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Adalet ve özgürlüğün iki yüz yıllık mücadelesidir
anarşizm. Bireyin ve toplumun iktidarlı ilişkilerine,
halkların düşmanı devlete, halkları sömüren kapita-
lizme karşı koyuştur anarşizm. İsyanlarla delik de-
şik olmuş beş bin yıllık devletli dünyanın karşısında-
ki yüz bin yıllık devletsiz dünyaya dayanır gerçekli-
ği. Bu gerçekliğin gücüyle anarşizm iktidarı yıkacak,
adalet ve özgürlük için iktidarsız yaşamı yaratacak-
tır.
Biz bu coğrafyada 12 yıldır devrimci anarşist mü-

cadeleyi ilmek ilmek örenleriz. Anarşizm örgütlen-
mektir diyenleriz. Dediğimizi eyleme dönüştürdük.
Anarşist bir örgütlenmeyi adım adım deneyimliyo-
ruz. Toplumdaki her bir bireye dayatılan bencillik ve
rekabetçilik yerine dayanışmayı ve paylaşmayı bü-
yütüyoruz. İtaat yerine isyanı örgütlüyoruz. Umudu
kaygılardan kurtarıyor, korkunun üzerine cesaretle
yürüyoruz.
Devletle kavgalıyız. Devlet adaletsizlik demektir.

Bu adaletsizliği yıkacağız. Ermeniyiz, Kürdüz,
Lazız… Azınlık değil çoğunluğuz; devlet ile karşı
karşıya kalmış, katledilmiş halklarız. Kapitalizmle
kavgalıyız. İşçiyiz, patronlarla kavgalı. Ve her
işçinin kavgası bizim kavgamızdır. Erkek ege-
menlikle kavgalıyız. Kadınız, erkeklikle kavgalı.
Erkek egemenliğin grisinin karşısında gökkuşağının
renkleriyiz. Ağacın dereyle, aslanın ceylanla uyumu-
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yuz. Ekolojik yaşamı kaynaklaştıran kapitalizmle
kavgalıyız. Özgürlüğü için tüm tutsaklıklara karşı
koyan gençleriz. Gençliğimizin gücüyle kavgaya
kalkışanlarız. Biz Devrimci Anarşistler sokak sokak,
mahalle mahalle, yediden yetmişe dayanışmayı
paylaşanlarız, anarşizmi örgütleyenleriz.
Yaşanan adaletsizlikleri öncelik sonralık sırasına

koymadan, konu konu ayrıştırarak örgütledik kavga-
yı. Ve kavgamız sürmekte. Gün geçtikçe anarşizm
coğrafyamızda örgütleniyor. Farklı farklı bölgelerde
ilişkiler genişliyor, güçleniyor. Şimdi 12 yılın bize ge-
tirdiği bir gerçekle karşı karşıyayız.
Ankara ve İstanbul’daki örgütlenmelerin bugüne

kadar birbirleriyle dayanışma ilkesi ile işlettiği ör-
gütlülük, büyüyen mücadelenin ihtiyacını karşılaya-
mıyor. Benzer durumları yarın yeni bölgelerde de
yaşayacağız. Bir başka benzer ihtiyaç da birbirin-
den bağımsız anarşist çalışmaların birbirleriyle bağ-
larının güçlendirilmesi gerekliliği. Tüm bu gereksi-
nimleri gidermek ve kavgayı daha da genişletmek
için federatif ilişkilere ihtiyaç duyuyoruz. Geleneği-
miz olan örgütlü anarşizm, iki yüz yıllık tarihinde
dünyanın dört bir yanındaki coğrafyalarda yarattı-
ğı yüzlerce federasyonla bunu bize gösteriyor. Evet
bugün karşı karşıya kaldığımız gerçeklik federasyon-
dur.
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Bizler Anarşist Gençlik, Karala, Devrimci
Anarşist Faaliyet, Lise Anarşist Faaliyet
ve Meydan Gazetesi olarak paylaşma ve da-
yanışmayla dolu özgür dünyayı yaratmak için
bu kavgayı bugünden itibaren Devrimci Anarşist
Federasyon’la sürdüreceğimizi söylüyoruz. Herkesi
bu kavgaya; adalet ve özgürlüğün kavgasına,
ödünç aldığımızı ödünç vermeye; elimizdeki
anarşizm tohumlarını Mezopotamya, Ana-
dolu ve Trakya’da yeşertmenin kavgasına
çağırıyoruz. Federasyon’a çağırıyoruz.
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