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Bilim Kitaplığı

Madde, Diyalektik ve
Toplum - 4.Kitap

Madde, Diyalektik ve
Toplum - 3. Kitap

İnsan ömrü için uzun, tarih için kısa
sayılabilecek bir süredir liberalizm ve
dinsel düşüncenin birbirini beslediği
bir gericilik döneminden geçiyoruz.
1960 ve 70’lerin emekçi sınıflara
yaslanan aydınlanmasından uzağız,
dergiler okunmuyor, varsa okunacak
gazete tirajları...

Madde, Diyalektik ve Toplum, bu
ciltte Sovyet bilim tarihi konusunda
önemli bir yol alarak, Sovyet bilim
tarihi üzerine ilk kez belgeye dayalı
yazılar yayınladı. Bilim ve Aydınlanma
Akademi’sinin Moskova’da
gerçekleştirdiği Kütüphane ve Arşiv
Gezisi’nde elde ettiği belge...

Fiyat: 200,00 TL 140,00 TL

Fiyat: 140,00 TL 98,00 TL

Sosyalist Gelecek ve
Planlama

Diyalektik Materyalizm
Diyalektik materyalizm herhangi bir
felsefi akım değildir; içinde bulunulan
siyasi durum ve sınıf mücadeleleri ile
doğrudan ilişkilidir. Günümüzün
karanlığında bilime olduğu kadar,
siyasi mücadelelere de ışık tutan bu
yöntem tekrar ele alınmaya,
geliştirilmeye gereksinim...

Koronavirüs pandemisi ile Dünya
kapitalizmi bir kez daha derin bir
çöküşün içine yuvarlandı. Piyasaya,
sömürüye ve rekabete dayanan
düzenin bütün zaafları ortaya
döküldü. İnsanlara dayatılmış
ve sanki sonsuza kadar sürecekmiş
gibi gelen tüketime dayalı yaşam
tarzı...

Fiyat: 30,00 TL 21,00 TL

Fiyat: 50,00 TL 35,00 TL

Madde, Diyalektik ve
Toplum - 2. Kitap

Zazakî/Kirmanckî Destûr
(Gramer) Be Qesey
Kerdenê

“Geçen yüzyılın sonlarına doğru
emekçi sınıfların siyasi olarak
kaybetmesi ve gerilemesi başa
çıkılması zor bir ideolojik arka plan
yarattı. Gericiliğin her türü, idealizmin
ve metafiziğin sinsice süzüldüğü her
bilimsel çalışma, her makale ve her
kitap, çözülmesi...

Zazaca - Kırmancca dil öğrenim kitabı.
Fiyat: 30,00 TL 21,00 TL

Fiyat: 120,00 TL 84,00 TL
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Sağlığa ve Hastalığa
Toplumcu Yaklaşım
Toplumcu tıp üzerine eserler veren
Dr. Akif Akalın, elinizdeki üçüncü
kitabında toplumcu tıp ve sağlığın
güncel sorunlarını/konularını ele
alıyor ve çağdaş toplumcu tıp
uygulamalarından örnekler veriyor.
Sağlığın tanımındaki "toplumsal iyilik"
kavramını...
Fiyat: 30,00 TL 21,00 TL
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Çocuk Kitapları

Sığırcık Hopti

Bir Zamanlar Bir
"Ernestocuk" Varmış Bir
Ülkede!

Uykucu Sığırcık Hopti bir sabah
uyanıyor ve kendisini İstanbul’da
yapayalnız buluyor. Bütün arkadaşları
göç etmiş ve o uyuyakalmış. Ama
mahallenin haşarı kızı Yıldız
yardımına yetişiyor ve Acar çocuğun,
martının desteğiyle mesaj iletimi
başlıyor.Hep birlikte...

Bir zamanlar, uzakta bir ülkede,
yemyeşil ve sımsıcak bir ada ülkesi olan
Küba’da Ernesto isminde bir çocuk
varmış. Ernestocuk, büyümüş ve bütün
dünyanın tanıdığı kahraman, Che
olmuş. İşte bu kitap onun
çocukluğunun öyküsünü çizimlerle
anlatıyor.

Fiyat: 25,00 TL 17,50 TL

Fiyat: 25,00 TL 17,50 TL

Âşık Prenses

Ji bo Zarokan Çîrokên
Kurdî

“Bu öykü bir prenses öyküsüdür.
Daha önce okuduğunuz prenses
öyküleri gibi başlar; ama sonu
bambaşka bir şekilde biter(…)”

Çîrokên ku gelê Kurd di nêzî deh
parêzgehan û pêncî gundan de
vegotin hatin tomarkirin, bi dû re jî
hatin nivîsandin. Ev berhem ku bi vê
xebatê çêbû, ji bo yên ku vê herî zêde
heq dikin, ji bo zarokan hat
amadekirin.

