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Ülkemin Kaçan Gönenci

Projecilik ve Neoliberal
Çıkmaz

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 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: TL 20,00 TL 14,00

Fiyat: TL 26,00 TL 18,20

Solabakan -Portreler

Clinton Yazışmalarında
AKP'nin Kirli Savaşları

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...

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....

Fiyat: TL 24,00 TL 16,80

Fiyat: TL 20,00 TL 14,00

Nâzım'dan Eksik Kalanlar

Eve Tarixê Ho Teri
Amaene

"-nereye?
Nereye? Dönün geri! Size büyük
müjdem var:
Dönün! Pek yakında adalet güneşi
doğacak,
Bütün ezilenler zalimlerden
kurtulacak..
Dönün geri, kış geçti, bahar geliyor,
bahar!.."

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...

1922 tarihli Aydınlık Dergisi'nde
yayınlanan şiir, "Ahmed" isimli şaire
aitti....

Fiyat: TL 15,00 TL 10,50

Fiyat: TL 18,00 TL 12,60
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Diyarbakır'da İşkence

Yazarlar Çağı

Diyarbakır Cezaevi, 12 Eylül
faşizminin en acımasızca kendisini
gösterdiği mekânlardan biri oldu. Bu
nedenle simgesel bir önem kazandı.

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...

Bu kitapta, yer yer çaresizliğin,
aşağılanmanın, baskıların ve
işkencelerin anlatımı var. Ancak
boyun eğmenin değil!

Fiyat: TL 24,00 TL 16,80

Dönemin...
Fiyat: TL 25,00 TL 17,50

Bin Belge

Türkiye'de Laiklik ve Sol

İşkence tezgâhlarından geçenler,
gözaltında kaybedilenler, vurulanlar,
ölenler, acı çekenler… Bu ülkenin
yüzkarasıdır 12 Mart ve 12 Eylül. Ve
tüm dünyanın yüzkarasıdır Şili’de,
Brezilya’da, Arjantin’de yaşananlar.
Unutmayı tercih ettiğimiz kötü
yıllar....

Solun dine bakışı ateizme
indirgenebilir mi? Sol siyaset dine
nasıl yaklaşmalı? Sol ile
Müslümanlığın arasında uzlaşmaz bir
çelişki mi var?
Laik bir ülkede devlet din işlerinde
nerede durur, din ile devlet işlerinin
birbirinden ayrılması mümkün
müdür? Cumhuriyet,...

Fiyat: TL 25,00 TL 17,50

Fiyat: TL 24,00 TL 16,80

Türkiye Solunun
Yurtseverlik Sınavı

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

“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...

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

Fiyat: TL 20,00 TL 14,00

Fiyat: TL 22,00 TL 15,40
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