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Teknoloji; insanýn doðayý ele alýþ biçi-
mini, 

yaþamýný sürdürmek için baþvurduðu
üretim sürecini açýklayarak, 

toplumsal iliþkilerinin oluþum biçimini
ve bu iliþkilerden doðan 

kavramlarý ve düþünce biçimlerini
ortaya koyar.

Karl MARX, Kapital 1

Geçtiðimiz aylarda “insanlýk hayrýna”
“harikulade” bir “buluþ” daha yapýldý.
Mark&Spancer’ýn beyin takýmýnýn
altý yýllýk çalýþmasý, iki üç milyon
dolarlýk bütçeyle sonuçlandý. En
iyi tekstil, pazarlama ve kimya
uzmanlarýnýn yoðun uðraþlarý
sonucu artýk mayoda yeni bir
çað baþlýyor. En önemli
ihtiyaçlarýmýzdan birisi olan
solaryumsuz, tüm vücudu-
muzun bronzlaþmasý artýk
mümkün. Güneþ ýþýnlarýný
geçiren, mayo giydiðiniz böl-
gelerin de bronzlaþmasýný
saðlayan bir kumaþ bulundu.
Türkiye’de de Marks&Spencer,
Gotex, Speedo gibi çok uluslu
þirketlere taþeronluk yapan
Günkar isminde bir tekstil fir-
masýnda üretim baþladý bile.
Sadece kar amaçlý üretim için
mesai yapan bir Çok Uluslu
Þirketin (ÇUÞ) ürettiði teknolojinin
de, o teknolojinin ürününün de ne kadar
toplumsal kaygýlar gütmesi beklenebilirdi ki... 

Teknoloji en basit anlamý ile bir ihtiyacýn
karþýlanma koþullarýnýn kolaylaþtýrýlmasý ola-
bilir. Ancak bunu böyle söyleyince; “Kimin
ihtiyacý?”, “Bu ihtiyaç kimin tarafýndan neye
göre belirleniyor?” ve  “Neye raðmen kolay-
laþtýrýlýyor?” sorularý gündeme geliyor. 

Bizim mayonun üretim teknolojisi
örneðinde bu sorularýn cevaplarýný tartýþmaya
çalýþýrsak: 

- Kimin ihtiyacý?
- Mayolarýný çýkarmadan vücudunun her

yerinin bronzlaþmasýný çok isteyen insanlarýn.
Pek inandýrýcý deðil!! Yapay bir ihtiyaç.
“Kimin tarafýndan, neye göre” mi; bir ÇUÞ

tarafýndan piyasaya göre. “Neye raðmen” mi?
Ozon çoktan delinmiþ. X-Ray ýþýnlarý
tarafýndan bronzlaþmak iste-isteme
kanser riski altýndayýz zaten. Ama
iþin ilginç yaný bu mayolarýn
yapýmýnda kullanýlan sentetik boy-
anýn üretimi sýrasýnda ozon deliniyor,
bu da yetmezmiþ gibi bu boyanýn
içerdiði petro kimyasal maddelerin
vücudun bazý enzimleri ile reak-
siyona girerek kansorejen
madde haline geldikleri iddia
ediliyor. Böyle teknolojiye
can kurban!!! 

Üretim araçlarýný
elinde bulunduran
sýnýflar, teknolojinin
geliþtirilme bilgisini de
özel mülkiyetlerinde
tutuyorlar. Böylece kapi-

talizm teknolojik ilerlemeyi direk olarak kendi
lehine etkiliyebiliyor. Ne kadar toplumsal!!!
Deðil mi?

Ýlkel çaðlarda bir insan düþünün;  iki odun
kullanarak ateþi yakmayý bulmuþ ve diðer
insanlara nasýl yaktýðýný söylemiyor. “Siz gelin
ben size yakarým” diyor. Bu bilgiyi saklýyor ki
ilerde çocuklarýnýn çocuklarý, bu özgür aðacýn,
topraðýn, daðýn, nehrin sahibi olsun, ateþ
yakarak!!    

