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Bir topluluðu kalabalýktan ayýran en
önemli özellik, o topluluðun ortak olarak
benimsediði normlarýn olmasý ve bu norm-
lar çerçevesinde hareket etmesidir. Ancak
“norm” genellikle duraðanlýðý, deðiþmezliði,

gericiliði çaðrýþtýrýr. Bu haliyle de topluluk-
larý dogmatik gruplara dönüþtürme potan-
siyeline sahiptir. Deðer ise evriltilebilir,
dönüþtürülebilir ve dolayýsýyla ilerici bir
olgudur. Ýþte bu nedenle Baraka “Baþka Bir
Kültür Mümkün” düþüncesinin altýný doldur-
mak ihtiyacý hissettiðinde, normlar yerine
deðerlerini ortaya koymuþtur. 
Norm ya da deðerin farklý çaðrýþýmlar

yaratmasýna raðmen aslýnda ayný kaynak-
tan beslendiði savunulabilir. Ancak unutul-
mamalýdýr ki kullanýlan kelimenin
çaðrýþtýrdýklarý  bir süre sonra bu kelimeyle
bütünleþir ve düþünce sistemimizde yer
etmeye baþlar. Buna en iyi örnek;
Kýbrýs’taki günlük yaþamýmýzda en sýk kul-
landýðýmýz “Rum” ve “Türk” kelimelerinin
sýk kullanýlmasý halinde düþünce sis-
temimizde “Ben” ve “Öteki”ne dönüþme-
sidir. Ve çok iyi bilinmektedir ki
önyargýlarýn, kalýpyargýlarýn, ýrksal ve etnik
nefretin kökeninde bu iki kavram yatmak-
tadýr. Hal böyleyken Baraka’nýn “deðer”
kelimesini  seçmiþ olmasý rastlantý deðildir.
Aksi takdirde baþka bir kültüre gidecek yol-
larýn taþlarýný örebilecek kadar esnek bir
yapý söz konusu olmaz.
Baraka kuramsal duruþunu belirledikten

sonra bu duruþu eylemleriyle de pratiðe
geçirmiþtir ve geçirmektedir. Köpeklerin
zevk uðruna yarýþtýrýldýðý ve dolayýsýyla
metalaþtýrýldýðý bir ortamda ekolojist deðer-
lerini ortaya koymuþ ve insan merkezli bir
“hayvan-insan” iliþkisine karþý çýkmýþtýr.
Milliyetçiliðin, artý milliyetçiliði doðurduðu
bir ortamda, hem Kuzey’deki hem de
Güney’deki savaþ kurbanlarýný anarak,
insan olma deðerini ortaya çýkarmýþtýr.
Kendine “Sosyalist”!!! diyen  bir hükümetin
eðitimi özelleþtirme çabalarýna karþý
çýkarak bilginin meta haline getirilmemesi
gerektiðini savunmuþ  ve alternatifini ücret-
siz okuma yazma kursu düzenleyerek

ortaya koymuþtur. Irak’ýn iþgalinin sessiz
onaylanmasýna seyirci kalmamýþ ve her fýr-
satta iþgali kýnamýþ, protesto etmiþtir.
Kültürün satýlmasýna, tüm etkinliklerini
ücretsiz sergileyerek cevap vermiþtir. 
Bu eylemleri birbirinden baðýmsýz deðer-

lendirmemek gerekir. Hepsi alternatif
düþüncelerin, verili olana boyun eðmeyiþin
ürünleridir. Bu da, ne olursa olsun sorgu-
layan beyinlerden geçer. Particiliðin,
hizipçiliðin, sektörcülüðün kol gezdiði bu
coðrafyada, “Partim her þeyin en iyisini
bilir.” düþüncesinin özgürlüðün önüne
geçtiði bu adada, baðýmsýz bir duruþ ortaya
koymak ve bunu sürdürebilmek her insan
oðlu/kýzýnýn harcý deðildir. Bugün hükme-
denler kendi “normlarýna” ihanet ettikçe
Baraka’nýn üzerinde yükseldiði deðerler
daha iyi anlaþýlacaktýr. Peki nedir ihanet?
Kamusal olmasý gerekenlerin özelleþtir-

ilmesi ihanettir... Ýþçilerin hayvanlar gibi
gemilere doldurulup gönderilmesi ihanet-
tir... Ýþçi mahallelerinde-

