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Anarşist SSS Giriş

Giriş

“Dünyadaki proloterya halkı, kendi varlığınızın derinliğine bakın, gerçeği
arayın ve kendiniz farkına varın: başka yerde bulamazsınız”
- Peter Arshinov
The History of the Makhnovist Movement

Anarşizm hakkındaki SSS’mize hoşgeldiniz

Bu SSS ilgilenenler için anarşist teori ve fikirleri sunmak için dünya etrafındaki
anarşistler tarafından yazılmıştır. Bir grup (sanal) çalışma arkadaşı tarafın-
dan birleşik bir emek sonucu ortaya çıkmıştır, anarşistler için çevirim içi ve,
ümidimizdir ki aynı zamanda gerçek hayat içinde, yararlı ve düzenleyici bir araç
olması amacıyla ortaya çıkmıştır. Neden anarşist olmalısınız savını sunmayı ve
aynı zamanda anarşizme karşı yöneltilen yaygın savunmaları ve yüzleştiğimiz
toplumsal sorunlara karşı önerilen diğer çözümleri çürütmeyi arzular.

Anarşist fikirler “genel-geçer” yargılara (mesela “tabi ki devlet ve kapitalizme
ihtiyacımız var”) kıyasla oldukça sıradışı olduğu için bizim anarşistlerin ne-
den bizim gibi düşündüğünü belirtmemiz gerekir. Çoğu siyasi teorinin aksine,
anarşizm baştan savma cevapları reddeder ve onun yerine fikirleri ve amaçları
toplumun ve insanlığın etraflı bir analizine dayandırır. Anarşizme ve okuyucuya
karşı adil davranmak için savlarımızı basite indirgemeden mümkün olduğu kadar
özet bir şekilde anlattık. Bu dökümanın uzun olduğunun ve dolayısıyla sıradan
gözlemciyi alıkoyabileceğinin farkındayız fakat bu uzunluğun önüne geçmenin
hiçbir yolu yok.

Okuyucular sıklıkla yapılan alıntıların “alıntı işe yarar birşeydir, kişiyi kendi
başına düşünme zahmetinden kurtarır.” (A.A. Milne) sözüne örnek olduğunu
düşünebilir. Elbette durum böyle değildir. Bizim anarşist kişiliklerden alıntı
yapmamızın üç sebebi var. Birincisi, belli başlı anarşistlerin düşündüğü ve savun-
duğu şeyler üzerinde kendi iddialarımızı uydurmadığımızı göstermek. İkincisi,
ve en önemlisi, bu sayede geçmiş zamanda yaşamış anarşizmin sesleri günümüz
destekçileriyle bağlantı kurmuş olur. Ve son olarak, alıntılar fikirlerin “otorite”’ye
başvurmadan kısa ve öz bir şekilde yayılması için kullanılır.
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Buna ek olarak, bir çok alıntı okuyucuların alıntı yapılanların düşüncelerini
soruşturmasına ve olguları özetleyip yerden tasarruf sağlamasına olanak sağlar.
Örneğin, Noam Chomsky’nin kapitalizmin devlet koruması eşliğinde gelişimi
üzerine bir alıntısı bizim savlarımızı Chomsky’nin kullandığı bütün kanıtları
ve referansları sunmadan olgular üzerine kurmamızı sağlar. Benzer bir şekilde,
analizimizi ve temelimizi güçlendirmek için bazı alanlardaki konularla ilgili
(ekonomi gibi mesela) uzmanlardan da alıntılar yapıyoruz.

Bu SSS’nin tarihini de belirtmek gerekir. 1995 yılında bir grup anarşist tarafın-
dan belli başlı “özgürlükçü” kapitalistlerin iddialarını yalanlamak adına başladı.
Bu projede yer alanlar kapitalizm ve anarşizmin bir arada yürütülebileceğini savu-
nan insanların iddialarına karşı saatlerce çevirimiçi olarak zaman harcamışlardır.
Sonunda, bir grup net-eylemcisi yapacakları en iyi şeyin anarşizmin neden kapi-
talizmden nefret ettiğini ve neden “anarko” kapitalistlerin anarşist olmadıklarını
anlatan bir SSS oluşturmak olduğuna karar verdiler. Fakat, Mike Huben’in
(ki “Critiques of Libertarianism” web sayfasının bakımını sağlar) tavsiyesi
üzerine Anarşizm-yanlısı bir SSS’nin “anarko”-kapitalist-karşıtı olandan daha
iyi olacağına karar verildi. Böylece Anarşist SSS doğmuş oldu. Hala eski geçmiş
tarihinden kalıntılar içermektedir. Mesela Ayn Rand, Murray Rothbard, ve
diğerlerinin beğenilerine Bölüm F dışında çok yer verilir – o kadar da önemli
değillerdir. Fakat, gündelik kapitalist ideolojinin ve varsayımların uç örneklerini
teşkil ettikleri için, kullanılacakları yerler vardır – açık bir şekilde kapitalist
ideolojinin otoriter sonuçlarını ifade ederler, daha ılıman destekçiler ise bunları
saklamaya ve küçültmeye çalışır.

