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l- Uzüm Ureticileri Sendikası UZUM-SEN

2- Tütün Üreticileri Sendikasl TÜTÜN-sEN

3- Fındık üreticileri Sendikası FlNDlK-SEN

4- Hububat Üreticileri Sendikası HUBUBAT-SEN

5- Ayçiçeği Üreticileri sendikas, AYÇiÇEK-sEN

6- Çay Üreticileri Sendikası ÇAY-SEN

7 - zeytin Üreticileri Sendikası zEYTiN-sEN

Tcşekkür:
Çizgileriyle katkılarından dolayı Derya ÜLKER'e teşekkür
ederiz.

Bilindiği üzere tohum, bitkisel üretimin ve
glda zincirinin iIk halkasıdır. Tarlm tohumun
bulunmasıyla başlam ıştır. Tohum olmazsa
tarlm Ve gtda olmaz. Toprağa gübre (organik-
kimyasal) saçmazsanlz, bitkiye veya böceğe ilaç
almazsanlz az da olsa bir miktar ürün alabilirsi-
niz. Ama toprağa tohum saçmazsanlz ürün elde
edemezsiniz. Bu nedenle üretici köylüler Ve tü-
keticiler için tohum yaşamla eş anlamdadır.

Şirketlerin en büyük hayaIi de çiftçiyi/köylü-
yü kendilerine bağımlı kılmak için tohumu ele
geçirmektir. Çünkü tarlmsal üretimi kendi de-
net|mler| altlna almak isteyen şirketler bIlirler
ki, eğer çiftçinin tohumu Varsa dışarldan hiçbir
girdi almadan bile üretim yapabilir. Çekici
gücü kendi hayvanlarıyla sağIayabilir, gübreyi
hayvanlarından ve bitkilerinden elde edebilir,
zararlllarla kendi yöntem Ve deneyimleriy-
le baş edebilir. Evet, bu nedenle, şu konu çok
önemlidir: Şirketlerin tarım ve gıdada egemenlik
kurmaları için tohumu ele geçirmeleri şarttır.

Onun için şirketler önce hibrit tohumları geliş-
tirdiler. Şimdi de tohumların genleriyle oynuyor-
lar. Bitkinin genetik yapısı, bir kere olgunlaş-
tıktan sonra bir daha filizlenmesini engelIeyen
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bir gen yerIeştiriyorlar. Bu işlemden sonra elde
ettikleri tohumlara patent alıyorlar ve tohumun
sahibi oluyorlar. Şirketlerin bu tohumunu kulla-
nan çiftçiler şirketlere her yıl para ödeyerek to-
hum almak zorunda kalıyor. Çiftçi şirketten al-
dığıtohumu ektikten sonra elde ettiği üründen
tohumluğunu ayırdığında yine şirkete ödeme
yapmak zorunda olacak. Çünkü şirketler patent
yoluyla tohumun sahibi yapılmış durumda!

Ayrıca bitkinin genetik yapısına başka bir gen
yerleştirme yöntemi sayesinde şirketler, to-
humlarln yanında ilaçlarınl da satmlş ola-
caklar. Başka bir deyişle çiftçiler olarak bizler
tohumla birlikte aynı şirketin ilacını da almak
mecburiyetinde kalacağız, Bu yöntemle şi rket-
ler sömürü kalemini ikiye katlayacak ve biz-
leri her yıl kendilerınden tohum ve ilaç almaya
mecbur edecekler. Kısacası bu işleyiş şirketlere
kazandıracak. Biz çiftçileri ise sadece zarar
ettirmekle kalmayacak, aynı zamanda çoğumu-
zun toprağlmlzl kaybetmemize neden olacak,
şirketlere bağımlı köle haline getirecektir.

Bilmemiz gereken bir diğer önemli konu da
şudur. Bugün Türkiye'de genetiği değiştirilmiş
tohumların üretiimesi, satılması ve kullanılması
kanunen yasaKır.

ri genetiği değiştiriImiş tohum kullanmanln
seüest bırakılması için "Meclis toplansln yasa

çıkarsın' istiyorlar. Çıkarılacak Yasada "genetiği

ileöiştirilmiş tohumların üretilmesi, satllmasl Ve

kullanımı serbest oIsun" diyorlar.

Türkiye'de çıkarılması düşünülen Ulusal Biyo-
guvenlil< Yasa taslağında genetiği değiştirilmiş
İohumların "üretim ve satışının serbest bıra-
kllmasl, bu konuda yasağln kaldırılması" amaçlı
bir callsma olduğu, bizzat Devlet Bakanı ve Hü-
ktl met'Sözcüsiı bemil Çiçek taraf ı ndan kamuo-
yuna açıklandı.

Gerekçe olarak da, genetiği değiştirilmiş to-
humlaİ; "verimliliği arttırır, daha az ilaç kul-
lanmayı sağlar, aÇü,ga ve yoksulluğa çare olui'
diye gbsteriyorlar. Gerçek olmayan bu asılsız
sovleİı ve pİopagandalarla kamuoyunu yanıltı-
yorlar. b\z çiftçilerin de kafalarını karıştırmaya

çalışıyorlar.
Bu nedenle Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu
olarak, bu 5roşürü haArlayarak genetiğ]
değiştirilmiş tohumlarla ilgili bilgi paylaşı-
mında bulunmak istedik.

