışlası’na saldırıda ve Granma yatından
Küba’ya çıkanlar arasında yer almış, Küba’nın bağımsızlığı için Sierra
Maestra’da sayısız çatışmaya ve muharebeye katılmış gerçek bir kahraman:
Juan Almeida Bosque. Devrimin ardından, elli yılı aşkın süre ile devrimin
tarihsel önderliğinde yer alan Almeida, askeri görevler almış, bunun yanı sıra
partinin idaresinde, devlet yönetiminde ve siyasette de sanatsal yaklaşımı
elden bırakmadan üstlendiği görevleri yerine getirmiştir. Bu kitap, devrimin bu
mütevazı kahramanının yaşamından ve devrim sürecinden bir kesiti gözler
önüne seriyor.
Fiyat: 20,00 TL 14,00 TL

İhanete Uğrayan Sosyalizm
Sovyetler Birliği’nin çöküşünün üzerinden neredeyse otuz yıllık bir süre geçti.
Bu çöküş, yaşanmış olan en önemli sosyalizm deneyiminin sonunu ifade
ediyordu; dolayısıyla tarihin enkritik uğrak noktalarından birini oluşturdu.
Aradan geçen süre içerisinde, çöküşün arka planı ve dinamikleri üzerine çeşitli
çalışmalar yapılmakla birlikte, bu uğrak noktasının enine boyuna
değerlendirilmesi, sosyalizmin geleceği için ciddi bir ihtiyaç olmayı sürdürüyor.
ABD’li yazarlar Roger Keeran ve Thomas Kenny’nin yapıtı hem bu açıdan hem
de Sovyetler Birliği deneyiminin kimi yönlerini özgün bir biçimde ele alması
nedeniyle son derece yararlı, geçmişe ve geleceğe ışık tutan bir çalışma.
Fiyat: 35,00 TL 24,50 TL
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Feliks Dzerjinski
Bu kitap, 1917 Ekim Devrimi’ne öncülük eden en önemli Bolşeviklerden biri
olan Feliks Dzerjinski’nin yaşam öyküsünü anlatıyor. Genç yaştan itibaren
devrimci mücadelenin ön saflarında yer alan Dzerjinski gerek Devrim’e doğru
giden dönemde gerekse Devrim’i izleyen yıllarda Bolşevik Parti’de çok önemli
görevler üstlendi. Daha fazla bilinen yönüyle, Sovyetler Birliği’nde sosyalizmin
kuruluş döneminde çok kritik devlet görevlerinde bulundu. Bu biyografi,
sadece Dzerjinski’nin yaşamını ele almakla kalmıyor, sosyalizmin kuruluş
dönemine ait çarpıcı bir tarihsel kesiti de betimliyor.
Fiyat: 28,00 TL 19,60 TL

Rus Devrimi
Rosa Luxemburg, Rus Bolşevikleriyle güçlü polemiklere girişen Marksistler
arasında Sovyet iktidarına dost kalmayı becerebilmiş ender devrimcilerdendir.
1919’daki erken ve trajik ölümü nedeniyle son haline getiremediği bu önemli
notlarda da görüldüğü gibi Rosa, Rus Devrimi’ni değişik yönlerden ele alıyor,
Bolşevik deneyin evrensele nasıl taşınacağı sorusuna yanıt arıyor ve gelişmiş
kapitalist ülkelerde devrimci mücadelenin Rusya’dakinden farklılaşacağı
noktalar üzerinde duruyordu. Rusya ile Almanya arasındaki ayrımları abarttığı
oranda Ekim Devrimi’ni anlamakta zorluk çeken ama bir dizi başlıkta da bu
devrimi en iyi anlayanlardan biri olan bu büyük düşünür ve eylemcinin
“devrim notları” mutlaka okunmalı...
Fiyat: 12,00 TL 8,40 TL
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Edebiyat ve Yaşam Arasında CHE
"Elinizdeki kitap, Ernesto Che Guevara'nın yaşamöyküsüne yeni bir yaklaşım
getirmektedir. Günümüzde Che üzerine devasa bir kaynakça bulunmaktadır
ve yapılan çalışmaların temaları, çok geniş bir yelpazeye yayılmış durumdadır.
Ancak Che'nin yaşamı ile edebiyat tutkusu incelenmemiştir. Yazarın sözleriyle
ifade edilirse, "burada değinilen ve ortaya konan şey, Che'nin, edebiyat ile
kendi arasında sürdürdüğü maceradır."
Fiyat: 18,00 TL 12,60 TL

