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Ýthal Tohum ile Türk Milletini Kýsýrlaþtýrýyorlar

&ldquo;Devlet temel unsur olan çiftçiyi ve çobaný kuvvetlendirmek mecburiyetindedir. Bunlarý kuvvetlendirmek de öyle lafla
olmaz. Ýlmin, fennin ve asrýn emrettiði vasýta ve araçlara fiilen sahip olmak lazýmdýr.&rdquo; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1923

Bugün 1 Mayýs 2008&hellip; Ýþçilerin, yani üretici kesimin Bayramý&hellip;

Türkiye, Sendikalarýn 1 Mayýs kutlamalarýný Taksim meydanýnda yapma isteðine karþý hükümetin bunu önleme amacý ile aldý
önlemlere kilitlendi. Halkýmýz günlerdir bu konuyla yatýp kalkýyordu. Hükümetin gereksiz ýsrarý ile halkýmýz televizyonlarýn gün
süren canlý yayýnlarýyla iþçilerin Taksim çevresindeki polisle savaþýný izlemek zorunda býrakýldý.

Bugün Ýstanbul&rsquo;da hayat durdu. Okullar kapatýldý. Ýnsanlarýmýz evlerine hapsedildi. Oysa daha benzerlerini defalarca
yaþadýðýmýz gibi milyonlarca insanýmýzýn en küçük bir olay çýkmadan gerçekleþtirdiði Tandoðan ve Çaðlayan toplantýlarý tecr
alýnmalý ve bu toplantý gereksiz týrmanmaya sebep olmadan saðduyu ile geçiþtirilmeliydi. Olmadý. Hükümet krize sebep olduðu
çýkan krizi yönetme baþarýsýný da gösteremedi.
Þimdi konunun baþka bir yönüne bakalým;

1 Mayýs, sembolik bir gündür. Üreterek ekonominin sonucuna tesir eden iþçi sýnýfýnýn gücünün hatýrlatýldýðý müstesna bir gü
üretemeyen ve üretim gücü elinden alýnan iþçinin 1 Mayýs&rsquo;ý Taksim&rsquo;de veya baþka bir yerde kutlamasýnýn 70 mil
bugünkü yaþam standardýna yapabileceði fazla bir katkýsý yoktur. Halkýn acil çözüm bekleyen iþsizlik, yoksulluk, unutulmuþluk,
temel sorunlarýna da hiç bir katkýsý yoktur. Halbuki Türkiye&rsquo;nin bütün organlarýyla tartýþýp çözmesi gereken pek çok tem
sorunu vardýr.

Ben sendikalardan 1 Mayýs ve Taksim meydaný için verdikleri bu müthiþ ve haklý mücadelenin benzerini, milletimizin tamamýný
ilgilendiren stratejik tesislerimiz yok pahasýna yabancýlara devredilirken, Vakýflar Yasasý ve son olarak Tohumculuk
Yasasý&rsquo;nýn TBMM&rsquo;den geçirilmesi safhasýnda da göstermesini beklerdim. Ýþçilerimizin hem kendilerinin ve hem d
gelecek nesillerin saðlýðýný ciddi þekilde tehdit eden Tohumculuk Yasasýný kabul ettirmemek için demokratik tepkilerini gösterm
üzere sokaða dökülmelerini ve yasanýn çýkartýlmasýný önlemek için direnmelerini arzu ederdim.

Görünen manzara þudur. Birileri gündemi belirliyorlar. Kimin nerede ve niçin sokaða döküleceðini önceden plânlýyorlar ve zama
gelince düðmeye basýp olaylarý baþlatýyorlar. Milletimizi, olaylarý sinema izler gibi televizyonlardan izlemek ve birtakým uzman
geçinen kiþilerin içi boþ yorumlarýný dinlemek zorunda býrakýyorlar.
Kanaatime göre Türkiye&rsquo;nin gündemini iþgal etmesi gereken temel konulardan biri son çýkan Tohumculuk
Yasasý&rsquo;nýn ülkemize ve insanlarýmýza getireceði sorunlardýr.

Güven Hareketi&rsquo;nin periyodik Perþembe toplantýlarýndan birinin konusu genetiði deðiþtirilmiþ organizmalar idi. Konuþma
olarak konunun dünya çapýnda uzmaný olan Özbekistan&rsquo;ýn sürgündeki muhalif lideri Muhammed Salih&rsquo;in biyolog e
Sayýn Dr. Aydýn Salih Hanýmefendi davet edilmiþti.

