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This article aims to give information about the definition of anarchism and it's s/wrt 
history. Anarclıism is a word open to misunderstanding. Ii must not be confused with 
terror. Anarchism refers to a social philosophy in whiclı there e.xists no state(govemment), 
rule or authority in general. It claims to be a social plıilosophy against all administrative 
institutionalization. Despite its comman features, becaııse of interpretation and methodical 
differences, it has s ome different variations. In sp i te of this variety, the anarchists agree 
up on a non-governmental understanding of society. 
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Anarşizm ve devlet birbirlerine zıt kavramlar olarak görünmektedir. 
Bu zıt kavramlardan devlet ile ilgili kısaca bilgi verildikten sonra anar
şizm ile ilgili açıldamalar yapılması konunun daha iyi anlaşılması için 
uygun olacaktır. Yüzyıllardır sosyal bir olgu olarale varlığını devam ettiren 
devletin neyi ifade ettiği siyaset düşünüderi ve sosyal bilimciler tarafın
dan araştırılmıştır. Devlet kavramı ve onun tanımı üzerinde şaşırtıcı bir 
çeşitliliğin ve derin görüş ayrılıldannın bulunduğu açıkça görülmektedir. 
Bu tanımlardan en kapsamlı olanı devleti, amacı toplumsal düzenin, ada
letin ve toplumun iyiliğinin sağlanması olan; belli bir toprak parçası (ülke) 
üzerinde yerleşmiş bir insan topluluğuna (halka) dayanan ve bu toprak
lar üzerinde bulunan her şey üzerinde nihai meşru kontrole (otorite) sa
hip, siyasal bir örgütle (hükümet) donanmış sosyal bir organizasyon1 ola-
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rak açıklamaktadır. Bu tanımda da görüldüğü gibi devleti ona benzer ku
ruluşlardan ayıran, egemen ve bağımsız olma yani tam bir otoriteye sa
hip olma özelliğinin bulunmasıdır. 

Devletin tanımında olduğu gibi yönetilmesi konusunda da çok farki ı 

fikir ve mücadeleler ortaya çıkmıştır. Yapılan mücadele, bazen insanların 
farldı şekilde düşünmelerini ve kurallara karşı koymalarını da beraberin
de getirmiştir. Bu mücadelenin kaynağında ise siyasal düşünceyi en çok 
meşgul eden konulardan biri olan, devletin mi toplumu biçimlendirdiği, 
yoksa toplumun mu devleti biçimlendirdiği tartışması bulunmaktadır. Bu 
kutuplaşmanın bir ucunu, devletten yana olanlar diğer ucunu ise toplum
dan yana olanlar oluşturmaktadır.2 Devletten yana olanlar birey ve top
lumun sınırlandırılması gerektiğini savunurken, birey ve toplumu esas 
alanlar ise devletin ortadan kaldırılması ile birey ve3 toplumun sınırlan
dırılmasının önüne geçilmesini savunmaktadırlar. Toplumu esas alanla
rın başında genel olarak devletin bütün çeşitlerini reddeden, toplumun 
ve bireylerin devlet gibi bir otorite olmadan da yaşamlarını çok rahat bir 
şekilde sürdürecelderine inanan anarşistler gelmektedir. 

Devlet gücünün sınırlanması gerektiği fikri, İlk Çağlarda Eski Çin 
devlet doktrinlerinden itibaren görülmekte ve Konfüçyüs(M.Ö.551-
479)'ün devlet kudretini kullananların yetkilerini, her şeyden önce 'hayr' 
ve 'adalet' gibi kavramlarla sınıdandırdığı ifade edilmektedir.4 Bu neden
le devletin gücünü sınırlandırma veya otoritesini yıkma düşüncesi anar
şistlerle ortaya çıkan bir teori değildir. Devlet otoritesine karşı olan 
anarşistlerin görüşlerinin oluşmaya başladığı dönem bugünkü anlamda 
merkezi devletlerin ortaya çıktığı sanayi devrimi sonrası döneme rastla
maktadır. Sanayi Devrimiyle birlikte "devlet'siz bir toplum özleminin kö
rüldediği değişik baluş açılan ve kaygılarla"5 çeşitli anarşist teorilerin 
ortaya atıldığı görülmektedir. Çünkü anarşizm, düşüncesinin temelini bi
reyin özgürlüğü üzerinekurmakta devletçi örgütlenmelere tamamen karşı 
çıl<mayı esas almaktadır. 

Anarşizm düşüncesini savunanlar kendilerine tarihten sağlam bir te
mel bulmak için görüşlerinin kaynağını ilkel hükümetsiz toplurnlara ka-

2 Ali Yaşar Sanbay, Siyasal Sosyoloji, Der Yay., 4. Baskı, İstanbul, 1998, s.S-9 
3 Yahya Kazım Zabunoğlu, Devlet Kudretinin Sınırlanmas~ Ajans-Türk Ma tb. Ankara, 1963, s.3 1. 
4 Ahmer İnam, "Khaoslu Anarşizm", Düşünen Siyaset Dergisi, Lotus Yay. , Sayı:ll, Ankara, 

2002, s.29. 
S The Encyclopedia of Plıilosoplıy, "Anarchism" Maddesi, Edit: Paul Edwards, Cilr 3, New york, 

1967, s.ll2. 
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dar geriye götürmeye yönelik çalışmalar yapmışlardır. Bu çalışmalar so
nucunda kendi görüşlerini destekleyecek, farldı dini veya felsefi neden
lerle hükümet kurumlarını eleştirmiş, siyasi faaliyeti reddetmiş veya bi
reysel özgürlüğe büyük değer vermiş çok sayıdaki düşünür ve yazar ara
sından anarşist öncüleri' bulduklarını iddia etmişlerdir. Bu girişimlerden . 
birinde üç eski felsefe okulu Kireneliler, Kinikler, Stoalıların öncüler oldu-
ğu iddia edilmekte ve Eski Stoanın kurucusu olan Zenon (M.Ö. 336-
264)'un hükümetten arınmış, fazilet ile erdeme yönelil< iyi bir yaşamı 
savunduğu öne sürülmektedir.7 Yine buna benzer başka bir görüşte ise 
anarşizmin tarihsel ve düşünsel kölderinin genel olaral< sanıldığının aksi
ne Antik Yunan filozoflarından Heraldeitos(M.Ö.540-480)'a kadar uzan
dığı8 ifade edilmektedir. 

