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ÖZET
Teknolojinin gelişmesiyle, gıda üretimi bambaşka bir boyut kazanmış ve beslenme ihtiyacı endüstriyel ve kapitalist bir yapıya bürünmüştür. “İhtiyacı kadar üretmek” anlayışından,
“Satmak için üretmek” anlayışına geçilmesinin ardından beslenme hakkının niteliği de değişmiştir. Yapılan bu fazla ve ucuz gıda üretiminin tüketilmesini sağlamak için, üreticiler tarafından gıda tüketiminde lezzeti ve hazzı ön plana çıkaran reklamlar yapılmıştır. Böylece insanlar yaşamak için beslenmeyi bırakıp, haz için tüketmeye başlamışlardır. Bu dönüşüme
önayak olan gıda endüstrisi, zamanla ürünün tadını, kokusunu, görüntüsünü ve ömrünü daha
verimli bir hale getirmek amacıyla e katkı kodu adı altında birçok katkı maddesi üretmiş ve bu
katkı maddelerini gıda ürünlerine karıştırmışlardır. Son dönemde ise ekonomi teorisyenlerince
artan insan nüfusu karşısında besin maddelerinin yeterli gelmeyeceği endişeleri baş göstermiş
olup bilim adamları tarafından yapılan teknolojik gelişmelerle bu probleme çözümler bulunmaya çalışılmaktadır. Ancak gelinen noktada insanın maddi ve manevi bütünlüğünü tehdit
eden bir durumun ortaya çıkması üzerine öncelikle gıdaların kalitesini ve sağlığa uygunluğunu denetleyen örgütler; ardından “koşer, vegan, helal” gibi manevi unsurları koruma amaçlı
örgütler ortaya çıkmışlardır. Ek olarak tarıma dayalı toplumlardan edinilen ucuz hammaddelerin ve işgücünün kullanılmasını inceleyen bazı örgütler de işçi haklarına saygılı/kölelik karşıtı
olma yönünde adil ticareti gözeten sosyal bir araştırma ve sertifikalama sistemi oluşturmaya
başlamışlardır. Çalışmamıza gıdanın endüstriyel tarihi, insanlığı gıda güvenliği konusunda
kaygılandıran sebepler ile beslenme hakkının hukuktaki yeri incelenerek başlanacak; ardından
örgütlerin oluşma süreci incelenerek gıda güvenliği konulu örgütlerin oluşumu işlenecektir.

GİRİŞ
Tüm canlılarda olduğu gibi insanoğlunun hayatını sürdürebilmesinde beslenme birincil
koşul olarak kabul edilmektedir. Beslenmeden kastedilen, elbette ki gıda olarak kabul edilmiş
ve bir yandan beslenme ihtiyacını karşılarken diğer yandan da sağlığa zararı dokunmayacak
ürünlerdir. Ek olarak tarım ve hayvancılık faaliyetleri, özellikle de tarım, bir toplumun gelişmesi ve devletlerin büyüme sürecini başlatan unsur olarak kabul görülmüştür. Adem Doğan’ın da belirttiği gibi, “tarımın ekonomik gelişme sürecine katkıları dört başlık altında to-

