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“Ben özgürüm” diyordu genç adam.
“Özgürüm ve bana ne yapacaðýmý
söyleyen kurallara ihtiyacým yok. Sen
neden sürekli eþitlik, küreselleþme gibi poli-
tik meselelerle uðraþýyorsun ki, neden tüm
bunlarý boþverip keyfine bakmýyorsun?”
Çaðýmýz insanýnýn en fazla zorlandýðý

þeylerden biri de; belli ilkelere, deðerlere,
prensiplere göre yaþamaktýr. Öyle ki,
bireyler sistemin koyduðu hiçbir kural,
kanun veya yasaðý sorgulamadýklarý halde,
deðiþimden yana, özgürlükçü her türlü
ilkeyi reddetmekte, itiraz etmekte, tartýþ-
makta birbirleriyle yarýþmaktadýrlar. Tabii ki
genel olarak sol hareketin (veya hareketsi-
zliðin) de zaaflarý, ezberciliði ve þekilciliði
buna zemin sunmakta, iþ son tahlilde halk
ile “bilen”lerin karþýlýklý inatlaþmasýna kadar
gidebilmektedir. 

Sorunun þiddetli bir þekilde yaþandýðý
durumlarda halk açýsýndan ya müthiþ bir
kayýtsýzlýk, farkýnda olmama1 ya da “kendi-
ni beðenmiþ ne olacak” tepkisi ortaya çýk-
makta; sol içinse hayal kýrýklýðý dönem-
lerinde dile dolanan “her toplum layýk
olduðu þekilde idare edilir” sözü genel
kabul görmektedir. Böylece solun zaaflarý
(verili olumsuz sisteme raðmen halkla
diyaloða girememe durumu) da halkýn suçu
olmaktadýr!
Toplumsal dönüþüm, toplumun belli

deðerler çerçevesinde re-organizasyonu
açýsýndan bakýlmadýðýnda, “sol”un halk ile
buluþamamasý pek de önemli deðil gibi
görünmektedir. “Eðer sol, halk ile buluþ-
mak noktasýnda yeterli çaba har-
cayamýyorsa, varsýn buluþamasýn”
denilebilir, pek de yanlýþ olmaz. Ancak
eðer, toplumsal yapýnýn belli deðerler
çerçevesinde re-organizasyonu gibi bir
derdimiz varsa; o halde halkýn o deðer-
ler ile buluþmasý bizim için önemli olmak
zorundadýr. Çünkü, halk DEÐERlerimiz
ile buluþmadan, öznesi kendi olacak
deðiþim sürecini ilerletemez. 
Ama baþta da söylediðimiz gibi, sistemin

kurallarýný sorgulamadan yaþayan insan-
larýmýz; belli ilkelere, deðerlere, prensiplere
göre yaþamakta zorlanmakta, bunu reddet-
mektedirler. Bu sorun nasýl çözülecektir? 

Kitlelerin devrimcileþmesinin kesin ön
koþulu: Devrimcilerin devrimcileþme-
sidir.

Kýzýl Rudi
Ýnsanlar, günlük yaþamýn kendilerine

çizdiði roller çerçevesinde, baþarýlý olmak
için müthiþ bir çaba harcamaktadýrlar.
Diploma sahibi olmak, bir ailede role sahip
olmak, mesleðinde önemli biri olmak veya
hayatýn sunduðu hiyerarþi merdivenlerinde
bir yerlere týrmanmak gibi ortak nokta-
larýmýz vardýr. “Ortak noktalarýmýz” diyorum
çünkü bu, hiçbirimizin kendini dýþýna
koyarak, sadece “baþkalarý-ötekler” için
tanýmlayabileceði bir olgu deðildir. Okumuþ
ve okumamýþ ayrýmý üzerinden kendini
aydýn zanneden insanlar bizim de içimizde
yok mu? Fikir ve düþüncelerden süzülüp
gelen hayat birlikteliðini, dostluðu deðil de
kan baðýný, aileyi ön plana alan kiþiler bizim
içimizde de yok mu? Anne olmak, baba
olmak, evlat olmak, yeðen olmak, insan
olmaktan, birey olmaktan daha önemli
deðil mi çoðu zaman? Þirketinde müdür
olmak, o imkan yoksa sendikasýnda yöne-
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kendini geliþtirmek yerine bir makam sahibi
olmak daha çekici hale gelmektedir? Ve
konforlu araba, konforlu otel odasý, konfor-
lu yaþam, klima, para ve zenginlik bizimki-
lerin, bizim, bizden birilerinin hayallerini,
arzularýný süslememekte midir?2