Fiyat: 22,50 TL 15,75 TL

Fiyat: 18,50 TL 12,95 TL
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Diğer
Kitap dışı üretimler

2022 Boyun Eğme
Ajandası

Madde Diyalektik ve
Toplum 2'li Set

Boyun Eğme Ajandası bu yıl Ömer
Koçağ’ın illüstrasyonlarını sizlerle
buluşturuyor.
Nâzım Hikmet’ten Yaşar Kemal’e,
Sabahattin Ali’den Sait Faik
Abasıyanık’a, Suat Derviş’ten Sevgi
Soysal’a...
Düşünce dünyamıza damga vuran
eserlerden alıntılar 2022 yılı...

İki Cilt Bir Arada...
Madde, Diyalektik ve Toplum Cilt-II
ve Cilt-III şimdi avantajlı fiyatıyla
satışta!
Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin
(BAA) sadece bilimi savunmak üzere
değil, sermaye sınıfının biriktirdiği
bütün metafizik, idealist
çarpıtmalara...

Fiyat: 30,00 TL 15,00 TL

Fiyat: 260,00 TL 150,00 TL
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Dünyaya Pencere

Küba Yenilmeyecek

Oligarkların Savaşı

“İç/dış politikasını ‘komünizmle
mücadele’ üzerine kuran bir
emperyalist devlet olarak burnunun
dibindeki küçücük bir adanın
sosyalist olması hazmedilir bir durum
değil ABD için...İlk günden beri,
zaman zaman dozu düşer gibi olsa
da iki ülke yıllardır ABD...

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...

Fiyat: 35,00 TL 24,50 TL

Fiyat: 25,00 TL 17,50 TL

Troçki'nin Yalanları

Selam Sana Fidel

“Grover Furr tarafından kılı kırk
yararcasına ortaya konmuş bu
araştırma eseri genel geçer dönemsel
bir tarih incelemesinin çok ötesinde
değere sahip. Eserde, Troçki’nin asla
sadece tarihsel bir kişilik olmadığı,
sola ve Sovyetler Birliği’ne karşı
düzenlenen kapsamlı...

“...
Selam sana, bayramlıklarına
bürünen ülkem;
sör ve madam, selam sizlere de;
selam sana balta girmemiş ormanda
yeşeren yeni yaşam;
selam sana şafakla tutuşup caddede
şarkı söyleyen genç adam.

Fiyat: 85,00 TL 59,50 TL

Selam sana, ey damarlarımı kurutan
toprak,
avuçları çatlatan...
Fiyat: 30,00 TL 21,00 TL

Yıldızlara Çıkan Yol

Küba'da Sağlık

“İnsanların nesiller boyu hayal ettiği
şeyi ilk gerçekleştirecek kişi olmak,
insanlığın uzay yolculuğunun önünü
açmak…
Bu sorumluluk sadece bir kişiye ya da
birkaç kişiye yahut da bir grup insana
karşı değil. Bu, bütün Sovyet halkına,
bütün insanlığa,...

Yaşadığı zor koşullara rağmen
salgında kapitalist ülkelerin
tamamından daha başarılı bir
performans sergileyen ülke: Küba!
Küba’nın sağlık verileri tam bir
başarı göstergesidir ve bu da yalnızca
politik tercih farklılığıyla, Küba’nın
sosyalist rejimiyle...

Fiyat: 45,00 TL 31,50 TL

Fiyat: 45,00 TL 31,50 TL
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Sınırsız Düşler

Avrupa Sağlık Reformları

Elinizdeki kitapta, 20. yüzyıla
damgasını vurmuş devrimcilerden
biri olan Che Guevara'nın bazı önemli
yazıları, konuşmaları, mektupları ve
röportajları bulunuyor. Bunların
ortak özelliği, Che'nin düşünsel ve
siyasal gelişiminin belirleyici
aşamalarını simgeliyor...

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...

Fiyat: 30,00 TL 21,00 TL

Fiyat: 22,00 TL 15,40 TL

JUAN ALMEIDA BOSQUE

Feliks Dzerjinski

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...

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...

Fiyat: 25,00 TL 12,50 TL

Fiyat: 35,00 TL 24,50 TL

1917'ye Girerken

Devrime Doğru

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...

"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...

Fiyat: 35,00 TL 24,50 TL

Fiyat: 50,00 TL 35,00 TL

Uluslar Miti ve Avrupa
Kimliği

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.

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.

"Yüz yıl önceydi. Köprülerde Kızıl
Muhafızlar mevzilenmişti. Şehrin her
yanından silahlı işçiler, devrimci
askerler ve bahriyeliler Smolni...
Fiyat: 20,00 TL 14,00 TL

Bu sözde bilim...
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Fiyat: 25,00 TL 17,50 TL

Büyük Savaşın Hafıza
Mekânları

Kıbrıs: Taksim mi
Federalleşme mi?

Büyük Savaşın doğu ve batı cepheleri,
Gelibolu ve Alsace Lorraine hafıza
mekânları. Her iki örneğin tarihsel,
kültürel, özgül koşullarından doğan
farklılıkları var.

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.

En büyük benzerlikler milliyetçilik
alanında ortaya çıkıyor. Savaş sonrası
1920’ler, yeni bir...

Adadaki iki taraf arasında yıllardır
devam...

Fiyat: 30,00 TL 21,00 TL

Fiyat: 22,00 TL 15,40 TL

Churchill ve Bomba

Her Zaman Tetikte

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...

