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Bilimin þiddetinden uzak durmamýz gerek.

Dr. Vandana Shiva
Çev. Pelin DoðanBilim ve teknolojinin hayatlarýmýzý iyileþtirmek için olduðu varsayýlýr. Böyle olduðu halde, bilgi birikiminin üre
tüketiminin baskýn gelenekleri ve teknolojik geliþmeler, insana ve diðer türlere karþý þiddetin ana kaynaðý haline gelmeye
baþlamýþtýr.Þiddet, bilgilerin organize edildiði metaforlarýn (benzetmelerin) içine yerleþmiþtir. Genetik mühendisliði araçlarý &ldq
silahlarý&rdquo;dýr. Bitkiler ve böcekler &lsquo;Roundup&rsquo;, &lsquo;Avenge&rsquo;, Squadron&rsquo; ve
&lsquo;Prowl&rsquo; tarafýndan imha edilecek düþmanlardýr*. Þap hastalýðý gibi geçici enfeksiyonlar bile &ldquo;korkunç
musibet&rdquo;, &ldquo;canavar&rdquo;, &ldquo;seri katil&rdquo; hatta &ldquo;baþýboþ yýrtýcý&rdquo; olarak algýlanýyor.Bask
bilgi sistemlerimiz içindeki þiddet, baðýmsýz ve canlý olan her þeye duyulan korkudan ortaya çýkar. Doða ve insan üzerine düþün
biçimlerinin olasý sonuçlarýnýn bilinçsizliðinden ortaya çýkar. Ve alternatiflerin &ndash; alternatif bilme biçimlerinin ve diðer bilgi
sahiplerinin- göz ardý edilmesiyle güçlenir.
Özerk olmanýn özgürlüðünden, kontrol ve idarenin ötesinde kendi kendini organize eden sistemlerden doðan korku, ve alternatifl
farkýnda olmayýþ, Ýngiltere&rsquo;nin çiftlik hayvanlarýna açtýðý savaþý teþvik etmiþtir, ki bu savaþta 3 milyondan fazla hayvan
olmayan ve iyileþtirilebilir olan enfeksiyonu kýrsal alandan temizlemek için geniþ çaplý bir askeri operasyonla þehir dýþýnda vuru
ve/veya itlaf edildi. Memleketim olan Garhwal&rsquo;ýn dað köylerinde þap hastalýðýna (fmd) &ldquo;khurpaka&rdquo; denir.
Ormanlarýmýz ve çiftliklerimizdeki bitki çeþitliliði sayesinde -Bhojpatra bitkisinin kabuðundan elde edilen macun, karabuðday kök
macunu ve þeftalinin taze yapraklarýyla- tedavi edilir.Hastalýk ve enfeksiyonlar insan, bitki ve hayvan yaþamýnýn bir parçasýdýr.
Hastalýða tolerans göstermemek hayata tolerans göstermemeyi doðurur. Bu da milyonlarca çiftlik hayvanýnýn sanrýsal bir
hastalýksýz dünya arayýþý içinde ölümüne sebep olabilir.Hala daha, teknoloji ve ticaret sistemlerimiz hastalýklarý yaratýyor ve ya
Küreselleþme, þap hastalýðýnýn hýzla ve geniþ alanlara yayýlmasýnýn sebeplerinden biri olarak belirlendi. Ayrýca, sýðýr yemi h
üzere hastalýklý ve enfekte ineklerin kullanýlmasýndaki süper yaratýcý fikir, deli dana hastalýðýnýn da kökeni olarak belirlendi. Ý
otçuldur, etçil deðil. Onlarý etle beslemek þiddettir. Onlarý &ldquo;bilimsel yem&rdquo; adý altýnda hastalýklý etlerle beslemek ik
þiddettir ki bu þiddet besin zincirinde zincirleme bir reaksiyonun tetikleyicisi olmuþ ve insanlarý da etkilemiþtir.
