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Tabiî gıda herkesin hakkı
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Dünyanın tartıştığı 
en ilginç mesele!
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Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi
VARLIK NEDENİ

Gıda Hareketi, sağlık ve gıda güvenliği sorunlarına karşı çözüm üretmek 
ve tüketiciyi bilinçlendirmek için oluşturulmuş; araştırma, bilgilendirme ve 
belgelendirme hareketidir.

HİZMET HEDEFİ 

Varlık nedenimizin gereği olarak, her türlü bilgi ve iletişim araçlarını kullanarak; 
bilimsel, hukukî, inanca yönelik, ahlakî ve doğal yöntemler ile ulusal ve uluslararası 
gıda güvenliği standartlarını geliştirmek ve insani kazanımlara dönüştürmek...

AMACI

Uluslararası sistem ve organizasyonlarca izin verilse dahi:  

Doğal yapısı bozulmuş veya menşei bilinmeyen yahut gizlenen, şüpheli ve zararlı 
tüketim maddelerinden korunmanın yanı sıra; 
1. Farklı inanç sahiplerinin inançlarına saygılı, insan tüketimine uygun, temiz, kaliteli 
ve ekonomik beslenmelerini sağlamak, 
2. Bir ürüne ait içeriğin, (eksiksiz menşei ve miktarının) ürün etiket veya 
ambalajında, (tüketicinin, sözlük ve uzman yardımına ihtiyaç duymadan 
anlayabileceği bir dille) metin ve sembollerle etiketlenmesini sağlamak, 
3. Yerel, ulusal ve uluslararası alanda standart, garanti markası ve sertifika 
geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, 
4. Amacın hayata geçirilebilmesi için her türlü bilgi ve iletişim araçlarını kullanarak; 
(bilimsel, ulusal ve uluslararası hukuka, temel inançlara ve ahlaka uygun) ulusal ve 
uluslararası standartları geliştirmek ve insani kazanımlar elde etmektir.   

Gıda Hareketi özetle; başta insan nesli olmak üzere, bütün canlıların sağlıklı bir 
yaşam sürdürebilmesi için çözümler geliştirir ve mücadele eder. 

Bize katılabilirsiniz!

Başta gıdalarımız olmak üzere tüm tüketim mal ve hizmetlerinin “maddeten temiz, 
mânen sakıncasız” olmasını sağlamaya yönelik çalışmalarda Gıda Hareketi’nin varlık 
sebebi ve amacına uygun olarak çalışmayı arzulayan gıda, ziraat, tıp, kimya, biyoloji, 
hukuk, veterinerlik, eczacılık, sosyoloji ve ilahiyat gibi alanlardaki uzmanların 
hareketimize katılımlarını bekliyoruz.

İletişim

Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi / The Health and Food Safety Movement 
Merkez: Vatan Cad. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sk. Evirgenler İşhanı No: 5 Kat: 6 Aksaray Fatih-İstanbul/Türkiye
Tel: (+90 212) 524 0 444 - (+90 532) 589 7 444 Faks: (+90 212) 521 89 65
E-Posta: iletisim@gidahareketi.org  Web: www.gidahareketi.org

“MADDETEN TEMİZ MÂNEN SAKINCASIZ”

Bağışlarınız için: 
Türkiye Finans Katılım Bankası 
IBAN: TR64 0020 6000 1100 
9615 6600 01

Sizi de bekliyoruz!
Derneğimizde üye olabilir, 

görev alabilir, katkı 
sunabilirsiniz.



Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi Bülteni • Sayı: 1 • Güz 2010

GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizma)
Tohum; hiçbir devlet, insan ve kuruluşun tekeline terk edilmemesi gereken 
insanlığın ortak mülküdür. Bu mülk geçmiş nesillerden emanet olarak alındı ve 
sağlam olarak devredilmesi herkesin sorumluluğundadır. Bu nedenle, genetiği 
değiştirilmiş ürünler, insanlığın geleceğini şekillendirecek, gelecek zamanların 
da en önemli gündem maddesi olacaktır. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 
bazılar ülkeler, küresel tohum firmalarının bu tohumların bazı genleri değiştirerek 
mülkiyetlerine geçmesine izin vermektedir. Bu durum, geleceğini birkaç küresel 
tröste emanet etmek demektir. Bu terk ediş, bağımsızlığın riske edilmesi, insanlığın 
tümüyle birkaç firmanın kontrolüne girmesinin kabulüdür. Türkiye, kamuoyuna 
aksi söylenerek sözde Biyogüvenlik Kanunu ve GDO yönetmeliği ile GDO’lu ürün 
tüketimini yasal hâle getirmiştir. Türkiye’nin GDO konusunda sınırları çizilmesi bir 
devlet politikası olmadığı gibi bir silaha dönüşen gıda ile ilgili devletin bir güvenlik 
politikasının olmaması da son derece üzüntü vericidir.