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...

Fiyat: 25,00 TL 12,50 TL

Fiyat: 25,00 TL 12,50 TL

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...
Fiyat: 22,00 TL 15,40 TL
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Edebiyat

Atadam

Suda Halkalar Vardı

Tarih öncesi bir atadamın “yeniden
doğuşun baharına” yaptığı bir
yolculuk...
Önce kaçakçılara, sonra gerillalara ve
nihayet yakalandıktan sonra “itirafçı”
olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’ne
çalışmış “Reşo” isimli, mayın bulma
yeteneğine sahip bir katırın...

“Hayatın pınarı boşandı
dizginlerinden. Kaynağında fokurdadı
gürültüyle... Dağların bağrına
gömülenler dile geldi. Mamak
kışlasında evi yıkılan bir at şahlandı,
Toroslara kadar koştu. Vakitler
arasında fecri bildi, kendine sırdaş
eyledi. Bir Türkmen beyinin yanına...

Fiyat: 38,00 TL 26,60 TL

Fiyat: 35,00 TL 24,50 TL

Düş Değil

Değişim

Taksim Meydanı'nda imza masasının
ziyaretçisi bir tartıcı çocuk, plazalarla
çevrili yaşamla uyumsuz bir beyaz
yakalı, sepetinde kalanları
eylemcilere veren bir limon satıcısı,
mücadelenin estetiğinin arayışında
birbirlerine sevdalarını keşfeden iki
genç insan, Ankara...

-Gerçek Bir Hayat Hikâyesi “İnsan tuhaf bir varlıktı. Zamana ve
ortama göre bazen bir serçe kadar
ürkek ve mecalsiz, bazen de hırçın
bir dağ gibi sert ve baş eğmez
oluyordu. Bazen ölümden köşe
bucak kaçardı, bazen de ölümü
rahat bir yolculuğa...

Fiyat: 20,00 TL 14,00 TL

Fiyat: 25,00 TL 17,50 TL

Çocuk, Buğu, Bir de Biz

Sınıfın Camından

"Buhar inkılâptır. Buğu inkılâbın
öksüz çocuğu. Buhar korkutucu bir
gücün ortalığa çıkmasıdır. Buğu, ince
bir tabakanın soğuk yüzeylere
tutunması. Buğu, hep buharı özler,
onun çelimsiz parçası olarak yolunu
kesiştirir.
"Cümle libastan soyunmuş, üryan,
zâmirin...

Bulanmışsa sular /
göz gözü görmüyorsa tozdan
dumandan /
Sınıf 'ın camından bak /
Bak, her şey ne kadar berrak /
Fiyat: 20,00 TL 10,00 TL

Fiyat: 25,00 TL 17,50 TL
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Sovyet Öyküleri 4

Işıklıdır Sözlerimiz

Sovyet Öyküleri serimizin dördüncü
kitabında; Sovyetler Birliği kahramanı
deneme pilotu Aleksey Perelyot’un
hüzünlü öyküsü ilk sırada. Savaş
yıllarındaki kahramanlıklarından
sonra hayatta kalmış, ancak 1953
yılında çıktığı Tupolev Tu-95 deneme
uçuşunda, uçağın...

Mesut Odman’ın şiir yayımlama
alışkanlığı, bir bakıma, Ergin
Günçe’nin altmışlı yılların sonlarına
doğru fakülte kantininde onlara
anlattığına benzer. ODTÜ’de iktisat
hocası, aynı zamanda Sosyalist Fikir
Kulübü üyesi olan ve 1983’te bir uçak
kazasında...

Fiyat: 20,00 TL 10,00 TL

Fiyat: 40,00 TL 28,00 TL

Sovyet Öyküleri 3

Açılın Kapılar

Sovyet Öyküleri serimizin üçüncüsü
olan bu kitap; İrakli Andronikov’dan
“Portre” ve Aleksander
Tvardovski’den “Sobacılar” olmak
üzere iki kısa öyküden oluşuyor.

Almanya'da yaşayan ya da yaşamak
zorunda kalan bir grup politik
insanın; aşktan cinselliğe, siyasetten
Almanya'ya, siyasi mücadele adına
yapılan çalışmalardan, göç olgusuna
kadar kendileri ve toplumla ilgili her
türlü konuyu tartıştıkları bir
roman Açılın Kapılar. Bir...

İrakli Andronikov’un Portre isimli
öyküsü, Rus yazar ve şair
Lermontov’un hayatının ve...

Fiyat: 25,00 TL 12,50 TL

Fiyat: 20,00 TL 14,00 TL

Karanlık Kıvamı

Bir Kaçak Kölenin
Biyografisi

Güce tapınan “sanat”, sistemin
çarkları içinde yok oldu, yine
olacaktır.
Oysa değiştirme mücadelesinin
içinde bir nefer, aşkın ve hayatın
senfonisi olan sanat yarına kalandır.
Elinizde tuttuğunuz kitabın içinde bir
üçleme var.
Tam da bu değiştirme
mücadelesine...