&ldquo;Ýyileþtirilmiþ yem&rdquo; ve &ldquo;iyileþtirilmiþ tohum&rdquo; söylenene göre teknolojik mucizelerdir. Melez tohumlar d
yüksek kâr vaadiyle birlikte gelen &ldquo;büyük teknolojik buluþlar&rdquo;dýr. Ama saklanamazlar ve zararlýlara karþý
korunmasýzdýrlar. Melez tohumlarýn küreselleþme nedeniyle Hindistan&rsquo;ý doldurmasýyla beraber, çiftçiler tarým ilacý ve to
edinebilmek için borç almak zorunda kalmýþtýr. Melez mahsulü sulamak için derin kuyular kazmak zorunda kalmýþlardýr. Melez
pamuk tohumlarý Hindistan&rsquo;a girdiðinden beri tarým ilacý kullanýmý %2000 arttý. Bir iki yýl içinde, çiftçiler borca battý ve o
borç bataðýna sürükleyen tarým ilaçlarýný içerek intihar etmeye baþladýlar. Teknolojik bir mucize, bir insanlýk felaketine yol açtý
tahmine göre Hindistan&rsquo;da 200.000 çiftçi intihar etti. Nasýl olduysa bu insanlýk felaketi müþterek bir fýrsata dönüþtü. Küçü
kadar hýzlý yok oldularsa, kimyasallara, genetik mühendisliðine ve makineleþmeye baðýmlýlýk da o kadar arttý.Bir ekolojik tahrib
tarým üzerinde kolektif bir kontrol fýrsatý haline nasýl geldiði, Kanadalý bir çiftçi olan Percy Schmeiser örneðinde açýkça görüleb
50 yýldýr koruduðu ve sakladýðý tohumlardan kanola** üretiyordu. 1997&rsquo;de Monsanto&rsquo;nun &lsquo;Roundup Ready
Canola&rsquo;sý***-Roundup Hazýr Kanola isimli tohumu- bölgeye geldi. Percy&rsquo;nin kanola üretimine bulaþtý. Monsanto,
Percy&rsquo;nin arazilerinden gizlice kanola örnekleri toplamak için Robinson Investigation (Robinson Soruþturma
bürosu)&rsquo;ý tuttu. Toplanan örneklere göre de, Monsanto Percy&rsquo;ye genlerini çalmaktan dava açtý.29 Mart
2001&rsquo;de Hâkim Andrew Mackay genlerin Percy&rsquo;nin arazisine nasýl geldiðinin önemi olmadýðýna karar verdi: Percy
Monsanto&rsquo;nun 1.313.830 numaralý patentini ihlal etmiþti. Genetik kirlenme vasýtasýyla Percy&rsquo;nin arazilerine
gelen polen ve tohumlar, Percy&rsquo;nin çalma teþebbüsü olarak kabul edildi. Böylece Percy&rsquo;nin mülkiyet hakký
korunmazken Monsanto&rsquo;nun tohum ve genlerle ilgili fikri mülkiyet hakký &ldquo;kutsal&rdquo; sayýldý.
Çevresel kanun ve düzenlemelerde, &ldquo;Polluter Pays Principle&rdquo; (Kirleten Öder Prensibi-PPP) kuralý vardýr. Ancak,
Mackay&rsquo;in Percy&rsquo;ye karþý Monsanto davasýndaki kararýna göre, mahkeme kirletene para ödenmesi gerektiði
sonucuna vardý. Kirliliði yayma böylece genetik endüstrisinin ürünler ve çiftliklerin mülkiyet ve kontrolünü devralmada en son sila
haline geldi.&ldquo;Precautionary Principle&rdquo; (ihtiyatlýlýk ilkesi), ekolojik güvenliðin kalbinde yer alýr. Bu tedbire göre eðer
emniyetin kanýtý yoksa biz dikkatliden de dikkatli davranýp ona göre ekstra önlemler almalýyýz. Bu sebeple, tüketim gruplarý,
çevresel organizasyonlar ve çiftçi dernekleri, genetik mühendisliðinin ticarileþmesinin dondurulmasý çaðrýsý yapmaktadýr. Ýhtiya
ilkesi ayrýca alternatiflerin arayýþý ve desteklenmesi çaðrýsýný da yapar. Ama hala, genetik mühendisliði endüstrisi, daha güven
daya iyi alternatifler varken, test edilmemiþ ürünleri piyasaya sürmek için acele etmektedir.Yüzlerce A vitamini kaynaðý doðanýn
kendi biyolojik çeþitliliðinde mevcuttur, kadýn çiftçiler tarafýndan yüzyýllarca seçilmiþ ve iyileþtirilmiþtir. Dhania (kiþniþ tohumu), b
fenugreek (çemen), drumstick (yaban turpu), amaranth (horozibiði), mango, papaya, balkabaðý vitamin bakýmýndan zengin
bitkilerin bazýlarýdýr. Ancak bu bitkiler, &ldquo;altýn pirinç&rdquo;i A vitamini yetersizliðinin çözümü olarak projelendirenler tarafý
görülmüyor. Eðer &ldquo;altýn pirinç&rdquo; e ve bilim adamlarýna harcanan para, meyve ve sebzelerin serbest döllenmiþ
tohumlarýnýn daðýtýmý için çiftçilere harcansaydý, sadece a vitamini yetersizliðinden ve anemiden kurtulmuþ olmazdýk, ayný za
biyolojik çeþitlilik erozyonunu ve beraberinde getirdiði kuraklýk, çölleþme, zararlýlar ve hastalýklar gibi ekolojik problemleri de
tersine çevirmiþ olurduk.Syugenta ve Monsanto, pirinç genomlarýnýn haritasýný çýkarmada ve patentini almada acele ediyorlar.