Anarşizmin önde gelen isimlerinden Bakunin(1814-1876)'de 'insanın 
özgürce düşünebilmesi, hissedebilmesi ve gerçekten insan olabilmesi için 
maddi idamesi hakkırıda kaygılanmaktan kurtulması gereldr'9 şeldinde 

Aristoteles'ten bir alıntı yaparal<, geçmiş tarihten kendisine destek sağla
maya çalışmaktadır. Graeber, bu hareketlerin kökenierinin nerede aranırsa 
aransın, bu yeni taktil< ve hareketlerin anarşist esirıleriyle mül<emmel bir 
uyum içinde olduğunu ve devlet gücünü ele geçirmekten çok giderek daha 
fazla özerk alanlar koparırken, yönetim mekanizmalarını teşhir etmek, 
meşruiyetini sarsmal< ve sökmekle ilgili olduğunu belirtmektedir. 10 Bu te
orisyerılerin yaptıkları gibi anarşist görüşe felsefi bir tarih sağlama çabası
nırı anarşizm düşüncesinin İlk Çağlardan beri varolduğu gibi anlaşılınasına 
ve konu üzerinde çalışarıların yanlış yollara sevk edilmesine yol açtığı gö
rülmektedir. Geçmişle bağlantı kurularak sağlam bir temellendirme yapıl
maya çalışılan anarşi veya anarşizm kelimelerinin ne olduğu açıldandığın
da böyle bir bağın olup olmadığı daha iyi arılaşılacal<tır. 

Anarşi kelimesi, Latince anarchia, İngilizce anaı-chy kökünden gel
mekte "başı boş kalma, başta hükümet olmama, intizamsızlık" anlamına 

6 Kenneth C, Wenzeı~ "Godwin's Place in the Anarchist Tradition: A Bicentennial Tribute", Soci

al Anare/ı is m, sayı 20, 1995, http:/ /uk.geocities.com/ anarsistbakis/ anarchy _ aartides.html 
7 Hatice Nur Erkızan, "Anarşist Düşüncenin Doğası, Tarihsel-Düşünsel Kökenieri ve Max Stir

ner Üzerine Birkaç Söz", Düşünen Siyaset Dergisi, Lotus Yay. , Sayı:l1, Ankara, 2002, s.48. 
8 Sam Dolgoff, Bakunin, Hayatı, Mücadeles~ Düşünceleri, Çev: Cemal Atila, Kaos Yay., İstanbul, 

1998, s.117. 
9 David Graebeı; "The New Anarchists", New Left Review, Sayı 13, Ocak-Şubat 2002, s.68-69, 

http:/ /uk.geocities.com/anarsistbakis/anarchy _ aartides.html. 
10 Mustafa Namık Çankı, Büyük Felsefe Lügati, Cumhuriyet Matbaası, Birinci Cilt, İstanbul, 

1954, s. 145 
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gelmektedir. Lügat manasıyla ise "başsız, yani intizamsız, karmakarışık 
bir hal, gerek uzvi olsun, gerek içtimai olsun, kargaşalık, tertipsizlik hali 
olaral<"1 1 ifade edilmektedir. Genelde anarşistler tarafından da kabul edi
len bir tanımda ise anarşi kelimesi, "'olmal<Sızın', '-sız', ' ... -in isteği', ' .. -in 
yolduğu' ya da ' .. -in olmaması' anlamlarını veren "alan" öneki ile, 'yöne
tici', 'şef, 'hükmeden', 'komutan' aİılamına gelen arehas kelimesinin bir
leşiminden oluşmakta ve "hükmedenin olmadığı" veya daha genel bir ifa
de ile "otoritenin olmadığı" anlamına gelmektedir.12 Bu ifadelere göre 
anarşi terimi, yönetenin olmadığı, yönetimsizlik, hükmedenin olmadığı, 
karmakanşıldık gibi durumlan anlatmal< için kullanılmaktadır. 

Günümüzde ise anarşizm; "devletin bütün şekillerine karşı olan ve 
eğer tam kişisel ve toplumsal özgürlük isteniyorsa devletin yürüdülükten 
kaldırılması gerektiğini belirten siyasi"13 teori olarak kabul edilmektedir. 
Başka bir tanımda ise anarşizm "anarşistlerin veya anarşinin eylemleri 
veya ilkeleri"; anarşist "resmi gücün olmadığını söyleyen, anarşiyi savu
nan, yerleşik düzeni devirmeye çalışan", anarşi ise "siyasi düzensizlik, en 
üstün gücün iyi işlernemesi (yetersizlik) veya yokluğundan dolayı kanun
suzluk durumu, hükümetin yokluğu; hiçbir alanda otoritenin kabul edil
memesi veya otoritenin yolduğu, ahiili veya entelektüel düzensizlik"H 
olarak ifade edilmektedir. 

Ccvizci, anarşi terimini; hükümet kontrolünün yokluğunun sonucu 
olan politik ve toplumsal düzensizliği, kimi faaliyet alanlarında kuralsız
lığın, yönlendirici bir ilkeden yoksunluğun veya varolan ilkelere uyulma
masının sonucu olarak ortaya çıkan kargaşa halini ve bazı disiplinlerde 
örneğin bilirnde birbirlerinden çok farldı, hatta karşıt ilkelerin varoluşuy
la belirlenen aşırı çoğulculuk halini ifade etmek için kullanmaktadır. O, 
bu üç anlamda da anarşinin hüküm sürmesini isteyen, anarşizmi destek
leyen, bu öğreti için mücadele veren kişiyi ise anarşist olarak tanımla
maktadır15. Diğer b~ tanımda ise anarşi 'düzensizlik, kargaşa, kaos' ola
rak ele alınmal<ta ve anarşizm kuramcılarının işaret ettiideri gibi, düzen-

ll Anarşist Bakış, "Anarşizm Nedir?", http:/ /uk.geocities.com/anarsistbakis/anarchy _ aartic
les.html. 

12 Macmillian Contemporary Dictionary, Edit: William D. Halsey, Macmillian Publishing Co., 
New york, s.34. 

13 The Slıorter Oxford English DietionUTy On Histarical Principles, Edit: C. T. Onions, Oxford At 
The Ciarendon Press, Third Edition Vol: 1, London, 1950, s.62. 