Ancak büyük tarım, iIaç

2

güda Şlrketle-

SaygtlarımlzIa.,,

Çiftçi sen Yönetim Kurulu

3
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(GDo)

Giriş
Ulusal BiyogüvenIik Yasası doğa için Anayasa ni-
teliğinde olması gereken bir yasadır. Tohum-
culuk Kanunu ise doğanın anayasasına uygun bir
kanun olarak çıkarılması gereken bi kaİundu,
Tohum şirketlerinin bastırmasıyla Tü rk iye'd e
önce Tohumculuk Kanunu çıkarıldı. Şimdi
Ulusal Biyogüvenlik Yasası çıkanlrnaya çalışılı-
yor. Tohumculuk Kanunu'nun doğayı ve çiftçiyi
koruyan bir özelliği olmadığı gibi çiftçiyi de doğayı
da yoksullaştıran bir yasa olduğu biliniyor.

Şimdi de çıkarı|acak Ulusal Biyogüvenlik
Yasası'nda genetiği değiştirilmiş to6umların
allnmasl, satllması ve üretimde kullanllmaslna
serbestlik getirileceği söyleniyor. Peki, gene-
tiği değiştirilmiş tohumlarln serbestçe allnma-
sı satılması ve genetiği değiştjrilmiş tohumlarla
üretim yapülması ülke ekonomisine ve üretici
köylülere, çiftçilere yararlı mı yoksa zararlı mı
olacak? Gelin 10 soruda buna cevap bulmaya
çallŞallm.

1 - Çiftçilerin hasattan tohumunu ay|rma
hakkı ihlal ediliyor mu?
Bilindiği gibi biz köylüler geleneksel (bilge) köylü
tarlmcllığında yeniden ekilmek üzere ürettiğimiz
ürünümüzden tohumluğumuzu ayırabiliyor ve
saklayabiliyorduk. Bu amaçla Tarım Bakanlığı
taraflndan köylerde kurulmuş olan selektör da-
irelerinde, ürünümüzden ayırdığımız tohumluk-
larl yabani tohumlardan aylrtyor, yeterli irilikte
ve olgunlukta olanları seçiyor, kullanıyorduk.
Uretimimizi bu şekilde ayırdığımız tohumluğu-
muzla özgur bir biçimde sürdürüyorduk. Tarlml
Ve çiftçiyi Var eden, tarlmsal üretimin günümüze
kadar sürmesini sağlayan bu bitki üretme hak-
kımız ılkönce selektör daireIerinin kapatllmasl,
daha sonra da dışarıdan tohum allmlnln serbest
blrakllmaslyla budanmaya başlandı.

Ardından milyarlarca çiftçiye ait olan bitki üret-
me hakkl şimdilerde sayıları 10'u bulmayan
tohum şirketlerine tohumları patentleme izni
verilerek elimizden alınıyor. Biz çiftçilerin üret-
tiğimiz ürünümüzden tohumluğumuzu ayırma
hakkımız elimizden alınıyor.

Aslında genetiğ i değiştirilmiş tohumlar-
la üretim yapan ülkelerin çiftçileri genetiği ile
oynanmamlş tohumlaı,la üretim yapmak istiyor.
Kanada'da genetiği değiştirilmiş tohumla üre-
tim yapan 1.566 çiftçi araslnda yapllan bir araş-
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tlrma bu durumu kanltllyor. Araştlrmada 1.566
çiftçinin % 83'ü genetiği ile oynanmış tohum
kullanmaya karşı olduğunu ve üretjmde ku|lan-
mak istemediğ|ni belirtmiştir. Kanadalı çıftçiler
genetiği değiştirilmiş tohumla üretime karşl
oIma gerekçelerini;1

a. Kazançlarlnlndüştüğü,
b. Gıda azlnln şirketlere geçtiği,
c. Doğal bitkilerin Ve ürünler|n risk altlna girdi-

ği,
d. Piyasa kaybına uğradıkları şeklinde belirt-

mişlerdir.

Kanada örneğ|nde olduğu gibi biz Türkiyeli çift-
çilere zarar ettirecek, sadece şirketlere bizim
sırtımızdan kazandıracak genetiği değiştirilmiş
tohumla üretim yapma k istemiyoruz.

2- canltya sahip olmak Mümkün müdür,
Bu Mümkün Olmalı mıdır?
İnsanoğlunun tarıma başladığı ilk yıllarda
buğday yabancl bir ottu. olgunlaştlğl zaman
başakları çatlar, tohumları da toprağa saçılırdı.
Buğdayın doğadaki devamlılığını sağlayan
buydu. Ancak bu durum tohumun toplanarak
üretim yapılmasına olanak vermiyordu. Kadın
çiftçiler önce bu başaklar arasında tohumlarını

b

\J

1 Doklor sıephane Mclachlan ve Rene Van Aker, doklor Lan
Mauro] Çevre 8 lim e.i ve Kiaenmesl Araştlrma Delgisl
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saçmayanları seçmek suretiyle üretime baş-
ladılar. Yani doğada, tohumluğunu ekme, seçti-
ği tohumu tarlaya saçma yöntemiyle lslah
çalışmaları yapmaya başladtlar ve böyle yapa-
geldiler. Ekseriyetle kadınlar bu, ıslah ve geliştir-
me çallŞmalarınl laboratuarlarda değil, doğanın
bağrında uygulamall olarak yaptllar. Bu süreç
ve üretim tarzı on binlerce yıldır sürmektedir.2
Buğday, arpa, çeltik ve daha birçok bitki kadın
çiftçilerin binlerce yıldır sürdürdüğü ıslah ça-
lışmaları ve bilgeliğiyle bugüne kadar geldi. Bu,
ürün çeşitliliğini hem artırdı hem de devamlılı-
ğımı sağladı.

