
Kenan Demirkol ile GDO Röportaj›

Oya Alda¤ & Yusufcan Demirkan-
GDO’lu besin kavram›n› aç›klayabilir mi-
siniz?

Kenan Demirkol- GDO’lu besin derken
terminolojik bir hata yap›yoruz. GDO, ge-
neti¤i de¤ifltirilmifl organizma demektir. Bu
ne olabilir mesela, hayvan olabilir. Mesela
süs bal›klar›n›n önemli bir k›sm›n›n geneti-
¤i ile oynanm›fl. Baz›lar›nda insan geni bi-
le var. Bakteriler de örnek olabilir. Bakte-
rilere de¤il, bakterilerle ilaç üretiyoruz. Ör-
ne¤in; fleker hastali¤i tedavisinde kullan›-
lan insülin, bakterilere ürettiriliyor. ‹nsülin
üreten gen, bakterilere yerlefltiriliyor ve in-
sülin üretmesi sa¤lan›yor. Ondan sonra cok
ciddi bir saflaflt›rma tekni¤iyle bakteriden
sadece insülin al›n›yor, di¤er hiçbir genetik
özellik al›nm›yor. T›p alan›nda bundan çok
yararlan›yoruz. Buna da karfl› de¤iliz. Bi-
zim karfl›m›zda olanlar, bizi biyoteknoloji
düflman› olarak adlediyorlar. Nitekim bak-
terilerden ilaç üretimini destekliyoruz.
Hayvan dedik, bakteri dedik, bir de bitki
olabilir. GDO'lu de¤il; GD bitki do¤ru. Ya-
ni geneti¤i de¤ifltirilmifl bitki. Peki, bunu
niçin istemiyoruz; çünkü GD bitki ile ze-
hirleri de yemifl oluyoruz. 

O.A.&Y.D.- Dünya’da GDO yöntemine
neden ihtiyaç duyuldu?

K.D.- Burada flirketlerin ileri sürdü¤ü;
ama tümünün yalanland›¤› iddialar, bir de
gerçekler var. fiirketler; Dünya'da açlarin
say›s› artaca¤›ndan, bu insanlar› beslemek
için verimi yüksek tohum kullan›lmas› ge-
rekti¤ini söylüyorlar. Ama bak›yoruz, bun-
lar›n ekimi 15 y›ld›r yap›l›yor; fakat verim
artmam›fl. Örne¤in; Türkiye'de üretilen pa-
mu¤un verimi, Amerika'da üretilen GD'li
pamuktan %40 fazla. “Tar›m ilac› kullan›-
m›n› azaltaca¤›z.”  diyorlar. Ama kullan›m
artt›. fiirketin iddialar›  yalan ç›kt›. Peki, ni-
çin ürettiler bu tohumlar› diyince, iki faktör
ortaya ç›k›yor. Birincisi, siz bir tohum üret-
ti¤inizde o tohumun patent hakk› ortaya ç›-
kar. Ne oldu; Allah'›n tohumu flirketin tohu-
mu oldu ve hiç kimse o tohumu flirkete pa-
ra vermeden kullanamaz hale geldi. Yani
burada tohuma sahip ç›kma u¤rafl› var.
‹kincisi, birkaç farkl› alanda tohum de¤ifli-
mi yap›labilmekte. A¤›rl›kl› olarak iki alan-
da de¤iflimler yap›l›yor. ‹lk olarak, yabani
otlar› öldüren ilaca dirençli tohumlar. Peki,
bana ne faydas› var? Tohum tar›m ilac›na
dirençli ise  ben bunu yedi¤imde bana ne
katk›s› var? Bir baflka tohum türü de, bitki-
lere dadanan böcekleri öldüren ilaç üreten
tohumlar. O zehiri biz de yiyoruz. Üstten
püskürtme yapsan y›kars›n ve zehiri atar-
s›n; ama flimdi o zehiri kendi üretiyor ve
sen bunu yemek zorunda kal›yorsun. Bö-
cek ilaci üreten GD'li bitki oran› çok düflük.
As›l üretimi yap›lan GD'li  tohum, tar›m
ilac›na dirençli olan (%87). Peki hangi ila-
ca karfl›: Lifosat. Kim üretiyor bunu 30’u
aflk›n y›ld›r: Bu tohumu üreten flirket.
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Dünya' da en büyük tar›m ilac› üreten flir-
ketlerden biri Bayer biri Monsanto’dur.
Amerikan flirket Monsanto, çok büyük bir
holding. GD'li tohum üretimine bafllama-
dan önce cirosunun yar›s›n› lifosattan elde
ediyordu. Köylü lifosati ihtiyatl› kullan›r.
Çünkü bunu kullan›rken kendi otunu öldür-
mek istemez. ‹laç, öldürürken ayr›m yap-
m›yor. Her ota eflit etkisi var. Bu nedenle
çiftçi taraf›ndan dikkatli kullan›l›yor. Bu
ak›ll› flirket oturdu, ben ciromu nas›l artt›r›-
r›m diye düflünmeye bafllad›. Ve çare olarak
ne kadar lifosat döksen de etki etmeyen bir
tohum üretmeye karar verdi. Yani adam
kendi ilaç sat›fl› arts›n diye lifosata dirençli
tohum üretti. Ve nitekim sat›fl on dört kat
artt›.