Çağdaş Küba edebiyatının en önemli
yazarları arasında yer alan Miguel
Barnet, 1963’te okuduğu bazı
makalelerden etkilendi ve Küba
Bağımsızlık Savaşı’na katılmış olan ve
o dönemde 103 yaşında olan eski
köle Esteban Montejo ile görüşmeler
yaptı. Bu çalışmanın...
Fiyat: 30,00 TL 15,00 TL

Fiyat: 18,00 TL 10,00 TL

Mücadeleler ve Yaşamlar
“2002’nin sonlarında, Manuel
Tiago’nun yazdığı Os Correcios
başlıklı, öykülerden meydana gelen
cilt basıldığında, bunun artık son
öykü olması niyetindeydim.
“Ancak, kurgulayıp yazmak önüne
geçilemez bir gereksinimdir. Ben de
bu yüzden geleceğe dönük
herhangi...
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Fiyat: 15,00 TL 7,50 TL
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Gelenek

Gelenek 153

Gelenek 152

DÜNYANIN DÜZENİ : PATİNAJ MI,
TEMAŞA MI?

2020'Yİ DEVRİME BAĞLAMAK

Atlantik'in öte tarafındaki komedi
Erdoğan'ın trajedisi olur mu? ......
Kemal Okuyan
Sosyal demokrasiden nasıl
kurtuluruz? ..... Anıl Çınar
Kitle ikna silahları I : Kissinger'dan
korona günlerine ..... Tolga Binbay
Söyleşi:...

Stratejik Bir Muhasebeye Giriş .......
Kemal Okuyan
Sahte Umutlar Üzerine ..... Anıl Çınar
Zor Zamanlar Üzerine ..... Ekin
Sönmez
Sakin Ol Champ! Pandemide
Sermaye Sınıfının Halleri ..... Endam
Köybaşı
İnsanlığın Başındaki İki Mikrop...

Fiyat: 15,00 TL

Fiyat: 15,00 TL

Gelenek 151

Gelenek 149

ENGELS'İN VE DEVRİMİN GERİ
DÖNÜŞÜ

LENİN 150 YAŞINDA
100. Yaşında devrimin peşindeki parti
..... Kemal Okuyan
Ne Yapmalı: Lenin'in kopuşu,
Leninizm'in kuruluşu ..... Aydemir
Güler
Ekim'e doğru ve Ekim'den sonra:
Lenin ve barış ..... Murat Akad
Devrimin Gölgesinde üzerine: Ekim
Devrimi sonrası...

Engels: İlk yoldaş ..... Yiğit Günay
"Engels'in Marksizmi" diye bir şey mi
var? ..... Anıl Çınar
Engels'e saldırmanın kaynağındaki
"ayakları yerden kesme arzusu" .....
Nevzat Evrim Önal
Engels'in tasaları ya da das problem...
Fiyat: 15,00 TL

Fiyat: 15,00 TL
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İndirilebilir

Emek Yıllığı 2015

Emek Yıllığı 2014

İşçi sınıfı, 2015’te önce metal
sektöründe grev ardından da metal
fabrikalarında dalga dalga yayılan
eylemliliklerle başını kaldırdı. Ülkenin
ciddi bir siyasi krize savrulduğu
dönemde bu eylemlilikler bir işaret
fişeği niteliğindeydi. İşçi sınıfı, adeta
“ben de...

Soma gibi büyük bir facianın
yaşandığı 2014 yılı, ülkemizde emeksermaye çelişkisinin en saf ve
acımasız şekliyle görünür hale geldiği
bir yıl oldu. Emekçileri baskılayan
cendere giderek sıkıldı, işçiler çaresiz
ve umutsuz bırakılmaya çalışıldı. Öte
yandan bu...

Fiyat: 0,00 TL

Fiyat: 0,00 TL

Emek Yıllığı 2013
2013 yılı, Gezi Parkı eylemleriyle
başlayan; ardından tüm ülkeye
yayılarak Haziran Direnişi’ne dönüşen
tarihi isyana tanıklık etti. Yeni bir
Türkiye’nin müjdecisi olan
bu kalkışma, aynı zamanda, AKP’li
yıllarda başta emekçilere dönük
saldırılara, yağma ve...
Fiyat: 0,00 TL

Sayfa: 13

Yazılamaya devam ediyoruz...

Marksist Kitaplık

Emperyalizm

Komünist Manifesto

Lenin'in, Emperyalizm isimli eserini
yazmasının üzerinden 100 yıldan
fazla zaman geçti. Kendisinin
ifadesiyle, kitabın ana amacı,
“burjuvazinin tartışılmaz
istatistiklerinin verilerini ve tüm
ülkelerin burjuva bilim insanlarının
itiraflarını temel alarak, uluslararası...

Yazılama Yayınevi olarak
yayımladığımız yüzüncü kitabımızı
okurlarımızla buluşturmanın
gururunu yaşıyoruz. Komünist
Manifesto Almanca aslından Doğan
Görsev tarafından yayıma hazırlandı.
“Bu yapıtta, yeni bir dünya görüşü,
toplumsal yaşamı da kucaklayan...

Fiyat: 22,00 TL 15,40 TL

Fiyat: 12,00 TL 8,40 TL

Karl Marx

Ne Yapmalı?