Bu gerçeklere rağmen şirketler bugün kendile-
rini yeniliklerin ve fikri mülkiyetin tek kaynağı
olarak görmekte Ve anlatmakta saklnca görmü-
yorlar,

Şirketler, aslında bir bitkiyi doğal yaşam alanı
olan ortamdan alarak bitkinin genleriyle la-
boratuar ortamlarında oynuyorlar. Sonra da
genini değiştirdikleri bitki için patent alıyorlar.
Patentini aldığı "bitkinin sahibi benim" diyerek
o canlının sahibi oluyorlar. Yani bir tür gen kor-
sanlığı, "hırsızlığı" yapıyorlar" Oysa genleri ile
oynadıkları bu canlı(lar) yüzyıllardır zaten doğa-

\ \

2 DoUthwaite, a. (20o2) Enabillng nnoValion-a Praclica
Gülide to Undelstanding and Foster]ng Techno ogica] change zeed
Boks London Aktaran: Tayfun Özkaya 'Tülkiye tohumculuğu Ve
lşlotmeleınin Tasfiy€si" s 255. Mü]lkiye Dergisi, Bahar 2009/262
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da yaşayagelmektediı

Aynca eğer şirketler istemezlerse bu bjtkjlerin
ürününden. ınsanlar ve hayvanlar aa yararlİnİ-
mayacak. Neden? Şirketlere patent yoluyla canlı-
ya sahip olma hakkı tanındığİ için!

3__ Genetiği Değiştirilmiş Tohumlar ilaç
Kullanımını Azaltır, İlaç Fiyatını DüşürÜr
mü?

Şirketler ürettikleri kimyasallarla topraklarlmlzl
Ve sularlmlzl önce kirlettiler. Şimdi de',doğa
kirlendi, toprak, su, insanlaİ ve diğer tdm
canlllar.tehlike. altlndadıl' diyor, genetiği değiş-
tlrlımlş tohum kullanmam lz gerekti gini empoz'e
ediyorlaJ. Böylece daha az ilaç kullanmış oİaca-
gımızı, ielaketlerin de önünü alacagımızİ propa-
ganda ediyorlar.

Ancak gerçekler tohum ilaç ve gıda şirketlerininSoylediği gibi değildir.

Kanıtlar:

a) Ekilebilir tarım arazilerinin %74'ünde soya,
ry:I V9 pamuk yetiştiren Arjantin.de,'l996 yılında 13.9 milybn litre ğlyphosa-te kullanllmlş. 2o08 yılına g"iinoiginoe
Arjantin'de ilaç k_ullanım miktarı 2OO rİilyon
lltreye ulaŞmlŞ. 1996 ylIından 2OO8'e GDÖ'Iu

soya ekim alan| 5 kat, yabancl ot ilacİ
gloyphosate kullanımı 14 kat artmıştır.3

Bu nedenle genetiği değiştirilmiş tohumla ürün
yetiştirilmesi, kullanımı ve satış ın ın ülkemiz qe-
nelinde vasak olarak kalması önemlidir

b) Peki, genetiği değiştirilmiş tohumlar ve kul-
lanılan ilaçlar ucuz mudur, bir de buna ba-
kalım isterseniz.

Şirketler bir kez genetiği değiştirilmiş tohumla
üretimi yayg ınlaştırd ıktan sonra çiftçiler, tohum
şirketinin tohumuna, üretim modeline ve fiyat
belirlemesine teslim olur. Her yıl tohumu daha
yüksek fiyatla almak zorunda kallr. Yani elini
bir kez veren çiftçi bir daha kolunu tohum şir
ketlerinden kurtaramaz.

Ornekler:
. ABD'deki genetiği değ|ştirilmiş tohumların

başını çeken soya tohumunun oıtalama fiya-
tı 2006-2008 yılları arası iki yıllık süreçte %
50'den daha fazla arttı.

. Roundup herbisitin perakende flyatl Aralık
2006'dan Haziran 2008'e iki ylldan daha az
bir sürede % 134 artış gösterdi.a

Kaynak AaD Tarlm aakanlığ Rapor arr 2006 Aktalar3

4 Ver]leli Friends 01lhe Earth Europe (FoEE), Who Benefits
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olduğu sonucuna Varllmlştlr.5

4.2 ABD'de pamuk ekim alanlarının 7o
86'sında genetiği değiştirilmiş pamuk ekimi
yapılmaktadır. ABD'de genetiği değiştirilmiş
tohumla üretilen pamuğun verimı ise 933 kg/ha
civarındadır. Çin'de pamuk ekim alanlarının 7o
68'i, Hindistan'd a ok 76'sı, Arlantin'de % 95'i
genetiği değiştirilmiş tohumlarla yapılmaktadır.
Çin'de verim 1 .31 3 kg/ha., Hindistan'da 553 kg/
ha, Arjantin'de 483 kg/ha'dır.6

4- GDO VerimliliğiArttır mı?

Şirketler, genetiği değ|ştirilmiş ürünler "açllğa
çare, çiftçiye bol kazanç getirir" diyorlar. Bu ko-
caman bir kuyruklu yalandır!

Kanıtlar:

4.'l ABD üniversiteleri taraflndan yapılan test-
lerde genetiği değiştirilmiş soyanın diğer soya-
lara göre o/o 5,3 daha.az verimli olduğu tespit
edilmiştir, Nebraska Universitesi agrominist-
lerinin (bitki bilimcilerinin) 2001 yılında yaptık-
ları çallşmalarda da veriler aynı sonuç elde ediI-
miştir. Kansas Devlet U n iversitesi'nin yaptığ ı

çalışmalarda ise genetiği değiştirilmiş soya-
nın verim|iliğinin 75 9 oranında daha düşük

Türkive'de iSe oenetiği değistirilmemis to-
humlarla vapılan pamuk üretimindeki ve-
rimlilik hektara 1.334 kg/ha'dlr. Dünya pa-
muk verim ortalaması ise 775kglha'dır.