14 Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yay., Üçüncü Basım, İstanbul, 1999, s.Sl-52. 
15 Turhan Il gaz, "Anarşizm Anarşinin Antitezidir", Düşünen Siyaset Dergisi, Lotus Yay., Sayı: ll, 

Ankara, 2002, s.40. 
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sizlik, kargaşa ve kaosun, ille de yetkenin bulunmadığı ortamlarda pey
dahianınası gerekınediği aksine yetkenin, hele de aşırıya kaçtığında, buna 
yol açtığının düşünüldüğü belirtilmektedir.16 Buradan anarşi ve anarşizm 
kavramlarının aynı şeyler olmadığı anlaşılmaktadır. Birinde işin pratik 
y~nının ifadesi söz konusu iken, diğerinde, sistematik bir çerçeve ve teo
rik yanının arılatılmaya çalışıldığı görülmektedir. 

Anarşizm dar anlamda, hükmedenin olmadığı bir toplum kuramını, 
geniş anlamda ise her arılamda, her alanda baskıcı, zorlayıcı, hiyerarşik 
ve otoriter olanı olumsuzlayan bir toplum kuramını ve insan anlayışını 
ifade etmektedir. 17 Genel anlamda ise kaos veya düzensizlik kelimeleri 
ile eş anlamlı tutularak, anarşistlerin toplumsal kaos ve ilkçağlarda oldu
ğu gibi orman kanununa geri dönüşü arzuladıldarı belirtilir. Bu yanlış 
anlamlandırma sorunu tarihsel bir paralellik gösterir. Örneğin, tek adam 
egemenliğinin gereldi olarak görüldüğü hükümetlerin bulunduğu ülke
lerde de zamanında cumhuriyet veya demokrasi gibi kavramlar, tıp lu anarşi 
kavramı gibi değerlendirilmiş; yani düzensizlik ve· karmaşayı temsil et
mek için kullanılmışlardır. 18 Anarşizmi bugün anlaşıldığı şeldiyle açıkla
maya çalışanlar onu her türlü devlet kurumlaşmasına, kapitalist devlete 
olduğu kadar sosyalist devlete de karşı, ferdiyetçi bir dünya görüşü ola
rak görmekte ve adarnma göre biçimden biçime girdiğini ileri sürmek
te19 ya da "proletarya diktatörlüğü de dahil, her türlü otoriteye düşman 
olan; geniş çapta üretim temeline dayanan toplum ilerlemesinin karşısı
na küçük özel mülk sahipliğinin menfaatlerini koyan bir küçük-buıjuva 
sosyo-politil< eğilimi"20 olaral< ifade etmektedirler. 

Anarşistler ise kendilerini şu tanımı esas alarak ifade etmektedirler21 : 
"Anarşizm, insan toplumlarının en iyi biçimde bir hükümet ya da otorite 
olmadan işleyeceğini savunan, insarıların doğal halleriyle, herhangi bir 
dış müdahale olmadan, birlikte uyum içinde ve özgürce yaşayacaldarını 
ileri süren felsefi ve siyasal konumlardır. Bu baluş açısına göre anarşi kao
sun değil, "kendiliğinden düzen"in yolunu açacaktır". Anarşizm, ana dü-

16 Erkızan, a.g.c., s.48. 
17 Anarşist Bakış, ''Anarşizm Nedir?'; http:/ /uk.gcocities.com/anarsistbakis/anarchy _ aartic

lcs.html. 
18 Jacques Du dos, Anarşizm, Sol Adına Sola İhanet, Çev. Babür Kuzu cu, Ant Yay., İstanbul,?, s. 

9. 
19 M.-Rosenthal-P. Yudin, Materyalist Felsefe Sözlüğü, Çev: Aziz Çalışlar, Sosyal Yay., 3. Baskı, 

İstanbul, 1972, s.28. 
20 G. Marshall, Sosyoloji Sözlüğü, Çev: Osman Akınbay-Derya Kömürcü, Bilim Sanat Yay., Anka

ra, 1999 s.23. 
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şünce olarak "insanların devlet olmadan da adil ve uyumlu bir düzen 
içinde yaşayabileceklerini, insanlar üzerinde bir devlet sistemi kurulma
sının onlara zarar verdiğini ve kötülük ettiğini savunan toplumsal felsefe 
ve siyasal akımdır."22 Bu açıdan bakıldığında anarşizm, "yalnızca haki
miyet veya otorite, devlet, hükümet gibi şeylere karşı çıkan bir teori ola
rak değil aynı şekilde hürriyet veya yetki dağıtma, gönüllülüğü amaçla
yan bir teori olarak tanımlanabilir."23 Dolgofa göre anarşizm, "özgür 
sosyalizm veya toplumsal anarşizm terimlerinin eşanlamlısıdır. Toplum
sal kelimesinin ifade ettiği üzere, anarşizm birlikte yaşayan ve özgür top
luluklarda işbirliği içinde olan insanların özgür birliğidir. Kapitalizm ve 
devletin devrilmesi; sanayide işçilerin kendinden yönetimi; ihtiyaca göre 
dağıtım; özgür birlik; sosyalizmin özünü oluşturan, sosyalist eğilimlerin 
tümü için geçerli olan ilkelerdir."24 Anarşizmin en önemli savunucula
rından Bakunin'in devlet ile ilgili düşünceleri yukandaki tanımlamaları 
doğrulamaktadır25 : "Devletin kötülük olduğunu söylemekten çekinmiyo
rum. Ama tarihsel olarak zorunlu bir kötülük, geçmişte de tıpkı er ya da 
geç kendi tamamen yok oluşu olacağı kadar zorunlu, insanın başlangıçta
ki hayvanİ doğası ve teolojik yanılgıları gibi zorunlu.Fal<at devlet hiçbir 
şekilde toplu değildir, o yalnızca toplumun hem kaba hem soyut tarihsel 
bir biçimidir. O her ülkede keyfiliğin, haydutluğun ve yağmacılığın izdiva
cından doğar, savaştan ve işgalden kısacası, halidarın teolojik fantezisiyle 
arka arkaya yaratılan tanrılarla doğar." 