O.A.&Y.D.- GDO yöntemi bitkilerin be-
sin kalitesini düflürür mü?

K.D.- fiunu bafltan konuflmak gerekir ki
flimdiye kadar ço¤u kez GD'li bitki tohumu
üretildi. Ama bunlar geri çekildi ve tekrar
sürüldü. Yeniden geri çekildi. fiu ana kadar
GD pazar›n›n %95'i soya, m›s›r, kanola ve
pamuktan oluflur. %95 ticaret bunlarla ilgi-
li. Di¤erleri de¤ismifl de¤iflmemifl bizi çok
ilgilendirmez. Bunlar lokal etki yapar. Ge-
lecek 20 senede bu durum de¤iflebilir ama
flu an, bizi ilgilendirmiyor. GDO'ya karfl›
önlem al›rsak tabi ki bunun önüne geçebili-
riz. Nitekim Türkiye'de henüz GD'li tohum
ekimi yok. GDO nerde var; çikolatada, et-
te, paketlenmifl ürünlerin ço¤unda var.
Çünkü paketlenmifl ürünlerde soya fasulye-
si ya da m›s›r flurubu var ki bunlar ithal.
Al›n bir bisküvinin içeri¤ini okuyun; art›k
sakaroz olmad›¤›n›, m›s›r flurubu içerdi¤ini
görürsünüz. ‹flte bu m›s›r Amerika'dan gel-
miflse GD'lidir. Basit bir gazoz içerken bile
GDO alm›fl oluyoruz. Marketlerde sat›lan
ço¤u üründe GDO var. Hayvan da GD'li
besinle beslendi¤i için; yedi¤in peynirde,
içti¤in sütte de GDO var.

O.A.&Y.D.- GDO ile ilgili bilimsel ça-
l›flmalar ne boyutta?

K.D.- fiimdi bunu da ikiye bölmek la-
z›m. Do¤ada üretilmeyen, mutlaka insan
eliyle laboratuvarda üretilecek bir ürün
üretiyorsan bunun sa¤l›kl› oldu¤unu kan›t-
lamak zorundas›n. Peki bu konuda çal›flma
var m›? ‹nsanla yap›lm›fl tek bir çal›flma
yok. Hayvan çal›flmas› var m›? Evet, 23 ve
90 günlük fare deneyleri var. Bunlarla sa-
dece akut ve kronik etkiyi araflt›rabilirsin.
Birikimli etkisini ve gelecek nesilllere yö-
nelik etkisini arat›rmazs›n. Ama rüflvetlerle
Amerika ve Avrupa ruhsat daireleri bu
ürünlere ruhsat veriyor. 

O.A.&Y.D.- GD'li ürünlerin insan sa¤l›-
¤›na etkileri nelerdir?