4.3 Genetiği değiştirilmiş Roundup Ready'li
l<anola mahsulünde % 40 oranlnda artlş iddi-
alarına karşı Avustralya, "yapllan denemeler
bizim ulusal ortalamamızın ?5 17 altında
olmuştur" diye açı klamalarda bulunmuşiur.7

Bu sonuçlardan da anlaşılacağı gibi qenetiği
deöistirilmis tohumlarla vaoılacak üretim.
verimliliöi artt lrma acağı ve biz ciftcilere

from GM crops, issue 1 16, February 2009 dan derlenmişlir

12 13

Biz çiftçiler biliyoruz ki, doğal denge ko-
runabildiği oranda daha az, doğanın bozulduğu
oranda daha fazla girdi (ilaç, gübre v.s.) kullan-
mak zorunda kalırız.

Demek ki, genetiği değiştirilmiş tohumlarla
üretim yapıldığında hem ilac kullanımı hem
de ilaç fiyatı sürekli artıyor. Yani i/ac ve ecza
s irketleri zeno i n lesivor, ciftciler voksu llas ı-
vor!

5 vcııer:aıııı"ı^lJllkl"sotialannrlldal.ıTchlikcycDi\kalI
'cI)o'l .', makaiesinden denenmişlir,

6 Kaynaİ: USDA Folelgn AgıcultüJral servrces
www.gmo_compass. olg

7 ntıp,ı/***,non_gmjarmers,comKasrm2004
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5- Genetiği Değiştirilmiş Tohumlar Yoksul-
luğa Çare midir?
Genetiği Değiştirilmİş Tohumlar üreten şirketle-
rin bir başka propagandası "genetiği değiştirilmiş
tohumlar yoksulluğa çaredil' söylemidir. Bu da
doğru değildir!
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Kanıtlar:

5.1 Paraguay, genetiği değiştirilmiş soya ekim
alanı bakımından dünyada yedinci sıradadır-
Fakat Paraguay köylülerinin oh 40'ı yok-
sulluk sınırının a|tlnda yaşamaktadür.

5.2 Güney Afrika'da 2000 yılından bu yana
genetiği değiştirilmiş pamuk eken çift-
çi sayısında 4 kata yakın bir azalma
görülmüştür-8

5.3Arjantin'in bitkisel üretiminin%75'igenetiği
değiştirilmiş tohumlarla gerçekleşmektedir.
Arjantin, ] 97O'lerde Latin Amerika'nın refah
düzeyi en yüksek, fakirlik oranı 7o 5 olan
bir ülkesiydi. Genetik tohumla üretimi
artan Arjantin 2002'lere geld iğinde
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fakirlik oranl o/o 51 'e yükselmiştir.9 Ge-
netiği değiştirilmiş tohumla üretim ön-
Cesinde Arjantinli çiftçiler ve tüketiciler
zor zamanlarda kendi yiyeceklerini kendileri
ekerek/üreterek karınlarını doyurabilmişti.
Ancak genetiği değiştirilmiş tohumla üretimin
yayg ınlaşmasından sonra kendilerine ait ye-
rel tohumlarl, yerel tohumla üretim yapma
bilgilerini ve araçlarını yitirdiklerinden dola-
yl bu mümkün olmamlştür. r0

5.4 Hint tarımına genetiği değiştirilmiş tohum
şirketİeri egemen olmaya başladüğ ln-
dan bu yana artük çiftçilerin hangi ürünleri
yetiştireceğine şirketler ka rar veriyorlar.
Şirketlerin burada uygulad ığ ı sömürü
sistemi dayanllmaz bi 

^al 
almlş durumda.

H ind istan'da genetiği değiştirilmiş to-
humlarla pamuk yetiştiren çiftçalerden ipo-
teğini ödeyemeyen çiftçiler canlarına kıy-
maya başladılar. Hindistan'da 1997-2007
arasında intihar eden çiftçilerin sayısı İçişleri
Bakanlığı verilerine göre 182 bin 936. 2008
rakamlarlnln 16 bine yaklaştlğl belirtiliyor.
Sadece 2009'da hayatına son veren çiftçi
Saylsl 2000'i geçmiş.11

9 r wlıo. engdahll "Ölam Tohum arl ,s 195

1 0 FW l am Engdahli "ö üm Tohlmla i' s T92
'l 1 ıi g,l", 'ı;uı,ı $yklnıj{]ll', hü(]r:,]lv*lv graıİ rc tcül ıjl!ı (](]o

Soykir md]r 64 haber , aspX der enm ştir,
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Büyük tarlm ve ilaç tekelleri ürün Ve pazar
denetimini ele geçirdiği oranda yoksullaşmanın
oranl da artlyor. Tarlmsal üretim end üstrileştikçe,
kimyasal kullanımı artıyor. Genetiği değiştirilmiş
tohum kullanlldükça önce toprak yoksullaşlyor,
ardından da çiftçiler. Çiftçiler ya canlarına kıy-
mak zorunda bırakılıyor, ya da kendi toprakları
üzerinde köle durumuna düşürülüyor.

6- Genetiği değiştirilmiş tohum üretimi
toprağa zarar verir mi?
Toprak üretimin beşiğidir. Tohum iyi bir toprak
ile buluştuğunda sağlıklı gelişebilir. Ancak tohu-
mumuzu saçacağımız toprak özelliğini kaybet-
mişse normal tarlmsal yöntemlerle ürün yetiş-
tiremeyiz.

