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Okayacayablrnot: 

Peki bu anarşi de neyin nesi? 

Anarşi kelimesi Yunanca'da olumsuzluk ön eki olan ..An·· ve lider, hükümdar 
anlamlarına gelen ·•Archos·· kelimesinin birleşlminden oluşuyor. Bu ön eki almadan 
Arkhi- kelimesi, ··kök, usta veya şef anlamlarında kullanılır. Her durumda Anarşi; 

lidcrslz, kuralsız ya da ustasız anlamlarındadır. 

Lidersiz bir hayatı yaşamanın sayısız yolu vardır, peki herkes bunu nasıl kabul 
edecek? Bir anarşist olup da tanrının iradesine teslım olabilir miyim? Bir 

anarşistin sadeec kendine özgü bir yolu olabilir ml? Anarşist olup da bir ulus dev-
lete vergi ödcycbllir miyim? Bir anarşist olup medeniyet ve teknolojik gelişmeleri 

savunabilir miyim? Bir anarşist ıyı çocuk yetiştirebilir mi? 

Bu sorulara, u~atmamak ve benden daha anarşistleri kızdırmamak adına cevap  
vermeyeceğlm. Işte bazı anarşlsder, tarafolarak bu soruları cevaplarlar ve bu soru- 

lara verdikleri cevaplar, anarşizmln f.ırkl.ı vcrsiyonlarını oluşturur.  

Neyse ki, bu anarşizm hakkında bir kitap değil. Bilmiyorum, belki de sadeec  
anarşizmin tüm dalları hakkında yeterli değildir, umrumda değil. Bu lidersiz bir  
hayat yaşayan, anarşi hakkında bir kitap. Yani ilerleyen sayf.ılar çeşitli şekillerde  
anarşiyi hayata uygulama örnekleriyle doludur. Şüphesiz ki her anarşist bu kitabı  
tasvip etmeyecek hatta hoşlanmayacaktır. Ayrıca herkes anarşiyi tanımlamarnı  
bcğenmeyecck. Problem değil. Vmarım bu güzel kelime çağrıştırdığı olumsuz  

anlamlardan kurtulur ve piyasada bunun gibi birçok kitap olur.  

Son olarak, birçok kişi (anarşist ya da değil, uzmanlar ve accmilcr, arkadaşlar  
veya düşmanlar) ve ben 1 yıl bu kitap üzerine çalıştık ve hala bazı şeyleri  

değiştirmek istiyorum. Hatta bazen metnin tamamını yeniden yazmak hatta bu  
küçük girişi bile ... Vmarım göze batan yanlışlarım için beni affcdersinlz ve  

tüm soru, yorum ve eleştlrilerinlzllletirslniz.  

Brian Hea!;ney  
www.brianheagney .com  

(ç~iri: etilen.nc:t)  



is for Anarchy 
Anartl kelime olarak 'yöneticisiz', 'lidersiz'  
ve 'erendisiz' anlamlarına gelmektedir.  
Herhangi bir düşünce -ne kadar anlamsız  
olursa olsun- senin şahsi düşüncendir.  
Hayatında anaqlzml benimsersen ·~~:=:;i  
diğerlerinden tamamen  
farklı olursun.  

Hayatında bir yönetici var mı? 

Yöneticisiz bir dünya nasıl olurdu? 



Neden Kara Blok'ta bir araya gelmelıyız? 

Bır şeylere yardım etmek için Kara Blok'ta nasıl bir araya 
gelebiliriz? 



is fOr Critical Mass 
Crltlcal Mass, llderslz bır grup ınsanın 
bisikletleriyle ya da insan gücüyle çalışan 
diğer araçlarıyla plansız olarak şehirde 
dolaşmalarıdır. Bazı katılımcılar, yollarda 
güvenll bisiklet sürüşü lçln desteklerini 
göstermek isterken, diğerlerı sadece 
arkadaşlarıyla güzel bır bisiklet 
gezlsl yapmayılsteyeblllrler. 



is for D.I.Y. 
D.I.Y. (Do It Yourself) 'kendin yap' 

anlamına gelir. Her zaman uzmanlara veya 
pro!esyonellere bel bağlamak zorunda 

değilsin; istediğin her şeyin nasıl 
yapıldığını öğrenme yeteneği ve becerisine 

sahıp, müthiş bır blreysın! 

Kendı başına ne tür projeler gerçekleştlreblllrsln? 