İspanya İç Savaşında Komünistler
Bu kitapta, İspanya İç Savaşı sırasında,özellikle ülkenin kuzeyinde geçen
olaylar anlatılıyor ve olayların gelişiminin siyasi analizi yapılıyor. Bu özelliğiyle
kitap, sadece anılardan oluşmanın ötesine geçiyor; Kuzey cephesinde,
Asturias, Bask ve Santander'de yaşanan önemli olaylarla ilgili daha önce
yayımlanmamış veriler sunuyor. Son bölümde ise İspanya Komünist Partisi'nin
güncel siyasi çizgisinin eleştirel analizine yer veriliyor.
Fiyat: 30,00 TL 21,00 TL
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1917'ye Girerken
Bu kitap, önde gelen Bolşeviklerden biri olan Şliyapnikov'un anılarını içeriyor.
Temmuz 1914 ile 1917'deki Ekim Devrimi'nin hemen öncesi arasındaki
dönemi kapsayan anılar, Devrim öncesindeki birkaç yıl içinde Bolşeviklerin
siyasi çalışmalarını nasıl yürüttüklerine ilişkin önemli bir kesit sunuyor. Birinci
Dünya Savaşı'nın Devrim süreci üzerinde nasıl bir etki yarattığı da anılardan
açıkça görülebiliyor.
Fiyat: 26,00 TL 18,20 TL

Devrime Doğru
"Savaş," diyor Lenin, "savaştan önce izlenen politikaların doğrultusunu
değiştirmez, yalnızca onların gelişimini hızlandırır. Savaş sürecinde kendi
egemen sınıflarının yanında yer alan dönemin önde gelen Sosyal Demokrat
partilerinin "demokratik bir barışın yaklaşmakta olduğu" iddiasına, "tıpkı
'anavatanın savunulmasına' ilişkin sözlerin kitlelere sahtekarca ulusal kurtuluş
savaşı ideolojisini aşılaması gibi, demokratik bir barış hakkındaki sözler de
kitlelere aynı burjuva yalanını farklı bir biçimde aşılamaktadır" diye karşı
çıkıyor.
Lenin'in 1916 başlarıyla Kasım 1917 arasında yazdıklarından derlenen
Devrime Doğru, Bolşeviklerin 1. Dünya Savaşı'na ve emperyalizmin
dinamiklerine ilişkin değerlendirmelerini, adil ve kalıcı bir barışın nasıl
sağlanabileceğine ilişkin görüşlerini, dönemin Sosyal Demokrat hareketine
yönelik eleştirilerini ve bütün bunların Rusya'da sosyalist devrimin zaferiyle
ilişkisini ortaya koyuyor.
Devrime Doğru, Ekim Devrimi'nin içine yerleştiği uluslararası bağlamın yanı
sıra Rusya ve Bolşevik Parti içerisinde verilen siyasi mücadelelere de ışık
tutuyor. Ekim Devrimi'nin zafere ulaşmasında Lenin'in önderliğinin ne denli
önemli bir rol oynadığını gösteren bu metinler, yaşıdığı tarihsel değerin
ötesinde günümüzün pek çok sorununa ilişkin sosyalist devrimci bir perspektif
de sunuyor.
Fiyat: 35,00 TL 24,50 TL
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Uluslar Miti ve Avrupa Kimliği
Avrupa'nın Doğu ve Orta Avrupa'da tanıklık ettiği egemenlik iddiaları bugün,
etnik milliyetçilik üretmek için Rousseau ve Hegel gibi romantik siyasi
filozoflarlar "bilimsel" tarihi ve Hint-Avrupa filolojisini bir araya getiren on
dokuzuncu yüzyılın yaratımıdır.
Bu sözde bilim Avrupa'yı iki kez mahvetti ve bunu yine yapabilir.
Avrupa halkları her zaman modern milliyetçilerin tahayyül ettiğinden daha
akışkan, daha karışık ve daha dinamik olageldiler.
Bin yıl sonra halkların isimleri hâlâ tanıdık geliyor olabilir; fakat bu isimlerin
kapsadığı toplumsal, kültürel ve siyasi gerçeklikler bugünkülerden radikal bir
biçimde farklıydı. Bu nedenle, Avrupa haklarına, özellikle de Avrupa kimliğinin
kurucu dönemi olan birinci bin yıla dair yeni bir kavrayışa ihtiyacımız var. Aynı
zamanda, yirminci yüzyılda, milyonlarca insanı sokaklara döken ve
milyonlarcasını da mezara gönderen miras aldığımız bu geleneğin, bir
yüzyıldan biraz daha uzun bir zaman önce biçimlendiğini anlamalıyız.
Fiyat: 20,00 TL 14,00 TL

