2018 / Yazılamaya devam ediyoruz...

Teorik Bakış

Marksizm, Sınıf Bilinci, Siyaset
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. Dolayısıyla Marksizm’de sınıf bilinci
konusu sınıfların, kapitalist üretim ilişkileri içinde birbirlerine karşı
konumlanışlarında tezahür eden, birbirleriyle ilişkilenme biçimidir. Marksizm
sınıf bilinci olgusunu başlı başına bir inceleme alanı olarak değil ama, işte bu
mücadele sürecine içkinleşmiş bir olgu olarak tanımlar. Marksizm’de sınıf
bilinci, sınıfların karşılıklı ilişki halinde söz konusu edildikleri her tasvirin
içeriğine sinmiş en önemli gerçekliklerden birisidir.
Sınıflar mücadele halinde gerçeklik kazanırlar ve bu mücadelede sınıflar o ya
da bu derecede bir bilince sahiptirler. Toplumsal devrimler sınıf bilinciyle
donanmış sınıflar arasındaki çatışmaların sonucunda ortaya çıkan ve mülkiyet
ilişkilerindeki değişimle tanımlı köklü altüst oluşlardır. Bu haliyle sınıf bilinci,
sınıfı toplumsal devrime bağlayan dinamik bir olgudur.
Fiyat: 30,00 TL 21,00 TL

Tarihte Bireyin Rolü Üzerine
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 yazının bütününde devrimci bir arayış vardır. Plehanov,
bu müthiş polemiği boyunca, ihtilalci bireyi arar.

Fiyat: 15,00 TL 10,50 TL
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Kapital'i Topraktan Çıkaranlar
“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 Almanya’da
başlayan yolculuğun izini süren Güvenç, Marx’ın başyapıtının nasıl yazıldığı,
nasıl yayımlandığı, farklı ülkelere nasıl ulaştığı ve bu ülkelerin halklarının
dillerine hangi zorluklarla tercüme edildiğini anlatıyor ve kendi tanıklıklarını da
aktararak, bu yolculuğun Türkiye ayağına özel bir önem veriyor.
Fiyat: 24,00 TL 16,80 TL

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 vardır.
Stalin'in sorumluluğu ise daha çok tartışılacaktır.
Kendi payıma, her şeye rağmen, bu büyük ihtilalciyi Sovyet toplumunu
1920'lerden 53'e kadar bütün önemli dönemeçlerden başarıyla çıkaran bir
partinin lideri olarak görüyorum. 1953'te öldüğünde, Sovyetler Birliği 36 yıllık
muzaffer mirası arkasına alan, uluslararası devrimci hareketin en önemli
kazanımı olarak yeni görevlere açılmayı bekleyen büyük bir ülkeydi. Ve Stalin'li
Sovyetler Birliği, kaderi yıkılmak olan bir ülke değildi!
Bu nedenle Yosif Visaryanoviç, hâlâ "son kadehlerin şerefine kalktığı bir lider"
olmayı beceriyor...
Fiyat: 22,00 TL 15,40 TL
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Esnek Üretim Derin Sömürü
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 ortadan kaldırdığı, uyuma dayalı yeni tür
toplumsal ilişkilerin zeminini hazırladığı ileri sürülüyor.
Oysa esnemenin temel amacı kâr oranlarını artırmak, sömürüyü
derinleştirmektir. Kapitalizm aslına dönüyor, vahşileşiyor, toplumsal
yüklerinden arınıyor. Esnek istihdam ve yönetim biçimlerinin ise bununla
ilişkili, ama bunun dışında bir amacı daha bulunuyor: İşçileri, kapitalist
işletmelerin hedefleriyle, burjuvazinin sınıf çıkarlarıyla uyumlu hale getirmek.
Toplam kalite yönetimi, insan kaynakları yönetimi, kalite çemberleri gibi
stratejiler bunu amaçlıyor. Bu kitapta bu konular ayrıntılı biçimde inceleniyor;
kapitalist ülkelerin yöneldikleri ve sömürüyü derinleştirmek amacını taşıyan
yeni stratejiler güncel verilerle somutlanıyor.
Fiyat: 30,00 TL 21,00 TL

Marx'ın Marksizmi
Marx, toplumsal ilişkilerin üstüne serilen gizemli örtüyü kaldırırken bir aynanın
sırrını dökercesine, kapitalist sistemi ifşa ediyor, etrafındaki sihirden
arındırıyordu.
Hakkında bugüne kadar hemen herkesin konuştuğu bu sakallı adamın niyeti
ne büyü bozmak ne de mitoloji ve edebiyat göndermeli süslü sözler etmekti.
Marx, insanı tarih karşısında güçlü kılacak devrimci bir eleştiri yapıyor, devrimi
arayan bir tarih görüşü kuruyordu. Ortaya çıkan, teoriyle eylemin eşsiz bir
birlikteliğiydi.
Bu kitap marksizmi Marx’a sadık kalarak anlatıyor. Yaşamdaki mutluluk
kaynağını “mücadele” olarak niteleyen ve işçi sınıfı için yazan kurucusunun
izinde, marksizmi daha çok insana götürmeyi, insanla çoğaltmayı amaçlıyor.
Fiyat: 22,00 TL 15,40 TL
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Bilmiyorlar, Ama Yapıyorlar
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 nelerdir ve bunların peşinden niye koşar?
Hayatının bir amacı var mıdır? Peki ya anlamı?
Nevzat Evrim Önal'ın elinizde tuttuğunuz ikinci kitabı Bilmiyorlar, Ama
Yapıyorlar, dünden bugüne, dünyadan Türkiye'ye, Katip Bartleby'den Gregor
Samsa'ya her gün ofisleri, plazaları dolduran kentli, eğitimli düşünce
emekçilerinin öyküsünü anlatıyor.
Fiyat: 24,00 TL 16,80 TL

