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Genetiği Değiştirilmiş organizmalara karşl 2002 ylllndan beri yürüttüğümüz
mücadele de yeni biİ evreye girdik. Artlk genetiği değiştirilmiş organizmalar
konusunda kamuoyunda genel bir duyarlılük oluştuğu gibi konunun taraflarl ve
özneleri de ortaya çlktl, Ancak hala ortaya qkmayan bir şey var, kapitalist ylklmln
mağdurlannln ekolojik devrımin özneleri haline getiremedik. Bu konuda ikameci bir
poıitika izlememize karşln, kimizaman mücadelenin yürütülüş biçimiVe mücadelenin
öznesi olmaya soyunan|ar mücadelenin önündeki en büyük engel haline gelebiliyor.
Şimdi bu uğraktaki sükünhyü aşmak için yeni bir süreç taril etmek zorundayüz.

Bu süreçte kent kökenli bir mücadele praliği açinde büyümüş tüketici ve ekoloji
hareketlerinin deneyimlerini zenganleştirirken diğer yandan da köylü taban hareketinin
gjde.ek yoğunlaşan pratiklerini harmanlayabilecek bir pratik inşa edebilmek
gerekiyor. Bunu §ağlarken de toplumsal ylğlnağl klr ve kent emekçilerinin mücadele
birliğj üzerinden şekillendirmeyi becerebilmeliyiz. Bugün dunden daha fazla ihtiyaç
duyduğumuz şey taban hareketlerinin politikleşmesini sağlamak Ve benzer sorun
yaşayanIar araslnda bir baküşım sağlayabilmek. Bu mesafeyi daraltabilecek politik
malzemeyiAKP hükümeti yeterince sağllyor. Bir yandan glda egemenlağini yjtirmiş ve
yediği-yiyemediği güda|ann güvenliği üzerinde te.eddüt yaşayan kentli yoksullar ile
ürottiği ürOnü 0zerinde denetimi elinden allnmlş tanm Ve hayvanclllk sektörünün
emekçilerini karşlslna almak pahaslna kapitalist tanm tekelleranj kollayan AKP
iktidartnl bu son dönemecinde sallamak ve alaşağl etmek gerekiyor,

Bu süreçte mücadelenin salon etkinliklerinden Ve toplanhlarlndan çlkartlllp
emekçilerle buluşabileceği kanallarda inşa edilmesi gerekiyor. Bu olanağl
değedendirmeyen ve yaratamayan bir ekoloji hareketi veya GDo karş|tl hareket
eninde sonunda mücadelenin önünde en büyük engel olacaktlr. Kendilerine biçtiklera
bilirkişi s!fai!anyla klymeti kendinden menkul mücadeleleli orta slnlf ideolojilerini
yeniden üretmekten başka hiçbir işe yaramayacaktlr,

Tohumcuk Ya§asl'nın meclise geldiği günlerde düzenlediğimız sokak etkinlikIerini
açinden geçtiğimiz bu §Oreçte daha s|k ve güncel bir şekilde hafızalarlmlzda Ve
yaşamlarımlzda gündeme getirmek gerekiyor.

Bandlrma Limanl'ndan T(]rkiye'ye gİiş yapan gemiden çlkan GDo'lu mlsı.lar
karşısünda ıdarenin tak|ndlğl tavrün salt hukuk mücadelesi ve basln açlklama|arlyla
aşılamayacağü ortadadlr. cargill'in tanm arazileri üzorine kondurduğu v€ yasa dışl
hale gelen fabrika§|nln kapalllmasü-kapattlrülmasl s(Jlecinde hukukun bir slnlrt
olduğunu gördük. Bu sorunlarln gerçek bir halk sorunu olduğunu daha yoğun bir
şekilde dillendirmek gerekiyor, Bunu sağlayabilmek için de kompartümanlara
bölünmüş top|umsal mücadele arenaslnda, tohum, toprak, su ve hava mücadelesinin
hürriyet, eşitlik ve kardeşlik mücadelesi olduğunu göstermemiz gerekiyor.

Torkiye'nin ikinci özelleştirme dalgaslnln içinden geçtiği bu dönemde, sermayenin
göz(jn0 dünden daha fazla tohuma, toprağa Ve havaya yönlendireceği açıkt|r. Devlet,
eıindeki kamu mülkleriniçıkarttlktan sonra tohumu-toprağl ve onlardan elde edılen ve
yaşamlanmlzln atar damarl olan gıdayl müIkiyet konusu haline getirerek özel
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sektörün yatlnm yapacağl karh bir birikim alanl haline getiriyor. oiğer yandan da
artan nüfusu glda üzerinde bir baskı olarak kurgulayarak ülkenin gdolu ürünlere
mahkum olduğu yönünde yoğun propagandaslna devam ediyor. Tanm topraklan
planslzlaştlnlan, verimsizleştirilen Ve artlk haline getirilen Türkiye'de sermaye kendi
sonunu hazlrlad|ğl gibi üıkenin de sonunu hazırlamaktadlr. Bu süreçte biyoteknoloji
uygulamalarına hlz veren sermaye, sonuçlannl öngöremediği belirsizlikleri
yaşamlanmlza hava|e ederken, dolar Ve kut hesaplanna endeksledikleri bir yaşamü
bizle.e dayaİyor.

