2018 / Yazılamaya devam ediyoruz...

Marksist Kitaplık

Emperyalizm
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 ilişkileri bağlamında dünya kapitalist sisteminin
yirminci yüzyılın başındaki ve ilk emperyalist dünya savaşının arifesindeki
tablosunu ortaya koymaktı.” Böylelikle kapitalizmin en üst aşaması
olarak emperyalizmin kapsamlı bir tanımını yapmış oldu. Ortaya çıkan eser,
hâlâ güncelliğini koruyor ve günümüzde de kapitalist sistemin işleyişini
anlamada ışık tutmaya devam ediyor.
Fiyat: 20,00 TL 14,00 TL

Karl Marx
“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.”
Wilhelm Liebknecht, yazdığı bu kısa biyografinin amacını böyle özetliyor.
Alman sosyalist hareketinin önemli önderleri arasında olan Liebknecht,
Marx’la çok yakın çalışmış ve onun yaşamını çok yakından gözlemlemişti. Bu
kitapta bize, Marx’ın yaşamından ilginç bir kesit sunuyor.
Fiyat: 18,00 TL 12,60 TL
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Ne Yapmalı?
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 sınıf mücadeleleri tarihinin her döneminin başat
temalarıydı ve böyle olmaya devam ediyor. Bu kitaptan itibaren tüm devrimci
adımların ilk sorusu olan "Ne yapmalı?" bir teorik çerçeveye sahip hale geldi ve
bu başlangıç dünya tarihinin gördüğü en büyük sıçramanın ilk ateşi oldu.
Günümüzde de soru ve yanıt hala güncel: "Ne Yapmalı?"
Fiyat: 20,00 TL 14,00 TL

Marksist Felsefe Kılavuzu
Bu kitap, Marx, Engels ve Lenin'in çeşitli amaçlarla yazdıkları hemen hemen
bütün eserleri içerisinden, felsefe sorunlarıyla doğrudan ilgili bölümlerinin
seçilip bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş. Tümü okuyucuya bir toplu bakış
olanağı sağlıyor ve yol gösterici olma niteliği taşıyor.
Parçalar, öğrenciye ve genel okuyucuya bir bütün olarak Marksist dünya
görüşünün, ve aynı zamanda mantık, bilgi kuramı, tarih kuramı, ahlâkbilim gibi
felsefenin özel dallarına Marksist yaklaşımın açık bir kavranışını vermek
amacıyla seçilmiştir.
Fiyat: 30,00 TL 21,00 TL
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Komünist Manifesto
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 tutarlı
maddecilik,evrimin en kapsamlı ve en derinlikli bilimi olarak diyalektik, sınıf
mücadelesi ve dünya tarihinde yeni bir toplumun, komünist toplumun
yaratıcısı olarak proletaryaya düşen devrimci rol teorisi dâhiyane bir açıklıkla
ve netlikle sergilenmiştir.”
V. İ. Lenin
Fiyat: 10,00 TL 7,00 TL
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