“MADDETEN TEMİZ MÂNEN SAKINCASIZ”

Global
Devlerin
Oyunu



Dünyanın tartıştığı mesele
Bir kişi bir okyanusun ortasında yatından oltasını atmış ve bir balık yakalamıştır. Tam 
bu sırada bir el, bu balığın kendisine ait olduğunu iddia etmiş ve parasını istemiştir. 
Bununla da yetinmemiş balığını izinsiz avladığı için ceza talep etmiştir. Anlaşamayan 
taraflar mahkemelik olmuştur. Hâkim iddia sahibi dinlemiş ve delillerini istemiştir. İddia 
sahibi büyük bir şirkettir. Şirket avukatı; “Balık müvekkilim şirkete aittir. Çünkü bu balığı 
o yaratmıştır. Bütün genleri tescillidir. Bu nedenle davalı, müvekkilimin özel mülkünü 
izinsiz avlamıştır. Bağılın bedeli, tazminat, yargılama giderleri ve vekâlet ücretleri davalı 
tarafından karşılanmalıdır” demektedir. Bağılığın avlayan davalı; Bu denizin kimsenin 
mülkü değil insanlığın ortak alanı ve uluslararası sulardır. Bir balık avladığını bu şekilde 
bir yargılamanın bile saçmadır. Bu dava saçmadır” demektedir. Bilirkişi heyeti ise; 
“Evet okyanus davacının değildir fakat avlanan balık davanın genetik yapısının insan 
geniyle değiştirerek tescil ettiği bir türdür ve av, M şirketinin izni olmaksızın yapıldığı 
tespit edilmiştir” kanaatindedir. Mahkeme karar aşamasına gelmiş ve şu kararı 
vermiştir: “Davanın kabulüne. Dosyaya intikal eden deliller ve bilirkişi raporunda da 
belirtildiği üzere, davalı X tarafından avlanan balığın, M şirketi tarafından genetik 
yapısının daha hızlı büyümesi için insan geniyle değiştirildiği ve bununda tecil ettiğinin 
anlaşılmış olup, bay X’in telif hakları ihlali nedeniyle 1000 dolar tazminat ve 10 dolar 
balık bedeline davacıya ödemesine ayrıca 317 dolar mahkeme giderleri ile vekalet 
ücretlerinin davalı tarafından karşılanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

Şimdi dünya bunu tartışıyor. Ya Türkiye? O, tarlalarını genetik tufana açmış, 
tohumları İzmir ‘Tohum Hapishanesi’nde ölüme ve küresel tohum avcılarının 
insafına terk ederek toplumu uyutmaktadır. Türkiye’de satılmakta olan her hazır 
endüstriyel gıdanın en az 90’ı GDO’lu içeriğe sahiptir. 
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Helâl gıdanın önemi 
Her din, kültür ve medeniyetin kendine has bir yaşam modeli vardır. Hâlbuki 
günümüzde hayat ve tüketim tarzımız, giderek birbirine çok yaklaşmakta hatta 
aynılaşmakta ve tek merkezden yönetilmektedir. Nasıl ki bir Müslüman’ın, İslam’ın 
faiz emrini muhafaza etmek gibi bir vecibesi varsa, mutfağını korumak gibi bir 
vecibesi de vardır. Hiçbir Müslüman, cağın gereği veya çaresizlik gibi gerekçelerle 
önüne geleni tüketemez. Kur’an-ı Kerim, ‘Ashab-ı Kehf’ hikâyesini anlattığı Kehf 
Suresi’nde oldukça ilginç ve çarpıcı bir ayrıntıya yer veriyor.

