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İçerisinde yaşadığımız devletli ve ka-
pitalist sistemin analizini yapmak,
düşlediğimiz adil ve özgür dünyayı, bu
özgür dünyanın değerlerini sade bir dille
anlatabilmek için gazetemizde anarşist
düşüncenin dikkat çektiği belirli kav-
ramları ele alıyoruz. Meydan Gazetesi
olarak devrimci anarşist perspektif ve
eylemlerimiz sonucunda biriktirdiğimiz
deneyimlerimizden hareketle yorumladı-
ğımız kılavuz kavramlardan birini daha,
devrim kavramını sizlerle paylaşıyoruz.

”Devrim halkı yazılı veya sözlü emirlerle
değil eylemle özgürleştirecektir.”
M. Bakunin

Yüzyıllardır baskı, sömürü, kölelik ve katliam
düzenine karşı ezilenlerin verdikleri mücadelelerin
başlıca kavramlarındandır devrim. Kökten bir dö-
nüşümü ifade eder. Yaşamlarımızı sürdürebilmenin,
özgürce yaşamanın koşulları devrimle somutlanmış-
tır.

Fakat Bakunin’in 1880’lerde dediği gibi, Fransız
Devrimi de dahil, geçmişteki tüm devrimler fevka-
lade önemli fikirlerden ilham alsalar dahi ayrıcalıklı
sınıfların halkları egemenlik altına almak ve sömür-
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mek üzere verdikleri kavgalardan başka bir şey ol-
mamıştır.

Bu sebeple anarşist bir perspektifle devrimi
düşünüp yaratmamız gerekmektedir. Devrim top-
lumun ileri gelenlerinin ve belirli düzeyde bilince
sahip insanların belirleyiciliğinde ve kontrolünde,
gelecekte yapılacak, gerçekleştiği anda tüm yaşamı
değiştirecek bir alt üst oluş anı değil, aksine şimdi
şu anda yaşamın dönüşümüdür.

Devrim Hem Bireysel Hem
Toplumsaldır

Devrim, tek tek bireylerde başlayan bir süreç
olup bireylerin farkındalıklar edinmesi, iktidar-
sız ilişkiler kurarak örgütlenmesi, otoriteye ve
mülkiyete dayalı sistemi reddederek yaşamlarını dö-
nüştürmesidir. Bencil, rekabetçi, ihtiraslı, iktidarlı
alışkanlıkların dayattığı yaşama karşı geliştirilmiş
bir tavırdır, zihindeki iktidarlardan kurtulabil-
mektir. Aynı zamanda bireyin kendi yaşamının
sorumluluğunu almasıdır.

Bireylerin dönüşümü ile bağlantılı olarak devrim
toplumdaki bireyler arası ilişkinin, ekonominin, do-
ğayla kurulan ilişkinin ve tüm yaşamın iktidarlı iliş-
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kilerden, mülkiyete ve otoriteye dayalı mekanizma-
lardan arındırılarak anarşist ilkelerle dönüştürülme-
sidir. Tüm toplumsal yaşamın yeniden yaratılmasını
hedefleyen devrim kişilerin, grupların/kolektiflerin
gündelik yaşamlarında var olmaya başladıkça top-
lumsallaşacaktır.

Devrimin Toplumsallaşması
Örgütlü Mücadele ile
Gerçekleşir

Anarşizm belirli ekonomik, toplumsal ve politik
koşulların, kırılma anlarının oluşmasını beklemeden
şimdi, şu anda politik ve yaşamsal örgütlenmeler yo-
luyla devrimi gerçekleştirmeye yönelik bir ideoloji-
dir. Farkındalıklar edinmiş, adaletsizlikler sistemini
yıkarak kendi yaşamını ve tüm toplumsal yaşamı ye-
niden örgütlemeyi hedefleyen bireyler, oluşturduk-
ları politik ve yaşamsal örgütlenmelerle bu hedefi
gerçekleştirebilir. Anarşist birey devrimcidir. Dev-
rimci olmak anarşist bireyin yaşamsal alanları yeni-
den örgütlemek için mücadele etmesi demektir.

Sadece politik mücadele ve politik örgütlenmeler
yoluyla mevcut toplumsal, politik, ekonomik yapı-
ları ve bu yapıların sürdürücüsü iktidarlı ilişki biçim-
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lerini değiştirmek mümkün değildir. Devrim, mev-
cut iktidar mekanizmaları daha tam anlamıyla yıkıl-
madan bireylerin ve toplumun gündelik ihtiyaçlarını
organize edecek yaşamsal örgütlenmeler kuruldukça
ve örgütlendikçe bireylerin ve toplumun iktidarlı iliş-
kilerden, kapitalizmin ve devletin kültürel kodların-
dan sıyrılarak iktidar mekanizmalarını köklü bir bi-
çimde yıkacak niteliğe ve niceliğe ulaşacaktır. Aynı
şekilde bireylerin ve toplulukların farkındalıklı ve ik-
tidarsız bir şekilde oluşturdukları yaşamsal örgüt-
lenmelerin devamlılıklarını sağlamaları, yaygınlaşa-
rak toplumsal bir devrime ulaşabilmeleri için politik
çalışma, mücadele, örgütlenmeler gerçekleştirmeleri
gerekmektedir.