100. Yılında Büyük Ekim Devrimi
Bu kitabın yayımlandığı günlerde, Büyük Ekim Devrimi’nin üzerinden bir asır
geçmiş olacak. Kitabımız bu vesileyle yazılıyor, bu vesileyle derleniyor ama onu
yâd etmek için yazılmıyor. Bu kitaba emeği geçen insanların tümü Sovyetler
Birliği deneyimini insanlığın geleceğine ışık tutan büyük bir deneyim olarak
görüyor, bu bağlamda onu geçmişe doğru değil, geleceğe doğru bir yönelimle
ele alıyorlar.
Bunun salt bir tercih değil, günümüz koşullarında Ekim’e tek doğru bakış
olduğunu düşünüyoruz. Eğer nostaljiyle uğraşmayacaksak ya da yazdıklarımız
tarihe kayıt düşmekten ibaret kalmayacaksa; dünyanın ve insanlığın bugün
içinde olduğumuz karanlıktan çıkışının yeni Ekim’lerde, sosyalizmde olduğunu
düşünüyorsak, Sovyetler Birliği’nde yaşanmış olan sosyalizm deneyimi bizim
için benimsenerek aşılacak bir miras olmalıdır. Eleştirisi de övgüsü de ancak
bunun için yapıldığında doğru ve anlamlıdır.
Fiyat: 40,00 TL 28,00 TL
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Kennedy Cinayeti
ABD Başkanı John F. Kennedy'nin suikasta kurban gitmesi, bütün dünya
kamuoyunun gündeminden yıllarca düşmedi. Suikast halen tam anlamıyla
açığa çıkarılmış değil. Bu kitapta, Kübalı deneyimli yazar Fabian Escalante pek
çok veriyi bir araya getiriyor ve suikast dosyasının, Küba'ya karşı girişilen
sabotaj ve suikastları da içermekte olan çok kapsamlı bir ilişkiler ağını
barındırmakta olduğu gerçeğini ortaya seriyor. Kennedy'nin öldürülmesine
uzanan politik, sosyal, askeri ve ekonomik nedenlerin her birini tek tek ele
alıyor.
Fiyat: 30,00 TL 21,00 TL