Anarşizm haklandaki bilgisizliğin, bir çok yazarı anarşizmi yanlış ta
nımlama noktasına götürdüğü ve anarşizmin yanlış kavramlarla kuşatıl
mış bir siyasal felsefe olaral< görülmesine neden olduğu iddia edilmekte
dir. Bu yanlış tanımlamaların temel nedenin ise anarşizmin siyasi bir fel
sefe olmanın ötesinde; siy~si, pragmatik ve kişisel yanları kucaldamış bir 
yaşam tarzı olarak kabul edilmesi, basit sloganlada ve parti çizgileri ile 
anlatılamayan farldı bir çlüşünüş tarzına sahip olması"26 olduğu ifade 

21 AnaBritannica Genel Kültür Ansiklopedisi, "Anarşizm" Maddesi, Cilt 2, 1988, s.44. 
22 John Clark, The Anarchist Moment, Rej/.ection on Culture, Natııre and Power, Black Rose Boks, 

Montreal-Buffalo, 1984, s.l20. 
23 Sam Dolgoff, "Anarşizme Dair Yanlış Fikirler'', Kaynak: "Parçalar: Biyografi", 1986, http:// 

www.Geocities. com/ CapitolHill/1931! 
24 Mihail Bakunin, Tann ve Devlet, Çev:Remzi Çaybaşı, Belge Yay., İstanbul, 1998, s.l48. 
25 Liz Highleyman, "Anarşizme Giriş': http:/ /uk.geocities.com/ anarsistbakis/ anarchy _ aartic

lcs.html 
26 inan Kcscr,"Kendiliğindenliğe Güven", Düşünen Siyaset Dergis~ Lotus Yay., Sayı:ll, Ankara, 

2002, s.140. 
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edilmektedir. Keser' e göre anarşizmin, sadece her·türlü otoriteye karşı çı
kan veya sadece devlet karşıtı olan bir hareket olarak ele alınması anar
şizminen önemli kavramı olan özgürlüğün göz ardı edilmesine yol açar-· 
ken, diğer yandan anarşist düşünürlerin toplumsal ve bireysel özgürlü
ğün gerçekleştirilmesi için önerdikleri yöntemleri de yok saymaktadır. 
~arşizmin temel kavramı özgürlüktür ancak özgürlük anarşizmi tek ba
şına açıklamaya yetecek bir kavram da değildir.27 Ancak teoride yapılmış 
olan anarşizm tanımlamalan ile uygulamalarda ortaya çıkan anarşizm 
arasında farklılıkların olduğu da göz ardı edilmemelidir. Teorik arılarnda 
özgürlüğü savunan bir hareket olarak görülmesine karşın pratikte bütün 
anarşistler olmasa da bazı anarşist grupların devlet ve din gibi otoritelere 
karşı şiddet ve teröre başvurmaları kaos ortamı oluşturmaya çalışmaları 
da bu yanlış anlaşılmalara neden olmaktadır. 

Anarşist bakış açısına göre tanımlandığında anarşizm "zora dayanan 
yönetime karşı çıkmak"28 anlarnma gelmektedir. Anarşizm, "yönetimin 
olmaması değildir. Anarşizm özyönetim (özerklik veya eşanlamlısı olarak 
kendinden-idare) demektir. Özyönetim özdisiplin demektir. Özdisiplinin 
alternatifi, yöneticilerce tebaalarına dayatılan zorurılu bir itaattir. Bundan 
kaçınmak için her birliğin üyeleri özgürce kendi birlilderinin kurallarını 
saptarlar ve kendi yaptıkları bu kurallann arkasında durmak için anlaşır
lar."29 Geçmişten başlayıp günümüze kadar süregelen anarşist söylemin 
"hiç kuşkusuz ortak olarak paylaştığı en önemli nokta, türlü baskıcı, hük
medici, zorlayıcı ve özgürlük karşıtı toplumsal kurumlara ve yapılanmalara 
karşı olmasıdır. Ancak otorite ve baskıya karşı savaşımkonusunda birbirin
den farldı bir çok anarşist kurarn vardır. Kimileri otoritenin ve baskının top
lumdan bir bütün olarak şiddet yoluyla sökülüp atılmasını öne sürerken, 
bazılan toplumun yavaş yavaş değiştirilmesinden yana tavır takınır."30 

Kropotkin için anarşizm, insan toplumlarının yaşamı da içinde ol
mak üzere tüm doğayı, doğada olup biten bütün olayları mekanilc kavra-

' maya dayalı bir dünya görüşü dür. Araştırma metodu, doğal bilimlerin araş-
tırma metodudur; bütün bilimsel tezler bu metotla sınırlanmalı dır. Hede
fi, sentetik bir felsefe yaratınaktır.31 Ona göre anarşi, "başkalarını kendi 

27 Edward MeNall Burn5, Çağdaş Siyasal Düşünceler 1850-1950, Çev: Alaeddin Ş enel, Birey ve 
Toplum Yay., Ankara, 1984, 5.38. 

28 Dolgoff, "Anarşizrne Dair Yanlış Fikirler'', a.g.y. 
29 Erkızan, a.g.e., 5.48. 
30 Kropotkin, Çağdaş Bilim ve Anarş~ 5.65-66. 
31 A.g.e., 5.76. 
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iradesine bağlayan hiçbir egemenliği, hiçbir saltanatı, hiçbir kulluk ilişki
sini tanımaz; hareketsizliğin, süredurumun hiçbir biçimini kabul etmez; 
bunların yerine anarşinin kitabında yalnızca ilerleme vardır: bazen hızlı, 
bazen yavaş, tıpkı doğada, hayatta olduğu gibi. Anarşizmde tek tek her 
bireye, doğal yetenelderini, kişiliğini, yani onda kendinin olan, ona özgü 
olan her şeyi geliştirebilmesi özgürlüğü sağlanır."32 

Anarşizm kelimesinin biri yok etme doktrini ve diğeri insanın doğuş
tan iyi olduğuna inanmaya dayanan iyilikçi bir doktrin olarak anlaşılması 
anarşizmle ilgili tartışmalarda karışıldığa neden olmuştur.33 Yapılan ça
lışmaların bir çoğunda anarşi ve terörün birbirine karıştırıldığı, anarşizm 
ile terörizm kavramlarının da aynı anlamı çağrıştıracal< biçimde kullanıl
dığı ifade edilmektedir.34 Bu yanlış anlaşılınalar olmalda beraber, bazı 
anarşist grupların da amaçlarına ulaşmak için şiddet ve terörü kullandık
ları da görülmektedir. Anarşistler bu eleştirileri, anarşinin kaos ile özdeş 
olduğu fikrinin, özellilde güce sahip olupta otoritenin düzeni sağlamak 
için gereldi olduğuna inananlarca yayıldığını iddia ederek anarşistlerin 
etkin, organize ve adil bir toplumun hiyerarşik olmayan, merkezden ida
re edilmeyen ve katılımcı temeller üzerinde başarılı olabileceğini savun
maktadırlar.35 Anarşizmin Terörizm ve Nihilizm ile irtibatlandırılmasıyla 
bu karışıldık daha da artmaktadır. Aslında adalet ve doğal hukuka inan
maya dayanan anarşizm, bütün ahlaki kuralları inkar eden nihilizme kar
şıt kutupta durmaktadır. Aynı şekilde, sosyal bir felsefe olan anarşizm ile 
bazen bireysel olarak anarşistler tamfından fakat aynı zamanda anarşizm 
ile genel olaral< bir alakası olmayan çeşitli hareketlere mensup eylemciler 
tarafından da kullanılan siyasi bir araç olan terörizm arasında zorunlu 
hiçbir ilişki yoktur.36 