Bu dayatmantn sonucunun 9enetik bir ylk|m olacağl ortadadır. Bu ylklm uygarıüğlmlzl
tehdit etmektedil. Şimdi, kapitalist yüklmln mağdurlarl olan bizleri ekolojik bil devrimin
öznesi olma zorunluluğu bekıemektedir. Bu zorunluluk öznelerini ilk kez ve en cıddi
şekılde AKP hükümeti ile her düzeyde hesaplaşarak açüğa çlkartacaktır. ABD-AB-
AKP üçlüsün()n dayattlğl kapitaıist ylklml ters yüz edecek olan kıl ve kenl
emekçilerinin devrimci mücadelesi olacaktll. Şimdi nisan aylnda gdolı.] mlslnnl
Torkiye'ye boşaltan geminin ardlndan mayls aylnda gdolu hububat yüklü bir gem
daha 9eliyor. Bandlrma limanlna yaklaşacak olan ikinci gemiye hpkı altlncl filoya
dediğimiz 9ibi, defol demek tarihsel sorumluluğumuzdur

Bu sefer açllk, ölüm ve düşmanllk getiren bu gemiyi seyretmeyeceğiz, direneceğjz,
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30 ylldlr iık kez aynl anda pek ç.k yerde glda yüzünden prolesloıar patlak veriyoa şeklinde
verildi haberler dünya baslnında. Adı Dünya Gıda Kriza olarak konuldu, Bir ucu Haiti'de diğe.
ucu l\,l|slr'da pailak veren Ve muhtemeldir ki diğer pek çok ülkeye de slçrayacak/slçrayan
krizin dünya çaplnda yaşandğl bir gerçek olarak su yüzüne çüktü. Ancak glda krizinin
dünyanln krızi olduğunu söylemek de o derece yanllş, Bu krizin kaynağl ne? Aç olanlal. kim?
sorulanna vereceğimiz yanlllar bize krizin sorumlusunu da mağdurunür da çözümarnü de
gösteriyor.

K0.o8olle9tlremodlk|erl

G|da Blttl Krlz veİollm {Ellf BozKuRT)

Yaşadülmlz yaklaşlk §on oluz ylıllk süreç'selmayenin sınlrslz tahakkümünü lüm dünyada
hayata geçirmeye dönük bir saldlrr ib geçmekte. sistemin kendi içe.asande bu sald|rlya süslii
klıfı ise küreseIleşme terimi iIe yerini buldu. Geçici bir süre kaybedenler olabileceğini
lütfedercesine kabullenmekle beraber uzun vadede sistemin dünya çaplnda kazan_kazan
şeklinde bir raya oti]racağl ve loplam bk iledemenin gerçekleşeceği palavraslydl burjuva
ideologlarınln pompaladlklaı, Deniz bitti, kara oöründü; dünyanın bir ucunda bi.ileri
obeziteyle savaşlyorsa diğerleri açİkla savaşlyordur; birileri otomobillerinin benzınini glda
hammadesiyle doldurmakla meşgulse birileri mutlaka midesini dolduramamakla meşguldOr.
Glda 

'iyallannln 
konlrolünün ipi şirketlere geçmişse; sokakla bi.ileri mullaka bağlrmaya

başlamıştır: açloa son dıyerek. Tüm dünyanın'iıealeyeceği'ne inanıyordunuz da yolun
sonuna gelindiğine mi şaşlnyorsunuz?
Emperyalızmin olmazsa o|maz saldlrgan yüzünü saklamak gereği saldlrı fikrinin ka§tslnda
direnme fikrinı de oelişli.ec€ği endişesiydi. Endjşelerinin ne kadal haklI dayanaklara §ahip
olduğu saklasalar da ortaya çlkan direnişlerle orıaya çıklyor. Mlsl.'da ekmek 

']yallanna 
geıen

zam a.dlndan oenel grev çağnla.ü yaplldl. Haiti'de açlığa isyan kitleleri sokağa taşıdl.
somali'de lüccarlann eski kağ( paralaala al|Şveriş yapmak isteyenlere glda ürünleri
salmamasl üzerine ölkelenerek gösieri d0zenıeyen yüzlerc! kişi, tüccadara saldlrlrken bir
göste.icinin vurularak öldüriildüğü bildirildi. Glda fiyatlarınln yüksekliği nedeniyle aç
kalmaktan yaklnan ğöstericiler eylemleaine, bu palalal kabul edilinceye kadar devam
edeceklerini söylediler. l,radalyonun diğer taraftndakiler çocuklarlnda kOçOk yaşlarda ortaya
çlkan obeziieyle nasll savaşacaklannı larllşlyorlar, BM'ye bağlı Dünya Glda Progaaml'ndan
Joselle shee.an "Bu (gda krizi), sessiz bir tsunami" diyo.. Bir lngiliz oazelesinin ekonoml
editörü glda k.izive bıyoyaklt ürelimi a.aslndakj i|işkiden bahsederken'we d.ıVe they slaNe'
diyor. Ve çözüm önerile.ini hep bir ağızdan flslldlyorlar: 'Krizden en çok etkilenen oıkelerdeki
zorluklaaa karşl al|lacak alk adım, dünyanln emniyet ağlndaki delikleai onarmak." Pardon,
hangi de|ik?'you drave we starve'

Glda krizloodlklorl

ürünleri yasaklamak yerine kontrollü ola.ak serbest blrakmayl ilke edinmiştir
Kontrolün nasll ve ne şartlarda yapılacağl konusunda belirsizlik ve derin kuşkular
meVcuttur.