Ekim Devrimi
Bu kitap Ekim Devrimi'ni; 24 Ekim 1917 saat 15.00'ten 25 Ekim 1917 saat
18.00'e kadar geçen süreçle, resimlerle saat saat anlatmaktadır.
"Yüz yıl önceydi. Köprülerde Kızıl Muhafızlar mevzilenmişti. Şehrin her
yanından silahlı işçiler, devrimci askerler ve bahriyeliler Smolni Karargâhı'na
gelmişlerdi. Savaş gemileri birbiri ardınca Neva Nehri'ne girmiş,
demirlemişlerdi. Petropavlovsk Kalesi'nde toplar doldurulmuştu.
Devrimin önderi Bolşevik Partisi Lenin başkanlığında devrim planı yapıyordu.
..."
Fiyat: 15,00 TL 10,50 TL
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Çin ve 21. Yüzyıl Krizi
Sınıf mücadelesi, küresel iktisadi dengesizlikler, petrol fiyatlarının yüksekliği,
iklim değişiklikleri gibi etmenleri inceleyen yazar, bir sonraki krizde Çin'in bu
çelişkilerin merkezinde duracağını iddia ediyor.
Fiyat: 25,00 TL 17,50 TL

Büyük Savaşın Hafıza Mekânları
Büyük Savaşın doğu ve batı cepheleri, Gelibolu ve Alsace Lorraine hafıza
mekânları. Her iki örneğin tarihsel, kültürel, özgül koşullarından doğan
farklılıkları var.
En büyük benzerlikler milliyetçilik alanında ortaya çıkıyor. Savaş sonrası
1920’ler, yeni bir savaşın beklendiği, ulus devletlerin kendini güçlendirmeye
çalıştığı 1930’lar, savaş sonrası, 1970’ler, liberal bir söylemin hakim olduğu
1980’ler, nostalji duygusunun canlandığı 1990’lar ve 2000’lerde postmodern
anma biçimleri, hatırlamanın ve toplumsal hafızanın ticari bir meta haline
gelmesi, hafıza turizmi karşılaştırmaya uygun.
Fiyat: 24,00 TL 16,80 TL
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21. Yüzyılda Emperyalizm
Elbette Lenin eline kalemi alıp “Emperyalizm”i yazdığından beri geçen 100
yılda çözümlediği dünyadaki durum inanılmaz şekilde değişti, bugüne
gelinceye kadar sayısız aşamalardan geçerek gelişti. Bu durumda bile
“Emperyalizm”in ana tespitlerinin halen geçerli olduğunu ve doğrulandığını
görmek dikkate değerdir. Broşürün bazı bölümleri ise izleyen siyasal ve
ekonomik gelişmelerle değişikliğe uğramıştır, bu değişimlerin de ayırdına
varılmalıdır.
Fiyat: 16,00 TL 11,20 TL

Oligarkların Savaşı
Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından eski Sovyet ülkelerinde kapitalist
düzen kurulduktan sonra kapitalizmin egemenliği çeşitli araçlarla pekiştirildi.
Ancak Ukrayna'da son yıllarda yaşananlar, faşizmin hüküm sürmesi nedeniyle
özgün bir örnek oluşturdu.
Ukrayna'da bugün saldırgan milliyetçilik, toplumsal yaşamın bütün alanlarına
sirayet ediyor. Nazi artığı çeteler her türlü şiddeti uyguluyor ve gerici hükümet
bu çetelerden de yararlanarak iktidarını sürdürüyor. Yıllar sonra Avrupa'nın
bağrında faşizm yeniden hortlamış durumda
Fiyat: 20,00 TL 14,00 TL
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Kıbrıs: Taksim mi Federalleşme mi?
Kaynayan Ortadoğu'nun yanı başında üzerinde AB'nin gömleği, sökülmüş
dikişlerden fışkıran Türkiye ile bir garip ada Kıbrıs...
Akdeniz'in göbeğindeki bu küçücük adanın meseleleri neredeyse yüz elli yıldır
hallolmadı.
Adadaki iki taraf arasında yıllardır devam eden müzakerelerde 2016'da yeni
bir evreye girildi. 2017 yılında ikinci bir referandum oylaması ile Kıbrıs halkına
kararı sorulacak.
Fiyat: 16,00 TL 11,20 TL