Aydýn hanýmýn anlattýklarý karþýsýnda dehþete düþmemek elde deðildi. Genleri deðiþtirilen bir domatesin artýk domates deðil,
olmayan diðer bir kimyasal madde olduðunu ve bilmeden yediðimiz bu domatesin (veya baþka meyve veya sebzelerin)
vücudumuzda ne gibi yan etkileri olacaðýný bilmemizin mümkün olmadýðýný söylüyordu.

Kendisine sorduðum, &ldquo;Peki, bir insan bir diðer insana bu derece insanlýk dýþý bir kötülüðü neden ve nasýl yapar?&rdquo
sorusunun cevabý ise net ve kesindi. Aydýn Haným; &ldquo;Ben onlarýn insan olduklarýný düþünemiyorum. Çünkü bir insan ken
ailesinin de dahil olduðu nesline bu kadar büyük kötülük yapamaz.&rdquo;þeklinde idi. O, bu deðiþiklikleri yapanlarýn dünyayý iþ
etmeye hazýrlanan uzaylýlar olabileceðini düþünüyordu. Çünkü insanlara bu insanlýk ayýbýný yakýþtýrmak istemiyordu.
Ýþte bize aslýnda domates olmayan ama görünüþü domatese benzeyen nesneleri yedirmenin yasal yolunu açan
&ldquo;Tohumculuk Yasasý&rdquo; kamuoyunun dikkatinden özenle kaçýrýlmasýna raðmen uzmanlarýn gözünden kaçmadý.

Konunun uzmanlarý kamuoyunun dikkatini GDO&rsquo;lu ürünlerle ilgili soru iþaretlerine çektiler. Yeni yasanýn,
Türkiye&rsquo;ye giriþine ve ekimine izin verdiði &lsquo;Genetiði Deðiþtirilmiþ Organizmalar&rsquo;ýn öncelikle kýsýrlýða, allerji
reaksiyonlara ve antibiyotik dayanýklýlýða neden olduðunu vurguladýlar. Ayrýca farklý genlerle birtakým özellikler kazandýrýlan ü
insan vücudunda ne gibi olumsuz etkilere yol açabileceðinin tam olarak bilinmediðini de belirttiler. Sentetik gýdalarla vücuda
giren kimyasal maddelerin sonradan insan saðlýðýnda yol açabilecekleri zararlarýn yaný sýra, örneðin belirli bir ýrka has özellikle
savaþmaya yönelik olarak da kullanýlabileceðini ifade ettiler.

Bilindiði gibi Gen Mühendisleri; uzun süredir bir genin veya gen gruplarýnýn bir gýda maddesi üzerine eklenmesi, çýkarýlmasý, g
yapýsýnýn deðiþtirilmesi veya türler arasýnda karþýlýklý deðiþtirilmesini üzerinde çalýþmaktadýrlar. Deðiþtirilmiþ gýda ürünleri; d
ile iliþkileri bulunmayan organizmalarýn genlerinin deðiþtirilmesi veya transferi ile gerçekleþmektedir. Transfer edilen bu genler
mikrop geni, virüs geni, bitki geni, hayvan geni hatta insan geni olabilmektedir. Gen ilavesi ve çýkartýlmasý ile ortaya istenilen
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þekilde, renkte, tatta, kokuda, istenilen sertlik ve yumuþaklýkta yeni bir ürün elde edilmektedir. Bu ürünlerin elde edilmesinde
tamamen ticari pazarlama hedefine yönelik bir çaba gözlenmektedir. Daha dikkat çekici ve güzel görünen, daha uzun süre çürüm
ve bozulmadan rafta sergilenebilen gýda maddeleri elde edilmesi hususu gen mühendislerini yönlendirmektedir.

Genetiði deðiþtirilmiþ organizmalar, günümüzde her türlü hazýr yiyecek ve içecek sektöründe kullanýlmaktadýr. Çeþitli aromalar,
fruktoz, niþasta, maltodekstrin, karamel, riboflavin, aspartam, aspasvit, aspamiks vs. Gibi ürünler bunlarýn bilinen örnekleridir.

Ayrýca halkýn tamamýný ilgilendiren ve yaygýn olarak kullanýlan tarým ürünlerimizin tohumlarýnda yapýlan gen deðiþikliði ile ye
tarým ürünleri ortaya çýkmýþtýr. Dýþ görünümü itibariyle çok doðal olmasýna raðmen ortaya çýkan ürünler doðal deðildir ve tama
Peki, bu ürünlerin bizi ilgilendiren baþlýcalarý nelerdir?