Bahsi geçen yasanln 2004 de çlkanımasl hedeflenirken, yasa tasanslndaki bir çok
maddeye yapılan itirazlar Tarlm ve Köyişleri Bakanllğınl zora sokmuş 2006 nln
sonıarlna yaklaşhğlmüz halde konuyla algili çal|şmalar asklda kalmlştü.. l\ruhtemelen
bu günlerde TBMM nde görüşülmekte olan Ve tamamiyle Tohum Endüskisi Şirketleri
tarafından hazlrlanan 'Tohumculuk Yasa Tasarlsı" b! yasanln da akibetini
belirleyecektir, Biyogüvenlik yasa tasansı ülkemizin biyoıojik 2engjnliğini
koruyamayacağl gibi, loplumsal besin ihtiyaclmlzln karşlıanmaslnda GDo'lara
mahküm bırakllmamlzln da yolunu açacaktlr,

Tohumcuıuk Yasasl ise tohum işinin tamamiyle özel sektöre devrini amaçlayan
,hatta içinde GDo'lara yeşil lşlk yakan fakat daha sonra toplumsal muhalefet
nedeniyle bu maddedenin bakanhk taraflndan gerj çekildiği, çok uluslu tohum
tekellerinjn çlkarlarlna hizmet edeceği endişesi taşldlğlmlz bir yasadlr.Çünkü
Tasannln hazlrlamaslnda en b(jyük katklyü Veren Türkiye Tohum Endüstrisi Derneği
TÜRKTED 'in üyelerinin % 10 u Monsanto, syngenta, Bayer, Pioneer, Aventis ,

Limagrain gibı uluslararasl tohum piyasaslnln hemen hemen tamamlnl ellerinde tutan
tohum şirketleridİ. Bunlarin bir çoğu tarımsaI biyoteknoloji ile GDo'lu tohum
ekimlerini küresel boyutta 90 milyon hektarlara çlkarmş olan, y|lllk tohum satlŞ cirolarl
100 milyar dolar olan şirketlerdir.

Bu şirketler, patentli GDo'lu tohumlan da dahil olmak üzere dünya öıçeğinde 3
milyarllk çıftçi- köylü nüfüsunun kenditohumuyla ekim yapmaslnı engellemiş ,çaılştığı
tallaslnda köyonde bir köle haline dönüşmesini sağlam|ş olan tekel ve kartellerdir.

lşte bütün bu neden|erden dolayl GDo'ya ve Biyoteknolojik Endüstriyel Tarlma Haylr
diyoruz.

Dünya çapünda olda hammaddelerindekı artlşln sebeplerini birkaç maddedğ slralamak
mümkün. son dönemde yükselen petrol fiyatlarl larımsal üretimin maliyetlerine yansüdü,
Küaesel lslnmanln ve kuaakllğln üaetlm üzerindo olumsuz etkileri görülmeye başlandl.
sebepler araslnda bunlarl ön planda sunanıaİ açlslndan çözüm de yine tek yönlü olarak
sislemin ıçindeki deliğin nasll onanlabileceğine dair önerilerden oluşuyor. Korkı]t 8oralav bıJ
cephenin öncülerini şöyle s|nlfllyor:'ideolojik baklmdan bu insanlann kafalarü piyasacl
kapitalizmin ana çözümlerine o kadar angaje olmuştur ki başka türl0 düşünmeleri mümkün
değil. o yüzden getirecekleri çözüm mesela açllğln arkaslnda yatan en lemel etkenlerden birı
oıan sıJyun ticarileşmesi olacaktlr. Köyıülea için 'toprak piyasalannl yabancl sermayeye açın,
büyük şirketler gelip yailnm yapsln'modelleri gelecekiir,. . ikiyOzlülü kle kendi günahlannt
saklamaya çalışıyorlar,"



yoksulların glda ürünlerine ulaşma olanağl azalmlş, çiftçile. kendi topraklaı üzerinde
köle durumuna düşürülmüştür,

Üıetimdeki muazzam artlşa karşlllk, toplumsal zenginliğin eşit ve adil olmayan
bölüşümü ve bu zenginliğan üretim tarzl, doğanln ve toplumlarln varllk koşulıannı
ortadan kaldlracak bir düzeye erişmiştir.

Kapitalist üretim ve tüketim tarzl, açllğın ve işsizliğin kol gezdiği bir dünya yarattlğ|
gibi, yarathğl zenginliği de geçım araçlarımlzln sahibi olan toplumsal sln|fln
egemenliği ve kontrolü attlna sokmuştur,Bu toplumsal slnlf, egemenliği altlndaki bilim
ve teknoıojiyi, yaşadığlmlz eşitsizliğa ve adaletsiztiği yeniden üretecek ve kendi
konumlarınl daha da güçlendirecek biçimde kulıanmaktadlr.

Endüstriyel tarlm ve gıda sistemin sürdürülebilmesi içjn kar oranlarlnl sürekli arttlrma
zorunluluğu, teknolojik ve bilımsel buluşlan da bu sisteme uygun k!llanmayl zorunıu
kılmaktadl..zira bilimsel Ve teknolojik tüm gelişmeler, varolduğu üretim tarzünln
karakteüistik özelliklerini taş.r. Dünyada açllğa çözüm bulma propagandaslyla
endüstriyalist-kapitalist tarlmln içine sokulan biyoteknolojik gelişmeler de bugün daha
fazla emek ve toprak sömürüsü, yani kar için tasarlanmlştlr. Dolayıslyla biyoteknolojik
çallşmalarln bir tülevi otan "Genetiği Değiştirilmiş organizmalar" ve bunun yarattlğı
endüstri de daha fazla kar elde etmek isteyen tekelıere hizmet etmektedir,

Bu endüstlinin ülünü olan lartm ilaçlarü ve tohumIar çiftçileri geri dönülmez bir
biçimde topraklanndan koparmakta, biyolojık çeşitliIiği ortadan kaldırmakta ve
toprakla, ü.etici emeğin sahibi çiftçinin on binlerce yılllk organik ilişkisinde onarılamaz
zararlara yol açmaktadlr.