K.D.- Bunu da ikiye ay›rmak laz›m. fiu
anda tespit ettiklerimiz ve gelecekte olabi-
lecekler. fiu ana kadar belirlediklerimiz
alerjik ve toksik etkileri. Mesela normal so-
yaya alerjisi olmayan birinin GD'li soyaya
alerjisi oluyor. Pakette GD imgesi bulun-
may›nca, kifliler bunu yiyor ve ciddi bir
alerjik reaksiyonla karfl› karfl›ya kal›yorlar.
Di¤er taraftan çok önemli bir durum da s›rf
teknik nedenlerle tohumlara antibiyotiklere
karfl› direnç geni yerlefltirilmesi. Bunu ye-
di¤imiz zaman bizde de antibiyotiklere
karfl› direnç geliflimi olufluyor. Ayn› durum
topraktaki bitkilerde de geçerli. Örne¤in;
a¤›r tüberkülozda tek çare olan neomisin
adl› antibiyotik yar›n öbür gün bu nedenle
kullan›lamayacak. Baz› enfeksiyon hasta-
l›klar›nda da bu geçerli. Bunlar flu ana ka-
dar belirlenenler. Birikimli toksik etkilerini
ise henüz bilmiyoruz. Bize ›fl›k tutsun diye,
bizden çok daha k›sa ömürlü hayvanlarda
deney yap›labilir. Nitekim yap›lm›fl; ama
flirket taraf›ndan de¤il. Bilim adamlar› ve
üniversiteler taraf›ndan.Yap›lan deneyler
sonucu; karaci¤er yetersizli¤i, böbrek ye-
tersizli¤i, testis ve pankreas hücrelerinde
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bozukluk, erken do¤um, ölü do¤um ve en
geç üçüncü nesilden itibaren k›s›rl›k. 

O.A.&Y.D.- GDO üretiminin ekosiste-
me etkileri nelerdir?

K.D.- Çok genifl yelpazede etkisi var. Bir
kere, tohumlar›n %87'sinde yabani ot öldü-
rücü ilaç direnci var. Do¤ada gen kaç›fl› di-
ye bir kavram var. Tozlaflma s›ras›nda bu
genler baska bitkilere de geçiyor. Yani ya-
bani otlar gen kaç›fl› sonucunda, kendileri-
ni öldüren ilaca karfl› dirençli oluyorlar.
Bunun sonucunda ilaç kullan›m› artt›.
Arjantin, ABD'den sonra GD tohum üreti-
minde en büyük ülke. Arjantin'de yüz bin-
lerce hektarl›k arazi öylesine dirençli otlar-
la kapland› ki, tar›m yap›lam›yor. Gen ka-
ç›fl› yüzünden. Gen kaç›fl› sadece yabani ot-
lara de¤il, çiftçinin ekimini yapt›¤› tohum-
lara da giderek onlar›n da yap›s›n› bozuyor.
Bunun sonucunda yerel çeflitlilik yok ola-
cak ve üç-befl g›daya gebe kalaca¤›z. GD
tozlar›ndan nasibini alan ar›lar›n öldü¤ünü
gördük. Ar›lar›n önemi nedir; bal yapmak-
t›r. Peki, en önemlisi nedir; meyve yap-
makt›r. Ar›s›z meyve olmaz. Geçen y›l Al-
manya'da yap›lan bir araflt›rmada ar›lar›n
ekonomik de¤eri 450 milyar dolar olarak
hesapland›. Hat›rlarsan›z; iki sene önce
Amerika'da %40 ar› ölümü yafland›. Sen
öyle bir tar›m yap›yorsun ki; sana yard›m
eden ar›y› öldürüyorsun. Almanya, Avru-
pa'da ekimine izin verilen Monsanto'nun
810 numaral› m›s›r›n›n ekimini yasaklad›.
Neden? Kufllar› öldürüyor diye. Ayr›ca
Hindistan'da lifosat serpilmifl bir tar›m ara-
zisinde beslenen yirmi inek öldü. 

O.A.&Y.D.- GDO üretimi ülke nüfusla-
r›na yak›n gelecekte nas›l etki edecektir?