Bu nispeten “masum”, “tartýþma kaldýrýr”
konulardan da öte; kendimize sakladýðýmýz
özel sistemsel özelliklerimiz de yok mudur?
“Ahh, saðda solda koþturup herkese fay-
dam olacak diye kendini paralayacaðýna,
evinde oturup evinin babasý olsa da, bize
faydasý olsa” veya “Þu manken kýzlar da ne
güzel yahu, ne hayat yaþýyorlar! Keþke ben
de aralarýnda olsam hayatýn tadýný
çýkarsam” dediðini bildiðimiz birisi yoksa
bile, demesi muhtemel “özgürlükçüler”

tanýmýyor muyuz hepimiz?
Ondan deðil midir ki, kapýlar
açýlýr açýlmaz uzun süre en
önemli sohbet mad-
delerinden birisi “Ayanapa”
olmuþtur? Ve hala daha, bir
tatili hak ettiðini düþünen
solcu maçonun da, umur-
samaz liberalin de, faþist
gencin de ortak buluþma
mekanýdýr. Hem de hiç ran-
devulaþýlmadýðý halde... 
Bu ne yaman çeliþkidir ki,

okuduðumuz kitaplarý ve
süreç içinde öðrendiðimiz
her þeyi; DEÐERlerimize
uymayan deðersiz yanlarýmýzý
düzeltmek için kullanmýyoruz
da, tüm formasyonumuzu
deðersizliðimizi deðerli göster-
mek için tartýþmak veya kendi
kendimizi ikna etmek üzere
seferber ediyoruz... Sistemin
en temel deðeri olan, “kimse
görmediyse olmamýþtýr” bizim
de mi DEÐERimizdir yoksa?
Deðildir. Olmamalýdýr, varsa

bile yok olmalýdýr!
Ýnanýn ki sýrf laf olsun diye

deðil, sýrf “diðer solcular”dan
fark olsun diye deðil; ama

gerçekten erkeðin kadýn
üzerindeki iktidarý yanlýþtýr.
Gerçekten her türlü cinsel tercih
saygýyý hak etmekte ve kimse gay
veya lezbiyen olduðu için dýþlan-
mayý hak etmemektedir. Gerçekten,
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Ancak eðer, toplumsal yapýnýn belli deðerler çerçevesinde re-organizasyonu gibi bir
derdimiz varsa; o halde halkýn o deðerler ile buluþmasý bizim için önemli olmak
zorundadýr. Çünkü, halk DEÐERlerimiz ile buluþmadan, öznesi kendi olacak deðiþim
sürecini ilerletemez

DEÐERleri Yaþamýmýza 

Baraka’nýn DEÐERleri okunurken,
akademik olarak doðru, mantýksal
olarak tutarlý, tarihsel olarak mümkün
vb. kriterlerle deðil, insani olarak arzu
edilebilir olup olmadýklarýna göre oku-
mak gerekir



aile kurumu toplumlarýn sýnýflara ayrýlmasý
ile ortaya çýkmýþ ve sýnýflý toplumun ortadan
kalkmasý ile yok olacak bir kurumdur.
Ýnsanlarýn milletlere bölünmesi yanlýþ,
doða ile insanýn çatýþtýrýlmasý çarpýk-
týr. Gerçekten spor bir oyundur,
barýþ güzeldir. Dayanýþma, özgür-
lük ve eþitlik insana dairdir, insan
içindir ve yaþamaya deðerdir.
DEÐERlerimiz, insanlýðýn