Yanılş tarımsal politikalada kendi ihtayaçlaınl eşit ve adil bir biçimde kalşllamaktan
yoksun planslz ve üretimsiz blrakılan ülkemiz tarlmlnln, GDo tekellerine direnme
gücü çok slnlrlıdlr.

Bu tekeller, kaiannl aklttlklan ülkeıerin (Amerika vb.) yönlendirdiği uluslararasl
kuruluşlar (DB, AB, DTÖ, lMF vb.) araclllğlyla, yoksul halklarl Ve ülkeleri
borçlandlra.ak ve onlann tarımsal politikalarlnı plansızılğa, denetimsizliğe,
üretimsizliğe tabi kllarak kendi üıünlerıne pazar yaratmaktadlr.

Bununla biİlikte, gen kaynaklarlmlzl patentleyerek yaşam üzerjndeki tüm haklanmlzl
ellelimizden alan tekellel, toplumun ve doğan,n evİimjne kar amaçll müdahalelerde
bulunalak, 9eleceğimizi denetlemenin araçlarlnl da yaratmaktadlr.

"lnsan sağllna bir zarart belirlenmediği" yönündeki bilimsel biİ beliİsizliğe dayanarak
kendine meşruiyet zemani yaratan GDo tekelıeri, bu ürunlerin sağlüğümlza zararll
olmadlğlna dair üzerIedne düşen ispat külfetini de dünya halklannln üzeline
yükmaktadlr.

Bu doğrultuda hazı.lanan u|uslararast yasal mevzuat, dünya halklarlnln eşit ve
sağlıklI besin hakklnı korumaktan çok, uluslararası tekellerin çlkarlarlnı korumaktadlr.
"Biyolojik Çeşitlilik sözleşme§inin" eki niteliğinde olan "cartagena Protokolo" Ve

onun Türkiye mevzuaİndaki karşlllğl olan "Ulu§al Biyogüvenlik Yasa Tasan§l'
rekabet edilebilil pazar yaratma kayglslyla hazlrland|ğlndan, GDo'lu üretimi ve

saydlklan sebeplerin her biri gerçek olmakla beraber bunlann da ardlndaki nedenlerin es
geçilerek sunuluyor olmasl ve yaşanan krizin esas nedenlelinin yok sayllmasl ya da dahasl
bazen çözüm olarak sunuımasl bu ikiyüz|ültğün açlk kan{laal.

oysa dünya haıklannl patlama noktaslna getiren 8çlüln temel nedenleri başka, 8undan
öncekidönemde tanma destok poliıikalarl uygulamalarl hemen hemen hea ülkede uygulanlr,
küçük köylünün iarlm§al üretimi§lnlrll da olsa bu yolla korunurken geçtiğimiz §on otuz yllllk
süreçte lt{F Ve Dünya Bankasl'nln gelişmekte olan ülkelerde (ABD'de ve AB ülkelerinde bu
destekler artarak §ürdü) sistematik oIarak uyguladüğü uyum programlan sonucunda bu
üıkelerin ürelicileri açlsından rekabet etme, yaşama şansl da orladan kaldlrlldl Gıda
üzerindeki hakimiyetjn birkaç çokuluslu şirketin eline geçmesi gıda fiyatları üzerinde bu

şirketlerin i§lekleri doğrultusunda arzla oynayarak t]yatla.l da eüileyebileceği noktaya geıdı,
Öte yandan, gda krizı içın aranan hayala sorumlu olaaak küresel lslnma ve etkileri belirlendi.
Dünyanln ekolojik o|arak sürdürülemez noktaya geldiği ğerçeği bir kenara allldlğlnda, bu
gerçeğan teme|inde sistemin vo getirdiği tüketim kültüriinün yattlğl, ABD ve benzeri büyük
devletleain sera gazl sallmlnda başl çektiği gerçeklerine gözlel kapatlldlğlnda çözüm
bulundu; biyoyakltlar. Hem de bu öyle bir çözüm ki yaklla bağlmllllk azalsln diye değil.
petrole olan bağlmllllk azalsln diye. Hem dğ öyle bh çözüm ki bu, Bi.leşmiş N4illetler, 232 kilo
mlslrdan 50 litrelik bir depo benzin çlkllğlnl, bunun bir çocuğun bir yııllk besl9nmesine
karşlllk düştüğünü hesaplamlş. Bi.ilerinin otomobillerine binmeye devam edebilmesi için
birjlerinin ölmesi pahasına alln size çözüm. "kanll elmas ve kanll petrol dönemlerinden sonla
kanll glda' dönemi kaplm|zda.