“Bilim insanı Marx’la siyasetçi Marx’ı
ele almamalı ya da bu konuda en çok
geçerken birkaç söz etmeliyim. Bilim
insanı veya siyasetçi Marx, herkesin
gayet iyi bildiği bir resim; ben,
tanıdığım Marx’ın insanlığını
anlatmaya çalışmalıyım.”

1902 tarihli bu kitabın ana temalarını
Lenin, "politik ajitasyonumuzun
niteliği ile genel içeriği, örgütlenmeye
ilişkin görevlerimiz, aynı anda ve pek
çok ayrı noktadan başlayarak, Rusya
çapında bir savaşçı örgütün
kurulması planı" şeklinde sıralıyor. Bu
temalar...

Wilhelm Liebknecht,...

Fiyat: 22,00 TL 15,40 TL

Fiyat: 25,00 TL 17,50 TL

Sayfa: 14

Yazılamaya devam ediyoruz...

Öykü

Düş Değil

Çocuk, Buğu, Bir de Biz

Taksim Meydanı'nda imza masasının
ziyaretçisi bir tartıcı çocuk, plazalarla
çevrili yaşamla uyumsuz bir beyaz
yakalı, sepetinde kalanları
eylemcilere veren bir limon satıcısı,
mücadelenin estetiğinin arayışında
birbirlerine sevdalarını keşfeden iki
genç insan, Ankara...

"Buhar inkılâptır. Buğu inkılâbın
öksüz çocuğu. Buhar korkutucu bir
gücün ortalığa çıkmasıdır. Buğu, ince
bir tabakanın soğuk yüzeylere
tutunması. Buğu, hep buharı özler,
onun çelimsiz parçası olarak yolunu
kesiştirir.
"Cümle libastan soyunmuş, üryan,
zâmirin...

Fiyat: 20,00 TL 14,00 TL

Fiyat: 25,00 TL 17,50 TL

Sayfa: 15

Yazılamaya devam ediyoruz...

Parti Kitaplığı

Parti Tarihi-2.Kitap

Parti Tarihi-1.Kitap

Türkiye Komünist Partisi'nin tarihine,
tamamlandığında dört cildi
dolduracak olan Parti Tarihi'nin ikinci
kitabıyla devam ediyoruz. Artık yeni
Türkiye'nin kuruluşu tamamlanmıştır.
TKP oturmakta olan düzene karşı
yürüttüğü mücadeleyi tutarlı bir
strateji olarak...

Türkiye Komünist Partisi’nin
kuruluşunun üzerinden 100 yılı aşkın
bir süre geçti. Türkiye’de komünist
hareketin, bir siyasi akım olarak
sosyalizmin ve işçi hareketinin kökleri
bu 100 yılın da öncesine dayanıyor.
Türkiye Komünist Partisi’nin
bünyesinde kurulan Parti...

Fiyat: 60,00 TL 42,00 TL

Fiyat: 50,00 TL 35,00 TL

Sayfa: 16

Yazılamaya devam ediyoruz...

Set

Madde Diyalektik ve
Toplum 2'li Set
İki Cilt Bir Arada...
Madde, Diyalektik ve Toplum Cilt-II
ve Cilt-III şimdi avantajlı fiyatıyla
satışta!
Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin
(BAA) sadece bilimi savunmak üzere
değil, sermaye sınıfının biriktirdiği
bütün metafizik, idealist
çarpıtmalara...
Fiyat: 260,00 TL 150,00 TL

Sayfa: 17

Yazılamaya devam ediyoruz...

Teorik Bakış

Sosyalist Mücadelede
Kadınlar

Sosyalist Planlamanın
Sorunları

Büyük Ekim Devrimi’ne katılan
kadınlar; kimdi onlar? İzole bireyler
mi? Hayır, onlar çok kalabalıktılar;
Kızıl Bayrak ve Sovyetler sloganı
arkasında işçi ve köylülerle yan yana
yürüyen on binlerce, yüz binlerce
isimsiz kadın kahraman, çarlık
teokrasisinin...

Sosyalist planlamanın,
“yeryüzünü ve insanı yeniden inşa
sanatı” olarak komünizmin en kritik
halkalarından bir tanesi olduğu
söylenebilir. O hâlde bu “somut
ütopyanın” tartışılmasının içinden
geçtiğimiz karanlık dönemde gerçek
umudun yeşermesine, yeni bir...

Fiyat: 38,00 TL 26,60 TL

Fiyat: 58,00 TL 40,60 TL

Tarihsel Gelişimi
İçerisinde Marx'ın
Düşüncesi

Hegemonya Bunalımı ve
Çin
“ İçinde yaşadığımız dünyada insanın
akıl sağlığını koruması çok zor.
Herkes gibi ben de zorlanıyor, aklımı
başıma toplayabildiğim zamanlarda
ve aklıma güç vermek için yazıyorum.
Yazmak, burnumun ucundan ötesini
görmemi, ağır ağır dönen ve her
defasında...