Raúl Castro
Hâlâ kapitalizme ve ABD emperyalizmine direnen, dünya halklarının umudu
olmaya devam eden Küba Devrimi'nin önderlerinden Raúl Castro, bu kitapta
bütün yönleriyle Türkiye'deki okurlarla buluşuyor. Kendisiyle uzun yıllardır
yakın dost olan Rus yazar Leonov, Raúl'ün yaşamöyküsünü bütün yönleriyle
yansıtıyor. Bu yaşamöyküsü Küba Devrimi'ni, bütün aşamalarıyla birlikte
başlangıcından günümüze gözler önüne seriyor.
Fiyat: 35,00 TL 24,50 TL
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Churchill ve Bomba
Winston Churchill 20. yüzyılın en önemli siyasetçilerinden biriydi. Britanya
yönetiminde etkili görevler aldığı dönemden itibaren dünya kapitalizmine yön
veren isimlerden biri oldu. Komünist tarihçi Ernie Trory bu kitabında, onun
nükleer silahların geliştirilmeye başlandığı 2.Dünya Savaşı sonrasındaki
dönemde ve soğuk savaşın özellikle ilk döneminde uluslararası siyasette
oynadığı rolü ele alıyor ve uluslararası siyasetin nükleer silahların ekseninde
nasıl geliştiğini anlatıyor.
Fiyat: 20,00 TL 14,00 TL

Çekoslovakya 1918 - 1978
"Çekoslovakya 1918-1978" komünist tarihçi ve yazar Ernie Trory'nin
Çekoslovakya tarihi üzerine hazırladığı bir "kitapçık". Kitapçık yazarın kendi
tanımı olmakla birlikte, sosyalizm tarihi içerisinde önemli dersler barındıran
1968 olaylarını, tarihi belgelerle ve kronolojik bir doğrultuda okura sunmakta.
Sosyalist devlet olma yolunda ilerlerken, uluslararası sermayeyle kol kola
girerek ülkesine ihanet edenler, sosyalizme inanmışların direnişi ve
dayanışması da tanıklık etmeye değer nitelikte.
Fiyat: 15,00 TL 10,50 TL
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Her Zaman Tetikte
Yeni Alman dünya politikası kampanyası Almanya Federal Cumhuriyeti'nde
2014 yılının en yakıcı siyasi konularından biriydi. Kampanya, Alman
egemenlerinin giderek çetrefilleşen küresel güç savaşlarında, şimdiye kadar
olduğundan daha etkin bir rol kapma çabalarına fon müziği oluşturmuştu. Bu
kitapta dünya politikası kampanyası ve kampanyanın içyüzü mercek altına
alınıyor.
Fiyat: 22,00 TL 15,40 TL

Sergey Kirov Cinayeti
1 Aralık 1934'te, Tüm-Birlik Komünist Partisi (Bolşevik) Leningrad birinci
Sekreteri Sergey Mironoviç Kirov bir suikaste kurban gitti. Partinin önde gelen
isimlerinden olan Kirov'un katlinin, önemli siyasi sonuçları oldu. Özellikle Batı
dünyası, bu cinayetin sorumluluğunu Stalin'e yıkmak için elinden geleni yaptı.
Elinizdeki çalışma, Kirov cinayeti davasını çözüme kavuşturmayı hedefliyor.
ABD'li Marksist tarihçi Grıver Furr, bunu gerçekleştirmek için, yerinde bir
şüphecilik içinde, zihinlere yerleşmiş hiçbir önyargı olmaksızın, bütün kanıtları
mümkün olduğunca nesnel bir şekilde gözden geçirdi.
Fiyat: 35,00 TL 24,50 TL
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Macaristan 1919 ve 1956
İngiliz komünist tarihçi Ernie Trory'nin bu eseri, iki farklı dönemde
Macaristan’da gerçekleşen karşıdevrimlere dair bir çalışma: Karşıdevrimlerin
ilki Macaristan Sovyet Cumhuriyeti'nin yenildiği ve yok edildiği tarih olan
1919’da ve ikincisi, Macaristan Halk Cumhuriyeti'nde devrimin bu sefer
yenilemediği 1956’da yaşandı. İki durumda da olaylar ayrı ayrı dönemlere ait
ancak bilindik örüntüleri izlediler.
Fiyat: 16,00 TL 11,20 TL