Neyı, tek başına yapmayı öğrenmek istersin? 



is for Egalitarian 

Efl~kçls~~e,herinsanın,güce 
ve kaynaklara eşit erişim 

imkanı vardır. 



is fOr Food Not Bombs 
Bombalara Kar11 Soblar, ınsanların hiçbir 
koşulda aç kalmaması gerektiğini savunan 

insan topluluğudur. Her hafta yerel Bombalara 
Kar11 Sofralar birimleri, yemek plşlrmek ve 

isteyen herkesle paylaşmak üzere yıyecek 
sağlar. 

Hiç çöpe atılmış bir yemeği yemek 
aklından geçti ml? 

En uzun süre aç kaldığın zaman 
bu ne kadar sürmüştü? 



toplumun cinsi yetinize 
bağlı olarak sizden nasıl 
davranınanızı beklediğine 
değinir. Gerçekte, çok az 
davranış ve tercih sizin 

erkek ya da kız olduğunuza 
bağlı olarak 
belirlenir. 

------·--- hı 

is for Gender Role 
-· 

Onsıyet 1\.olü terimi 

Neden bazı oyuncuklar ve aktiviteler, erkeksi ya da 
kadınsı olarak düşünülüyor? 

Herhangi bir cinsiyet lle ilişkilendiremediğin 
oyuncak ve aktiviteler neler? 



is for Hierarchy 

Hıyeı:arşl; atanmak yada atama sırasında 
başarı elde etmek lçln ayrıca sorunları 
çözmek lçln insanları organize eden 
sistem aracıdır. 

Günlük aktlvltelerlnl nasıl organize edersin?  

Aile olarak seçlmlerlnlzl nasıl yaparsınız?  



konserlerını dlnleyeblleceğlnlz bir mekan 
olmalıdır. 

is for Infoshop 
lnlöshop sızın radikal kitapları ve &.nzlnlerl 

bulablleceğlnlz, lokal etkinlikler hakkında bılgı 
sahibi olablleceğlnlz, workshoplara ve okumalara 

katılablleceğlnlz ve hatta bazen punk-rock 

Son okuduğunuz kitap neydi? Ne hakkındaydı? 

Çevrenizde neler olduğunu anlamak lçln nerelere 
gidiyorsunuz? 



is for Job 
• 
Iş, kişinin para karşılığında harcadığı 
emektir. Birçok insan arkadaşları ve 
aileleriyle yaşamın tadını çıkarması 

gereken değerli saatlerını günde 8 saatlik 
ya da daha uzun süren işlerde çalışarak 

harcar. 

Eğlenerek yaptığınız bir lş lle size yapmanız gerektiği 
söylendlğllçln yaptığınız işler arasında ne fark var? 

Herkes birden çalıştığıişten istila ederse sizce ne olur? 





Neden, birllerının veya bir şeylerin özgürleşlrken 
yardıma ihtiyacı vardır? 

Kendllerlnl özgürleştlrmek isteyen kişilere nasıl 
yardımcı olablllrslnlz? 



is lôr Mutual Aid 
Karşılıklı yardımlqma, gönüllü olarak 

kaynakların ve hizmetlerin 
paylaşılmasıdır.  

İhtlyacı olan birine yardımcı olduğunuz bır anı anlatın. 

Diğer ınsanlara sunablleceğlnlz kaynaklar ya da hizmetler 
nelerdır? 



Hayatınızda oldukça anlamsız olan geleneklerı ya da 
kültürel değerlerı açıklayınız. 

Kültürel dünyanızda olmasını istediğiniz gelenekler ve 
ahlaki değerler nelerdır? 



is for Organize 
Organıze etmek, amaç ve hedefe ulaşmak 
için bir düzen yaratmak ya da işleri 
sistematikleştirmektir. Görevleri atamak, 
direktiHer vermek ve grafikler, haritalar ya da 
dökümanlar yaratmak anlamına gelebilir. 