Kapltrllzm dodlğln bır yamall bohça

Tüm dünyada takriben 850 milyon günde bi, dolann altl gelirle yaŞamakta. lyimser bir
tahmjnle gda maliyetleri yüzde 20 arlarsa (bazl yerlerde artış şimdiden bıJndan çok daha
fazla), 100 milyon kişi daha bu §eviyeye, yani mutlak yoksulluk slnlnnln altlna inebilar
deniliyor dünya bankaslnca.
lGpatmaya çallştlklan delik hlzla büyüyor. Bıyoyakll üretimini desteklerken diğer yandan
8irleŞmiş lüilletlerin Dünya Gda programı ıçin kaç para lazlmln he§aplalünl yapıyor ekonomi
sayfalarınln edilöieri. 500 milyar doİar hibe etseymiş 'bijyük' dev|etler, belki bir nebze
ferahlallrlarmış süregelen gidişall. waıl slreet ç3llşanıanna da zamanında maaşlalını
ödesek de mitüketıir§ek aidemesek de mi sülündürsek diye tartlşıyodardl değil mi?
Utanmadan devamlnl da getiriyorlar neden sorunun büyük olduğu konusundaki fikirlerlnin
Öncedon açılk denildiğinde gazetelere yansıyan, savaş veya karğaşa nedeniyle hasadln
yapllamamaslndan falan, tepkisiz gözleriyle ve şişmış göbekleriyle objektife bakan in§anlal
gelirmiş akla. Ama şimdi durum farklrymlş. 'Glda fiyat|arlndakiyükseliş daloasl tüm dünyaya
yaylllyor ve ayaklanmalar başlatlp hükümetıerj sallıyor. 30 ylldır ilk defa aynl anda pek çok
yerde glda yüzünden protestoıar patla. Vermekte.' Tepkisiz oözler sokağa ml dökülmeye
başıadl ne?

EV.ensel Gazetesi'nin 15.05.2008 tarihli haberinde 'seneoal cumhurbaşkanl Abduıaye
Vade, Birteşmiş ft/tilletler (BM) Gıda Ve Tanm Örgütü'nün (FAo) 'pa.a zıyanllğf olalak
niteleyerek "lskartaya çlkarılmaslnİ istedi. Afrika'nın yoksul ülkelerinden senegal'in
cumhurbaşkanl Abdulaye Vade, Birleşmiş Milletler (BM) Glda ve Tanm Öroütü'nün (FAo)
'para ziyanltğl" olarak nileleyerek "ıskartaya çlkaolmaslnf istedi. senegal liderinin bu
açlklamasl, BM'nın arıan glda fiyallarlnl kont.ol altlna alma amaçll acil durı]m planı
açlklamaslndan bllkaç gOn sonra geldi. cumhurbaşkanl Vade, artan gıda fıyatıaalndan, Bl\4
Glda ve Tanm Örgütü'nün kendisinin de genaş ölÇüde §orumlu olduğunu söyledi. Vade,
geçmişle bu örgütün Roma yerine, glda slkıntlslndan en fazla elkilenen klta olan Afrika'daki
bh ülkeye taşlnmasl yönünde kampanya yüri]ttüğün0; ancak şimdi daha da ilerigid€rek, bu
örgülün feshedilmesi çağrısında bulunacağlnl söyledi."



Köylülerin uluslaralası öfgolü olan Via campesina son eylem çağnslnda 'Dünya glda
zjnciaini denetlemek isteyen çrkuluslu lanm şirketlerinin hedefi, tüm dünyayı
doyuran köylüleri ve aile tanmı yapan çiftçileri ortadan kaldlrmak, köylü Ianmlnl yok etmek,
tarıml şırketleşlirmek Ve artan g|da fiyatlanyla daha çok sömülmek. Bu sorun yalnlzca
çiftçjlerin ve köylülerin değil bilakis şehirde yasayanlal.ln, yani dünya glda krizi nedeniyle aç
kalacaklar ıistesinin ilk slraslnda yel alanlann sorunudur,' diyor.
Tok açln halinden anlamlyo.. Yaşanan bu krizin kapitalizmin içindeki delik oıduğıJ doğru
elbette; kara delik. Buna ka§l dulacaklar içan de kapitalızmi hedef tahtaslna koyman|n
dlşlnda klsa vadeli tedbhlere, sadakalara kaanl tok oörünüyoa, sermaye gıda bittı, kriz
veaelım diyor: ama yemezler,. Ustü kalsln..

süper yabancl otlann ya.atllmasl ekoloji ve biyoçeşitlılik üzerjndeki başka blr
teh!ikedir. Geçtiğimiz yllıara kadar GDolu kOltür bitkilerinden yabani akrabalarlna gen
kaçlşlnln mümkün olmadlğlnl söyleyenler geçen sene lngilterede GDolu Kolzadan
yabani akrabasI olan Yabani Hardaıa gen geçişinjn ispatlanmasl karşüslnda şaşlrlp
kalmlşlardür.

Yabani hardal lngiftere Ve kM Avrupaslnda yağllk kolza üretimi yapllan ye.lerde
bolca mevcuttur (aynl zamanda yabani hardal kOltür bitkileri için istenmeyen bir
"yabani ot" tur.) Bu araştlrma sonuçlan aynI zamanda GDolu Ve GDosuz bitkilerin
birlikte bulunma-ekilme (co existence) Ve ekim me§afelerinin yeterliliği yada
yetersizliği tartlşmalarlnda kafa karlştlflcl bir rol oynayacaktlr,zira ekimi yapllan
yağlık kolzanln, tarlmln en önemliyabani otlarlndan oıan yabani hardal jle bidakteliğini
önlemenin imkanI yoktur.Dolaylslyla yağlük kolzanln Avrupada ticari anlamda
üretimine izin Verilmesi halinde ,çok kısa süre içinde Glufosinate ammonium içerikli ot
ilacına dayanlkll, yani ot ilacl atlldlğl halde ölmeyen, super yabani otla. türeyecektir.
Böylece çiftçiler yabani otlarl öldürmek içan daha fazla yada daha kuvvetli herbisitler
kullanacaklar ve ekolojik yıkıml hlzlandlracaklardIr.