Bilindiği gibi bir hektar toprağin içerisinde 2
tondan fazla canlı yaşamaktadır. Bu canIıların
sürdürdüğü yaşam Ve faaliyet topraktaki ham
gıdaları parçalar, bitkilerin alabileceği besin
şekline dönüştürür. Toprağı dönüştüren canlllar,
fareler, solucanlar, böcekler ve diğer canlılar ile
faydalı mikroorganizmalardır. Bu canlıların dö-
nüştürdüğü besinleri alabilen bitkiler gelişir Ve
bize ürün verirler- Biz de bu ürünleri satarak
geçimimizi, tüketerek de yaşamlmızl sürdürü-
rüz.

Ancak bitkiye verdiğimiz ilaç, toprağa saçtığımız
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sentetik gübre, toprakta dönüştürücü görev
gören bu canlıları zehirler ve öldürür. Bitkiler
için gıda hazırlama faaliyeti toprakta yavaşlar ve
toprak bitki besini açısından yoksullaşır. Bitkiyi
besleyemez o|ur.

Kimyasal girdilerin yanında genetiği değişti-
rilmiş tohumların da toprağın yapısını bozduğu
belirlenmiştir. Şöyle ki;

Bacillusthurigiensisin (Bt)toksinleri genetiği
değiştirilmiş ürünlerin örneğin mısırın içinde %
25 oranında bulunmaktadır. Bunlar toprağı ze-
hirler. Bitki artıklarını parçalamaya kalkan toprak
canlıları (mikro organizmalar dahil) bu bitkileri
ısırınca zehirden etkilenir. Bu yolla toprak için-
de yaşayan canlılar da zara( görür, Topraktaki
canlıların zarar görmesiyle verimlilik düşer.1'

Bu nedenle. dikkat| GDO'lu tohumlar toD:

l
Y
ş
§
l

]

raklarımız ve dünvamıza bırakılmıs birer sa-
atli bombadır!
7- Genetiği Değiştirilmiş Tohumlar Bi-
yolojik çeşitliliğe zarar Verir mi?
Bizler, arı olmazsa ağaçlarımızın ve sebze-
lerimizin meyveye yatmayacağın ı, solucanlar
olmazsa toprağın bjtkilerimizin büyüyüp serpil-
mesi ve ürün vermesi için gerekli besini sağla-

12 Bu bi]g, F W]liam Engdahl "o üm Tohlmlarr'. s 246dan
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larız. Ama bizim

yamayacağlnl, fareler olmazsa toprağln havala-
namayacağınl, yılan olmazsa her tarafl farelerin
basacağını, leylekler olmazsa yılanların ve buğ-
daya zararlı haşerelerin daha da çoğalacağınl
v s bilir ve bu sonsuz zinciran tüm halkalarını sa-
yabiliriz. KlSacaSı doğadaki her canlının yaşamı
bir başka canlının yaşamı için, hepsinin vadığının
da doğanın varlığının sürmesi için gerekli oldu-
ğuna inanırız. İşte biz çiftçiler yaşamı öyle an-

yıllara kadar kültür bitkilerinden yabani akra-
balarına gen kaçışınln mümkün olmadığını söy-
leyenle1 2007'de lngiltere'de genetiğ| değiş-
tirilmiş kolzadan yabani akrabasl olan Yabani
Harda|'a gen geçişinin ispatlanmasl karşısında
şaşlrıp kaldılar.la Görüldüğü gibi genetiği değişti-
rilmiş tohumlarla üret|m sonucunda yerli gen
kaynakları zaman içinde azalır. Sadece şirketlerin
patent yoluyla ele geçirdikleri çeşatlere muhtaç
kalabiliriz. Şirketler bU yolla çiftçiler ile birlikte
hem tüketicileri Sömürür hem de biz çiftçileri
kendilerine bağımlı kılıp köleleştirirler|

7 .2. Genetiği değiştirilmiş tohumlara konulan
ilaçlar yararlü canlıları da yok ediyor!

Genetiği değiştirilmiş tohum ile yapılan üre-
timin sonucunda azalan sadece bitkitürü olmaz.
Tohumun içine konulan ilaç kurtçukları, böcek-
Ieri ve kuşları da öldürür Mısırdaki Bt genleri
Sadece kurtçuklarl öldürmez, koçan kurtlarının
yanl slra başka yararlı böcekleri de öldürür. Za-
rar gören kuşlar ve böceklerin doğada yerine
getirmesi gereken görevleri de aksamış olur.
Böylece bütün canlıların yaşadlğl doğa zarar
görür.

7 .3. Genetiği değiştirilmiş tohumla üretim bi-
yoloj ik çe şitl i l iğ i a za lt ü yo r!

vasam dedi qlml seVl şirketIer
yaşam olarak görmüyor. "Bu çeşitlerin patentlni
alayım, ele geçireyim benim şirketimin malı ol-
Sun. Yalnlz benim şirketimin sermayesi olsun,
ondan yalnız ben kazanç elde edeyim" istiyor.

7 .1. Genetiği değiştirilmiş tohumlar tarlada dur-
duğu gibi durmuyor!