Biz anarşistler ve diğer kapitalist-karşıtlarının kullanmaları için yararlı bir çevir-
imiçi kaynak ürettiğimizi düşünüyoruz. Belki de, bunun ışığında, bu anarşist
SSS’yi birçok “özgürlükçü” kapitaliste ithaf etmeliyiz, onlar ki ahmakça savları
yüzünden, bizi bu çalışmaya başlamaya sevk ettiler. Ama yine de, bu onlara
gereğinden fazla övgü vermek olur. Onlar internet dışında mevzu etmeye değme-
zler ve internette de sadece sinir bozarlar. Tahmin edebileceğiniz gibi, bölüm F
ve G bu başlangıçtaki özgürlükçü-karşıtı SSS’nin büyük bir kısmını kapsamak-
tadır ve yalnızca internette nispeten yaygın olan, anarşistlerin aynı zamanda
kapitalizmi destekleyebileceği iddiasını yalanlamak için yer verilmiştir (ki gerçek
hayatta buna pek gerek yoktur çünkü hemen hemen bütün anarşistler “anarko”-
kapitalizmin bir tezat olduğunu ve destekçilerinin anarşist hareketin bir parçası
olmadığını bilirler).

Yani, belli bir nedenden ötürü doğmasına rağmen, bu SSS genişleyip daha önce
hayal etmediğimiz boyutlara ulaştı. Anarşizm hakkında bir girişi, onun fikirlerini
ve tarihini oluşturdu. Anarşizm, kolay cevaplar olmadığının ve özgürlüğün
bireysel sorumluluk üzerine kurulu olması gerektiğinin farkında olduğu için
bu SSS oldukça geniş kapsamlıdır. Pek çok varsayıma meydan okuduğu için
temellerini sağlam oluşturmamız gerekti. Aynı zamanda şunun da farkındayız ki
kapsadığımız bazı “sık sorulan sorular” diğerlerinden daha sık sorulur. Bunun
nedeni ise başka türlü içerilmeyecek olan konuyla ilgili savları ve gerçekleri
kapsama ihtiyacından kaynaklanmaktadır.
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Eminiz ki pek çok anarşist bu SSS’de yazdığımız herşeye %100 katılmayacaktır.
Bireysel özgürlük ve eleştirel düşünmeyi temel alan bir harekette bu beklendik
birşeydir. Fakat, eminiz ki pek çok anarşist burda sunduğumuz çoğu şeye katıla-
caktır ve katılmadığı noktalara da anarşist fikirlerin ve amaçların özgün bir
şekilde ifade edilmesi doğrultusunda saygı gösterecektir. Anarşist hareket yaygın
anlaşmazlıklarla ve anarşist fikirlerin türlü boyutları ve bunların nasıl uygu-
lanması gerektiği konusunda uyuşmayan savlarla doludur (ama aynı zamanda,
şunu da eklemeliyiz ki, farklı bakış açılarına karşı yaygın bir hoşgörü ve ufak
anlaşmazlıklara rağmen beraber hareket etme güdüsünü de içinde bulundurur).
Biz bunu bu SSS’de yansıtmaya çalıştık ve umuyoruz ki tartıştığımız bütün
anarşist eğilimlerin fikirlerini sunmak konusunda iyi bir iş çıkarmışızdır.

Biz anarşizmin ne olduğunu taşlara kazımak niyetinde değiliz. Bu SSS insanların
okuyup kendilerini anarşizm konusunda eğitmesi ve bu öğrenimlerini doğrudan
eyleme ve kendi başına gerçekleştirdikleri faaliyetlere dökmesi için bir başlangıç
noktasıdır. Bunu yapmakla, biz anarşizmi yaşayan bir kurama, bireyin bir
ürünü ve kendi başına gerçekleştirebildiği toplumsal bir faaliyete dönüştürüyoruz.
Ancak fikirlerimizi uygulamada gerçekleştirirsek gücünü ve kısıtlamalarını ortaya
çıkararak anarşist kuramın bu deneyimler ışığında yeni doğrultularda gelişmesini
sağlayabiliriz. Umuyoruz ki bu SSS bu kendi başına faaliyet ve kendi kendini
eğitme sürecini hem ifade eder hem de oluşmasına yardımcı olur.