Hade güneþ ýþýðý geçiren mayoyu
giymedik, çaðýmýzýn buluþu bilgisayar ne ola-
cak? Bilgisayarýn beyni dediðimiz CPU’yu yak-

laþýk doksan dolara her yerde bula-
bilirsiniz, ama CPU’nun nasýl

yapýldýðý bilgisini
ASLA.

Neden
acaba!? Bilgiyi
paylaþmak,
dayanýþmak
demektir. Oysa
sistemin,
dayanýþmak

paylaþmak yerine
önerdiði, rekabetir.

Bilgisayarlar çalýþabilmeleri için  iþletim sis-
temine ihtiyaç duyarlar. (Linux, Windows vb.)
Linux dünyadaki özgür yazýlýmcýlarýn (pro-
gramcýlarýn) geliþtirdiði ve geliþtirmekte olduðu
bir iþletim sistemidir. Windows ise Linux’un da
babasý sayýlan eski iþletim sistemi Unix’ten Bill
Gates’in hýrsýzlýkla aþýrtýp geliþtirdiði bir iþletim
sistemidir. Microsoft firmasýnýn ürünü olan bu
iþletim sisteminin nasýl yazýldýðý tamamýyle
gizli tutuluyor. Fordist üretim mantýðý
çerçevesinde her bir yazýlýmcý sadece kendi
yazdýðý bölümü biliyor ve onu geliþtiriyor.
Sistemin bütününü ise hiçbir zaman bilemiyor.
Bill Gates de “Ben bu ateþin nasýl yakýldýðý bil-
gisini kimseye söylemem,  buna da lisans
hakký derim” diyor. 

Dünyadaki  hiçbir teknolojik ilerleme, daha
önceki ilerlemelerden baðýmsýz düþünülemez,
uzaydan gelmiyorsa. Gates de Unix’I, ki açýk

kaynak kodlu bir yazýlýmdý, alýp geliþtirdi.
Buraya kadar tamam. Ya sonra,
mülkiyetine geçirdi, sattý.1 Teknolojik
ilerleme harcanan emek ve onun
toplumsal yararý bakýmýndan önemlidir
ve deðerlidir. Ama bu ilerlemenin bil-
gisini özel mülkiyete geçirmek!!
Üstelik o teknolojiyi kul-
landýðýnýzda elde ettiðiniz
yarara göre pay istemek
anlaþýlamaz birþey. Bugün
Kýbrýs’ýn kuzeyi hariç, dünya-
da kullandýðýnýz tüm Microsoft
yazýlýmlarýna  bir ücret öde-

mek zorundasýnýz.
Lisansýz kullandýysanýz
ve birþeyler üretip bun-

dan yarar saðladýysanýz

yandýnýz. Bunun bedelini de Microsoft, ürün-
lerini kullandýðýnýz süreyi de hesaplayarak siz-
den söke söke alýyor. 

Henüz ülkemizde lisanslý yazýlým denetimi
olmadýðýdan, biz bu  problemlerle karþýlaþ-
madýk, ama karþýlaþacaðýz emin olun.
Windows’un alternatifi olan Linux tamamýyle
açýk kaynak kodlu yani nasýl yazýldýðý belli
olan ve kullanýcýnýn ihtiyacýna göre deðiþtirilip
geliþtirilme imkaný bulunan bir iþletim sis-
temidir. Ve dünyanýn her yerinde gönüllü
yazýlýmcýlar  tarafýndan geliþtirilip, bilgilerin
paylaþýlmasý yoluyla yayýlmaktadýr. Linux  yal-
nýzca bir iþletim sistemi deðil bir direniþtir de.
Ve içinde toplumsal ihtiyaçlarý gözeten bir
dayanýþma örneði vardýr.2 Bu da hiç küçüm-
senmemesi gereken birþeydir. Günümüzde
bilgisayarýn kullanýlmadýðý alan pek kalmadý.
Ýnsanlýðý sömüren bir þirketin iþletim sistemine
karþý  direnmek için kullandýðýmýz þey de “O”
(Linux), dostlarýmýzla iletiþim kurmamýzý
saðlayan da “O”, Baðdat’a düþen füzeleri kon-
trol eden de “O” (Windows). Öyleyse bu
teknoloji dediðimiz þeyin kimin elinde, ne için
kullandýðý da bizim için çok önemli. 

