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Yaşamın İçinden

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' diyebilir mi? Dese bile, bu onu yaratıcılarından olduğu kötü
sonuçların sorumluluğundan kurtarır mı?"
"Bu sorulara doğru yanıt verebilmek için bilim adamının bilimi kimler için
geliştirdiğine eğilmek gerek. Yani bilim adamının hangi sınıfların çıkarına hizmet
ettiği sorusudur asıl yanıtlanması gereken."
Necdet Bulut
Fiyat: 30,00 TL 21,00 TL KDV Dahil

Solcu Futbolcular
Futbol dünyası, kapitalizmin en kirli ilişkilerinin ve piyasacı saldırıların en fazla
yoğunlaştığı alanlardan biri. Son yıllarda iyice yerleşen “endüstriyel futbol”
kavramı, bu özelliği açıkça ortaya seriyor. Bu ortamda faaliyet gösteren
futbolcuların çok büyük bir bölümü, bu çarkın dişlileri haline geliyor, en
azından siyasetten uzak durmayı tercih ediyorlar.
Fiyat: 30,00 TL 21,00 TL KDV Dahil
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Sokağa Taşan Dünya Kupası
Brezilya: Egzotik sık ağaçların, derin nehir yataklarının ve binlerce
mikrokozmosun üzerinde buldozerlerin ve toprak sahiplerine ait iş
makinelerinin uğultusunda geniş beton yığınlarının kurulup genişlediği,
kapitalist üretim araçları ve proleter tüketim alışkanlıklarının yaşam alanı.
Fotoğraf sanatçısı Emrah Kartal, yaşadığı ülke Brezilya'da düzenlenen 2014
Dünya Kupası'nın sokaklardaki yansımalarını, canlı ve çarpıcı fotoğraflarla ve
sıcağı sıcağına kaleme aldığı yazılarıyla anlatıyor.
Fiyat: 15,00 TL 10,50 TL KDV Dahil

Hanzala'ya Mektuplar
Hanzala Filistin'in çocuk kahramanlarını simgeleyen bir çizgi kahramandır.
Küskün, ama mücadeleci... Hanzala Filistin'in Berkin Elvanlarını simgeliyor.
Mustafa K. Erdemol da Berkin Elvan’a ithaf ettiği kitabında Hanzala şahsında
tüm dünyanın Berkin Elvanlarına ülkemizden ve dünyadan politikacı figürlerini
anlatıyor. Onlara uyarılar yapıyor, dikkatlerini çekiyor. Daha güzel bir dünyaya
yürümek için öğrenmeleri gereken kendi tarihlerini aktarıyor. Öyle yukarıdan
bir tarih anlatımıyla falan değil; yanından, yanı başından sıcak bir dille
Fiyat: 18,00 TL 12,60 TL KDV Dahil
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Mahmut Dikerdem - Eserler
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 çıktı. Özellikle 1970’li yıllarda
Barış Derneği başkanı olarak barış mücadelesinin öncülerinden biriydi. 12
Eylül sonrasında bir süre cezaevinde kaldı ve yargılandı.
Bu kitapta Dikerdem’in 1930’lu yıllardan 1993’teki ölümüne dek, çeşitli siyasi
konularda yazdığı makaleleri, kitapları ve mektupları bulacaksınız. Sosyalizm
mücadelesine miras bıraktığı Tüm Korotiç’lere Açık Mektup dâhil…
Fiyat: 50,00 TL 45,00 TL KDV Dahil
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