“Marksizm, tarih üstü olduğunu iddia
eden bir doktrin değil, hareket
halindeki tarihe nasıl devrimci
biçimde müdahale edilebileceğinin
bilimidir. Yani Marx'ın eserleri daima
“kafada sorularla” okunmalı; güncel,
somut sorunlara devrimci yanıtlar
üretmenin aracı olmalıdır. Bu...

Fiyat: 50,00 TL 35,00 TL

Fiyat: 45,00 TL 31,50 TL

Marx ve Jakobenler

Rus Devrimi

Marx ve Jakobenler, Büyük Fransız
Devrimi’nin Jakoben kesitine Marx’ın
bakışını tüm yönleriyle ortaya
koymayı amaçlamakta ve buradaki
bütünlüğün yakalanabilmesi için bir
yöntem önermektedir.
Yazara göre, Marx’ın Jakobenlik
yaklaşımında belirli sınırları olan...

150. yaşında Rosa Luxemburg’a
Armağan!
“Berlin’de düzen hüküm sürüyor! Sizi
budala zaptiyeler! Kum üzerine
kurulu sizin “düzeniniz.” Devrim daha
yarın olmadan; “zincir şakırtıları
içinde yine doğrulacaktır!” ve sizleri
dehşet içinde bırakıp, trampet...

Fiyat: 50,00 TL 35,00 TL

Fiyat: 22,00 TL 15,40 TL

Sayfa: 18

Yazılamaya devam ediyoruz...

Under the Shadow of the
Revolution: Berlin,
Warsaw, Ankara 1920

Stalin'i Anlamak
Çözülüşün ekonomik nedenlere
dayandığı iddialarını artık tamamen
bir kenara atmak gerekiyor.
Sovyetler'de karşıdevrim, ideolojik
mücadelede geriye çekilme ve
siyasetsizlik sayesinde boy atmış ve
sonuca ulaşmıştır. Ekonomideki
tıkanmanın da kaynağında bu...

Why didn’t revolutions in other
countries follow the socialist
revolution that took place in Russia in
1917? Why didn’t humanity use the
great opportunity of the 1920’s to get
rid of capitalism eternally?

Fiyat: 32,00 TL 22,40 TL

In order to come up with the answer
to this question, we are going to the
three...
Fiyat: 40,00 TL 28,00 TL

Bilmiyorlar, Ama
Yapıyorlar

Devrimin Gölgesinde
1917’de Rusya’da gerçekleşen
sosyalist devrim, neden başka
ülkelerde tekrarlanmadı? Neden
insanlık 1920’lerde eline geçirdiği
büyük fırsatı, kapitalizmden nihai
olarak kurtulma fırsatını
değerlendiremedi?

Beyaz yakalı kimdir? Ne yer, ne içer,
nasıl yaşar? İşçi midir, değil midir?
Hep var mıydı, yoksa "yeni" bir tür
müdür? Türkiye'de var mıdır? Eğer
varsa, neye benzer? Dertleri,
korkuları, çelişkileri nelerdir ve
bunlardan nasıl kaçar? İstekleri,
arzuları, hedefleri...

Bu sorunun yanıtına ulaşmak için,
devrimin gölgesinin...

Fiyat: 35,00 TL 24,50 TL

Fiyat: 35,00 TL 24,50 TL

"Ne Yapmalı"cılar Kitabı

Kapitalizmde Sınıf

Leninizm'in Marksizm'e katkıları
içerisinde kimileri için en önemli
değer "öncülük teorisi". Elinizdeki
kitap, "işçi sınıfı partisi" üzerine
Marksizm'in bugüne kadarki
birikimini cesur ve özgün bir biçimde
ele alıyor. On yıllardır Marksist
kuramcılar arasındaki...

Global haritanın sınıf dışı milliyetçidinci güçler tarafından belirlendiği ve
sınıfın değişik siyasi, teknik
gerekçelerle neredeyse tümüyle
gözden düştüğü günümüz
koşullarında, her şeye rağmen biz
hâlâ sınıfın varlığından ve toplumsal
ilişkileri...

Fiyat: 40,00 TL 28,00 TL

Fiyat: 28,00 TL 19,60 TL

Sayfa: 19

Yazılamaya devam ediyoruz...

Sovyetler Birliği'nin
Çözülüşü Üzerine AntiTezler

Sağlığın Politik Ekonomisi
Sosyalizmin bir sistem olarak
örgütlendiği ve eşitlikçi ütopyanın
pek çok örneğini bütün dünyanın
gözleri önüne serdiği, kapitalist
ülkelerde işçi sınıfının sosyalizm
hedefi yönünde yenilgiye uğradığı,
savaş koşullarının savaş dışında her
şeye razı olmak...

Sovyetler Birliği kimilerinin iddia ettiği
gibi dış düşmanlar tarafından
çökertilmedi. Ama Sovyetler Birliği,
birçok kişinin düşündüğü gibi, kendi
kendine de yıkılmadı. Sovyetler Birliği,
kapitalizmle giriştiği zorlu
mücadelede yenildi. Bu mücadelenin
tarafları vardı,...