Devlet otoritesini kabul etmeme anlamında anarşizm, devletin otori
tesini reddeden ve gönüllü kurumların, insanın doğal toplumsal eğilimle
rini ifade etmeye en. uygun kurum olduğunu öne süren sosyal bir felsefe
dir. Anarşist kelimesi başlangıçta bütün kanunları tanımayanı ve kaosu 

32 Cengiz Çuhadar, William Godıvin'in Devlet Anlayışı, Basılmamış Doktora Tezi, A.Ü. Sosyal. 13. 
E., Ankara, 2007, s.35 

33 Hasan Tüzen, "Mahkum Edilen Bir Dünya:Anarşizm", Düşünen Siyaset Dergis~ Lotus Yay. , 
Sayı:ll, Ankara, 2002, s.l05. 

34 Liz Highleyman,a.g.y. 
35 Çuhadar, a.g.e., s.35-36 
* Düzleyiciler; Chartistlerin atalan olan ve evrensel oy haklanı savunan ve ekonomik eşitlik

ten çok politik eşitlik isteyen grup. Cumhuriyetçi hareketin aşırı sol kanadı. 
36 The Encyclopedia of Plıilosoplıy, s. ll ı. 
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tırmandırmayı isteyeni göstermek için aşağılayıcı arılarnda İngiliz İç Sa
vaşı ve Fransız Devrimi boyunca partilerin çoğu tarafından siyasi yelpa
zenin Sol kanadında(Levelers) 1' durarılan eleştirrnek için kullanılmış
tır.37 

Anarşizme dayalı bir topluma ilişkin ilk görüşleri 1640'larda İngiliz 
İç Savaşının ·hemen ertesinde "İftiralardan kurtulup aklanan gerçek; 
(1649)" adlı bir broşür yayırılayan Winstanley'in ortaya koyduğu ifade 
edilmektedir.38 Kropotkin'e(1842-1921) göre de anarşizm 18. yüzyılson
larında başlayan, ancak Fransız devriminin yenilgiye uğramasından son
ra Avrupa'da zafer kazanan gericililc tarafından önüne set çekilen, daha 
sonra yeniden tüm gücüyle atılışa geçen doğal bilimlerdeki akılcılık hare
ketinin kaçınılmaz sonucudur.39 Anarşizm üzerine ilk modern ve esaslı 
çalışmanın, aynı zamanda anarşizmin savunusu niteliğini taşıyan, God
win'in(l756-1836) Siyasal Adalet ve Siyasal Adaletin Evrensel Erdem ve 
Mutluluk Üzerine Etleisi Üzerine Bir Araştırma (1793) adlı eseri olduğu 
ifade edilmektedir.40 Kropotldn İngiltere' de, 1793 yılında, Godwin'in çık
tığını ve o harilca yapıtını yayınlayarak hükümetsiz sosyalizmin, yani anar
şizmin ilk kurarncısı olduğunu belirtmektedir.41 Ona göre "geliştirdiği 
düşüncelere anarşizm adını vermese de, anarşizmin siyasal ve ekonomilc 
kavramlarını ilk kez formüle eden Godwin olmuştur."42 Godwin'in çalış
ması "liberal aydınlar gruplarının aydırılanmasına ve İngiliz işçiler grup
larının ilerlemesine çok güçlü etld yaptı. Hepsinden daha önemlisi, o İn
giltere'deki genç sosyalist hareketlere katlada bulundu."43 

Godwin'in kendisini hiçbir zaman bir anarşist olarak adlandırroad ı ğı 
ve 'anarşi'nin, Fransız Devrimi sırasında yürütülen pelemiklerde sözcüğe 
yüklenen olumsuz anlamı içerdiğine inandığı ve anarşiyi; hükümetin, 
tutarlı ve özümsenmiş bir politik adalet görüşünü kabul etmeden yılaldı
ğında ortaya çılcan düzensiziilc durumu olarak kabul ettiği belirtilmekte
dir.44 Wenzer'e göre anarşist teorinin bu ille sistematik tasvirinden ötürü, 

37 Fatih Demirci, "Anarşizm ve Demokrasi, Anarşistlerin Demokrasiye Yaklaşımlan ve Eleştiri 
Nedenleri", Düşiinen Siyaset Dergis~ Lotus Yay. , Sayı:ll, Ankara, 2002, s. ıso. 

38 Peter A. Kropotkin, Çağdaş Bilim ve Anarşi, Çev: Mazlum Beyhan, Öteki Yay., Ankara, 1999, 
s.168. 

39 Erkızan, a.g.e., s.48. 
40 Kropotkin, Çağdaş Bilim ve Anarşi, s.29. 
41 Kropotkin, "Anarchism", Encyclopedia Britannica, Vol. 1, London, 1953, s. 874. 
42 Rocker, Anarco-Syndicalism, Phonix Pres, London, 1994, s.l3. 
43 George, Woodcock, Anarşizm, Çev: Alev Türker, Kaos Yay., 4. Baskı, İstanbul, 200,1 s.66. 
44 Wenzer, a.g.m., http:/ /uk.geocities.com/anarsistbakis/anarchy_ aarticles.html. 
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Woodcock (1912-1995) haldı bir şekilde Godwin'i 'modern anarşizmin 
babası' olarak adlandırır. Godwin'in anarşist düşüncedeki yeri Beethoven
'in müzikteki yerine benzer, kendisinden önce gelenleri özetlemiş ve ken
disinden sonra geleeelderin habercisi olmuş, onun düşüncesi bir tarihçiye 
göre Birleşilc Devletler'deki 'asiler kuşağının feneri' olmuştur.45 