Bitkilerin üremesini sağlayan polenler sınır
tantmaz. polenIer tarladaki bitkinin üzerinde
durduğu gibi durmaz. Bütün bitkilere ulaşır, so-
yunu sürdürmek için genetiği değiştirilmiş to-
humlarla yetişen bitkilerin polenleri de rüzgar,
arl Veya diğer böcekler yoluyla başka bitkilere
bulaşır.13 Normal organik yetiştirilen bitkiler ile
kimyasallarla üretilen bitkilerin yanında yabani
akrabalarına da bulaşır, Onu çeşit olarak or-
tadan kaIdırır. Kendisine benzetir. Geçtiğimiz
l j YaDılan deneme er qeneı ği değ şı r lm]ş mısınn polen ean

rlrgann 35 km r|esafeye kadal laşld ğı belllenmlşllr A. al n se b l
seferde 5 km uzağagideb ldlğl b llnmekledlr

20

14 Arca Atayi -GDo'larln Taımsal Etklleri" Genet k Yüklma
Karş] Ekolojik Devrim, Ekolo] Kolektifi Broş!.o,2009
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Bivoloiik Aeşitlilik tarımsal verimin yüksek,ol-
;;;;;e, Llİil, u" bir yere bağımlı olmadan

üretimini deVam ettirebilmesi için gerexııoır,

Türkive bivoloiik çeşitliIik konusunda zengın oır

,İr"jİ. ğiİ"ı"İix İe§itıiıix açısınoan Avrupa,daki

tr. tiİx"ıJri^ tivbı6liı< çeşitılıiginin üçte ikisin-

;;; ;;;; razlZ tire tek başımıza sahibiz,
iıri.i"". "* 

endemik tür (yalnlz Türkiye'de ye-

İi""jıİ"n İJrİ ç"şitıiliği 3OÖO'in (3 bin) üzerinde,

AhcaX qenetiği değiştirilmiş tohumlarla urelım

lİ""T"ilİİ"İİtilıioi nih azaitır hem de üretımin

;;;İ;l,ğ,,İ, gJnetiği degiştiriımiş tohum şir-
ketlerine bağımlı külar,

7.4, Genetiği değiştinhiş tohumla üretim daha

fazla itaç, gÜbre İe' petrol gerektiriyor!

Genis alanlarda az çeşitle yapllan üretim daha

fazla hakine, dolayısıyla da6a fazla petrol oana

İ]-İ] İİuİ 
"" 

l,i.vjsal'gtlbre kullanmayı gerekti-

* ğ;;'" üIkeyi 
'baştan başa yeşil çöI haline ge-

İiİ."Xt"^ başka bir-işe yaramaz, Bu arada mono

İİ"İİ ."rn ti,"İ l ekimİnin yaygınlaşması gelenek-

sel uİüh çeşitIerinin ortadan kalkmasına, yoK oı-

masına neden olur.

7.5. Genetiği değ|ştiilmiş tohumla üretim tarımda

istihdamı azaltıyor!

Sirketler kendi karlarl için biyolojik çeşitlillgi yok

Jdecek olan mono kültüre (tek ürün eKımıne)

dayalı üretime zorluyorlar. Mono kültür üre-
timde fazla işgücü kullanılmadığı için çiftçiler top-
rağından işinden olur, işçileşir. Bütün bu toprak-
sızlaşan ve işsiz kır işçilerine dönüşen çiftçiler
ne olacak? Bu üretimin ve çiftçiliğin devamlılığı
açlslndan önemli bir risk değil midir?

Bu faktörler gözetilmezse, genetiği değiştir|l-
miş.organizmalar orta dönemde tarlmsal Ve
toplumsal bir cinayete dönüşecektir. Genetiği
değiştirilmiş tohumla üretim tarzlnda çiftçiler
toprağa bağımlı köle olacaktır. Tüketiciler se-
çeneksiz, önlerine konulan sağlıksız gıdalan tü-
ketmeye mahküm edllecektir. Doğa ise onarı-
lamaz yaralar alacaktır.

Bu nedenle bir kez daha diyoruz: Dikkat! GDO'lu
tohumlar topraklarımız ve dünyamıza bıra-
külmıs birer saatli bombadır!

8- Gen Mühendisliği Hayvan Yetiştiriciliğ in-
de Sağlıklı ve Başarılı Olmuş mudur?

Sadece bitkisel üretimde değil hayvan
yetiştirİciliğ inde kullanllan Ve genetik yön-
temlerle elde edilen hormonlar felaketIere ne-
den olUyor.

Şöyle ki:

Gen mühendisliği yöntemleriyle üretilen BST
veya bovin büyüme hormonu (BGH) hayvan

2322
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yetiştiriciliğinde tüketiliyor.

Klsa sürede bol paraya kavuşmayl azulayan be-
siciler, hayvanlara aşırı kilo aldlran, yasa dışı
ilaçlara yönelir. Hormon vazifesi gören Ralg-
ro Ve Synovex isimli ilaçlar, kaloyu yüzde 15-20
arasl arttlrıyor. Ancak hormonlu eti yiyen ki-

şilerin hormonal yapısl bozuluyor. Hormonlu et
kısırlık, cinsel güç kaybl Ve kalp hastallklarlna
sebep oluyor. Prof. Dr. lrfan Ero|,15 ilaçların
hawanın etinde bırakacağl kallntl ile insanlara
geçebileceğine dikkat çekiyor. Erol; "hormon
çocukların erken buluğ çağına ulaşması, dişilik
hormonu alan erkek çocuklarda göğüslerin bü-
yümesi gibi etkiler gösteriyor. Erkek ve kadın-
larda karşı cinse benzer fizyolojik değişiklikler
görülebiliyor" diyor.l9Ayrıca bu yolla prostat ve
meme kanserine davetiye çıkarmış oluyoruz. Adı
geçen ilaçlar bu nedenle 17 yıl önce Avrupa'da
yasaklanmlştlr. Dişilik hormonu östrojen içeren
Ralgro ve Synovex, ithalatl, imalatl ve kuIlanılma-
sı ,l992 yılında yasaklanmaslna karşln çok kolay
bulunabiliyor.16

l 5 Prof. D. irfan Erol] Vele,iner Fakültes Glda Hıyenüve
Tekno!o]ilcr Bö üm Başkanl

l 6 Kaynak] A i Rlza Karasu, Murat Yakse i "Kllbanllk hayvan an
hormon lacly]a besliyonar" Zaman Gazelesr. 17 Kaslm 2007 ]D Emniyel
lüüdüdüğü Kaçakçl]lk vc organize s!çlana Mücadele Şube Müdünüğ0
Mali suÇlar Büro Am r iği ekipler]Ankara'da b r ç ft]ikle b!yükbaş
hayvanlara Ra gro Ve Synovex adlü ilaçlar suçrsta yakalandl Yapllan
aranralarda 750 doz Synovex Ve Ralgro marka iaçlar Ve bü] iaçlann

l5



sünda etkili olduğu ortadadır.