ki okullarla,
elitlerin okullarýnýn ayrýþtýrýlmasý ihanet-

tir... Zekasýna göre öðrenci seçmek ihanet-
tir... Kumar oynatmayý devletin görevi
bilmek ihanettir... Kerhaneye, kumarhan-
eye, off-shore bankaya izin vermek ihanet-
tir... Sýrf birileri daha fazla zengin olsun
diye inþaat sektörünü patlatarak Kýbrýs’ýn
ekolojisini talan etmek ihanettir... Eski
düzeni aynen hatta daha rezil biçimde
devam ettirmek ihanettir... AB’nin,
A.B.D.’nin aðzýna bakmak, “gulileþmek”
ihanettir...
Ve insanlar bunlarý görmektedir. Ve

insanlar arasýndaki Baraka da bunlarý
görmekte ve göremeyenlere göstermekte-
dir. Ve bir kez daha ortaya konulan deðer-
lerin görece haklýlýðý ortaya çýkmaktadýr.
Önümüzdeki süreç bunu daha da kaçýnýl-
maz biçimde gösterecektir. Toplumsal
çürüyüþümüz devam etmektedir. Toplumu
evriltme potansiyeline sahip olduðunu
düþündüðümüz aile yapýsý parçalanmak-
tadýr. Dürüstlük gerek kamusal gerek özel

yaþamda yerini “Ben yaptým oldu”culuða
býrakmýþtýr. Uyuþturucu baðýmlýlýðý her yýl
artmakta, genç insanlar üretmek yerine
sonu gelmez bir tüketiciliðe özendirilmekte
ve itilmektedir. Barýþý savunmak iki toplum-
lu kebap partilerine, çevrecilik özel okul ya
da þirket sponsorluðunda ova ya da plaj
temizlemesine indirgenmiþtir. Sorgulayan
beyinler cicili bicili sýfatlar altýnda A.B.D.’ye
gönderilmekte, gelecekteki yönetici elit
böylece oluþturulmaktadýr. Bunlar
yapýlýrken bir Allah’ýn kulu çýkýp “Yahu bize
barýþý öðretmeye kalkýþanlar, geçen gün
sokak ortasýnda onbeþ  Irak’lýyý katletmedi
mi?” diye sormamaktadýr. “UN”li yapýlar
artýk komünistlere de destek vermektedir.
Alan da memnundur satan da memnundur.
Kýbrýslý Türk milliyetçiliði her geçen gün
yükseltilmektedir. Ve bu, “kaçak iþçiler”,
“katil ve hýrsýz Türkiyeliler”, “aha iþte
Rumlarýn gerçek yüzü” edebiyatý üzerinden
yapýlmaktadýr. Ve yine kimse çýkýp “Yahu
Avrupa’daki Neo-Nazi’ler de bu söylem-
lerde bulunur. Hitler böyle iktidara geldiydi.”
dememektedir. Dün saða destek veren ser-
maye, bugün solun düzenlediði yemeklere
milyarlar ödeyerek katýlmaktadýr.
“Nedendir?” diye soranlar azýnlýktadýr.
Türkiye’nin beyaz Türkleri’nden sonra,
Kuzey Kýbrýs’ýn beyaz Türkleri de yavaþ
yavaþ kendilerini belli etmektedir.    
Bu yapýnýn alternatifi baþka bir parti ve

onun oligarþisi deðildir ve olmamalýdýr.
Alternatif iki  ya da üç seçenekten birini
seçmek zorunda olmak da deðildir.
Alternatif kendi doðrusunu üretmektir.
Baðýmsýz ve baðlantýsýz olmaktýr.
Deðerlerine her daim sahip çýkmak ve
bunu hayatýna olabildiðince aktarmaktýr.
Ama bunu yaparken deðerleri anayasa gibi
algýlamamak ve bireysel düþünüþlerin
deðerleri evriltmesine izin vermektir.
Baraka bugün iþte bunlarý yapmaktadýr.

Alternatifi, olabilecek olaný ortaya koymak-
ta ve insanlara göstermektedir. Görmek,
görmek istemek, görmeye hazýr olmak
bireyin o andaki durumuyla iliþkilidir.
Sistemle sorunu olan ve verili olanla bunu
ifade edemeyen her bireyin yolu bir gün
Baraka’ya düþebilir. Ve Baraka ailesi her
bir bireyle zenginleþmeyi, büyümeyi düþle-
mektedir. Bir gün bir yerde ama Baraka’da
görüþmek dileðiyle...Q

Baraka’nýn “deðer” kelimesini seçmiþ
olmasý rastlantý deðildir. Aksi takdirde
baþka bir kültüre gidecek yollarýn taþlarýný
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