Günümüz kapitalizminin dayattýðý “teknolo-
jik ilerleme” anlayýþý, kalkýnma ve modern-
leþme demektir ve bu da  ekonomik kýstaslara
göre ölçülür, doðaya verilen zarar hiçbir þek-
ilde bir maliyet olarak algýlanmaz. Halbuki,
Lenin’e göre “insan doðanýn bir ürünüdür
ve ayný zamanda doðanýn bir parçasýdýr”.
Biz bugün unutmuþ olsak da, insan yalnýz
yaþayamaz. Doðasý gereði türüyle ve doðayla
dayanýþmak, birlikte yaþamak zorundadýr ki
hayatta kalabilsin. Ýnsan, toplumsal bir varlýk-
týr. Birey ise, var olmak için topluma ihtiyacý
olduðunun bilincindeki insan. Yani, bir bireyin
birey olarak var olabilmesi için toplumsal
ihtiyaçlara duyarlý olma zorunluluðu vardýr.
Unutmamalýyýz ki kapitalizm her zaman emeði
ve üretimi kontrol altýnda tutmak istediði için
teknolojik geliþmenin doðasýný da  belirleye-
cektir. Bundan dolayý her bir teknolojik
geliþmeyi kendi öznel koþullarýnda deðer-
lendirmeliyiz ki bilginin satýlmadýðý, doðanýn,
insanýn mülk ve para hýrsýyla yok edilmediði
baþka bir dünyayý olanaklý hale getirirken
ihtiyaç duyacaðýmýz teknolojiyi doðru analiz
edebilelim. Q

1Sadece mülkiyetine geçirmekle de kalmadý.
O teknolojinin geliþim aþamasýnda,  oluþacak

dayanýþmadan da, etkileþimden de, toplumsal
yarardan da insanlýðý mahrum etti. Böylece bu
alandaki teknolojinin  geleceðini de eline geçir-
miþ oldu. 

2Hepimiz, þöyle yada böyle bilgisayar kullanýy-
oruz. Microsoft gibi bir tekel þirketin ürünleri

yerine Linux gibi bir alternatif dayanýþma ve
direniþ örneði olan iþletim sistemini (ayrýntýlý bilgi
http://www.linux.org.tr/)
Word, Excel(Ms Office) yerine OpenOffice’i
(ayrýntýlý bilgi http://www.openoffice.org.tr/)
Internet Explorer yerine FireFox’u (ayrýntýlý bilgi
http://www.mozilla.org/products/firefox/)
Microsoft Outlook Express yerine ThunderBird’ü
(ayrýntýlý bilgi
http://www.mozilla.org/products/thunderbird/)
kullanmayý denemeliyiz.
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TEKNOLOJÝ’YE CAN KURBAN?

