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Yaşamın Yeniden Yaratılması
Bütün dünyada devam etmekte olan çok boyutlu

bir hareketin içerisindeyiz. Bu çok boyutlu hareket,
insanları ya sistemin içerisine çekmekte ya da bu du-
rumu kabullenmeyenleri sistemin dışına itmektedir.

Sadece içerisinde yaşadığımız coğrafyada artık
mevcut işleyişin ismi haline gelen OHAL’de oldu-
ğumuzdan dolayı değil. Bir eskimişlik bizi rahatsız
eden şey. Eski yapıların yetmediğini anlamakla, bu
yapılar olmadan hareket edemeyecek olma dayatma-
sının arasındayız.

Sadece siyasal sistem değil, toplumsal yapılar,
ideolojik meşruiyetler, yaşamsal gerçekler değil de-
ğişen. Tüm bunların ortasında bulunan bizler de sı-
ğamıyoruz artık bu eski yapılara.

İhtiyacımız olan şey, cesaret. Eskiyenin yerine
yenisini yapmak cesareti. Hem Bakunin’in söylediği
gibi yıkmak yaratmak olduğu için, hem de Dur-
ruti’nin söylediği gibi yıkıntılardan korkmadığımız
için…

Tutsak Değiliz, Mecbur Değiliz
Ekonomik tutsak/mecbur değiliz. Sadece çalış-

maya değil, çalışırken katledilmeye zorlayan bir eko-
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nomik sistemin, bireyleri sömürmeye odaklı büyük
fabrikanın zoraki işçileri değiliz. Daha fazla kar uğ-
runa katleden patronların, bizleri katlettikçe zengin-
leşen şirketlerin tutsağı değiliz.

Enerjimizle, emeğimizle, saatlerimizle ve yaşam-
larımızla beslenen kapitalizmi beslemeye mecbur de-
ğiliz. İktidarın bize dayattığı “bitmeyen tüketim ar-
zusu”na karşı, kolektif üretim-tüketim ağlarımızı ya-
ratabilir; bizlere dayatılan kapitalist sömürüyü yok
edebiliriz.

Toplumsal tutsak/mecbur değiliz. Her geçen gün
yaşamlarımız siyasal iktidarın toplumu muhafaza-
karlaştırma politikalarıyla dönüştürülmeye çalışılır-
ken, içinde beraber yaşadığımız büyük ilişki bize da-
yatmalara dönüştüyse, bu döngünün bir parçası ol-
mak zorunda değiliz.

İktidarın belli zamanlarda -kendi çıkarları
doğrultusunda- değiştirdiği, devlete uygun birey
yetiştirme süreçleri olan okullarına, az ve yanlış
bilgiyi çaktırmadan yerleştiren bir işleyişe, eğitim
sistemlerine mecbur değiliz. Öğreten-öğrenen hiye-
rarşisi olmaksızın, iktidarın değil yaşamın bilgisini
özgürce paylaşabiliriz.

Yaşamsal tutsak/mecbur değiliz. Tüm yaşam
alanlarımız erkek egemenliğinin baskısıyla şekil-
lendirilir, erk’in nefreti hem bedenlerimizi hem
yaşamlarımızı hedef alırken bizler de bu egemen-
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liğin tutsağı haline getirilmek isteniyoruz. Nefret
ve bu nefretin getirdiği şiddet türlü bahanelerle
normalleştirilirken erkek egemenler tarafından kimi
zaman kimliksizleştirilmek isteniyoruz, kimi zaman
katlediliyoruz.

Yaşamlarımız iktidarın baskısıyla şekilden şekle
sokulurken, yaşam alanlarımız her geçen gün kapi-
talizm ve devlet arasında paylaşılırken, düşüncele-
rimizi gerçekleştirebileceğimiz alanlarımız ellerimiz-
den alınıyor. Yaşam alanlarımız devlet-şirket işbir-
liğiyle talan ediliyor, düşündüklerimizi eylediğimiz
sokaklar türlü bahanelerle bizlere kapatılmak isteni-
yor. İktidarın baskısı ve bitmek bilmeyen saldırıla-
rıyla yaşamlarımız çalınıyor.