Fiyat: 50,00 TL 35,00 TL

Fiyat: 25,00 TL 17,50 TL

Marksizm, Sınıf Bilinci,
Siyaset

Tarihte Bireyin Rolü
Üzerine

Marksizm açısından sınıf bilinci,
sınıfın toplumsal mücadele içinde
ortaya çıkan, gelişen ve en
nihayetinde kendi siyasi hedefine,
toplumsal kurtuluş yoluna bağlanan
bilişsel ve pratik var oluş halidir.
Proletarya için bütün bunlar
sosyalizm doğrultusunda anlam
kazanır....

Tarihte Bireyin Rolü Üzerine, tarihi
rollerini arayanlar için yazılmış bir
makaledir. Devrimciler için
yazılmıştır. Makalenin her cümlesinde
mutlak bir doğruluk, hedefini hep on
ikiden vuran bir kesinlik ya da insanın
başını döndüren felsefi bir derinlik
yoktur belki, ama...
Fiyat: 20,00 TL 14,00 TL

Fiyat: 40,00 TL 28,00 TL

Kapital'i Topraktan
Çıkaranlar

Esnek Üretim Derin
Sömürü

“Anlatılan senin hikâyendir”... Marx,
Kapital’in birinci baskısına yazdığı
önsözde, okuyucusuna böyle
seslenmişti. Elinizdeki kitapta ise
Serpil Güvenç, yazarının
doğumundan 200,
yayımlanmasından 151 yıl sonra
Kapital’in öyküsünü anlatıyor:
1867’de...

Her şeyin esnediğinden söz ediliyor.
Teknoloji, fabrikalar, istihdam
biçimleri, yönetim anlayışı...
Esnemenin, üretkenliği artırmanın
yanı sıra, işçilerin becerilileşmesine,
entelektüel yeteneklerinin
gelişmesine de yaradığı, bütün
bunların da sınıfsal çatışmaları...
Fiyat: 40,00 TL 28,00 TL

Fiyat: 30,00 TL 21,00 TL

Sayfa: 20

Yazılamaya devam ediyoruz...

İncelemeler

Marksist Leninist Felsefe

Çalışkan bir akademisyen, üretken bir
Marksist ve daha önemlisi inatçı bir
komünist olan Georg Fülberth, bu
kitapta toplanan makalelerinde bizi
20. yüzyılda bir tarih yolculuğuna
çıkarıyor.

Marksist-Leninist felsefe; tarihsel
misyonu, insanın insan tarafından
sömürülmesini ortadan kaldırmak ve
sınıfsız komünist bir toplumu inşa
etmek ve böylece. her bireyin çok
yönlü gelişimini, maddi ve kültürel
gereksinimlerinin tam olarak
karşılanmasını garanti altına...

Bu yolculukta, Almanya'da sınıf
savaşımından Nazi iktidarına uzanan
surece, Soğuk...

Fiyat: 50,00 TL 35,00 TL

Fiyat: 30,00 TL 21,00 TL

Sayfa: 21

Yazılamaya devam ediyoruz...

Türkiye Yazıları

Kapkara Tahta

Köle, Kul, Amele

Son yıllarda yaşananlarla birlikte
eğitim kamusal niteliği yok edilerek
piyasalaştırılıp özelleştirildiğinde,
öğrencilerin, öğretmenlerin ve
velilerin nelerle karşılaşabileceği tüm
toplum için daha net görünüyor.
Bilimsel ve laik eğitimden uzaklaşmak
çocuklarımızı...

İstanbul şehri, şehri İstanbul...
İmparatorlukların başkenti olmuş,
dünyanın en eski şehirlerinden biri...
Roma'yı, Osmanlı'yı, Cumhuriyet'i
görmüş, kavgamızın şehri. Dolayısıyla
yalnızca güzellemelerin değil, uğruna
mücadeleler verdiğimiz emeğin de...
Fiyat: 50,00 TL 35,00 TL

Fiyat: 52,00 TL 36,40 TL

AKP'li Yıllarda Sağlık

Yazarlar Çağı

AKP sağlıkta başarısız. AKP'nin
sağlıktaki performansı açık ara
negatif. AKP Türkiyesi'nde sağlık
düzeyi, eşit miktarda kişi başı gelire
sahip diğer kapitalist ülkelerin çok
gerisinde. AKP Türkiyesi'nde sağlık
Avrupa ve OECD ile
karşılaştırılamayacak kadar kötü....

Elinizdeki kitap 1960 ile 1980 yılları
arasında kültürel etkinliklerin bir
parçası olarak tarif edilen dönemin
edebi faaliyetlerinin artan
görünürlüğünü ortaya koymayı
hedefliyor. Bu çalışmada bu iki on yıl
boyunca edebi etkinliklerin, edebi
üretimin, edebi dünyanın...

Fiyat: 40,00 TL 20,00 TL

Fiyat: 30,00 TL 21,00 TL

Türkiye'de Laiklik ve Sol

Türkiye Solunun
Yurtseverlik Sınavı

Solun dine bakışı ateizme
indirgenebilir mi? Sol siyaset dine
nasıl yaklaşmalı? Sol ile
Müslümanlığın arasında uzlaşmaz bir
çelişki mi var?