En önemli ihtiyaçlarýmýzdan birisi

olan solaryumsuz, tüm vücudumuzun

bronzlaþmasý artýk mümkün!
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Kuzey Karaayaklarýn önde gelen kol-
larýndan birinin reisi, Montana'nýn kuzey
sýnýrý ve Kuzeybatý Bölgeleri yakýnýndaki
Süt Irmaðý yöresinde, ondan; ilk anlaþ-
malardan birine imza atmasýný isteyen
Amerikan delegelerine, beyaz adamýn
para deðerlerine karþý çýkarak cevap
veriyor:
"Bizim topraðýmýz, sizin paranýzdan daha
deðerlidir. O, sonsuza kadar varolacak.
Ateþin alevleri ile bile yok olmayacak.
Güneþ parladýkça ve ýrmaklar aktýkça, bu
toprak insanlarla hayvanlara yaþam ver-
mek için burada olacak. Biz, insanlarla
hayvanlarýn yaþamlarýný satamayýz; iþte
bu yüzden bu topraðý da satmýyoruz. O
bizim için buraya Yüce Ruh tarafýndan
kondu; bize ait olmayan bir þeyi satamayýz
ki. Siz paranýzý sayabilir ve bufalonun
baþýný sallamasý kadar kýsa bir anda onu
yakabilirsiniz, ama bu ovalardaki kum
tanecikleriyle uzun otlarý saya-
mazsýnýz. Size bir armaðan
olarak, götürmek istediðiniz
herhangi birþeyi vereceðiz;
ama topraðý, asla."
T.C McLuhan: Yeryüzüne
Dokun

Topraðýn ardýndan suya
kadar gelen süreçte hemen
hemen herþeyi meta haline
getiren kapitalist sistem,
serbest piyasa ve rekabet
diye diye havayý bile alýnýp
satýlan bir mal yapma yolunda
dolu dizgin ilerliyor. 
Sosyal hayatýn tüm alanlarýna sir-

ayet eden bir hastalýk haline getirilen para ve
kar hýrsý insanlarý esir alýyor. Rekabet, tüm
doðal insan iliþkilerini yok etme yolunda; iþ
arkadaþlýklarý, komþulukar ve hatta akrabalýk
iliþkileri bile rekabetin ve piyasanýn boyun-
duruðu altýnda...
Yardýmseverlik ve paylaþým, yerini hýzla rek-

abete ve kar hýrsýna býrakýyor. 
Sistem görsel tüm araç ve imgeleri kulla-

narak insanlarýn düþüncelerini esir almýþ
durumda; düþünen, konuþan ve üreten insanlar
olamýyoruz. Bizim yerimize televizyonlar,
reklamlar, markalar ve þirketler düþünüyor ve
karar veriyor. Görsel girdilerle, duyuþsal ve bil-
iþsel zekamýz harap ediliyor. Varoluþumuzun
sosyal yönünü, insan olarak sosyal parçamýzý
kabullenemiyoruz. Kendimizi arkadaþlarýmýzla,
komþularýmýzla, mahallemizle, dünyamýzla
ifade etme yetimizi kaybediyoruz.  Herþeyimizi
rekabet iliþkileri ile ifade etmek bir hastalýk hali-
ni almýþ; serbest piyasayý damarlarmýzda, karý
beynimizde hisseder durumdayýz.
Burnumuzun dibindeki sýnýrlarý, karþýmýzda

A.B.D. bombalarý ile ölen binlerce masum
insaný göremiyoruz. Okuyacak, araþtýracak,
tepki duyacak bir an bile yakalayamýyoruz. 
Sistem, hayatýmýzý çalýþarak, daha fazla

çalýþarak ve belki biraz da uyuyup televizyon
seyrederek geçirmemiz için elinden geleni
yapýyor. Çocuklarýmýza ve torunlarýmýza daha
iyi bir yaþam kurmak için bankalardan borç

almamýz, insan için yaþanabilir sürenin sonuna
dek, bankalara faiz ödememiz için teþvik ediliy-
oruz. Sonuç ise gelecek nesiller için daha kötü
yaþam koþullarý.
Lefkoþa, 1958’de Ýngiliz Sömürge Ýdaresi