Ashab-ı Kehf, mağaradaki uzun uykularından sonra uyandıklarında, kendi 
aralarından birini yiyecek alması için şehre gönderirler. Ancak göndermende önce 
gidecek arkadaşlarına “bak hangisi daha temiz ve helâlse, o yiyecekten al yetir” 
(Kehf 19) diyorlar. Ashab-ı Kehf’in hangi şartlarda o mağara sığındıklarını bilenler 
için burada ifade edilen ‘temiz’ son derece mânidârdır. Ölümle burun buruna 
oldukları halde açıktık, ‘git ne bulurdan al gel’ veya ‘yiyecek bir şeyler bul gel’ 
demiyorlar. Ya? Tıpkı Kur’an’ın ‘helâl ve temiz’ emri gibi en zor şartlar en temizi ve 
helâli…’ni talep etmektedirler.

Helâl gıdaya erişmek ve bu endişeyi taşımak, tüm Müslümanlar üzerine bir 
vecibedir. Günümüz gıda endüstrisi günlük tüketime arz edilen gıdaların 
çoğunluğunu eklediği katkı maddeleri ve GDO gibi fıtratı tahrip edici “şeytanî 
eylemleri” nedeniyle şüpheli hâle getirmektedir.

Helâl Gıda Standardı oluşturmak için çalışmalar yürüten İslam Konferansı Teşkilatı 
(İKÖ) teknik heyeti, helâl için;

n Hayvanlar helâl gıda ile beslenmesini,

n Hayvansal bir gıda ise- Kesimin bir Müslüman tarafından yapılmasını

n Kesimhanelerde sadece helâl hayvanların kesimi yapılmasını,

n Hayvan kesilirken ‘’Bismillahi Allahu Ekber’’ denmesi,

n Balıklar, sudan canlı çıkarılacak ve su dışında ölmesini,

n Yumurtaların helâl hayvanlardan olmasını,

n Hiçbir içeceğe her ne suretle ve ne oranda olursa olsun alkol katılmamasını,

n Gıda ambalajlarında kullanılan malzemelerin de helâl malzemelerden olmasını 
öngörmekte ve

Genetiği ile oynanmış GDO’lu gıdaları helâl olarak kabul etmemektedir.

İnsan, hayvan ve bitkilerden birbirlerine gen transferinin fıtrata müdahale olduğu 
belirten Diyanet İşleri Başkanlığı ise, konu üzerinde araştırmalarını sürdüren 
bilim kurullarının; doğal ürünlerin genetik yapısının değiştirilmesinin önü 
alınamaz felaketlere yol açabileceği ve bu tür ürünlerin insan sağlığı üzerinde 
ciddi tahribatlara sebebiyet vereceği bilgisi dikkate alındığında ‘bu ürünlerin 
sağlığa zarar verecek  olmasından dolayı bu ürünleri yemek dinen de sakıncalı’dır 
görüşündedir.

“MADDETEN TEMİZ MÂNEN SAKINCASIZ”
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William Engdahl derneğimizi ziyaret etti
Ünlü gazeteci F. William Engdahl, Gıda Hareketi’ndeydi. “Ölüm Tohumları” 
kitabının yazarı olan Engdahl, Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi Genel Başkanı 
Kemal Özer’le birlikte düzenledikleri ortak basın toplantısında ve konferansta 
GDO’ları ve Biyogüvenlik Yasasını değerlendirdiler. 

GDO’lu tohumların insanlığı ve insanların davranışlarının kontrol etmek için 
kullanıldığını söyleyen Amerikalı Gazeteci William Engdahl; “Türkiye henüz 
tümüyle tohumlarını kaybetmemiş bir ülke ancak Tohum Yasası ve Biyogüvenlik 
Yasası ile bu kaynaklarını bütünüyle kaybeder” dedi. GDO’lu tohumları ‘Ölüm 
Tohumları’ olarak nitelendiren Engdahl, GDO’lu ürünler üreten bir firmanın 
kafeteryasında çalışan personele, GDO içeren ürünlerin satışının yasak olduğunu 
ifade etti.

Gıda Hareketi Başkanı Kemal Özer ise; “Bazı çıkar çevrelerinin iddia ettiği gibi 
ülkemizin ve dünyanın hibrit, transgenik, modifiye olarak da adlandırılan genetiği 
değiştirilmiş gıda ürünlerine asla ihtiyacı yoktur. Çünkü GDO’lu ürünlerin -iddia 
edildiği gibi- açlığa çözüm olmadığı ve daha fazla verim getirmediği, bugün için 
inkârı imkânsız bir gerçektir.