binlerce yýldýr biriktirdiði ve
insaný insan yapan deðerlerdir.
Çünkü insanlýk manken kýzlarýn
peþinde koþarak, iþten eve
evden iþe monoton bir yaþam
içinde aile ziyaretleri ile ve evde
aile babasý iþte kariyer meraklýsý,
sýkýlýnca da çapkýnlýk yarýþçýsý
hýrslarla geliþmemiþtir. Ýnsanlýk
dayanýþma, paylaþým, yardýmlaþma,
özgürlük ve eþitlik arayýþý, toplumsal
kaygýlar ve bireysel özgürlükler için ver-
ilen mücadelelerle geliþmiþtir.
Ýnsan olmak, sistemin robotluðundan,

sevgilimizin kaprislerinden arta kalan
zamanlarda yapýlacak bir boþ zaman
faaliyeti deðildir. Aksine, çaba, emek ve
irade isteyen bir tercihtir. Bu tercihi uygula-
mamak, uygulayamamak da insanidir tabii
ki, ancak tek bir þartla; yaþama uygulan-
mayan DEÐERin, sözde kalmýþ ilkenin
sahibi olmak iddiasýndan vazgeçiþi gerek-
tirir.
Baraka’nýn DEÐERleri okunurken,

akademik olarak doðru, mantýksal olarak
tutarlý, tarihsel olarak mümkün vb. kriterler-
le deðil, insani olarak arzu edilebilir olup
olmadýklarýna göre okumak gerekir. Çünkü
özgürlük, verili seçenekler içinden, taným-

lanmýþ koordinatlar arasýndan seçim yap-
mak deðildir! Özgürlük, verili seçenekleri
reddedip, yeni seçenekler yaratmak, koor-
dinatlarý deðiþtirebilmek iradesine sahip
olmaktýr.
Eðer insani olarak arzu edilebilir

DEÐERlerden bahsediyorsak, bunlarý
kendi yaþamýmýza uygulamak da, en azýn-
dan bu çabayý ortaya koymak da insani
olarak arzu edilirdir. Ve bu noktada, imkan-
sýzlýktan deðil dayanýþmadan bahsetmemiz
gerekir. Çünkü dayanýþma her türlü imkan-
sýzlýðý yener, yeni imkanlar yaratýr.
Bu yol, halk ile olan diyaloðu açacak olan

yoldur. Halk, gazete ve radyolardan,
kürsülerden ve mikrofonlardan akýl satýla-
cak insanlar yýðýný deðildir. Halk, bizim de

bir
parçasý
olduðumuz, gün-
lük hayat ortaklarýmýzýn genel ismidir.
Konuþmak ve yazmanýn ötesinde, kendi
hayatýmýza dair gerçek ve somut iþler yap-
týðýmýzda, halkýn hayatýna dair somut iþler
yaptýðýmýzý göreceðiz. Ve halkýn göreceði
þey de, kendisine yukardan bakýp bir sürü
öðütler veren ama arada da “Söylediðimi
yap ama yaptýðýmý yapma” diyen bir
bilmiþler güruhu deðil, kendi gibi olan ama
“doðru” bildiðini yaþamaya deðer bulan,
ertelemeyen insanlar topluluðudur.
Köpek Yarýþlarý Kampanyasý’nda böyle