emriyle, çeþitli infaz ve korkutma faaliyetleri
yürüten faþist örgütler EOKA ve TMT’nin
katkýlarýyla ikiye bölündü, karma mahalleler
boþaltýldý, Türkler ve Elenler ayrý bölgelere yer-
leþtirildi. Ayný þehire etnik  farklýlýða dayalý
belediyeler kurdurtuldu. (1958; Lefkoþa Türk
Belediyesi’nin kuruluþ yýlýdýr.)
Tüm Taksimci ve Enosisçi faaliyetler ve bun-

lara baðlý projeler Lefkoþa merkezden hýzla
adanýn en ücra köylerine kadar sadece fikirsel
olarak deðil, eylemsel olarak da yayýldý.
Ýngiliz Sömürge Ýdaresi; 1940’larda iþçi

hareketlerinin ve grevlerin ardý arkasý
kesilmeyince sosyal sigortadan, ihtiyat sandýðý-
na ve kooperatiflere kadar kamu yararýna
birçok kazanýmý hayata geçirmek zorunda
kaldý. Ancak tüm bu kazanýmlarla daha da yük-
selen toplumsal bilinci kýrmanýn

da yollarýný aradý. O
dönemde ayaklarý üzerinde durmakta zorlanan
Kýbrýs Türk Liderliði’ni besleyip kollamanýn
gerektiðini anlayarak ve süratli bir teorik yön-
lendirme ile de azýnlýk tavrýndan, “Taksim”
fikrine evrilecek çalýþmada baþarýlý oldu.
1950’lerin sonuna gelindiðinde; iþçi hareketinin
milliyetçilik kýskacýnda  parçalanmasý bir tarafa,
Türkiye ve Yunanistan, Ýngiliz Ýdaresi tarafýn-
dan yaratýlan Kýbrýs Sorunu’nun içerisine çekil-
erek, adadaki gerginlik “anavatan”lara da
taþýndý.
Bu arada; Kýbrýs Türk Liderliði, kendi elit

yapýsý içinde bir sermaye sýnýfý yaratmak (Türk
Çarþýsý)  ve Kýbrýslý Türkler’i kontrol altýnda tut-
mak için “Türk’ten Türk’e Kampanyasý” gibi
yöntemlere baþvurdu. Türk tüccar, Elen tüccar-
dan aldý ve daha yüksek fiyata halka sattý, eðer
buna uymayan olursa ya para cezasý veya
dayak yedi. Ýþte ilk Türk Sermayesi böyle böyle
oluþturuldu Kýbrýs’ta. 
Ýkinci bir büyüme devri ise, 1974 sonrasý

döneme rastlar. Denktaþ-Türkiye yönetimi
kuzeyde kalan Elen Sermayesi’nin fab-
rikalarýný, otellerini, iþyerlerini ve atölyelerini
Türk Sermayesi’nin emrine vermek için
paçalarý sývadý. 
Ancak 1960 Cumhuriyeti’nden  turist yatak

kapasitesinin %65’i, yapým halindeki otellerin
%87’si,   kargo taþýmacýlýðýnýn %83’ü,  maden-
ciliðin %56’sý, çiftlik hayvanlarýnýn %41’i ve
daha birçok kamu ve özel sektör fabrikalarý ve

iþyerleri ateþkes sýnýrýnýn kuzeyinde kalmýþtý.
Görüldüðü  gibi çok tesis vardý ve yeni yetme

sermayenin bunlara yetiþecek, iþletecek gücü
yoktu. Türkiye ve liderlik diðer tesislerin de atýl
durumda kalmamasý, 1968 sonrasý kurulan
Kýbrýslý Türklerin sendikalarýnýn baskýsý ve
dönemin konjoktürüne uygun sosyal devlet
anlayýþýnýn etkisi gibi sebeplerden ETÝ, Otelcilik
Ýþletmeleri, Sanayi Holding, Denizcilik Ýþlet-
meleri, Tütün Ýþletmeleri, Meyve Sebze Ýþlet-
meleri, Devlet Üretme Çiftlikleri, TAÞEL, Toprak
Ürünleri Kurumu, kooperatif bankalarý ve fab-
rikalarý gibi iþletmelerin kurulmasýný gerçek-
leþtirdi veya kurulu olanlarýn yaþatýlmasý için
önayak oldu.
1970’lerde derin bir kriz içine giren kapitalist