parlanabilir: ürün katkısı, pazar katkısı, üretim faktörü katkısı ve döviz katkısı.”1Zira beslenme ihtiyacını kendi kendine yetecek ve dış unsurlara bağımlı kalmayacak düzeyde temin eden
bir toplumda ekonominin gelişmesiyle sanayileşme, ihracat ve teknolojik gelişmeler de hız
kazanacaktır. Böylelikle gıda sektöründen kar elde etme amacı; üreticileri, hammaddeyi ve iş
gücünü ucuzlatmak, ürünün raf ömrünü uzatmak davranışlarına yönlendirmiştir.
Gıda güvenliği kavramı; üzerinde kitap yazılacak kadar geniş olmakla, uluslararası arenada gıdaya ulaşamama ve yetersiz beslenme (insecure food and malnutrition) kavramlarını
açıklamak için de kullanılmış olsa2 da, makalemizde gıdaların ve tüketim malzemelerinin
özellikle üretim sürecinin, temel hammaddelerinin ve katkı maddelerinin insanın maddi ve
manevi bütünlüğüne zararlarını denetleyip sertifikalandıran ve bu sahada faaliyet gösteren
uluslararası örgütlerin meydana gelmesi incelenecektir.
Buharlı makinelerin icadının ardından sanayi devriminin gelmesiyle gıda ve benzeri tüketim malzemeleri ucuzlamış, koruyucu katkı maddelerinin icat edilmesi ile farklı coğrafyalara ulaşımı kolaylaşmış ve sağlık sektörü de gelişmiş; böylece ortalama insan ömrünün uzaması ile dünya üzerindeki insan popülasyonunun giderek artması sebebiyle zamanla dünya üzerindeki kaynakların insan nüfusuna yetmeyeceği endişeleri baş göstermiştir. Nitekim
Tübitak’ın Vizyon 2023 Bilim Ve Teknoloji Öngörüsü Raporunda belirttiği üzere, “dünyada
tarımsal üretimdeki gelişmelerle az kaynaktan çok gıda üretiminin baş göstermesi, Malthus’un
nüfusun geometrik, üretimin ise aritmetik artış göstereceğine ve 20. yüzyılda insanların aç
kalacağına ilişkin teorisini ve tahminlerini boşa çıkarmıştır. Ancak, günümüzde özellikle gelişmekte olan ülkelerde 821 milyon insanın yetersiz beslendiği bilinmektedir.3 Nüfustaki artış,
‘gıda güvenliğini’ dünyanın yakın gelecekteki en önemli sorunu olarak karşımıza çıkarmıştır.”4 Kitlesel nüfus planlamaları, geçmişte yeterli kaynaklar nedeniyle buna gerek olmayacağı
düşüncesiyle ütopik teoriler olarak görülürken artık günümüzün gerçekleri haline gelmiştir.
Buna göre dünya nüfusunun kontrolsüz artışını engellemek ve bunun önüne geçmek amacıyla
özellikle gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde aile planlaması kampanyaları başlatılmıştır.
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güvenliği kavramı, gıda güvenliğinden az gıda güvenliğine doğru sıralanarak şu şekilde tanımlanmıştır: Gıda
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Kitlesel nüfus planlaması çalışmalarına eş zamanlı şekilde, bilim insanları tarafından sınırlı
kaynaktan sınırsız verimli gıda üretmeyi amaçlayan teknolojik ve bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Bu doğrultuda üretilen “mübadil gıdaların”5 zararlarının olup olmadığı veya insanların hassasiyetlerine ne kadar uygun olduğu sorunsalı, gerek anlık tüketim taleplerini karşılamak amacıyla, gerekse de bu sektörden büyük kazanç elde etme emelleri uğrunda gözardı
edilmektedir. Hülasa, gıda üretiminin tarihi seyrinde birinci köşe taşını sanayi devrimi ile endüstriyel çağa geçiş; ikinci köşe taşını ise Deoksiribo Nükleik Asit (DNA) sarmalının keşfiyle
üzerinde değişiklikler yapılmaya başlanması oluşturmaktadır.

A- DÜNYA TARİHİNDE GIDA ÜRETİMİ
1- ENDÜSTRİYEL SİSTEM ÖNCESİ GIDA ÜRETİMİ
İnsanoğlunun hayatta kalması için elzem bir etken olan beslenme ihtiyacı olduğu müddetçe gıda üretimi de var olmuştur. Bu sebeple gıda üretiminin insanlığın yeryüzündeki tarihiyle eşdeğer olduğunu söylemek, yanlış olmayacaktır.
Sanayi devriminin beraberinde getireceği modern endüstriyel makinelerden önce insanların günümüzde “ilkel tarım” şeklinde tanımlanan, kara saban ve hayvanlar vasıtasıyla tarım
faaliyetini yürütmüş; hayvancılık faaliyetlerini de açık meralarda sürüler ile işletmiştir. Ekinlerin yetişmesinde ve canlılığın sürdürülmesinde suya ihtiyaç duyulduğu için de en eski tarım
ve şehir medeniyetlerinin kaynaklarına özellikle verimli toprakların bulunduğu akarsuların
etrafında rastlanılmıştır. Bu dönemlerde aç kalmamak, ufak çaplı ticaretini yaparak gelir elde
etmek ve sadece eken kişinin tüketip ihtiyacını temin etmesi için tarım ve hayvancılık faaliyetleri yapılmıştır. Orta çağa gelindiğinde su değirmenleri ile sular tarlalara taşınmaya başlanmış ve tarımda kuraklığın önüne geçilmiş, tarlalara her sene dönüşümlü olarak farklı ürünler ekilmek suretiyle tarlaların nadasa bırakılmalarının önüne geçilmiş; kavimler göçü sonrasında artan nüfus miktarına cevap verebilmek amacıyla orman ve bataklıklarda ilk kez tarım
arazileri oluşturulmaya başlanmıştır. Yine bu dönemde gıda üretiminde kullanılan hayvanların
verimli olan ırkları, diğer hayvan türlerinin arasından seçilmiştir.6

