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: 1
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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: 2
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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: 3
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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: 4