sistemin ve onun reçetesi neo-liberal projelerin
bu yüzden Kýbrýs’ýn kuzeyine  ulaþmasý biraz
zaman aldý. Türkiye’deki Özal Hükümetleri’nin
1980’lerin ikinci yarýsýnda IMF ile imzaladýðý
antlaþmalarýn benzerlerini Kýbrýs Türk Liderliði
(UBP-Denktaþ yönetimi) ile imzalamasý,
Kýbrýslý Türkler’i “Yýkým Paketleri” ile tanýþtýrdý.
Sanayi Holding’in tasfiyesi binlerce iþsizi,
Kýbrýslý Türkler’in üretimden kopartýl-
masýný, göçü ve sendikalarýn da tabela
sendikasý haline dönüþmesini
beraberinde getirdi. Bununla birlikte
acentecilik geliþti ve paradan para
kazanmanýn önü de açýlmýþ oldu. Ýlk
özel “üniversiteler”  teþvikler ve kredil-
erle bu dönemde ortaya çýkartýldýlar: 
1990’larda ise doðu bloku’nun

çöküþü, siyasi anlamda birtakým
deðiþiklikler yaratmasý dýþýnda  adanýn
kuzeyinin kara para aklama, off-shore
bankacýlýk, casino ve gece kulübü iþlet-

meciliðinin merkezlerinden biri olmasýný
getirdi. Özel bankalar ve  özel “üniver-

sitelere” baðlý özel kolejler ve ilkokullarla,  özel
dersaneler DP-CTP döneminin “hizmeti” olarak
mantar gibi kuzeyi sardý. ÝTEM Yasasý ile
Kýbrýs sorununun en karmaþýk parçasý mal
mülk meselesi, içinden çýkýlmaz bir hale DP-
CTP döneminde getirildi. KDV, halka  DP-CTP
döneminin “armaðaný” oldu. Turizm Ýþlet-
melerinin özelleþtirilmesinin büyük bölümü DP-
CTP döneminde gerçekleþti. Elektrik
Kurumu’nun (Kýb-Tek’in) özelleþtirilmesi yine
DP-CTP döneminin projesidir. O dönemin lider-
liði ki þimdikinin aynýsýdýr, Türkiye
Hükümetleri’nin her protokolünü sorgusuz
onaylayýp, “Bakanlar Kurulu” toplantýlarýný T.C.
büyükelçisi ile gerçekleþtirdiler. Ardýndan UBP-
DP sürecin aynen takibini yaparak kooperatif
fabrika ve bankalarýna gerekli neþteri vurdu.
2000’lerin baþýnda Türkiye ekonomisinin dibe

vurmasý ve devalüasyon, Türkiye’ye baðýmlý bir
ekonomiye sahip Kýbrýs’ýn kuzeyini de fazlasýy-
la etkiledi; bankalar krizinin ardýndan Türkiye
hükümetlerinin dayattýðý IMF tarzý ekonomik
paketler onbinlerin meydanlara inmesinin en
önemli sebebini teþkil etti. Önce UBP-TKP
ardýndan da UBP-DP yönetimi, AYKO gibi
kooperatiflerin ve PEYAK gibi kooperatif
maðaza ve bankalarýnýn kapatýlasýný saðladý.
Tüm bunlarla birlikte  ekonomik paketler,
devalüasyon ve ücretlerdeki kayýp, iþsizlik gibi
sebeplerle de uzaktan kumandalý bu yapýnýn
iyice yýpranmasýný beraberinde getirdi. 
Toplumsal

hareketin de CTP’nin

Bizim Hayatýmýz, Sizin Paranýzdan Daha Deðerlidir !!
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