5

6

Terim Kur’an-ı Kerim, Bakara Suresi, 211. Ayette “İsrâiloğulları’na sor: Onlara nice apaçık âyet verdik! Kim
Allah’ın nimetini kendisine geldikten sonra değiştirirse bilsin ki Allah cezalandırmada çok şiddetlidir.” Ayetteki “başkasının yerine getirilmiş-yübeddil” kelimesinden türetilmiştir. Kavram için literatürde henüz yeni
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Hâkim olan gıda üretimi ve ticareti anlayışına baktığımızda, özellikle ortaçağda teknoloji ve üretim açısından ileride olan Müslümanların aynı zamanda ticaret faaliyetlerinin manevi altyapısında gelecek endişesi taşımaksızın bir kanaat geliştirdiğini; Ahilik ile uygulanan
kar elde etmekten ziyade; hizmet etme, ihtiyaca göre üretme, el emeği ile en güzelini üretme
ilkelerinin, ürünlerin kalite ve verimini oldukça arttıran bir etken olduğunu; coğrafi keşifler ve
peşi sıra gelen sanayi devrimiyle gelişen ülkelerde ise bir ürünü en kolay yoldan üretim ve
pazarlama aşamalarını kat edip kazanç elde etme anlayışını görüyoruz.7
2- ENDÜSTRİYEL ÇAĞDA GIDA ÜRETİMİ
Coğrafi keşiflerin ve buharlı makinelerin icadının ardından farklı kıtalardan gerek ürünü
işlemeye yarayan yakıtın gerekse bol miktarda hammaddenin farklı medeniyetlerden Avrupa’ya taşınması, gıda üretiminde yepyeni bir devrin başlamasına neden olmuştur.
1840'ta Alman kimyacı Justus von Liebig ile farklı minerallerdeki toprak ve gübre
türlerinin tarımdaki verimi arttırdığının anlaşılmasının ardından İngiltere'nin önde gelen tarım
bilimcileri John Lawes ve Henry Gilbert, fosfat bakımından zengin kayaları sülfürik asit ile
tepkimeye sokarak ilk kez yapay gübre elde etmiş olup tarımda verimlilik çalışmalarından destek alan tarım faaliyetleriyle büyük bir verim elde edildiğini ortaya koymuşlardır.8 Nitekim bunlara ek olarak Avrupa’da kol gücü yerine buharlı makinelerle tek partide çoklu üretim devri
başladığında öncelikle temel beslenme ihtiyacı karşılanmış; ardından da beslenme ve iç pazar
ihtiyacından artan üretim fazlası gıda maddeleri diğer ülkelere ihraç edilmeye başlanmıştır.
Bunun sonucu olarak fazla ürünlerin satılabileceği pazar ihtiyacı ortaya çıkmış; pazar
olabilecek ülkelerde bu ürünlere rağbet ve talep oluşturulabilmesi için de reklamcılık sektörü
doğmuştur. Reklamcılık sektörü, medya organlarının gelişmesi ve yeni medya alanlarının
ortaya çıktığı dönem olan ikinci dünya savaşından sonra büyük bir patlama yaşamıştır. Başlarda tüketim kavramı, üretimin doğal bir sonucudur, şeklinde açıklanmış ancak zamanla içinde psikoloji, biyoloji, sosyoloji, kültür ve ideolojiyi de barındıran ve satış cirosunu arttırmak
amaçlı yapılan araştırmaların amacı haline gelmiştir. Temel ihtiyaç maddelerini tanıtırken
iddialı ifadeler kullanan pazarlamacılık sektörü, satılacak ürün çeşitliliği arttıkça bu ürünlere
7