't0- Genetiği Değiştirilmiş Ürünler Sağlıklı
mıdır?

Genetiği değiştirilmiş soyanın insanlarda
alerii oÜsturduğu kesihleşmiştir. Genetiği de-
Oistİrilmiİ pata]esleri yiyen f a relerin bağışık-
iik'sisteminin ciddi biçimde bozulduğu da tespit
ec]ilmistir. Bitkilere aktarılan genlerin çoEunlu-
ou baı,teri ve virüs kökenlidir. Gen aktarımı
ğırasında genetiği değiştirilmiş bitkilerin se-
cilebllmeJi için intibiyotik dayanım izleme
İenleri kullanılmaktadır, Antibiyotik dayanım
İzleme genleri insan ve hayvan bünyesindeki
bakteril6re yatay olarak geçer. Bu da insan ve
havvan bünvesindeki genteri antibiyotiğe daya-
n,(l, hul" dönüştürür. Bu dönüşüm sağlık açı-
sından büvük rİsk oluşturur ve bağışıklık sis-
temini cöke(ir, Kısacası, GDO'lu ürünlerden
islenmis qıda ürünlerinin sofralarımıza uIaş-

.r.,. haÜ,m,., daha da ağırlaşan alerjik re-

aksiVon. antibivotik dayanıklılık. toksik etki,

"İtun 
aoO r. İnormalİeri ve kısırlık gibi sağlık

sorunlarıİla karşı karşıya bırakacaktür,

Kanıtlar:

iskocva Rowett Enstitüsü'nden Dr, Arpad
Pusİİai'ın genetiği değiştiriImiş patates ile bes-
lediği farele-rin tümünün iç organlarında küçül-

27

9-Gıda kriziyle genetik tohum üreticileri-
nin ilişkisi var mıdır?

TarımsaI ürünler artık gıda şirketleri tarafından
dünya borsalarlnda alınlp satlllyor. Gelecek üç
yllln temel besin maddelerinin glda şirketleri-
tarafından dünya borsalarındaki işlemlerle satın
allndlği söyleniyor. Tohuma sahip olup üretime
yön Veren aynl şirketler borsa yoluyla besin
maddelerinin de sahibi olmuş oluyor.

Borsada tarımsal ürünleri ucuza alan bu şirket-
ler sat|şta pahaIı satıyorlar. Yoksullar bu yük-
sek fiyatlı gıdaları alamıyor. Dünyada herkese
yetecek ve artacak kadar gıda varken insanlar
açIıktan yaşamlarını kaybedebiliyor. Sonra da
"dünyada gıda krizi var" deniliyor.

Gıda krizinin bir başka etkeninİn agro-yaklt
(bitkiSel yaklt) olduğu belirtiliyor. Enerjiyi
kontrol altına almak isteyen şirketler tarımı
enerji kaynağl olarak görüyor, o amaç doğrul-
tusunda kullanmaya çallşlyor. Başka bir de-
yişle şirketler, tarımı "gaz istasyonu" haline
getirmek istiyor. Geniş alanlarda enerji elde
etmeye yönelik yapılan üretimde genetiği de-
ğiştirilmiş tohumların kullanıldığı biliniyor. Bu
yanıyla da genetiği değiştirilmiş tohumların gıda
kıtlığının nedeni olduğu, gıda fiyatlarının artma-

enieksryonunda kullanllan 6 adet aparaı e e geçirildi Zanlrlar luluksuz
yargllanmak üzere §erbest bl.aklld Zaman Gazelests13 Kas m 2007
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me, Sindirim SiStemlerinde bozukluk, bağlşlkllk
sistemlerinde çökme, kan yapllarlnda bozulma
ve mide çeperlerinde kalınlaşma görüldü.

Rus Bilim İnsanı İrina Ermakova'nın geneliği
değiştirilmiş soyayla besledaği farelerin yav-
rularının % 55,6'sı doğumdan üç hafta sonra
öldü. Normal soyayla beslediği yavruların ise sa-
dece % 6,B'i öIdü. Genetiği değiştirilmiş soyay-
la beslediği fare yavrularının "/o 36'sının normal
doğum ağırlığınün alt|nda doğduğu belirlendi.
Bu deneme üç kez tekrarlanıp aynt sonuçlara
ulaşılınca, Ekim 2005'te bilimsel bir panelde ka-
mrıoyu ile paylaşıldı.

Avusturya Tarım ve .Sağlık Bakanlığı'nın fi-
na ns man ıy la Viyana Un ivers ites i' n ce
2008 yıIında yapılan bir çalışmada, genetiği de-
ğiştirilmiş gıdalarla beslenen farelerin 3-4 ne-
sil sonra üreme yeteneklerini kaybettikleri be-
lirlendi.