Marshall'a göre Godwin anarşi sözcüğünü, leendi çağdaşlan gibi olum
suz anlamda, siyasal adalet ilkelerini benimsemelcsizin hükümetin hemen 
dağılmasına yol açabilecekşiddet ve aşın kanşıklığın bir ifadesi olarak kul
lanmıştır. Godwin, anarşizmin bu anlarnciald kötülüklerini despoduğun 
kötüiiliderine tercih etmektedir. Ona göre devlet despotizmi süreklidir, oysa 
anarşi geçicidir. Anarşi topluluk aracılığıyla enerji ve girişim gücü yayar, 
insanların ön yargı ve kesin inançlardan lcurtanr. En önemlisi anarşi, doğm
luğuı::ı ve özgürlüğün çarpıtılmış ve muhteşem bir suretini taşır ve en iyi 
insan toplumu formuna götürebilir. Godwin daima, toplumun büyük bir 
bölümünün leendi barışçı ve üredcen örgütünü sürdürdüğünü öne sürmüş
tür.46 Godwin'e göre toplum, bireyin gelişmesi için gerekli bir ihtiyaç ve 
'her açıdan kutsal' ilcen, hükümet 'bazı kötü huylarm ve hataların' insanlara 
zorla doğru olmayan ancak elverişli bir çare olarale sunulan güçtür ve en iyi 
sayıldığı aşamada bile kötüdürY Görüldüğü gibi Godwin'in ideal toplum 
anlayışın da, hükümet ve toplum arasınciald farklılık önemlidir. Onun aradı
ğı çare, toplumun hükümet olmalesızın sürdürülebilmesi dir. 

Anarşizm 19. yüzyılda Fransa, İtalya ve İspanya'da yaygınlaşmış48 

ve asıl gelişimini, bu yüzyılın ikinci yarısının başlarında toplumun, top
lumsal kumroların doğa bilimsel ilkelere dayanarak incelenmesi çığırını 
açan bilimlerin doğmasıyla göstermiştir.49 Bu yüzyılda Proudhon (1809-
1865) bir ölçüde Godwin'in etkisiyle, "merkezi bir hükümet olmadan iş
leyen ve küçük birimlerden oluşan, federal "karşılıklılık" illeesine -yani, 
üreticilerin leendi kendini yöneten birlllderi arasınciald adil değişimlere
dayanarak örgütlenmiş, düzenli bir toplum idealini savunaralc, Fransız 
sendikalizmine temel oh.İşturan bir anarşizm leurarnı geliştirmiştir."50 

45 Peter Marshall, Anarşizmin Tarihi, İmkansızı İstenıek, Çev.: Yavuz Alogan, İmgc Kitapevi, J. 
Bask;, İstanbul, 2003, s. 311-312. 

46 Godwin, William, Enquiry Canceming Political Justice And Jts Influence On Morals And Happi· 
ness, Vol: III Critica! Introduction and Notes, Ed it: F.E. L. Pricstley, , University of Toronto 
Press, Canada, 1946, s. 29. 

47 Rosenthal-Yudin, a.g.e., s.28. 
48 Kropotkin, Çağdaş Bilim ve Anarşi, s.168. 
49 G. Marshall, Sosyoloji Sözlüğü, s.23. 
SO Kropotkin, "Anarchism", a.g.e., s. 874. 
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Kendisini anarşist olarak niteleyen ve bu sözcüğe olumlu bir anlam yük
leyen ilk kişi Fransız düşünürün Proudhon olduğu ifade edilmektedir. 
"Hükümetsiz toplum durumuyla ilişkili olarak ilk kez anarşi adını ImHa
nan 1840 yılında Proudhon olmuştur."51 

Anarşist, anarşizm ve anarşi terimleri 19. yüzyıla kadar olumsuz bir 
anlam içeriğiyle kullanıla gelmiştir.52 Ancak Proudhon ile birlikte anar
şist kelimesi "anlam değişikliğine uğrayarak modern siyasi ve felsefi lite
ratüre geçmiştir. Proudhon, anarşist terimini kendisini hem monarşistler
den hem de sol akımlardan ayırmak için bilinçli bir tercilile kullanmış ve 
bu yolla anarşizmin isim babası olmuştur."53 Kropotkin, anarşi terimini 
hükümetsiz bir toplumsal yapı anlamında ilk kullanan ve insanların, hem 
zenginlerin yoksullan ezmelerini önleyecek hem de yönetilenlerin kont
rolünde olacak bir hükümete sahip olmak için çabalarnalanna ilk sert 
eleştirileri yöneiten kişinin Proudhon olduğunu söylemektedir.54 

Godwin'le birlikte anarşist düşüncenin ana öğelerinden biri olan 
insanın gelişimi için birliktelilderin ve toplumun gerekliliği fikri aynı 
zamanda devlet ile toplumu birbirinden ayrı görme anlayışını içermek
tedir. Onunla başlayan insanın sosyal bir varlık olduğu tezi Kropotkin'in 
özgün teorisi olan 'karşılıldı yardımlaşma' düşüncesiyle daha da gelişti
rilmiştir.55 Godwin ve Thoreau(1817-1862) kendi siyasal düşünce ve 
hedeflerini kendi "anarşi" kavramlan ile ilişkilendirmeksizin, 'klasik' 
anarşist düşüncelere yaklaşmışlardır. Bu tavrın kökeninde, yeniçağda 
sıkça ele alınan toplum sözleşmesi kuramma dayalı açıklama model yer 
alır.s6 

Highleyman, hürriyetçilerin sıkça anarşistlerle pek çok açıdan örtüş
melerinden dolayı karıştınldıldarını, her ikisi grubunda bireysel özgürlük 
ve devletin yok edilmesi konularına önem verdiklerini, hürriyetçilerin pek 
çoğunun önceliği bireye vererek ve bilinçli olarak kendi çıkarını düşünme 
ilkesine dikkat çektiklerini, pek çok anarşistin ise karşılıklı yardımlaşma 
ve topluluğun tüm üyelerinin durumunun iyileştirilmesi üzerinde yoğun-

Sl Erkızan, a.g.e., s.48. 
S2 Felsefe Ansiklopedisi, "Anarşizm" Maddesi, Ed: Ahmet Cevizci, Etik Yay., C. I, İstanbul, 2003, 

s.370. 
S3 Proudhon'un anarşiden kastı, devletin tümüyle yıkılmasından sonra kurulacak bir toplumsal 

yapıdır. Kropotkin, Çağdaş Bilim ve Anarşi, s.82-83.' 
S4 Felsefe Ansiklopedisi, "Anarşizm" Maddesi, s. 378. 
SS Rolf Cantzen, Daha Az Devlet Daha Çok Toplum, Özgürlük/ Eko/oji /Anarşizm, Çev: Veysel 

Atayman, Ayrıntı Yay., İkinci Baskı, İstanbul, 2000, s.38. 
S6 Highleyman, a.g.m. 