Bunun canll örneği 10 ylldlr ticari yağllk kolzanln üretildiği Kanada'da yaşanmlş, 3

çeşit herbisite dayanıkllllk kazanmlş kolza yabani otlan gelişmiştir.

Bazl ülkelerde transgenik urünlerin ekilmesi için ormanlann yok edilmesi sürecı
yaşanmaktad|r,Brezilya ve Arjantindeki yağmur o.malarl GDolU soya ve kanola
ekimleri için katledilmeye başlamltlr, Biyodizel itretimi için hedeflenen kanola
üretimleri için binlerce hekta. alan gerekmekte olup , ormanıar bu amaca yönelik
olarak tahrip edilmektedir-

GDo'lu tanm, kendı haricindeki tanm şekillerinj yok sayan totaliter bir teknik olup
EkoIojik-organik Tarımın baş düşmanldtr.Ülkemizde ve dünyada alternatif bir tarlm
şekli oıarak ortaya çlkan ama asllnda ekoloji ve insana dost hakim tarlm sistemi
olmasl gereken oaganjk-ekolojik tanmln yayllmasl GDolu ekimlel ile
engellenmektedir.

su Ve hava gibi Güvenıa Glda da , insanlar|n temel bir hakkıdlr.lnsanlar kendi
gldalarlnı özgürce seçebilmelidirler.GDo'lu Glda, insanıarlmIzın seçme hakklna,
yemek kültürümüze saldlrü demektir.

GDolar sayesinde canlılar üzerinde yapllan değişiklikler; canll sağllğl, biyolojik
çeşitlilik, ekolojjk dengelerin bozulmasl, ekonomik bağlmlıllk ve can]llann yaŞam
hakkınln elinden allnmasl gibi konular açıslndan çok önemli tehdit ve liskle. taşldlğl
için GDo'ya Haylr diyoruz.

Türkiye'de Ve d0nyada miıyonlarca insan topraklarlndan koparllmlş, kendi geçim
araçlannl yitirmiş ve sağllkll besin ihtiyacınl karşllamaktan mahrum blrakılmüştll.
Topraklarlnda tarlmıa uğlaşan çiftçiler ise ihracata dayall endüstriyel tarümsal
üretimin pazar koşullarında rekabet güçlerini kaybetmiş ve kendi topraklarl üzerinde
denetimle.ini yitirmiş, büyük tarım Ve ilaç tekellerinin ürün Ve pazal denetimi altlnda
yoksullaşmlşlardlr. Tallmsal üretim endüskiyeIleştikçe, top.ak 9iderek yoksullaşmlş,



GDo'larln Tarımsal Etkilorl (A.ca ATAY)

2004 itibariyle 80 milyon hektaı ,2005 sonunda 90 milyon hektara yaklaşan GDolu
ekimlerin 2010 yllında 150 milyon hektara uİaşt]rılmasl hedefleniyor.Şu an kuçüklu
büyüklü alanlarda 17 ülkede üretimi yapllan GDolu 0rünlerin 30 ülkeye yayllmasl
planlanlyor.150 milyon hektar demek Dünya ekiıebilar tarlm arazilerinin tam olarak
yarlsl demektir-

GDoıu tohum pazannln büyük bir klsmına lVIonsanto sahiptir.DOnyada ekimi yapllan
GDolu soyanln % 92 si , GDolu irlslrln % 97 si, GDolu Pamuğun % 63 o,GDolu
Kanolanın % 59 u Monsantoya aittir.

Uluslararası tarlmsal biyoteknoloji şirketlerinin tohum pazanndan hedefledik|eri 200
milyaı dolarllk bir ciıodur,

GDolu tohumlara GDolu bitkilere hiçbil zaman ihtiyaç duyulmadl, ihtiyaç olduğu
şeklindeki propaganda ile donya tanmlnln resmi otoritesi olan FAo başta olmak
üzere bir çok olke hükumetinin de buna inanmasl sağıandl.Çünkü lobi çok güçlüydü

çünkü lobi tamamen ABD hükümetinin desteğıni almlşİ.onun içindir ki ABD inin
ıesmi organlar EPA ve FDA in çeşitli uzmanlan Monsantonun çeşitli şirketlerinde
çeşitli görevle.e getirildile., savcllardan üniversite prosörlerine kadar bir çok önemli
kişi Monsanto da çallşmakta Veya Monsantoda çalüşırken devıetin yönetim
kadrolarında yer almaktalar.

Transgonik 8iİ BitkiTransgonik oImayanı da Etkilor

Polenler slntr Ve mesafe tanlmazlar ,gen bulaşmasl olmaktadlr.Gen bulaşmasl
GDolu orünon konvansiyonel yada organik ürüne bulaşmaslnln ötesinde bitkinin
yabani akrabalarına da olabaımektedir.

Yerligen kaynaklarınln bu şekilde zaman içinde yok olması sözkonusudur,

Haşereler tran§genik bitkilerin ürettikle.i toksinlere ka.şl direnç geliştirebilİler bu da
daha İazla pestisit kullanlmlnl gerekla kllmaktadlr.Yani dünyayl ürettikleri tarlm
kimyasallarlyla zehirleyenle. daha sonra "ekoloja kirlendı, toprak, hava,insanlar ve
diğer canlllarln hayatları risk altlndadlr" söylemlerine "daha az alaç kullanarak tarlm
yapmak ve yüksek üİün almak mümkundür" söylemlerini ekleyerek bunun da ancak
GDo lu ğrünlerl er ile sağlanabileceğine dünyayl inandlrmaya çallştllar.

