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Yeryüzü Postası, ortak ilkeler etrafında yan yana
gelmiş bireylerin oluşturduğu bir yayın, propaganda
ve tartışma kolektifidir. Bu kolektif, günümüzde eşit-
sizliğin ve tahakkümün temel nedenleri olan kapi-
talizme ve patriyarkaya karşıdır ve dünya çapında
tüm sınıfların, her tür hiyerarşi ve eşitsizliğin orta-
dan kalkacağı, özgürlükçü komünizmi savunur. Bu
nedenle kendini özgürlükçü komünist, diğer bir ifa-
deyle anarşist komünist olarak tanımlar.

Yeryüzü Postası, anarşist komünist fikir ve tar-
tışmaların geliştirilmesi, yayılması ve toplumsal ha-
reketlere nüfuz etmesini, toplumsal problem ve çe-
lişkilerin görünür kılınmasını, dünyanın çeşitli yerle-
rindeki işyeri mücadeleleri, kadın özgürlük mücade-
leleri, ekoloji mücadeleleri ve kitlesel ayaklanmalar
başta olmak üzere toplumsal hareketlerin seslerinin
yayılması ve dünyanın başka yerlerindeki insanlara
örnek teşkil etmesi için, duyurulmasını amaçlar.

Yeryüzü Postası kolektifinin Ekim 2016’dan bu
yana, birincil yayın ve propaganda aracı yeryuzupos-
tasi.org internet sitesidir. Bu internet sitesinde top-
lumsal ve politik meselelerle ilgili haberler, güncel,
politik ve teorik konularla ilgili makaleler, çeviriler
ve videolar yer alır. Yeryüzü Postası, internet site-
sinin yani sıra sosyal medya mecralarında ve basılı
materyallerle de yayın ve propaganda faaliyetlerini
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sürdürür, kullandığı araçları geliştirmek için çaba
harcar.

Temel ilkelerimiz nelerdir?
Yeryüzü Postası kapitalizme karşıdır.

Günümüzde dünya çapında yaygınlaşmış bir eko-
nomik, siyasal ve toplumsal düzen olarak kapitalizm
nedeniyle milyarlarca insan temel ihtiyaçlarını bile
karşılayabilecek gelire sahip değilken kapitalist sınıf
dünyadaki servetin büyük çoğunluğunu elinde tut-
maktadır. Üretim toplumsal ihtiyaçlara değil kapi-
talistlerinin çıkarlarına ve sermayenin genişleme ih-
tiyacına göre şekillenmektedir. Bu sistem günümüz-
deki savaşların, doğanın vahşice talan edilmesinin
ve dünyadaki tüm canlı yaşamını tehdit edecek bo-
yuta varan iklim krizinin temel sebebidir. Bu yüzden
bugün bu sistemin yok edilmesi, yalnızca insanlığın
kurtuluşu için değil, dünyadaki tüm canlı yaşamın
kurtuluşu için bir zorunluluktur.
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Yeryüzü Postası patriyarkaya
karşıdır.

Dünyanın her yerinde toplumlar, kapitalizmden
çok daha eskilere dayanan bir toplumsal ilişkiler bü-
tünü olan patriyarka tarafından şekillendirilmiştir.
Temelinde cinsiyete dayalı işbölümü bulunan ve er-
kek şiddeti ile varlığını sürdüren patriyarka, kadın
emeğinin ve bedeninin erkekler tarafından sömürül-
mesine, kadınların toplumsal yaşamının çeşitli alan-
larından dışlanmasına veya bu alanlarda eşitsiz bi-
çimde var olabilmelerine neden olur. Eşitlik ve öz-
gürlük mücadelesi eşitsizliğin ve tahakkümün temel
nedenleri olan kapitalizme ve patriyarkaya karşı top-
yekûn bir mücadeleyi gerektirmektedir.

Yeryüzü Postası devlete karşıdır.
Devletler tarih boyunca bir azınlığın, çoğunluğu

tahakküm altına alması ve sömürmesinin araçları ol-
muştur. Günümüzde de devlet patriyarka ve kapita-
lizmin devamını sağlayan en önemli araçtır. Biçimi
ister, ister monarşi, ister diktatörlük, isterse demok-
rasi olsun, egemen sınıfların çıkarları söz konusu ol-
duğunda bütün devletler despotik aygıtlardır. Dev-
let var oldukça sınıflar da var olacaktır ve devlet
sınıfsız topluma geçiş için kullanılabilecek bir aygıt
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olamaz. Özgürlükçü komünist bir topluma devletle-
rin tüm aygıtlarıyla yıkılması ve tüm toplumun ka-
rar alma sürecine, doğrudan katılabileceği, tüm ay-
rıcalıkların ortadan kaldırıldığı, hiyerarşik olmayan
örgütlenmelerin oluşturulmasıyla geçilebilir.

Yeryüzü Postası sınıf savaşının
tarafıdır.