Eðer baþarabilseler, bin yýllardýr Asya&rsquo;nýn çiftçileri tarafýndan ortaklaþa yetiþtirilmiþ ve geliþtirilmiþ 200.000 pirinç çeþidin
pirinci ve genlerini satýn alýrlardý. Onlara göre pirinç buluþlarý biyolojik çeþitliliðin ve yaþam formlarýnýn bütünlüðüne karþý þidd
dünya ülkelerinin bilgi birikimine karþý uygulanan bir þiddettir.Bu çýkarýmlar, þiddetten kaçýnma, ahimsa**** , zarar vermemenin
kalbinde yatar. Bilim ve teknolojide ahimsa, hayatlarýn baþkalýðýný koruma ve ona saygý duymayý gerektirir; farklý bilgi
sistemlerinin &ndash;yine kendi terimleriyle- tanýnmasý, anlaþýlmaya çalýþýlmasý ve onlara saygý duyulmasýný içerir.
Biyolojik çeþitliliðe duyulan saygý, dünyada yaþamýn sürdürülebilirliðini saðlayan üretim sistemlerinde bir deðiþiklik ve tedbir gere
onu bastýrmaya çalýþmaz- toprak organizmalarýnýn, su sitemlerinin, bitki ve hayvan çeþitliliðinin varlýðýný- Þiddetsiz tarým arýla
kelebeklere, toprak solucanlarýna zarar vermez. Ayrýca, su ve enerji harcayan, pahalý ve zararlý kimyasallara ihtiyaç duyan,
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yaþamýn bereketini mahveden endüstriyel mono-kültürlerin üretkenliklerini yanlýþ beyanda bulunarak anlatmaz. Bilgiye yönelik þ
genetik mühendisliðinin yalancý verimliliðinin içine iþlenmiþtir. Olumsuz ekonomi, büyüme adý altýnda; kýtlýk kültürü bereket adý
korumaya alýnmýþtýr. Bir tahrip sistemi de yaratýcýlýk adý altýnda korunmaktadýr.Baþka bir þiddet de çitçileri suçlamaya yönelik
polis-devletlerine dönüþtüren tekellerce haklar üzerinden dayatýlýyor. Tohumlarýn korumasýný ve paylaþýmýný kutlayan-teþvik e
tarýmda þefkat ve itina etme hareketine ihtiyacýmýz var. Ýþte bu yüzden, Ekim 2001 itibariyle Ýngiltere&rsquo;deki Schumaer
College&rsquo;le birlikte Dünya Vatandaþý için Eðitim derslerine baþlayacaðýmýz Bija Vidyapeeth&rsquo;e (Tohum Okulu)
baþladým.çev. notlarý:* Roundup &ndash; toplamak, Avenge &ndash; intikam, Squadron &ndash; bölük, Prowl &ndash; sinsice
dolaþmak. Bu dört isim aslýnda dünya üzerinde tarým ilaçlarý ve kimyasallar üreten þirketlerin veya bu kimyasal ürünlerin
isimleridir.**Kanola (Brassica napus), kolzanýn ýslahý sonucu elde edilmiþ, erüsik asit ve glukosinolat ihtiva etmeyen bir çeþit
bitki türüdür. Bu çeþit ilk önce Kanada&rsquo;da geliþtirilmesinden dolayý ona Ýngilizce &ldquo;Canadian Oil Low Acid&rdquo; (d
asitli Kanada yaðý) sözcüklerinden türeme, &ldquo;canola&rdquo; adý verilmiþtir. (http://tr.wikipedia.org/wiki/Kanola)***Bu
&lsquo;Roundup Ready Canola&rsquo; daha önce bahsedilen &lsquo;Round up&rsquo; la aynýdýr. Monsanto adli Amerikalý
þirkete aittir.
**** Ahimsa - doðu dinlerinin ideali, þiddetsizlik. kiþinin kendini, diðerlerine gereksiz zarar vermekten sakýndýrmasý , ayný
zamanda kendi varlýðýný saflaþtýrma çabasý. (http://sozluk.sourtimes.org/show.asp?t=ahimsa)(Vandana Shiva bir fizikçi ve
&ldquo;Monoculture of the Mind&rdquo; (Zihnin Mono-kültürü) adlý kitabýn yazarý) 6 Haziran 2008 |yeþilgazete
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