K.D.- Kesinlikle kötü etki potansiyeli
var. GDO sonucu yeni model bir hastal›k
beklemeyin. Ama giderek kanser vakalar›
art›yor ve kanser yafl› düflüyor. 20 y›l önce

erkek k›s›rl›¤› %2 iken flu an %20. Böyle
giderse erkek nesli yok olacak. Bunlar›n
ortak bir sebebi olmal›. Herkesin yapt›¤› ne
var; beslenme. Beslenmeyle ilgili araflt›r-
malar öyle multifaktoriyel ki araflt›rma için
200 bin insan gerekiyor. Bunun maliyetini
biliyor musunuz; mümkün de¤il bunu yap-
mak. Peki, daha do¤rusu normal m›s›r var-
ken neden geneti¤i de¤ifltirilmifl m›s›r kul-
lan›ls›n ki? Normal soya varken neden
GD’li soya kullanay›m; bana ne kat›yor ki?
En do¤rusu hiç ülkeye sokmamak. ‹nsanlar
sa¤l›¤›n› yitirece¤ine sokma ülkene bunla-
r›. Neden mahrum kal›yor insanlar; hasta
olmaktan m›?

O.A.&Y.D.- GDO’lu ürünlerin patenti
çok uluslu tekellerin elinde...

K.D.- Çok uluslu ne demek? Çok ulusun
yarar gördü¤ü demek mi? Genellikle tek
bir ulustur; ço¤unlukla ‹sviçre’dir,
ABD’dir. Onlar›n bize dayatt›¤› terminolo-
jiyi kullanmayal›m. Çok uluslu diyorlar,
sanki çok ulus yarar sa¤l›yor gibi. Hay›r,
bunlar emperyal flirketlerdir. Çok uluslu
flirket demek yerine kan emici flirket demek
daha do¤ru olur. Bunlar düpedüz sömürü
düzeni flirketleridir. 

O.A.&Y.D.- GDO’lu ürünlerin çiftçilere
etkileri nelerdir?

K.D.- Tohum pahal›. Tohumdan ald›¤›n
ürün de çok daha ucuz de¤il; çünkü o tohu-
mu alm›fl oldu¤unda o flirketin tar›m ilac›n›
da almak zorundas›n. Tohum pahal›, tar›m
ilac› pahal› ve d›fla ba¤›ml›. Bu flekilde gir-
di maliyeti artt›¤› zaman para kazanma
flans› kalm›yor. Bugün 1 milyar aç varsa
kim bunlar; k›rsal alanda yaflayan çiftçiler.
Bize g›da üreten insan›n toprak ve tohum
elinin alt›nda, eksin biçsin karn›n› doyur-
sun. Ama mümkün de¤il. Tohum alam›yor;
o yüzden aç. Dünya’da g›da azl›¤› yok; ama
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Dünya’daki tar›m politikalar›yla, maalesef
Güney Yar›mküre’de ana geçim kayna¤› ta-
r›m olan insanlar›n geçim kayna¤› ellerin-
den al›nd›. Tar›m makineleflti, kimyasallafl-
t›. Bize IMF taraf›ndan  tar›ma kesinlikle
destek vermeyin bask›s› uyguland›¤› halde
ve Amerika’da nüfusun sadece %2’si sade-
ce tar›mda çal›flt›¤› halde 100 milyar dolar
tar›ma destek var. Demek ki %2’lik nüfu-
sun bir flekilde desteklenmesi 100 milyara
de¤iyorsa, Amerikan hükümetinin bu g›da
politikas›ndan bir ç›kar› var demektir. 70’li
y›llarda Roma’da yap›lan ilk g›da konfe-
rans›ndan beri, Amerika g›day› silah olarak
kullan›yor. Dünya’n›n en büyük tar›m ülke-
si Amerika. Sana bir fley yapt›rmak istiyor
ve sen direniyorsan g›da yard›m›n› kesiyor.
Dolay›s›yla bu emperyalist flirketler Ameri-
ka devleti ile kol kola çal›fl›yor. Amerika
bunlar› subvanse ediyor, bunlar tohuma pa-
tent al›yor. Dünya’daki di¤er tohumlar›n
ölümüne yol açabilecek tohumlar gelifltiri-
yor ve giderek Dünya’y›  kendi egemenlik-
lerine ba¤›ml› k›l›yor. Bunun ekonomik
mant›¤› budur.