Çünkü biz anarşistlere göre devrim bir yandan
özgür bir dünyanın yaratımı, bir yandan da özgür
bir dünya mücadelesi boyunca içinde bulunduğumuz
bütünlüklü bir süreçtir. Devrimi yaratmak için dev-
rimi yaşamak gerekir.

Devrim Özgürlük, Özgürlük
Anarşizmdir

“Özgürlük ancak özgürlükle yaratılabi-
lir.”
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M. Bakunin

Toplumdaki tüm bireylerin düşlediklerini eyleye-
bilecekleri, kendi iradelerini ortaya koyarak kendile-
rini gerçekleştirebilecekleri özgür bir dünya için top-
lumsal dönüşüm, devrim gereklidir. Anarşist bir dev-
rim ise her bir bireyin şimdiden kendisini var edebi-
leceği kararlaşma süreçleri ve örgütlü mücadele yo-
luyla gerçekleşebilir. Bireylerin devrimin aktif özne-
leri olmasının ve uyumlu bir toplumsal işleyişi ya-
ratmasının koşulu anarşist ilke ve değerlerin pratik-
lenmesi, sürdürülmesi ve korunmasıdır.

Devrim süreci mevcut toplumsal işleyişin dışında
bırakılan her bireyin, anarşist yaşamsal ve politik
örgütlenmeler yoluyla kendini var edebildiği karar
alma süreçlerine doğrudan dahil olmasını gerektirir.
Bu süreç, bireylerin ve toplumun tümü için adaletin,
özgürlüğün “devrim sonrası”na ertelenmeden, şimdi-
den sahiplenilmesi ve yaşatılması sürecidir. Bireyle-
rin anarşist dönüşümü, devrimi içselleştirmiş birey-
lerden oluşan bir toplumu yaratır.

Anarşist mücadele ve toplumsal örgütlenme
devrimi yaşamaktır. Anarşist devrim özgür yaşa-
mın yaratılmasıdır. İktidarlı ilişkilerin, mülkiyete
ve otoriteye dayalı mekanizmaların ortadan kal-
dırılmasıdır. Devrimin sürdürülmesi anarşizmin
ilkelerine bağlılıkla, örgütlülükle mümkündür.
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Bireyin ve toplumun bu ilkelere bağlı kalması
bireysel ve toplumsal dönüşümün sürekli olmasının
garantisidir.

Biz anarşistler için tüm adaletsizliklerin kaynağı
olan iktidarlı ilişkilerin, mülkiyete ve otoriteye
dayalı mekanizmaların ortadan kaldırılmasıyla
iktidarlı ilişkiler yerini anarşist ilişki biçimine
bırakır. Bu ilişki, bireyin özgürlüğünü temel alan
ve bireyin başka bireylerin, canlı-cansız tüm var-
lıkların özgürlüğünü önemsediği bir ilişki biçimidir.
İktidarın olmadığı ve iktidarlı ilişkilerin sürmediği
dünyada birey ve toplum tam anlamıyla özgürdür.

Ayrıntılandıracak olursak biz anarşistler için
devrim ekonomik ve toplumsal adaletsizliklerin
kaynaklarından biri olan mülkiyetin ortadan kal-
dırılmasıdır. Üretimden tüketime, tüketimden
dağıtıma kadar tüm ekonomik işleyişin kolektif-
leştirilmesidir. Bireyin ve toplumun ihtiyaçları
karşılanırken üretim araçlarının ve üretilen ürünle-
rin bir birey, grup ya da bir kurumda birikmediği,
dağıtımın (herkesin verebildiği kadarını verip
ihtiyacı kadarını aldığı biçimde) adaletli bir şekilde
yapıldığı ekonomik işleyiştir ve anarşist bireyler
tüm bu ekonomik işleyişin doğrudan öznesidir.

Biz anarşistler için devrim yöneten ve yönetilen
ayrımlarının ortadan kaldırılmasıdır. Toplumun işle-
yişine dair tüm kararların, bu kararlardan doğrudan
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etkilenen ve o toplumu oluşturan tüm bireyler ta-
rafından alınması; bireylerin, iradelerini doğrudan
yansıtabilecekleri kararlaşma süreçlerine katılması-
dır. Toplumsal işleyiş komün ve komünlerin oluştur-
duğu federasyonlarla sağlanacaktır.

Biz anarşistler için devrim ezen ezilen ilişkisinin
sonlandırılmasıdır. İktidarlı ilişkilerin, adaletsizlikle-
rin; sömürü, baskı ve şiddetin; renge, yaşa, cins ve
türe göre belirlenmiş her türlü ayrımcılığın ortadan
kaldırılmasıdır. Her bir bireyin eş değerde olduğu
toplumsal yaşamdır.

Biz anarşistler için devrim bilginin, bilimin top-
lumsal yaşamda ayrıcalık yaratmadığı bir işleyiştir.
Yaşamın bilgisi ve deneyimine herkesin ulaşabileceği
koşulların yaratılmasıdır.

Biz anarşistler için devrim insanın insan üzerin-
deki, diğer varlıklar üzerindeki yani tüm doğa üze-
rindeki tahakkümünün ortadan kaldırılmasıdır. Do-
ğayı, tüm canlı ve cansız varlıkları bir kaynak ola-
rak gören insan merkezci anlayışın yıkılması ve bu
anlayışın yerine, insanı doğanın bir parçası olarak
değerlendiren ekolojik uyumun gerçekleşmesidir.

Kısacası devrim özgürlüğün ifadesidir ve özgür-
lük anarşizmdir.
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