Organize edilmiş aktivitelerin hangısınden hoşlanıyorsunuz~  

Orgaoıze edilmeden, gidişatın daha ıyı olacağı  
bir durumu açıklayınız.  



is fOr Propaganda 
Propaganda bir hareketin veya oluşumun 
prensiplerını ya da doktrlnlerlnl yaymak 
amacıyla kurulan bir lletlşlmdlr. En ıyı 

propaganda bilgilendirici olan ve 
düşünmeye yönlendirendir; en kötüsü ise 

aldatıcı ve zarar verıcı olandır. 



düşünmek ve bunu aktarabllmektlr. 

is fOr ~stion Authority 
Otorite, birinin ya da bir şeyin sızın 

üzerinizde karar verme hakkı veya gücüdür. 
Otorıtcyl sorgulamak, bu güce sahip kışı 
veya şeyin söylediklerinden farklı olarak 

Kırnın size tavsiyelerde bulunmasına, llderllk ya da  
rehberlik etmesine karar verdiniz?  

Sizden daha tecrübell bırını sorguladığınız ya da  
düşüncelerını düzelttlğlnlz bir olayı anlatın.  



is for Rewild 

Yabana dönüş, uygarlığın eserlerını ve 
araçlarını kullanmadan yaşamayı 
öğrenmektlr. Bazı yabana döni§ 1 1--

aktiviteleri; yiyecek arama, avlanma,  
ateş yakma ve ilkel yapılar inşa etme...  

Sı6rdan başlayarak yapmayı bıldlğlnlz bır şeyi anlatın.  

•
Insanlar, neden modern uygarlığın, kendimize ve 
dünyamızazararlı olduğuna inanıyor olablllr? 



is for Squat 
Sqaat bırının yaşam alanına dönüştürmek 
lstedlğl boş, sahıpsız ya da bakımsız bir 

yapıdır.  

Bır evl ya da dalreyı yaşam alanı yapan nedir?  

Sizce tarihte ılk mülklyetllnsanlar  
nasıl ve kımden satın aldı?  



Trene atlayıp nereye gitmek istersin?  

Trene atiamacada ne tür zorluklarla karşılaşacağını  
düşünüyorsun? 



is fOr Un-School 
Okul clqı c&ıtlm, sınıfta oturmak yerine 
çocukların uygulamalı, kendı kendine, 

gerçek-dünya üzerinde öğrenme sürecldlr. 
Olcal dışı c&Ltlmc katılan ebeveynler bılır kı,  
bütün çocuklar öğrenmeyi çok sever ve kendı  

~r............"'TTT1"1rrn--n-.,-..,..,,.,.,..,iç güdülerini taklp ettikler1 zaman  
gerçekten öğrenirler.  
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aktivitelere katılmak için kendiiradeniz 
çerçevesinde hareket etmekte özgürsünüzdür. 

is for Voluntary Participation 
Gönüllü katılım, aktif olarak bır şeyin parçası 

olmayı seçmektir. Birey olarak, seçtiğiniz 





is for Xylography 
Xylography tahta kalıp kullanarak baskı 
yapmaktır. Bırçok anarşist propaganda 

xylography kullanılarak hazırlanır. 

En son ne çlzdln? 

Bır sanat ürünü yaratmak lçln hangi F.ırklı 
yolları kullanabilirsln? 



geçlreblllrsln. Ne şanslısın kı bu senin yenı 
arkadaşlar edlnmene ve ilginç hikayelerini 

paylaşınana olanak sağlayacak. 

is for Youth Hostel 
Gençlık Hostcllerl oteller lçln ucuz bır 
alternatif. Bır hostelde kalırken geceyi 

büyük bır odada bır çok insanla bır arada 

Tek başına bır gece geçirmek lle odayı bır çok insanla 
paylaşmak arasında ne gıbı farklılıklar olablllr? 

Ne zaman yalnız uyumak istersin ya da ne zaman bır 
odada başkalarıyla kalmak istersin? 



is for Zine 
~.-..··- bir tür mini-magazindir.Tamamen el yapımı 

olabilecekler i gibi, fOtokopiyle de ço~altılabilirler . 

...... v·lerin içeriğinde; D.I.Y. kılawzları, bir 
takım şiir ve kısa hikayeler, kişiselleştirilmiş bir 
tarih, bazı ilgi çekici tarifler veya sıkıcı siyasi 

bilgiler yer alabileceği gibi, aklınıza gelen 
he bir konu da r alabilir. 



is fOr  
Bizim al&bemiz için yeni bir harfvar 
olabileceğini düşünüyor musunuz? 
Şimdi bunun için bir Srsatınız var. Ve eğer 
isterseniz bunun için bir resim çizeblllrsinlz. 

Sizce bizim alfabemizde olmayan bir ses var mıdır?  

Sizce al&be nasıl lcat edildl?  