O.A.&Y.D.- Türkiye’de ve Dünya’da
GD’li ürünlerin denetimi hangi düzeyde
yap›l›yor?

K.D.- Maalesef sertifikasyon kuruluflla-
r›ndaki bilim adamlar›n›n, bu flirketlerle
nas›l parasal iliflkiler içerisinde oldu¤u de-
¤iflik raporlarla daha önce ortaya ç›kt›. Bu-
nunla ilgili Almanca iki tane güzel rapor
var. ‹nternetten bulabilirsiniz.

O.A.&Y.D.- GDO’nun tehlikeleri çok
ciddi düzeyde. Sizlerin çözüm olarak tasar-
lad›¤› bir fley var m›? Türk Tabipler Birli¤i
bu konunun neresinde yer al›yor?

K.D.- Ben Türk Tabipler Birli¤i’nin
GDO’ya Hay›r Platformu’nun temsilcisi-
yim. Afla¤› yukar› 40’a yak›n sivil toplum

örgütü, 2004 y›l›nda bu platformu kurdu.
2004 y›l›ndan beri biz bu konuda toplumda
bir duyarl›l›k oluflturmaya çal›fl›yoruz.
Ama sa¤ olsun saçma bir yönetmeli¤in ç›k-
mas›yla ancak insanlar ne yedi¤ini fark et-
ti. Biz 2004’ten beri defalarca televizyona
ç›kt›¤›m›z ve  u¤raflt›¤›m›z halde insanlar›n
kulaklar› t›kal›yd›, flimdi aç›ld›.

O.A.&Y.D.- GDO’yla ilgili yeni ç›kan
yönetmelik sizce yeterli mi?

K.D.- Bu asla yeterli de¤il ve bu yönet-
melik asl›nda 10 y›ld›r ülkemize elini kolu-
nu sallayarak giren ürünlerin giriflini mefl-
rulaflt›rm›fl oldu. Biz halbuki bunun tama-
men engellenmesini talep ediyoruz. Bakan,
uluslararas› anlaflmalar›m›z dolay›s›yla
bunlar› ülkemize sokmaya mecbur oldu¤u-
muzu söylüyor. Polonya yasaklad›. Türki-
ye, Polonya’n›n yapt›¤›n› yapam›yor mu.
Polonya uluslararas› kurulufllara ba¤l› de¤il
mi, Dünya Ticaret Örgütü’ne imza atmad›
m›. Avrupa Birli¤i üyesi de¤il mi Polonya.
Hem Avrupa Birli¤i kurallar›n› yerine ge-
tirmek hem de Dünya ticaret kurallar›n› ye-
rine getirmek zorunda Polonya. Biz daha
Avrupa Birli¤i kurallar›n› yerine getirmek
zorunda de¤iliz henüz. Niçin yasaklayam›-
yoruz bunlar›; çünkü bundan 2-3 ay önce
Obama bofluna gelmedi Türkiye’ye. Recep
Tayyip Erdo¤an, Bush’u ilk defa ziyaret et-
ti¤inde Bush Cargill firmas›na neden zor-
luk ç›kart›yorsunuz diye sordu. Kargil, m›-
s›rdan GD’li fleker üreten firmad›r. Türki-
ye’de Bursa Orhangazi’de bir fabrikalar›
var. 1 numaral› tar›m arazisinde fabrikay›
kurdu. Kanunen yasak. Tar›m arazisi sana-
yileflemez, tar›m arazisi tar›m arazisi olarak
kullan›lmak zorundad›r. Ruhsat alamad›
uzun süre. Erdo¤an, Bush’u ziyaret ettikten
sonra döner dönmez Bakanlar Kurulu kara-
r›yla ruhsat verildi firmaya. Sistem bu fle-
kilde yürüyor. Uluslararas› kurulufllar de¤il
Obama emretti bize bunu.
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Türk Tabipleri Birli¤i Tar›m G›da ve
Beslenme Komisyonu Baflkan› Prof. Dr.
Kenan Demirkol  (‹EL’75) A¤abeyimiz’in
Geneti¤i De¤ifltirilmifl Organizmalar
(GDO) üzerine yazm›fl oldu¤u “GDO: Ça¤-
dafl Esaret” adl› kitap geçti¤imiz ay Kay-
nak Yay›nc›l›k’tan ç›kt›. GDO hakk›nda ay-
r›nt›l› bir flekilde bilgi edinmek isteyenler
için kaç›r›lmamas› gereken bir
eser olan kitab›n etiket fiyat›
17.50 TL ve birçok kitabevinden
temin edebilmek mümkün.
Prof. Dr. Osman fiadi Yenen ta-
raf›ndan yaz›lm›fl kitab›n arka
kapa¤›nda bulunan yorum ise
flöyle:

“Gerçeklerin çarp›t›ld›¤›,
do¤rular›n gözlerden saklan›l-
maya çal›fl›ld›¤›, düflüncelerin
emperyalist merkezlerin ç›karla-
r› do¤rultusunda flekillendirildi-
¤i, ülke ba¤›ms›zl›¤›n›n ve egemenli¤inin
yabanc› güçlere peflkefl çekildi¤i günümüz
"bilimci" politik ortam›nda Prof. Dr. Kenan
Demirkol'un bu kitab›, biyolojik varl›¤›m›-
za do¤rudan bir müdahale tehdidini olufltu-
ran çok önemli bir konuyu, geneti¤i de¤ifl-
tirilmifl tohumlar konusunu tart›flmaya aç-

maktad›r. Bilimsel geliflmelerin sa¤lad›¤›
olanaklar›n, emperyalist tekellerin yaflam›n
tüm örgütlenmesine el koyma ve sömürüle-
rini yo¤unlaflt›rma çabalar› yönünde kulla-
n›lmalar›n› bilim(!) ad›na destekleyen "bi-
limci" tavra en ciddi yan›tlardan birinin ve-
rildi¤i bu kitap, GDO konusuna ilgi duyan
her okuyucu için vazgeçilmez bir baflvuru

kayna¤› olacakt›r.
Bu kitapta geneti¤i de¤ifltiril-

mifl tohumlar›n dünya tar›msal
üretiminde giderek nas›l yayg›n-
laflt›¤›, hangi politik ve "bilimci"
kifli ve kurulufllar›n bu sürece
nas›l katk› sa¤lad›klar›, sürecin
ülkelerin tar›m politikalar›n› ve
g›da güvencelerini nas›l etkile-
di¤i, çiftçili¤in toplumsal ko-
num ve ifllevinin nas›l de¤iflti¤i
ve böylesi tohumlar›n ürünü g›-
dalar›n sa¤l›¤›m›z için ne gibi

riskler tafl›d›¤› aç›k bir dille anlat›lm›flt›r.
Yapt›¤› TV programlar› ve verdi¤i konfe-
ranslarla düflün ve eylem dünyam›z›n ay-
d›nlanmas›na katk› sa¤layan Prof. Dr. Ke-
nan Demirkol'u kutluyor, kitab›, baflta çift-
çi okurlar olmak üzere tüm yurttafllar›m›za
öneriyorum.”

O.A.&Y.D.- Bizim için çok faydal› bir
konuflma oldu Kenan A¤abey, teflekkür
ederiz. Son olarak mezun oldu¤unuz y›l ç›-
kan y›ll›kta sizinle ilgili bir karikatüre rast-
lad›k onu sormak istiyoruz.

K.D.- Ben de hepinize teflekkür ederim.
Almanya’da 7 sene gürefl yapt›m. Bir iflçi
ailesinin çocu¤u olarak 9 sene orada yafla-
d›m. Lise 2’de geldim; 2 sene okudum
‹stanbul Lisesi’nde.
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