86 • DİNİ ARAŞTIRMALAR 

laştıldarını söylemektedir.57 Ona göre anarşizmintemel ilkesi, hiyerarşik 
bir otoritenin -devlet, kilise, babaeriili yapı ya da ekonomik elitler olsun
gereksiz olmaktan öte içsel olarak insanoğlunun kapasitesinin azamileş
tirilmesine bir engel teşkil ettiği ilkesine dayanır ve anarşistler genel ola
rak insanların kendi işlerini yaratıcılık, birlikte çalışma ve karşılıldı saygı 
temellerinde idare edebilme yerisine sahip olduldarına inanırlar.58 

Anarşistlerin batı politik düşünce tarihi, otorite karşıtı birçok akım içer
mektedir. Hükümetsiz bir altın çağ hayali o kadar gözde bir konudur ki, 
devlet ve kilisenin otoritesinden kurtuluşu savunan yazarlar sayıca burada 
belirtilerneyecek kadar çoktur. Fakat anarşizm (diğer büyük modem ideo
lojilerle birlikte; liberalizm, sosyalizm, konservatizm) aneale Aydınlanma 
ve Fransız Devrimi ardından sistematile bir politik teori olarale ortaya çık
mıştır.59 Marksizm ve anarşizm; bugün, her ikisi de sosyalist birer alum 
olarak kabul edilmekte, her ilcisi de birbirine karşı acımasız bir mücadele 
vermekte, her ikisi de kendini proJetaryaya gerçek sosyalist öğreti olarak 
sunmaya çabalamaktadır. 60 Anarşist ideoloji konusunda Lenin (1870-
1924) 'in şöyle bir açıldama yaptığı ifade edilmektedir61 : "Bolşevizm, doğup 

büyüdüğü uzun yıllar boyunca hep anarşizmden yararlanan, birçok yanlan
nı ona borçlu olan, temelde tutarlı bir proleter sınıf kavgasının şartlarından 
ve zaruretlerinden kaçan küçük burjuva devrimci düşüncesine karşı savaştı". 

Baha Tevfik(1881-1914), bazı kimselerin ve çoğunlulda büyük ya
zarların sosyalizm ile anarşizmi birbirlerine pek yakın saydıklarını hatta 
sosyalizm biraz şiddetiice olursa örneğin komünizm düşünceleriyle ka
rışırsa hemen anarşistliğe dönüşür düşüncesini besledilderini ifade et
mektedir. Ona göre sosyalizm "birey ve bireyin meziyetleri aleyhine top
lum hayatını güçlü kılmaya çalışan bir toplumsal öğreti" anarşizm ise 
"ancak bireyi yaşatmak ve bireye, bireyin özgün meziyetlerine karşı olan 
bütün güçleri mahvetmek demektir. Anarşizm demek; bireyin üzerinde 
doğa yasalarından başka ~ir yasa bırakmamak, muazzam hayat kavgası 
düsturunu bütün çıplaklığıyla ortaya çıkartmak demektir."62 Anarşist-

57 A.g.m. 
58 George Crowder, Klasik Anarşizm, Çev: Sinan Altıparmak, Öteki Yayınevi, Ankara, 1999, s. 

15. 
59 J. V., Stalin, Anarşizm mi Sosyalizm TT}i?, Çev: A. Fırat, Evrensel Basım Yay., İstanbul,(Taıih

siz) s.S-9. 
60 Duclos, a.g.e., s.20-21. 
61 Baha Tevfik, Anarşizmin Osnıanlıcası Birey Felsefesi, Çev: Burhan Şaylı, Altıkırkbeş Yay., İs

tanbul, 1992, s.llL 
62 Paul Thomas, Marx ve Anarşist/er, Çev: Devrim Evci, Ütopya Yay., Ankara, 2000, s.l2. 
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ler toplumsal adaletsizliğin temel kaynağının devlet olduğunu savun
maktadırlar. Onlar "devleti yıluna istelderinde yalnız d.eğillerse bile -bu 
olgu, kimi zaman Marksizm'le anarşizmin birbirine karıştınlmasına yol 
açmıştır- bir devlet biçimini diğeriyle değiştirmeye çalışan bütün dev
rimlerin, zorbalığı olsa olsa devam ettirmeye, hatta daha da yaymaya . 
yarayacağını vurgulayarak kendilerini Marksistlerden ayırırlar."63 Anar-
şizmi savunanlar en iyi durumda bile devlet, din, kilise gibi otoritelerin 
insanın özgürlüğünü sınırladığını iddia ederek onların yok edilmesi ge
rektiğini savunurken Marksistler devrim sonucu ortaya çıkacak kendi 
istedikleri gibi bir devletin varlığını kabul etmektedirler. Bu nedenle 
anarşist gruplardan ayrılİnaktadırlar. Highleyman'a göre pek çok anar
şist "komünalizm ve kolektivizm kavrarnlarına değer verse de, yakın 
zamanda çöken komünist totalitarizmi, ya da daha doğru bir ifade ile 
Marksist-Leninist komünist devleti reddeder. Marksistler ve anarşistler 
arasındaki 1870'lerde başlayan kopmanın nedeni Marksistlerin farldı 
bir isim altında otoriterizınİ yaşatma çabalarıdır."64 Bakunin'in savun
muş olduğu düşünceler I. Enternasyonal içinde karşılıkçılığın ardından 
1872 Lahey Kongresi'nde ihraç edilmesine kadar geçen sürede Mark
sizm'e karşı önemli bir güç olmuştur. 65 Bakunin, Marx'la(1818-1883) 
girdiği tartışmalarda, "devlet gücünün yıkılmasından yana olmuş ve bu 
amaca ulaşmak için şiddete başvurulmasını savunmuştur."66 Bakunin 
düşünce ve eylemlerinin hedefini şöyle ifade etmektedir: "Rus sosyal 
devrimcileri olarak bizler, programının başlıca hedefi bir Pan-Alman 
devleti yaratmak olan Alman sosyal demokratlarının aksine, her şeyden 
önce kendi devletimizi tamamıyla yıkmaya çalışıyoruz. Çünkü biz bir 
devletin, her ne şekilde olursa olsun dayandığı ilkenin, halkı köleleşti
rip yoksulluğa mahkum etmek için baskı uygulamak olduğunu çok iyi 
biliyoruz."67 Komünizmin açıkça muhalifi olan Proudhon da, bunun 
yerine değişim değerinin serpileceği bir toplumun işçilerin, para ve pi
yasa sayesinde birbirleriyle doğrudan ve karşılıklı olarak bağlanhlı ola
cağı bir toplumun taraftarlığını yapmaktadır.68 