Kapitalizmde temel çelişki; üretilen zenginliğe el
koyan ve sahip olduğu ayrıcalıklar devlet tarafından
korunan kapitalist sınıfla, emeğiyle zenginliği üreten
ve toplumun büyük çoğunluğunu oluşturan işçi sınıfı
arasındadır. Anarşist komünist hareketin tarihsel kö-
kenleri bu çelişkinin açık çatışmaya dönüştüğü dene-
yimlere, yani işçi sınıfının mücadelelerine dayanmak-
tadır. Özgürlükçü komünist bir toplum da ancak,
bu çelişkinin topyekûn bir çatışmaya dönüşmesi ile
mümkün olabilir. Bu yönüyle anarşist komünistler
kapitalist toplumun sözde ortak insani değerlerinin
savunucusu değil, iki sınıf arasındaki çatışmanın ta-
rafı ve onun parçasıdır.

Yeryüzü Postası enternasyonalisttir.
Bizler kendimizi dünya çapındaki sınıf mücadele-

sinin ve anarşist komünist hareketin parçası olarak
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tanımlıyor ve öyle konumlandırıyoruz. Modern dev-
letin dini ve halkları birbirine düşmanlaştıran bir
zehir olan milliyetçiliğin arkasında egemen sınıfla-
rın maddi çıkarları gizlenmiştir. İşçilerin ulusal bö-
lünmüşlükten çıkarları yoktur, tersine hangi ulustan
olursa olsun dünyanın her yerindeki işçilerin çıkar-
ları birbiriyle ortaktır. Kapitalizme karşı mücadele
ancak dünya çapında olması halinde başarı kazana-
bilir. Dolayısıyla milliyetçiliğe karşı, enternasyona-
lizm yalnızca etik nedenlerden kaynaklanan bir ilke
değil, mücadelenin hayatı bir unsurudur.

Yeryüzü Postası her tür ayrımcılığa
karşıdır.

Anarşist komünistler herkesin ayrımcılığa
uğramadan yaşayacağı özgür bir dünyanın ya-
ratılmasını amaçlarlar. LGBTİ+’ların, egemen
ulustan olmayanların, göçmenlerin veya farklı
nedenlerle ayrımcılığa uğrayanların büyük bir
çoğunluğu aynı zamanda işçi sınıfının parçasıdır
ve yaşadıkları sorunlar aynı zamanda işçi sınıfı
içindeki özgün talep ve ihtiyaçların ifadesidir. Gü-
nümüzde yaşadığımız ve gördüğümüz ayrımcılıklar
farklı nedenlerden kaynaklanabilmektedir. İster
patriyarkadan, isterse kapitalizmin yarattığı ulusal
sınırlardan kaynaklansın, ister köleciliğin kalıntısı
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olsun, isterse egemen sınıflar ve devletler tarafından
yapay biçimde üretilsin ulusal kimlikten, ırktan,
kültürden, inançtan, göçmen olmaktan, cinsiyetten
veya cinsel yönelimden kaynaklı her tür ayrımcılığa
karşı mücadele anarşist komünist mücadelenin
parçasıdır.

Yeryüzü Postası toplumsal devrimi
savunur.

Kapitalist sınıfın mülksüzleştirilmesi, üretim
araçlarının toplumsallaştırılması, ücretli emek ve
kadının ev içindeki ücretsiz emeğinin, ailenin, tüm
patriyarkal ilişki biçimlerinin ve ayrımcılıkların
ortadan kaldırılması, herkesin yeteneği ve arzuları
doğrultusunda üretime katılacağı ve üretilen ürünle-
rin belirlenen ihtiyaçlara dayalı olarak dağıtılacağı,
herkes için özgürlük, ve gerçek anlamıyla eşitliğin
var olabileceği, insan ile doğanın uyum içinde
olacağı bir düzen kurulması bir toplumsal devrimle
mümkündür. Toplumsal devrim egemen sınıfların
iktidarının ortadan kaldırılacağı bir ayaklanma
anından ibaret değildir. Toplumsal, siyasal ve
ekonomik ilişkilerin, böylesi ayaklanma anlarını da
içerecek biçimde hızlı ve radikal biçimde dönüşüm
ve yeniden yapılanma sürecini ifade eder.
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Yeryüzü Postası anarşist
komünisttir.

Özgürlükçü komünizm; kapitalizmin, patriyarka-
nın, doğanın talanının ve devletlerin bir toplumsal
devrimle ortadan kaldırılması, bunun yerine eşitlikçi,
“herkesten yeteneğine göre, herkese ihtiyaca göre” il-
kesine dayalı, doğrudan/katılımcı demokrasi teme-
linde organize olmuş, insan ve doğanın uyum içinde
olacağı devletsiz, ekolojik bir toplumsal düzenin ku-
rulması hedefini ifade eder. Ancak anarşist komü-
nizm, aynı zamanda bizlere bugün var olan müca-
deleler için ilkeler, mücadele araçları ve örgütlenme
biçimleri önerir. Diğer bir ifadeyle gerek gündelik
mücadeleler ve dayanışma pratikleri, gerekse iş yer-
leri ve yaşam alanlarında bugünden oluşturulacak
toplumsal örgütlenmelerle komünist bir toplum he-
defi arasında bir bağ kurmamızı sağlar. Anarşist ko-
münizmi; gelecekte var olması için mücadele ettiği-
miz topluma geçiş için ilkeler ortaya koyan bir dü-
şünce olmanın yanı sıra, bugün için, ilişki biçimleri-
miz, toplumsal örgütlenmeler ve her tür mücadelede
faydalanacağımız bir kılavuz olarak görüyoruz.
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