“Ayakları yerden kesilip emperyal
özlemlerle yanıp tutuşan bir siyasi
iktidar da, işbirlikçiliği kafasını dahi
kaldıramayacak kadar genetik bir
sorun haline gelen, korkak bir devlet
de aynı yurtsever duruşu gerektirir:
Ülkelerarası eşitsizliklere tahammül
edemeyiz; insanlık...

Laik bir ülkede devlet din işlerinde
nerede durur, din ile devlet işlerinin
birbirinden ayrılması mümkün
müdür? Cumhuriyet,...

Fiyat: 25,00 TL 17,50 TL

Fiyat: 35,00 TL 24,50 TL

Sayfa: 22

Yazılamaya devam ediyoruz...

Anadolu Alevîliği Bâtinîlik

Ülkemin Kaçan Gönenci

Bâtınîlik, bin yıllık sosyalizan bir yol
izleyerek, Anadolu'da kendini bulmuş
"akıl" ve "insan sevgisi" üstüne
kurulmuştur.

Bu kitapta, iktisatçı Dr. Osman Sarı,
Türkiye'nin ekonomik gelişimini farklı
bir bakış açısı ile ele alıyor. Bu
gelişimin döngülerle ilerlediğini
açıklayan yazar, iktisadi süreçlerin
bazı toplumları gönenç toplumu
haline getirirken, bazılarını
batakhaneye çevirdiğini...

Bu nedenle İslâm ve egemen
sınıf, Bâtınîlik ve Alevîlikten
hoşlanmamıştır; "katlî vâciptir!"
buyruğu, bin yıldır gündemdedir.
Fanatizm,...

Fiyat: 20,00 TL 10,00 TL

Fiyat: 30,00 TL 21,00 TL

Projecilik ve Neoliberal
Çıkmaz

Solabakan -Portreler
Portre çizmek öznel bir iştir. Ama
öznellik, pek de kötü bir şey değildir.
Nasıl çizdiğinize bakar. Marksist
yöntemin en büyük katkısı, en büyük
ayrıcalığı özneyi, bir uçta maddi
koşullar tarafından dümdüz
belirlenen bir acizlik, karşı uçtaysa
aynı maddi...

Bu Kitap, neoliberal politikaların
Türkiye'deki uygulamalarının kadınlar
açısından sonuçlarına odaklanıyor.
Bunu yaparken, son yıllarda
yoğunlaşan, kadınlara yönelik proje
ve uygulamaların amaçları ve hayata
geçirilme süreçlerini irdeleyerek,
neoliberal-muhafazakâr...

Fiyat: 30,00 TL 21,00 TL

Fiyat: 35,00 TL 24,50 TL

Clinton Yazışmalarında
AKP'nin Kirli Savaşları

Eve Tarixê Ho Teri
Amaene

ABD emperyalizminin son dönemdeki
dış politikasının bazı ayrıntıları, Hillary
Clinton'ın e-posta yazışmalarının
açığa çıkarılması ile birlikte ortaya
saçılmış oldu. Bu e-postalarda,
ABD'nin bir döneme ilişkin
"gayrıresmi" bakışına dair çok değerli
bilgiler var....

Na kıtavo ke deste to dero, tey gıran
meseley, edebiat, tarıx, zagon este.
Kıtav eve Zazakiyo, nu zon ra onci
vanê Zonê Ma, Kırmancki u Dımılki.
Zazaki werte Anatolia de, zone de zaf
khano, jüyo. Ez na zu moa ho ra
mısune, vırenu jê mı na zon de
biyene pil, seveta politika...

Fiyat: 25,00 TL 17,50 TL

Fiyat: 17,00 TL 11,90 TL

Sayfa: 23

Yazılamaya devam ediyoruz...

Yaşamın İçinden

Yaşamak ve Ölmek
Üstüne

Mahmut Dikerdem Eserler

Yaşamı boyunca üretken bir aydın
olan Yusuf Ziya Bahadınlı, sosyalizme
bağlılığından hiç ödün vermedi. Bir
sanatçının sosyalizmle ilişkisini şu
sözlerle ifade ediyor:

Türkiye tarihinin önemli
aydınlarından biri olan Mahmut
Dikerdem’in yapıtlarının tamamına
yakını, ilk kez bir kitapta bir araya
geliyor. Yıllarca diplomat olarak çeşitli
ülkelerde görev yapan Dikerdem,
Marksist bir aydın olarak Türkiye’deki
siyasi mücadelede de öne...

"Bir sosyalist için kılavuz, bilimsel
sosyalizmdir. Onu iyi kavrayan, iyi
özümleyen yolunu er geç...

Fiyat: 75,00 TL 52,50 TL

Fiyat: 25,00 TL 12,00 TL

Karanlığın Katlettiği Bir
Bilim İnsanı: Necdet
Bulut
"İster adsız bir bilim emekçisi isterse
büyük keşiflere, gelişmelere yön
veren ünlü bir kişi olsun, gerçek bilim
adamı, 'Ben bana sunulan bilimsel
sorunlara eğilirim, onların çözümüyle
ilgilenirim. Bu çalışmaların
sonuçlarının nasıl kullanılacağı beni
ilgilendirmez'...
Fiyat: 50,00 TL 25,00 TL

Sayfa: 24