Ancak bizler bu yaşamsal tutsaklığa mecbur de-
ğiliz. İktidarın ve erkek egemenliğinin nefretini de
şiddetini de kendi ellerimizle durdurabiliriz. Erk’ten
beslenen ve yine bu erk’i büyüten nefreti, şiddeti
ve erkek egemen tüm politik/yaşamsal dayatmaları
kendi irademizle, kendi benliğimizle ve kendi gücü-
müzle yıkabiliriz. Yaşam alanlarımızın talan edilme-
sine, yaşamlarımızın gasp edilmesine karşı direnerek,
özgür bir yaşamı kendi ellerimizle yaratabiliriz.

Politik tutsak/mecbur değiliz. Sadece iktidarın
siyasetine değil, iktidarın iktidarlı muhalefetlerine,
siyasal çarkları tekrar tekrar döndürmekten başka
işlevi olmayan partili devletli siyasete tutsak deği-
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liz. Devletin kendinden olmayanı türlü gerekçelerle
kapattığı, devrimci iradeleri hapishanelerle teslim al-
mak istediği politik baskının tutsağı değiliz.

İktidarın politikasına ters düştüğümüzden, ezi-
lenlerin siyasetini benimsediğimizden dolayı maruz
kaldığımız yaptırımlarla irademizi tutsak aldığını
düşünen iktidara mecbur değiliz. Devlet, adalete
ve özgürlüğe olan açlığımızı bizleri hapsederek
bastırmak istese de maruz bırakılmak istendiğimiz
tutsaklıktan özgürleşebiliriz. Bedenlerimizi kapata-
rak düşüncelerimizi de yok edebileceğini sananlara,
beton duvarlarla bizleri yıldırmak isteyenlere karşı
bulunduğumuz her yerde, her bir hapishanenin
her bir hücresinde, mücadelemize olan inancımızla
direndikçe özgürleşebiliriz.

İdeolojik tutsak/mecbur değiliz. Siyasi iktidarın
her geçen gün artan ideolojik baskısını, 15 Tem-
muz siyasetini, başkanlık tartışmalarını, siyasal
iktidarın bizleri iradesizleştirme çabalarını düşünsel
olarak sahiplenmek zorunda değiliz. Yarattığı suni
“gündem”lerle gündemimizi belirleyen, tüm siyasal
süreci kendi çıkarı doğrultusunda şekillendiren
iktidarın ideolojisine tutsak değiliz.

Bizler iktidarın tutsağı değiliz; çünkü bu sistemi
yıkmanın yaratmak olduğunu bilen bireyleriz.
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Özgürüz
Bizler ekonomik ve yaşamsal sömürünün, insan

merkezcil aklın, erkek egemenliğinin, kapitalizmin,
devletin ve iktidarlı hiçbir ilişki biçiminin sürdürü-
cüsü değiliz. Çünkü özgür yaşamın ancak iktidarı
topyekûn yok etmekle mümkün olduğunu biliyoruz.

Bunun için iktidarların yaratıcısı olduğu sayısız
yıkıma, talana, katliama ve bitmek bilmeyen sömü-
rüye karşı özgürlüğü düşlemeliyiz.

Ekonomik sömürünün, nefretin ve şiddetin olma-
dığı, iktidarın sürekli olarak artan baskısına ve mani-
pülasyonuna karşı bilginin özgürce paylaşıldığı/pay-
laşarak çoğaldığı, kimsenin kimse üzerinde tahak-
küm kurmadığı, iktidarın tutsaklığına karşı özgür-
lüğün inşa edildiği ve yaşandığı alanlarımızı yarat-
malıyız. İktidarın tutsaklığını yıkmalı, özgürlüğü ya-
ratmalıyız. Düşlediğimizi artık eylemeliyiz çünkü ya-
şamlarımızı ancak bu şekilde dönüştürebiliriz.

Özgür ve adil olan yeni bir dünyayı kendi elle-
rimizle yaratabilmek ve maruz bırakıldığımız tüm
tutsaklıklardan kurtulabilmek için şimdi anarşizmde
örgütlenmeliyiz.
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