GDO’lu tohumları insanlığın ortak mirası olan tohumların sayıları on dolayındaki 
şirketin mülkü haline getirilmesi olarak niteleyen Özer, insanlığın birkaç şirketin 
insafına terk edilmesidir ki; bu terk ediş, bağımlılık, sömürü ve çağdaş köleliğin 
habercisidir” dedi.

GDO’daki asıl amacın ne açlığa çözüm üretmek ne de daha çok para kazanmak 
olduğunu belirten Kemal Özer; “asıl amaç insanı değiştirmek, yönlendirmek ve 
yönetmek, dahası terbiye etmektir. Bu nedenle GDO çalışmalarının reddedilmesi 
ve bütün canlı neslinin devamı için olmazsa olmaz doğal tohum kaynaklarının 
korunması, bütün insanların ortak görevidir” dedi. 
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“Ölüm Tohumları” kitabının 
yazarı, gazeteci F. William Engdahl 
(sağda) Gıda Güvenliği Hareketi’ni 

ziyaretinde Genel Başkan Kemal 
Özer ile birlikte.

GDO yönetmeliği 
iptal davamız
 26.10.2009 tarihli Resmî 
Gazete’de yayınlanan 
ve GDO yönetmeliğinin 
GDO’yu yasal bir zemine 
taşıyarak meşrulaştırması 
sebebiyle Gıda Hareketi, 
Danıştay’a iptal davası 
açtı. Danıştay GDO 
yönetmeliğinin yürütmesini 
durdurdu. Biyogüvenlik 
Yasası apar topar çıkarılarak 
sorun çözüldü. 

“MADDETEN TEMİZ MÂNEN SAKINCASIZ”
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Toplumu, ‘domuz gribi aşısı’ 
palavrasından koruduk
2010 yılına gelindiğinde domuz gribi palavrasının küresel 
ilaç firmalarının bir komplosu olduğu çok geç olarak tüm 
dünya tarafından görülmüştü. Hâlbuki komplo henüz 
dünya ve Türkiye’de tartışma konusu bile olmadan 
Gıda Hareketi’nin 3 Haziran 2009 tarihinde domuz 
gribi hadisenin derin bir tertip olduğunu belirterek 
“Burada bir iyi niyetten değil derin bir plandan söz 
edilmesi gerekir. ABD önce virüs ihraç ediyor sonra 
aşı ve ilaç. Virüsün laboratuarlarda üretilmiş olma 
ihtimali çok güçlü.” (Vakit gazetesi sürmanşeti 3 Haziran 
2009) demiştik. Konu hakkında bilgi ve belgelerimiz 
hükümet makamlarına da ulaştırılmıştı. Sağlık Bakanı 
açıklamalarımızdan rahatsız olmuş ve bize dava açma 
tehdidinde bulunmuştu. Sayın Başbakan ise verdiğimiz 
bilgileri de değerlendirip tarihi çıkışı bir yapmıştır. Bu 
sayede on milyonlarca vatandaş gereksizliği bir yana ne 
tür sorunlar oluşturacağı bilinmeyen aşıların vurulması, 
Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi’nin girişimleri ile 
engellenmiştir.

İnsan geni taşıyan GDO’lu   
balıklar piyasada mı?
Balıkların daha hızlı büyümesi için genlerine insan 
geni aktarıldığı biliniyordu. Şimdi ise bu balıkların 
Türkiye pazarına girmiş olabileceği iddiaları var. 
ABD’de, genetiği değiştirilerek normalden iki kat hızlı 
büyümesi sağlanan somon balığının tüketime sunulması 
girişimini değerlendiren Prof. Adem Tekinay; ‘’Bana 
bir şahıs olarak, ‘siz çocuğunuza bu GDO’lu somonu 
yedirir misiniz?’ diye soracak olursanız, ben bunu 
yedirmem’’ dedi. Tekinay, GDO’lu ürünlere karşı 
dünyada tartışmaların devam ettiğini ve şu an Türkiye’nin 
gündeminde olmayan GDO’lu somon balığının ithalatı 
konusunda dikkatli olunması çağrısı yaptı.