olmuþtur. Kampanyaya baþlarken moti-
vasyonumuz, “nasýl bir sorun buluruz da iti-
raz ederiz” deðildi.3 Biz Köpek Yarýþlarýna,
“kitlelerin karþý çýkma olasýlýðý var” diye
deðil, “kendimiz yanlýþ buluyoruz” diye
karþý çýktýk. Samimiyetle ve doðru
bildiðimiz þey için eylemler, bildiriler, imza
kampanyalarý yapýnca insanlarýn da bu
samimiyeti görmemesi mümkün deðildir.
Ancak daha önem-
lisi, bu toplumun
parçasý olan bizler,
yakýcýlýðýný hisset-
tiðimiz kendi
sorunumuz olan
sorunlar üzerinden
eylem yaptýðýmýzda,
ayný sorunu yaþayan
diðer halk kitleleri
nezdinde bilinir, saygý
duyulur, katýlýp destek
verilir oluyoruz. Ýþte
baþta sorulan soru-
nun çözümü buradan
geçmektedir. Halk ile
diyaloðun yolu, kendini
halkýn bir parçasý olarak
kabul etmekten ve öyle

davranmaktan geçer.
Ve evet, Baraka’nýn DEÐERlerini hay-
atýmýza uygulamaya deðer. Çünkü
DEÐERlerimizi kendi hayatýmýza
uygulamaya bile deðer bulmuyor-
sak, onu neden tüm topluma yay-
mak için örgütlenelim? Çünkü,
örgütlenmenin de, kitleselleþ-
menin de, kendi kendimizle
barýþýk, toplumla olumlu diya-
log içinde olmanýn da yolu,
DEÐERlerimizden ve onlarý
lafta deðil hayatta uygulmak-
tan geçmektedir. 
“Neden keyfine bakmýyor-

sun?” diye soran genç adamýn
yanýtý da burada bulunabilir.
Çünkü biz; sunulmuþ özgürlük-
lerle yetinmeyecek kadar

özgürüz, özgürlüðümüzü kendimiz
inþa edecek kadar insanýz, bunu

diðer insanlarýn da hak ettiðini ve yapa-
bileceðini bilecek kadar eþitlikçiyiz ve tüm
bunlarý göðüsleyecek kadar cesuruz. 
Üstelik tüm bunlardan sadece yaþayan-

larýn bileceði kadar keyif alýyoruz...Q

Dipnot

11Her hafta sonu aldýðým “Birleþik
Kýbrýs”, “KSG” ve “Yeniçað” gibi
gazeteler, kasiyerlerin sürekli ve hiç

þaþmaz bir þekilde; “Bunlar Kýbrýs’ta mý
çýkýyor?”, “Bu gazete de nedir?” gibi sorular
sormasýna neden oluyor. Gazete çýkarýp
“doðrularý” anlatan solcularýmýz, halkýn
yaþamýna temas etmeden, onlarýn hayatý-
na dair gerçek, somut birþeyler yapmadan,
sýrf “bilgelikleri” nedeniyle takdir toplamayý
beklemektedirler. Oysa platonik aþýk misali,
farkedilmeleri bile bir mucizeye kalmýþtýr.

22 Toplumu yargýlarken cömert olduðu-
muz bu faaliyetler, bizi tanýmlarken
kullanýldýðýnda savunmaya çek-

ilmemiz, mazeretler üretmemiz, sabaha
kadar tartýþmamýz, sesimizi yükselt-
memiz bunlarý yok kýlar mý? 

33Motivasyonu böyle olan birçok
grubun sonunda, “nerede bir
sorun bulurum”dan “sorun
olmayan olayý nasýl sorun gibi gös-
teririm”e döndüðünü gördük,
biliyoruz. YDÜ’nün organize
ettiði ve “okul öncesi eðitim
öðretmenliði” adý altýnda, öðret-
men yetiþtirmeyi özele     
devretmeyi hedefleyen eylem-
lerde olduðu gibi, nice     neo-lib-
eralizm karþýtý yapý sýrf muhalefet
olsun diye kendini, Suat ile kol kola 
buluverdi.
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Uygulamaya Deðer Mi?

Ýnsan olmak, sistemin robotluðundan,
sevgilimizin kaprislerinden arta kalan
zamanlarda yapýlacak bir boþ zaman
faaliyeti deðildir. Aksine, çaba, emek
ve irade isteyen bir tercihtir 