Eminiz ki bu SSS’nin irdelemediği pek çok mesele vardır. Eğer ekleyebileciğimiz
birşey olduğunu düşünüyorsanız ya da bir eklenmesi gereken bir sorunuz ve
cevabı varsa, bizimle iletişime geçin. Bu SSS bizim “mülkiyet”’imizde değil bütün
anarşist harekete ait ve dolayısıyla organik, canlı bir yaratım olmayı amaçlar.
Arzumuz onun büyüdüğünü ve yeni fikirlerle ve mümkün olduğunca fazla insanın
katkısıyla genişlediğini görmektir. Eğer bu SSS’ye dahil olmak istiyorsanız bizimle
iletişime geçin. Aynı şekilde, eğer başkaları (özellikle anarşistler) bunun hepsini
veya bir kısmını dağıtmak isterse çekinmesin. Bu hareket için bir kaynaktır.
Bu sebeble biz Anarşist SSS’yi “copyleft” haline getirdik (detaylar için bakınız
http://www.gnu.org/copyleft/copyleft.html). Böylelikle bu SSS’nin herkesin
kullanımına açık, özgür bir ürün haline gelmesini garantiye aldık.

Son bir nokta. Yıllar içerisinde dil kullanımı oldukça değişti ve bu anarşist
düşünürler için de geçerli. “Adam” teriminin kullanımının insanlığı anlatmak
için kullanılması bu değişimlerden biridir. Söylemeye bile gerek yok ki, bugünün
dünyasında bu kullanım insan ırkının yarısını gözardı ettiği için uygun değildir.
Bu nedenle bu SSS cinsiyet açısından tarafsız olmaya çalışmıştır. Fakat, bu
farkındalık nispeten yenidir ve hatta çoğu anarşist (hatta Emma Goldman gibi
kadın olanlar da dahil) bu “adam” terimini insanlığın genelini ifade etmek için
kullanmıştır. “Adam” kelimesini bu anlamda kullanan yoldaşlarımızdan alıntılar,
açıktır erkek cinsiyetini değil insanlığın genelini ifade etmektedir. Uygun olan
yerlerde, biz “kadın”, “kadınlar”, “dişil o” ve bunun gibi eklemeleri yaptık ama
eğer alıntıyı okunaksız hale getiriyorsa, eskisi gibi bıraktık. Umuyoruz ki bu
bizim duruşumuzu açık bir hale getirir.

Umuyoruz ki bu SSS sizi eğlendirir ve düşünmeye sevk eder. Ümitliyiz ki
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bu birkaç anarşist daha oluşturur ve anarşist bir toplumun oluşma sürecini
hızlandırır. Hiç biri olmasa bile, biz bu SSS’yi oluştururken çok eğlendik ve
anarşizmin geçerli, tutarlı bir siyasi fikir olduğunu göstermiş olduk.

Biz bu çalışmayı, hayatta veya ölmüş olan, daha iyi bir dünya yaratmak için
uğraşan milyonlarca anarşiste adıyoruz. Anarşist SSS bu amaçla resmi olarak
19 Haziran 1996 yılında ortaya çıkmıştır – 1936 İspanya devrimini ve İspanyol
anarşist hareketinin kahramanlığını kutlamak için. Umuyoruz ki bizim bu
çalışmamız dünyayı daha özgür bir hale getirmeye yardımcı olur.

Aşağıdaki kendi kendini anaşist ilan edenler (çoğunlukla) bu SSS’den sorumludur:

• Iain McKay (ana yazar ve düzenleyici)
• Gary Elkin
• Dave Neal
• Ed Boraas

Aşağıdaki katkısı bulunanlara ve geri bildirim verenlere teşekkür etmek istiyoruz:

• Andrew Flood
• Mike Ballard
• Francois Coquet
• Jamal Hannah
• Mike Huben
• Greg Alt
• Chuck Munson
• Pauline McCormack
• Nestor McNab
• Kevin Carson
• Shawn Wilber
• ve diğer anarşist yoldaşlarımız, birleşin ve örgütlenin! mail listeleri.

“An Anarchist FAQ” , Version 15.0
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Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under
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See the Licenses page at http://www.gnu.org/ for more details.
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