63 Highleyman, a.g.m. 
64 Felsefe Ansiklopedisi, "Anarşizm" Maddesi, s. 37L 
65 G. Marshall, Sosyoloji Sözlüğü, s.23. 
66 Milıail Bakunin, Devlet ve Anarşi, Çev: Murat Uyurkulak, Öteki Yay., Ankara, 2000, s. SS. 
67 Alain Pengam, Anarchist-Communism, Zabalaza Boks, 1987, s.2,www. Zabalaza.net/ Znbn
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68 Anarşist Bakış, "Anarşizm Nedir?", http://uk.geocities.com/anarsistbakis/anarchy _ aartic-· 
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Bu açıklamalarda göstermektedir ki anarşizm tamamen yönetim kar
şıtı, devlet karşıtı olmalttan ziyade hiyerarşiye, otoriteye karşı olan bir 
harekettir. Neden? Çünkü, hiyerarşi otoriteyi içeren kurumsal yapıdır. Dev
letin hiyerarşinin ulaşmış olduğu en ileri biçim olması nedeniyle anarşist
ler tanımsal olarak devlet karşıtıdırlar, ancak bu tek başına anarşizmin 
yetersiz bir tanımlaması olur. Bu demektir ki, gerçek anarşistler sadece 
devlete değil, tüm hiyerarşik örgütlenme biçimlerine karşı çıkmaktadır
lar.69 Rocker'e göre anarşizm, günümüzde toplum içinde bütün siyasi ve 
sosyal baskı unsuru kurumların ve ekonomik tekellerin kaldırılmasını 
destekleyen bir akımdır. Anarşistler şimdiki kapitalist ekonomik düzenin 
yerine tek amacı toplumun her üyesinin zorunlu ihtiyaçlarını gidermek 
olan işbirliği üzerine temellendiren, tüm üretim güçlerinin özgürce oluş
turulmuş birliklerini savunmal<tadırlar.70 

Genel tarihçesi açıklanan anarşizm, Türkiye'de de ortaya çıkmış ve 

faaliyetler göstermeye çalışmıştır. Türkiye'de anarşizmin boy atması ol
dukça yenidir. Başlangıç tarihi, Kara adlı derginin yayınlanmaya başladığı 
1986 yılı olarak alınabilir. Türkiye'de yeni yeni serpilmeye başlayan anar
şizmle Marksist sol arasındaki ilişkiler de oldukça sorunlu olmuştur. Mark
sist sol zorunlu kalroadıkça anarşizmle tartışmaya girmemeyi yeğlemiştir. 
Zorunlu kaldığı noktalarda ise, anarşizmin "bireyci" olduğu, dolayısıyla 
kolektif mücadeleyi, daha doğrusu örgü tl enmeyi reddettiği türünden savlar 
ileri sürmüştür. Anarşizm örgütleurneyi reddettiğine göre, devrimden ne 
kadar söz ederse etisin devrimi de reddediyar demelrtir, çünkü devrim 
örgütsüz olmaz.71 

Sonuç olaral< anarşizm arehas ya da hükmedenin olmadığı düşünce
si temeline dayarımal<tadır. Anarşizm olarak isimlendirilen siyasal teori 
kısaca zorlayıcısı olmayan, otoritesi olmayan toplum, otorite karşıtı fikir 
üzerine kurulmuş toplum ve onun kurumlarının varlığının eleştirisi ola
rak tanımlanmaktadır. Bütün farklılıklarına rağmen başta devlet olmak 
üzere her türlü otoriteye karşı olmada bütün anarşistler birleşmektedir. 
Çünkü her türlü zorlama insan tabiatına karşı olumsuzluklar içirmekte
dir. Onlar doğalcı bir toplum görüşünde birleşmektedirler. İnsanlar devlet 
ile değil ancak gönüllü işbirliği yoluyla özgür bir şekilde toplum olaral< 
yaşarlar. Bundan dolayı devletin tamamen nzaya dayalı gönüllü örgüt-

69 Rocker, a.g.e., s.ll. 
70 Gün Zileli, "Marksist Sol ve Anarşizm", Diişiinen Siyaset Dergisi, Lotus Yay., Sayı: ll, Ankara, 
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lenmeler tarafından ortadan kaldınlması gerektiği ve rızaya dayalı olu
şan bu gönüllü biriiiderin toplumu yönetmesi gerektiği noktasında anlaş
maktadırlar. Bu da göstermektedir ki anarşistler örgütlenmeye değil oto
riter baskı oluşturacak kurumsal örgütlenmeye karşıdırlar. Bu örgütlen
meler kendi aralarında gönüllülük esasına göre oluşturdukları meclisler
de sorunları konuşup çözüm yolları bulmayı hedeflemektedirler. Anar
şistlere göre insan doğuştan iyidir ve mükemmele doğru önemli gelişme 
göstereceğille inanılan bir varlıktır. Bütün anarşistler, kendisini özgür ve 
toplumsal uyum içinde yaşamaya muktedir kılan tüm niteliideri insanın 
doğal olarak içinde taşıdığı önermesini kabul etmektedirler. İnsanın doğal 
olarak iyi olduğunu kabul edenler ve etmeyenler olsa bile insanın doğal 
olarak toplumsal bir varlık olduğuna hararetle inanmaktadırlar. Anarşist
ler genellikle mülkiyet fikrine de karşı çıkmaktadırlar. Anarşistler İnsanın 
özgürlüğünü kısıtlayacağını düşündükleri için evliliğe dahi karşı çıkmış
lardır. Anarşistlere göre insanlaryönetim tarafından yozlaştırılırlar, toplu
mun tabii ve hür olmasına karşılık, devlet istismar edici ve tahakkümcü
dür. Anarşist gruplar arasındaki farklılıklar devrimci yöntem özellilde şid
det kullanımı ve ekonomik örgütlenme gibi iki önemli konuda yoğunlaş
maktadır. Bu gruplar içinde metot olarak şiddeti savunanlar olduğu gibi 
tamamen şiddetten uzak entelektüel bir hareketi savunanlar da bulun
maktadır. 