Caen Universitesi'ndeki CRllGEN'den Prof.
Seralini'nin17 Grubu; RounduoD herbisid

Caen Universitesi'deki CRllGEN'den Prof.
Seralini'nin grubu, Dijon Universitesi'nden
Prof. Chagnon'un grubUyla beraher, yeni
doğan bebeklerin göbek bağı hücrelerinde
17 Kaynak: Press Reease cRl]GEN - JuLy 2o.] 200
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seksüel hormonları bozuvor

çok az derecede Roundup toksini olduğunu
gösterdikten sonra yeni bulgularlnl açlkladl.

Örneğin Birleşik Devletlerde GDOlu gıdalarda
izin verilen Roundup ka|lntlslndan (çok az) 800
kez az olan herbisid erkekleşme hormonu
androjenin hareketini engelliyor.
Evet, 19B0'lerde kendi kendine yeten bir ülke-
yi teslim alan hükümetler bu emaneti bırakın
geljştirmeyi, koruyamadılar bile. Koruma ni-
yetinde olmadıklarl, çlkarmayl düşündü kleri
Ulusal Biyogüvenllk Yasasü taslağında GDo'lu
tohumlarla üretjmi serbest bırakmak iste-
melerinden de net bir biçimde anlaşılıyor. Bu
gidişat hem biz çiftçiler hem tüketiciler hem de
ülkemiz ekonomisi için onarılamaz sonuçlara yol
açacaktlr. tsu nedenle gelin biz çiftçileri, tüketi-
cileri bu hükümetler ekmeğe muhtaç etmeden,
büyük tarlm, glda, tohum Ve ilaç şirketlerine köle
yapmadan haklarımıza sahip çıkalım. Hüküme-
tin şirket yanllsl çiftçi karşltl tohum politikasına
karşı haklarımızı ortaya koyaltm, koruyalım.



Çiftçi sendikalarl Konfederasyonu olarak
diyoruz ki;

1. Kaynakların zenginliğinden doğan genetik ya
da biyolojik çeşitliliği korumak amacıyla bakım,
değişim ve koruma amaçlı olarak şirketler de-
ğil, üretici köy|üler her türlü yasal korumaya
kavuşturulmall.

2. Tarımsal üretimde asla genetiği değiştirilmiş
tohum kullanllmamall. yerel tohum türlerinin ko-
runmasını ve çeşitliliğin artmasını sağlayıcı üre-
tim tarzı temel allnmall.

3. Şirketlerin patent adı altında doğada-
ki bitkilere sahip olma amaçlı biyolojik koı
Sanllğa izin verecek yasal düzenlemeler
yapılmamalı. Genetiği değiştirilmiş tohum
üreticisi şirketlere serbestlik sağIayacak ya-
salar hazırlayarak şirketlerin çiftçilerden,
topraktan ve sudan "hırsızlık" yapmalarına
Meclis alet olmamalı.

4. Gıda önemlidir. Yurttaşlarımtzi beslemek
içingtda üretmeyeöncelikVermeliyiz. Üreteceğimi
z gıdalar mutlaka sağlıklı üretilmeli doğaya zarar
Vermeyecek yöntemlerle üretilmeli, Bu amaçla
üretici köylülerin yerel bilgiyi koruma ve
geliştirme haklarına saygı gösterilmeli. Biyolojik
çeşitlilik doğrultusunda ekim geliştirme ve koru-
ma amaçlı üretim yapabilmeleri için üreticilere

bilgi ve özendirme destekleri Verilmeli.

5. Gıda ürünlerinin sunumundaki zincirde say-
damlık sağlanmalı. Vatandaşların gıdanın nasıl
üretildiğine, nereden geldiğine, üretim sürecinde
neler kullanıldığına dair bilgi sahibi olmaları sağ-
lanmalı. Bu amaçla sağlıklı üretim ve beslenme
modelleri desteklenmeli. SağIıklı beslenme için
ürünler tarlaya tohum atıldığü andan itibaren iz-
lenmeli. Üretimden hasada kadar geçen süreçte
kimyasalsız ve doğayla barlşlk bir üretim tarzü
esas alınmalı.

6, Gıdalar üreticiden tüketiciye en kısa yoldan
ulaştırılmalı. Yerelde yetiştirilmiş ürünler
yerel pazarlarda satışa sunulabilmeli. Yerel
pazarlarda, mevsiminde ve yerel tohumla üre-
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tiIen ürünlerin önceliği olmalı, desteklenmeli. Bu
konuda tüketicilere bilgi desteği verilmeli.

7. Etimizde, sütümüzde, yumurtamızda, be-
yaz etimizde, balığımızda GDO'lu ürün
kullanılmasına ve bu yolla üretilmiş ürünlerin
satılmaslna izin verilmemeli.

8. Sağlıklı glda tüketim bilinci edinmeleri için
yurttaşlar eğitilmeli. Eğitime çocuklardan
başlanmall. Çocuklara sağlıklı ve besleyicı
gıdanın üretimi, hazırlanması konusunda beceri-
Ier kazandıracak, alışkanlık edindirtecek temel
bilgiler verilmeli. Bilinçlendirme yoluyla tüketici-
ler, tüketicilikten yarı üretici (bilinçli tüketici)
seviyesine ulaştırılmalı.

9. Gıda işlemede ve perakende sektöründeki
fazla enerli kullanıml Ve üretici ile tüketici
arasındaki mesafeyi kısaltan glda sistemleri,
zincirleri desteklenmeli. Uretimden pazarla-
maya üretici çiftçiler ile tüketicilerin
egemen kılınması için yasal düzenlemeler
yapılmalı.

10. Çiftçiler hem üretici hem tüketicidir,
Tüketilen gıdaların etiketlendirme yön-
temlerinde bilgiler açık ve net olarak
yazılmalı, biz halk olarak ne yediğim|zi bil-
meli ve tercihirnizi yapma özgürlüğüne
sahip olmallylz.