İncelemeler
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.
Bu yolculukta, Almanya'da sınıf savaşımından Nazi iktidarına uzanan surece,
Soğuk Savaş döneminde, başta Almanya olmak üzere, yükseltilen antikomünist histeriye, Soğuk Savaş’ın dünyada ve Almanya'da nasıl
örgütlendiğine ilişkin çok önemli birçok tespiti bulabiliyorsunuz
Fiyat: 24,00 TL 16,80 TL
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Marksist Leninist Felsefe
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 almak olan isçi
sınıfının dünya görüsüdür. Aynı zamanda, gerçekliğin kavranmasının ve
devrimci biçimde yeniden oluşturulmasının genel bir yöntemidir.
Fiyat: 35,00 TL 24,50 TL

Felsefenin Temelleri
Bu kitap, diyalektik ve tarihsel materyalizmin temellerinin sistematik bicimde
sergilenişini sunmaktadır. Felsefi bilginin doğası, dünya görüşünün rolü ve
yöntembilimin amacı tartışmaları ile başlamaktadır. Yazar, teorik ve pratik
malzemenin zenginliğine dayanarak; varlık ile bilinç, madde ile hareket, bilinç
ile faaliyet gibi temel kavramların bütün yönleriyle bir analizini vermekte; adım
adım diyalektiğin ana ilkelerini, yasalarını ve kategorilerini tanımlamakta ve
günümüzdeki küresel sorunların arka planına yönelik toplumsal yaşamın
sosyoekonomik, siyasi ve kültürel veçhelerini belirlemektedir.
Fiyat: 40,00 TL 28,00 TL
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Sosyalizm ve Siyasi Mücadele
Plehanov işçi sınıfının tarihsel rolü ve bağımsız örgütlenmesi vurgusuyla
Marksizm'in Rusya’da birinci perdesini açtı. Ancak bu perdenin esin kaynağı, II.
Enternasyonalciliğin kimi izlerini taşıyordu. Plehanov’un hazırlıklarının hızla
tamamlanmasını önerdiği yeni işçi sınıfı partisi, Rusya’nın devrimci Bolşevik
partisinden farklıdır. Ama bilinmelidir ki, ikincinin ve dolayısıyla Rusya’nın
tarihsel bir devrimci müdahaleye sahne olabilmesi için, önce bu adımın
atılması gerekirdi. Sosyalizm ve Siyasi Mücadele, Ne Yapmalı’nın öncülüdür ve
elbette Ne Yapmalı tarafından aşılmıştır.
Fiyat: 18,00 TL 12,60 TL

Kapitalizmde Sınıf
Global haritanın sınıf dışı milliyetçi-dinci 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 belirlemedeki (en azından) potansiyel üstün konumundan
söz ediyoruz.
Neden böyle? Son kriz koşullarında sınıfın yeniden, nasıl, karşı görüşlere sahip
olanlar da dâhil, herkesin gündemine oturmaya başladığını gösteren veriler,
sınıfı toplumsal bir gerçeklik olarak apaçık saptıyor.
Fiyat: 20,00 TL 14,00 TL
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Sovyetler Birliği'nin Çözülüşü Üzerine Anti-Tezler
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, bu mücadelenin kuralları vardı. Onlar
yok sayılarak Sovyetler Birliği'nde sosyalizmin çözülüşü kavranamaz.
Bu yaklaşımı temel alan "Anti-Tezler"de, Sovyetler Birliği'nin yıkılmasına neden
olan gelişmelere ilişkin şu ana kadar ileri sürülen birçok tez ele alınıp,
sorgulanıyor.
Fiyat: 20,00 TL 14,00 TL

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 psikolojisini yarattığı, buna karşılık toplumsal
beklentilerin artıp, kapitalizmin eski sınırları içinde tatmin edilme olanağının
kalmadığı bir tarihsel konjonktürde sosyal refah devleti ortaya çıktı ve
kendisini sağlık, eğitim alanlarında, işçi sınıfını kapitalizme entegre eden
reformlarla somutladı. Sağlık, bu anlamda sınıflar arası “ateşkes”in tüm canlılık
ve versiyonlarıyla yaşandığı bir “anlaşma” alanıdır.
Fiyat: 40,00 TL 28,00 TL
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