Buðday baþta olmak üzere pamuk, pirinç, mýsýr, ayçiçeði, soya, þeker pancarý, patates, ýspanak, soðan, sarýmsak, karpuz, ka
elma, armut, erik, üzüm, kayýsý gibi çok pek çok gýdanýn üretiminde genetiði deðiþtirilmiþ tohumlar yaygýn olarak kullanýlmakta
olarak bu ürünlerde elde edilen yan ürünlerde yine insan saðlýðýna elveriþli olmayan hususlar içermektedir. Buðdaydan elde edil
üretiminde yað kullanýlan yan ticari ürünlerde bunlardan nasibini almaktadýr. Buna örnek olarak jips çeþitleri, kraker ve bisküvi çe
ile muhtelif þekerleme cinslerine sayabiliriz.

Zarar sadece yediklerimizle kalmýyor. Çeþitli alanlarda sýkça kullandýðýmýz parfümeri, boya, temizlik malzemeleri, çeþitli kuma
nihayet gübreler vasýtasý ile yaþamýmýzýn her safhasýnda bizi etkilemeye devam ediyor.

Konu Türk Milleti&rsquo;nin geleceði için hayati önem taþýmaktadýr. Yapýlan yanlýþlýktan zaman içinde geriye dönülmesi çok z
Hititlerin merkezi Hattuþaþ&rsquo;ta yapýlan höyük kazýlarýnda 3000 yýl sonra taþtan yapýlmýþ kaplar son derece iyi bir durumd
saklanan tohumlarýn ortaya çýkarýlmasý aslýnda bir tarým ülkesi olan Anadolu topraklarýnýn yöneticileri için çarpýcý bir mesaj n
idi.

Bu tarihi ve ince mesaj hiç dikkate alýnmamýþtýr. Konunun her yönü ile derinliðine tartýþýlarak iktidarý ve muhalefeti ile tarihi bir
yapmadan sonuçlandýrýlmasý gerekirken gerçek hiç de böyle olmamýþtýr.

Yeni Tohumculuk Yasasý ile devletimiz tohumculuk alanýndan tamamen çekilmiþtir. Daha önceden tohum üreten çeþitli tohum
araþtýrmalarý yapan merkezlerin kapatýlmasý ile devlet tohumculuk alanýndaki kontrolünü tamamen kaybetmiþtir. Tohum piyasa
üzerinde ve dolayýsýyla tarýmýmýz ve tarým ürünleri vasýtasýyla da halkýmýzýn beslenme faaliyeti üzerinde devletimizin hiç bir
yetkisi kalmamýþtýr. Tohumculuk piyasasý baþta Ýsrailli firmalar, Syngenta, Pioneer, Monsanto gibi çokuluslu tohum þirketlerine
teslim edilmiþtir. Çiftçilerimiz sadece &ldquo;Genetiði Deðiþtirilmiþ&rdquo; tohumlarý ekmek zorunda býrakýlarak doðrudan küres
güçlerin eline teslim edilmiþtir.

Bugün girmek için kapýsýnda bekletildiðimiz AB ülkelerinin &ldquo;Genetiði Deðiþtirilmiþ Organizmalarýn&rdquo; kendi ülkelerin
yasakladýðýný biliyoruz. Buna raðmen bizim Türk milletinin neslinin tükenmesine ve saðlýksýz bir nesil oluþturulmasýna sebep o
böyle bir uygulamayý kabul ediþimizin mantýðýný anlayabilmek mümkün deðildir.
Mevcut 30 Ziraat Fakültesinden yetiþen onbinlerce ziraat mühendisimiz ve yetiþmiþ ziraat uzmanýmýz bulunmasýna raðmen
&ldquo;neden bizim Ýsrail&rsquo;in genetiði deðiþtirilmiþ tohumlarýna muhtaç hale getirildiðimizi&rdquo; birilerinin bu millete
açýklamasý gerekmektedir.

Ben ve çocuklarým bu ülkede yaþayacaðýz. Baþka gidecek yerimiz yoktur. Benim ve çocuklarýmýn saðlýðý ile oymamaya da kim
hakký olmadýðýný düþünüyorum.
Saðlýk bakanýmýzýn ve özellikle Tarým bakanýmýzýn bu konuda görevlerini hakkýyla yapmadýklarýný da düþünüyorum.
Basýnýmýzýn biran önce sanal gündemlerden sýyrýlarak ülkemin ve insanlarýmýzýn bu gününü ve geleceðini ilgilendiren temel
yoðunlaþma zamanýnýn geldiðini de düþünüyorum.
&ldquo;Allah bu millete acýsýn&rdquo; demekten baþka yapabileceðim bir þey olmadýðýný da düþünüyorum.
Ve inanýn kahroluyorum.

Dr. Tamer Tahir KUMKALE
http://www.21yyte.org/
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