Hedeflenmeyen olganizmaya zaralh etkide bulunabiıirler,bu nedenle faydall böcekler
Ve mikroolganizmalarln yok edjlmesi, türlerin azalmasI sözkonusu olacaktıı.

Kamyasallara olan bağlmlılığün artmasl ;Gerek insektisit (böcek öldürücüler) gerekse
herbisitlerin (ot öldürücüleO daha yoğun kullanıml sözkonusu olmuştur. Yuka.lda
ifade ettiğim gibi ulusla. arasl tarlmsaı biyoteknoloji şirketle.inin yalanlarl bir bar ortaya

çlkmaktadıİ.,

? Klnn Ve kentin parçalanmasl, üretjmsizlik, planslzllk Ve sömürgeleştiriıme tohum-
güda zincirinin kopmaslna neden oldu.

? Başta çocuk yetiştiren aileler olmak üzere halkln büyük çoğunluğu nasıl beslenmesi
gerektiği konusunda tedir9in ancak bi|gi edinecek doğru kaynaklardan uzak Ve
haklarlndan habersiz,

Bu kapsamİ sorunlann tek bir yasa ile çözümlenmesinin mümkon olmadlğlnl ve
sorunun yalnlzca biyogüvenlik ile ilgiliyasanln olmaylşlna bağlamanln indirgemeci bir
yaklaşlm olacağlnl biliyor ve kabul ediyoruz_ Ancak Turkiye'nin 2004 ylllnda Biyolojık
Çeşitlilik sözleşmesi'nin eki niteliğinde olan cartagena Biyogüvenlik Protokolün0
kabul edildiği günden bu yana ulusal Biyogüvenlik Yasaslnı hazırladığlnı iddia edip
bi. sonuca bağlamlyor olmasl konuyla i19ili çabalann ve samimayetin sorgulanmaslnl
gerektİiyor.

Baz bu uzun ylllar sonunda, ' BiyogüVenliğimiz' ne durumda diye soruyoruz

l2000 yılında DPT Biyogüvenlik raporu hazlrlanlyor. Ama ne yazlk ki 1998 ylllnda
Tanm Bakanllğl taraflndan yürürluğe giren'Alan Denemeleri Hakklnda Talimata'göre

Blyogüvenllk Hemen ŞImdi (llgln ÖZKAYA - Fovzi ÖzLÜER)

Biyogüvenlik yasasl neyin güvenliğıni sağlayacak? Uluslararasl düzenlemeler
biyogüvenlik konusunda ne kadar ko.uyucu? AB'de ilgili düzenlemeler hangi yönde?
2008 ylllnın njsan ayında pek çok kitle örg(]tunün birlikte başlattlğl 'Biyogüvenlik
Hemen Şimdi l'kampanyası bu ve bunlara benzer cevaplanmayl bekleyen pek çok
sorudan doğdU...

sorulanmlza aradlğımtz cevaplarla birlikte iddialanmlzl ve tespitle.imizi de
yeşertiyoruz:

? son ylllarda TOrkiye'nin doğa koruma konusunda kanun|aşhrma faaliyetini
hlzlandı.dlğl bil gerç€k. Ancak hazlrlanan düzenlemelerin derleme nateıiği taşımasl
pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Alt yapl eksiklikleri, teşkilahn oluşturuımast
sürecinde yaşanan yaVaşllklar, donanımll personelim eğitimine ilişkin sorunlar
hazlrlanan kanunlann yaşama geçirilmesini imkanslz kllarken, derleme kanunlar
mevzuatta birbiriyle çelişen düzenlemelerle karşllaşmamlza neden oluyor.

? Tohumculuk hakklnda kanun, tohumlarl ilk elinden yani çiftçınin, üreticinin
ellerinden koparma noktaslna getirecek bir duzenlemeyle doğuyor Ve çiftçinin
tohumluk ayırma hakklnl ortadan kaldlnyor-

? seksenli ylllarla birlikte süre gelen tarımln kapita|istleştirilmesi ve liberalleştiralmesi
politikalan, yaklaşlk 30 senelik macerasl sonunda. Türkiye'nin glda Ve yem
uze.indeki denetimini yitirme tehlikesi ile karşü karşlya kalmaslna ve glda
egemenliğanan yitirilmesi sorunu son ylılalln en can yaklcl sorunlardan biri olmaslna
neden oldu. Türkiye açllkla terbiye edilen bir ülke halini alma yolunu yarllamlş
durumda.,.



Tüİkiye'de GDo alan denemesi yapllmaya başlanıyor. Üstelik Bakanİk da bU bilgiyi
saklamlyor.

IGeçen yül Ekoloji Kolektifa, Bandlrma limanlndan geıen mıslrlarl analaz ettiriyor ve
müsırlar Goo'lu çlkıyor. Ancak hükümet, bu gerçekleri duymuyor, görmüyo. zaten
şirketler de ür(lnlerinde GDo kullanıp kullanmadlğlnl açlklamlyor; açıklamalan
konusunda yasal zorunluluklara tabi tutulmuyor.

! Tohumlalda da bir kontrol bulunmuyor. Yurt dlşlna pek çok tür kaçlrlllyor. Bu
konuda tam bir denetim yok, Biyoloji Varllklannln enVanterinin oluşturulmasl, ko.uma
ve kullanma dengesinin sağlanması konusunda yeterljbir bütçe yok.