Almanya'da Sosyalizm
İngiliz komünist tarihçi Ernie Trory, bu kitapta İkinci Dünya Savaşı sonrasında
Almanya'nın doğu bölümünde sosyalizmin kurulmasını ele alıyor. Savaşın
sonlanması ile birlikte, Almanya'nın iki bölgesinde farklı siyasal oluşumların
nasıl geliştiğini anlatan yazar, ülkenin iki bölgesinde iki ayrı devletin ortaya
çıkışında yani Almanya'nın bölünmesinde, Batılı emperyalist güçlerin
dayatmalarının etkili olduğunu gözler önüne seriyor.
Fiyat: 16,00 TL 11,20 TL
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Modern Yunan Tarihinden Kesitler
Türkçe yayımlanmış ya da Türkçeye çevrilmiş literatürde Yunanistan
Devleti’nin kuruluş dönemlerine ait eserler yok denecek kadar az. Konuyu
akademik düzeyde ele almaya çalışan yayınlarda ise Yunanca kaynaklardan
eksik ya da etnik saplantıları çok fazla. Bu nedenle, bu kitap ciddi bir açığı
kapatacaktır.
Tarih çevrelerince kabul görmüş bir bilim insanı olan yazar Stefanos
Papageorgiou epeyce önemli olan bu dönemi milliyetçi kaygılara mesafe
koymayı başararak nesnel biçimde ele almış.
Fiyat: 20,00 TL 14,00 TL

Avrupa Sağlık Reformları
Burjuva iktisadının aklı ters işliyor. Bu akıl halkın sağlık hak ve gereksinimlerini
görmüyor, görmek istemiyor. Kamuyu küçültüp, işletmeleştiriyor. Ateşe
benzin döküyor. Sağlık sistemi içindeki bütün ilişkileri parasallaştırıyor.
Paranın hakimiyeti her şeyin daha da parasallaşmasına yol açıyor. Hastaneler,
sağlık sigorta fonları, hekimler, sağlık çalışanları paranın baskısıyla, para için,
maliyeti azaltmak ve kazancı artırmak amacıyla hareket ediyorlar. Birisinin
kazancı, diğerinin maliyeti anlamına geliyor. Halk sağlığına ters düşen bu aklın
burjuvazinin sınıfsal çıkarlarının gereği olduğu açık.
Fiyat: 18,00 TL 12,60 TL
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Moabit Hapishanesi Notları
Demokratik Alman Cumhuriyeti’nin ortadan kalkması ve Almanya’nın birleşik
ancak kapitalist bir ülke olarak varlığına devam etmesi, Avrupa’da reel
sosyalizmin yıkılışının önemli bir uğrak noktası oldu. Erich Honecker 1971’den
1989’a, yani yıkılmasından kısa bir süre öncesine kadar Demokratik
Almanya’daki iktidar partisi Sosyalist Birlik Partisi’nin önderliğini yürüttü.
Almanya’nın birleşmesinin ardından, karşısında boyun eğmediği Alman
kapitalizmi tarafından hapsedildi ve yargılandı. Honecker sosyalist kimliğinden
yaşamının sonuna kadar ödün vermedi.
Fiyat: 22,00 TL 15,40 TL
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