Analiz, tespitler ve toplama
Gıda Hareketi Adıyaman temsilcisi Mehmet Öztürk’ün 
açtığı tespit davasın neticesinde, Banvit, Pınar, Bandırma 
marka salamların sağlıksız olduğu yönündeki tespit 
davasında neticesinde Mahkeme, söz konusu ürünlerde 
sorun olduğunu tespit etmiştir. Ayrıca Mahkemeye 
yapılan tespit ve toplatma davası neticesinde ‘Calgon’ 
marka temizlik ürünün eksim dolum yapması nedeniyle 
mahkeme tarafından üretiminin durdurulması ve 
toplatılmasına karar verilmiştir.

GDO Rüşveti
Bir ABD’li tohum şirketi Delta & Pine Land’in (DPL) 
iştiraki Türk Deltapine Ltd. Şti. yetkilileri 2001-2007 
yılları arasında bazı tarım Bakanlığı bürokratlarına GDO’lu 
pamuk ekimlerini görmezlikten gelmeleri karşılığında 
‘rüşvet’ verdiğinin ABD makamlarında belgelenmesi 
üzerine konu, Gıda Hareketi tarafından yargıya taşınmıştır. 
Yargılama devam etmektedir. 

Deccal Tabakta
Sağlık ve Gıda Güvenliği 
Hareketi lideri Kemal 
Özer’in GDO’yu siyasi, 
ekonomik, çevresel, 
toplumsal, dinî ve 
vicdanî açıdan ele 
alan ‘Deccal Tabakta’ 
adlı eseri, kısa süre 
büyük bir ilgi gördü 
ve 3. baskısını yaptı. 
Kirli oyunları deşifre 
eden bu eser, nasıl 
insan kalınabileceğini 
anlatıyor. Kemal Özer’in 

yeni sarsıcı kitapları çok yakında!
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Belirli güç odaklarının kontrolündeki BM ve ona bağlı 
çalışan Dünya Tarım Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya 
Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü verilerine güvenmek, 
oldukça zordur. Bu örgütlerin verilerinin nasıl çarpıtıldığı 
çok sayıda kaynakta örnek ve delilleriyle ortaya 
konulmaktadır. Her türlü manipülasyonu yapabilen bu 
örgütlerin açıklamalarına göre halen 1 milyar 20 milyon 
kişi gıdasız kaldı.

Tarihte ilk kez Afrika’daki aşırı kilolu insanların sayısı 
yetersiz beslenenlerinkinden fazla hale geldi. Yiyecek 
neredeyse bulamadığı için ölen insanlar dönemi kapandı 
ve yılda 150 milyon insan çok yemek, 50 milyon kişi ise 
tütün ürünü kullanmak yüzünden hayatını kaybediyor. 
Bugün bir insan ortalama yüzyıl önce yaşan bir kişinin 
tam 8 katını tüketiyor. Bütün bunlara rağmen insanlığı 
bekleyen en önemli sorun, yine de ‘gıda sorunu’. Sorun 
bu kez gıda bulamamak değil, aşırı gıda tüketmek. 
Fakat sorun, sadece aşırı tüketmekle de sınırlı da değil. 

Yediğimiz gıdaların gereksiz ve sağlıksız petro-kimya 
menşeli katkılardan oluşması ve özellikle de Müslüman 
kimseler açısında haram veya şüpheli içerikle taşıyor 
olması en temel sorunlardan biridir.

Her beş kişiden birinin açlığa mahkûm olduğu izlenimi 
verilerek GDO’nun meşrulaştırılması ve GDO’lu ürün 
ekimini açlığa çözüm olacağı iddialarını güçlendirmek 
için kullanılmaktadır. Bugün dünyada her yıl açlık sınırının 
altında yaşayanların bütününü birkaç yıl doyuracak 
miktarda üretim fazlası vardır. Mesela dünyanın 
168.397.000 ton buğday, 89.911.000 ton pirinç fazlası 
varken, açlıktan söz edilmesi göstermektedir ki sorun; 
GDO için zorunluluk olarak gösterilen eksik üretim 
değil adil paylaşım sorunudur. Dünya gıda üretimin 
en az yüzde 30’u çöpe atılmaktadır. Sadece ABD ve 
İngiltere’nin israfı 1 milyar insanı doyuracak ölçektedir. 
Dünya, değil 7 milyarı 70 milyarı da çok rahat besler; 
yeter ki tamahtan ve israftan kaçınmasını becerebilelim. 

Açlık rakamları neyin kılıfı?

“MADDETEN TEMİZ MÂNEN SAKINCASIZ”