Bunca soruna karşln hazırlanan Biyogüvenlik Yasa Tasarısl Taslağı solunlara cevap
olmaktan uzak, üslelik gelec€ğimizi karanlüğa sürükıeyecek bir içeliğe sahip olarak
karşlmlza çıküyor. Tüm dünyada risk kavlamlnın içinde düzenlenen genetiği
değiştirilmaş organizmalann, yaşama biİ zarar ve.mediği ispatlanlncaya kadar
0retimini Ve tüketimina engelleyecek bir düzenlemeye tabi tutulmalannü bekIerken;
taraf olduğumuz uluslararasl sözleşmelelin bahane editdiğini ve beklentilerimizin
ayağlna büy(jk bir taş bağlanmlş, derin bir göl(Jn dibindeki yosunlar aras|nda
olduğunu görüyoruz.

Türkiye'nin, biyogovenlik konu§unda resmi duzeyde taraf olduğu sistem, Bkleşmiş
l,rilletler'in de kabu! ettiği ve aynı zamanda cartagena Biyoguvenlik protokolü'nün de
temelini oluşturan denetimli serbest|ik sjstemidir. Protokol her ne kadar ihtiyatilik
ilkesine gönderm€ yapmlş olsa da, asllnda düzenlenen denetimli serbestlik
mekanizmasl içinde eriyip giden ve yumuşatllmlş bir ihtjyatilik ilkesiolmuştur.

GDo'lalln risklerini göz önünde bulundurarak, tarlmsal sistemlerde GDo yasağlna
dayall bir biyogüven|ik sistemi kurmaslnln önünde ulusal veya uluslar arasl bir engel
bulunmadlğlnl bilmek gerekir. lhtiyatilik ilkesinin ekseninde, GDo' ların
yasaklanmaslna dayalü bir biyogüVenlik sistemi pek ala mümkündür.

Çevre ve ansan sağllğlnl riske sokacak uyguıamalar konusunda da iç hukukumuz,
ya.g| kandall yoluyla bu yönde bir açlhma §ahiptir. Örneğin, Danlştay alt|n
madenciliği konusunda Verdiği bir kaıarlnda, siyanür liçi yöntemiyle yapllan
çallşmalann sağllk ve çevre açin doğuracağl riskleran geri dönulmez sonuçlara yol
açabileceğini belirterek bu faaliyetlere izin verilme§inde kamu yaran yoktur demiştir.
Bu açldan anayasadaki yaşama, maddi Ve manevi bütünlüğü koruma hakk|na,
sağİklı Ve dengeli bir çev.ede yaşama hakkına dayanmlştlr. Bu demektir ki iç
hukukumuzda yargl, risk olasıftğlnın, kişinin maddi ve manevi bütünlOğOntl bozacak
nitelikte geri dönolmez nitelikte olduğu durumlarda, "izan verme işlemini" hukuka
ayklrl bulmuştur.

Türkiye'de ise Tanm ve Köy lşleri Bakanllğ! bünyeşinde yü.ütülen p.oje kapsamlnda
hazlrlanan "Ulu§al BiyogüVenlik Yasa Tasansl Taslağl" cartagena Biyogüvenlik
ProtokolünOn denetimli serbestlik ilkesinin ötesini görememektedir. zorlaştlnlmlş bir
izin sistemıne dayanan taslak bu haliyle biyolojik çeşitliliği, gen kaynaklarlnl ve
çiftçinin tohumluk hakklnln geleceğini korumaktan son derece uzaktlr, Bir izin
mekanizmasl yerine GDo' lann risklerini göz önünde bulundurarak, tarlmsal
sistemlerde gdo yasağlna dayall bir biyogüvenlik sistomi oluşturulmalldl..

Yaşamln gidelek çok uluslu tohum, glda ve tanm tekellerinin kontloiüne geçmesl Ve
yasama organl üzerinde de bu şifketlerin lobicilik faaliyetlerini yoğunlaştlrmasü,
şirketlerle, yasama organlnda görev alanların kurduğıJ amorf ilişkiler, hükümetin
tohumu, gıdayü koruyamayacağlnl 9örmemize neden olmaktadlr.

Hükümetlerin, biyolojik çeşitliliği koruyacak gen kaynaklarlnln, tür çeşitliliğinin
geleceğini güVence altlna alacak, tohumun ve 9üdanln egemenliğini ilke edinecek
biyogüvenlık yasaslna toplumun ve doğanln, ihtiyacı olduğunu bilmesi gerekiyor.
Bunun ise toplumsal bir baskı ile mümkün hale geleceği biıinmelidk, Biyogüvenlik
hukukunun, tarım, tohum ve glda tekelıerinin güvenljğini değil, biyolojik varllğümızün,
gldanün, tohumun, tarümün geleceğini güVenlik alttna alan bir ufuk çizgisi ile
kanunlaşhnlmasl gerekmektedir, Bu nedenle de riskli olduğu kabul edilen genetiği
değiştirilmiş ürünlerin ü.etimıne ve tüketiımesine izin Verilmemelidır GDo'lu ürünlerin
sağlığa Ve çevreye za.ar vermediği ispat edilinceye kada. bu ürünlerin üretimine ve
tuketimine izin Verilmeyen bir biyogüVenlik yasası çIkanlmasl tohumun ve g|danln
geleceğa içan bir başlanglç olacaktır. Bu konuda duyarll tüm kişi ve kurumıar, kendini
9örevlisaymall ve yasama organlna sunulacak tohumu, güdayl Ve biyolojik Varlüğümlzl
koruyacak yasa çallşmalarına katkı sunmalIdlr,

Tohum ve 9lda tekellerinin gğVenliğini değil, biyolojik varllğlmlzln, gldanün, tohumun,
tarlmln gelec€ğinigüvenlik altına alan 'Biyogüvenlik Hemen Şimdi |'


