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Bir krizle daha karşı karşıyayız. Krizin adı Korona.
Korona salgını bölge bölge, gün gün ilerliyor. Virüs
elden ele, nefesten nefese bulaşıyor; camda, kumaş-
ta, metalde, plastikte yaşıyor.
Virüsün belirtileri belli. Kuluçka süresini, hastalığın
nasıl başladığını ve nasıl sonlandığını her gün dinli-
yor ve izliyoruz. Virüsü tanıyoruz, o da bizi tanıyor;
yani yeni yeni tanışıyoruz. Yarın ne yapıp ne yap-
mayacağını bilmiyoruz. Değişecek mi? Değişmiş hal-
leriyle insanlığı yenecek mi? Ya da insanlık virüsü
durduracak mı? Virüsü yenecek mi? Bunlar şimdi-
lik bilinmezler.
Aşı, Covid-19, hastalık, pandemik, salgın, tedavi gi-
bi sağlıksal tanımları içeren bir terminoloji bir anda
katıldı günlük konuşmalarımıza ve gündelik yaşantı-
mıza. Bu sağlıksal sorun yavaş yavaş aştı kendisini
ve yaşamsal bir krize dönüştü. Ekonomik ve sosyal
tüm yaşamımız alt üst oldu.
Virüsü durdurmak için geçici uygulamalarla, ge-

nelgelerle tüm dünyada yeni bir yaşam yaratılıyor.
Bencilliğin, rekabetin ve ihtirasın yani iktidarın dün-
yası perçinleniyor. Yalnızlık artıyor. Toplumsal da-
yanışma, bu yalnızlık yüzünden mahallelerde kom-
şudan komşuya yapılamıyor. Toplumda yalnızlaşan
birey, devletin-hükümetin kurumlarının ve kapitaliz-
min şirketlerinin adaletine kalıyor. Yani adaletsizli-
ğe!
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Korona artık bir kriz. Bir virüs salgını olarak baş-
layan bu sağlıksal gündem, ekonomik ve sosyal bir
adalet gündemine dönüşmüştür. Tarih, yüzlerce sal-
gının kendini krize dönüştürmesini yazar. Her salgın,
ilahi ve ilahi olmayan iktidarı kuvvetlendirir; bire-
yi hiçleştirir, hasta sayısı ya da yaşamını yitirmiş
ölü sayısı olarak istatiksel bir sayıya indirger. Hiçle-
şen birey hiçleşen toplum demektir. Başta şaşıran ve
saçmalayan iktidar da bir iktidarsızlık süreci yaşar.
Önce ortadan kaybolurlar çünkü korkarlar. Yavaş
yavaş bu süreç atlatılır ve sonra her şey kontrolle-
rindeymiş gibi davranarak iktidarlarını perçinlemek
isterler. Şimdi Korona krizinin hangi evresindeyiz bu
bilinmez ama hükümet standart salgın sürecindeki
iktidar davranışlarını yapıyor.
Korona tehlikeli mi? Tabi ki tehlikeli ve biz kazan-
dığıyla yaşayan, katı yatı olmayanlar için daha da
tehlikeli. Çünkü bizim için kriz arttıkça ekonomide
olumsuz etkileşimler de artacak. Gündelik yaşamı
idame ettirmeye çalışırken ihtiyaçlar karşılanamaya-
cak. Sosyal yalnızlaşma, kaygı ve korkuyla artacak.
Paranoyaklık ve umursamazlık paralel bir yükseliş-
teyken toplumsal iletişim azalacak. Bunlar, salgın
süreçlerinde örgütsüz toplumların yaşadığı gerçekler.
Salgın süreçlerinde her şeyden daha çok ihtiyacımız
olan şey örgütlülüktür.
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Korona krizine örgütlü bir şekilde karşı koymalı-
yız. Adaletine inanmadığımız devletin ve kapitalist
şirketlerin şefkatinde değil toplumsal paylaşma, da-
yanışma ilişkilerini kuvvetlendirerek yaşamımızı ka-
zanabiliriz.
Öncelikle ödemediğimiz-ödeyemediğimiz için fatu-

ralarımız kesilmeden tüm arkadaş dostları aramak
ve hal hatır sormakla başlayabiliriz. Buna ihtiyacı-
mız yok mu? Var. Sonrasında tanıdığımız tanıma-
dığımız tüm komşularımıza selamımızı vermeliyiz.
Dikkatli davranarak belli mesafeleri koruyarak kom-
şularımıza bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sormalı-
yız. Sorunlara beraber cevaplar aramalıyız. Bireysel
ekonomimize ve enerjimize paralel paylaşma daya-
nışma iletişimimizi planlamalıyız. Planlarımıza çev-
remizdeki arkadaş ve dostlarımızı çağırmalıyız. Ko-
rona krizi bilgilerini verileştirerek bireysel yorumla-
rımızı kuvvetlendirmeliyiz. Paranoyaklık ve umur-
samazlık hastalıklarına kapılmamalı, çevremizde ka-
pılanları da uyarmalıyız. Bu iki hastalığın, salgını
arttıran iki unsur olduğunu unutmamalıyız. Ekono-
mik sorunları çözemeyeceğimizi düşünmeden, kişiler
arası ekonomik olandan olmayana köprüler kurma-
ya çalışmalıyız. Faturalardan dolayı elektrik, gaz, su
gibi ihtiyaçların kapatılmasını veya kesilmesini bera-
berce engellemeliyiz (Şimdilik Ankara, İstanbul gibi
bir kaç belediye gaz ve su kesilmeyeceğini açıkladı).
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Bu özörgütlenme çabalarımız çalışmalarımız son-
rasında toplumsal muhalefetin örgütlü topluluklarıy-
la ilişkilenmeliyiz. Biz Devrimci Anarşist Faaliyet
olarak bu paylaşma dayanışma sürecinin örgütlen-
mesinin bir kuvveti olarak davranacağız. Biz birbi-
rimize lazımız.
Kurtuluş yok tek başına! Ya hep beraber ya hiç

birimiz!
Paylaşma Dayanışma için: 05531340334
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