8
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ihtiyaç uydurarak değişime ayak uydurmuştur. Bu anlamda alıcılara ürün veya hizmeti olmazsa olmaz, temel ihtiyaç şeklinde anlatarak muhtaçlık kaygısı oluşturma vasıtasını kullanan
reklamcılık anlayışı, ürün ya da hizmetle ilgili imajlar sunmaya başlamış; kendine has özellikleri olan ve böylece karakteri olan ürünler pazarlamaya başlamışlardır. Buna örnek olarak
marka logolarının gıda endüstrisinde kullanıldığında marka adı yazmasa dahi insanların o
ürünün üreticisini tanıyabilmesini ve bunun bir itibar ve üstünlük göstergesi olarak kullanılmasını gösterebiliriz. Mesela bugün, Tadelle markasının kırmızı renkli çikolatalarında başlatılan bir reklamda, marka ismi yerine “düşün, gez, affet” ve benzeri mottoların yazıldığını ancak herkesin artık markanın logosu haline gelen kırmızı ambalajı gördüğünde bunun Tadelle
olduğunu rahatlıkla anladığını söyleyebiliriz. Ardından toplum yapısının değişerek bireylerin
yalnızlaşmaya başladığı 1950’li yıllarda kişilerin duygularının, yaptıkları alışveriş üzerindeki
etkisi keşfedilmiş; ürün yerine duyguları pazarlayan, zamanla insanın bir ürünü tükettiğinde
mutluluğa ulaşacağı, yalnızlıktan kurtulacağı, eğleneceği, unutulmaz deneyim yaşayacağı
vaatlerini kullanan reklamlar yapılmaya başlanmıştır. Ailesinden uzak yaşayan kişilere “anne
eli değmiş gibi kurabiyeler” satan, süt reklamında kişilere memleketinin köy havasını hissettiren reklamlar yükselişe geçmiştir. Bu tip reklamlara örnek olarak, Coca Cola’nın 1950 yılında
“misafirlerinize yapabileceğiniz en sıcak karşılama ve misafirperverlik olacak hafif içecek”
reklamını örnek gösterebiliriz.9 Bir sonraki aşamada da kullanılan ürün ile yeni bir hayat tarzına geçiş yapılacağı, en basit bir çikolatanın bile tüketildiğinde kişiye saygınlık sağlayacak,
kişiyi önemsenecek bir insan haline getireceği iddiaları yer almıştır. Bu noktadan sonra gıda
artık insanın hayatını idame ettirebilmesi için elzem bir ihtiyaç olmasından ziyade kişinin
anlık hazlarına cevap veren, tüketim odaklı, sanayi çıkışlı mamul maddesi halini almıştır. 10
Sömürge devletlerden Avrupa’ya hammadde ve yakıtın taşınması, Avrupa’dan da diğer
ülkelere mamul ürünlerin dağıtılması yolunda gıda maddelerini saklama ve soğutma yöntemleri geliştirilmiştir. Özellikle denizaşırı kıtalara dahi pazarlanan endüstriyel ürünlerin bozulmaması, renk-tat-kokusunun (aromasının/vaat edilen hazzın) korunması, renklendirilerek daha
albenili hale getirilmesi amacıyla ilk defa katkı maddeleri keşfedilmiştir. Katkı maddeleri,
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gıdanın temel hammaddesinden ayrı olarak tek başına tüketilmeyen ancak gıda içerisine yukarıda saydığımız amaçları sağlamak için katılan maddeleri ifade eder.11
Üretim, paketleme, imalat ve gıdanın hazırlık süreci, besinin kalitesini derinden etkiler.
Katkı maddeleri hakkındaki kapsamlı literatür; tarımsal uygulamaları (iklim, jeokimya, hayvancılık, hasat sonrası tedavileri/ilaçlamaları), işleme yöntemleri (dondurma, konserve, kurutma, ekstrüzyon) ve yiyecek hazırlamadaki aşamaları (bekletme, kesme, pişirme) kapsamaktadır.12 Bununla birlikte, dünya piyasasında çok çeşitli katkı maddeleri hakkında çok az
bilgi verilmektedir. 13
İleride ayrıntılı bir şekilde ele alınacak olmakla, E katkı kodlarının tarih sahnesine çıkışının uluslararası gıda güvenliği örgütleriyle doğrudan bir ilişkisi vardır. Esasen katkı maddeleri 20. yüzyılda gıdanın üretiminde, işlenmesinde ve tüketime hazır hale getirilmesinde organik veya inorganik maddelerin yoğun ve kontrolsüz bir şekilde kullanılmaya başlanmasının
ardından, gerek insanlarda gerekse de doğal yaşamda birçok hastalık meydana gelmiş; çevre
kirliliği ve sağlığa zararlı ilaçlamalar sebebiyle yeni hastalıklar tanımlanmaya başlamıştır.
Buna örnek olarak bir zamanların en popüler tarım ilacı olan ancak ülkemizde 1987 yılında
yasaklanan ancak halen el altından kullanılmaya devam eden DDT14, verilebilir. Zamanla
vücutta biriktiği ve kalıcı hasarlara neden olduğu ortaya çıkan DDT’nin, biyolojik birikim
yoluyla bitkilerden hayvanlara ve insana, anne sütünden çocuğa geçen güçlü bir zehir olduğu
11

12

13

14

“Katkı maddeleri, satışı teşvik etmek, pazarlamayı kolaylaştırmak maksadı ile ilave edilen kimyasal maddelerdir. Normal şartlarda tek başına gıda olarak tüketilmeyen veya gıda ham veya yardımcı maddesi olarak
kullanılmayan, tek başına besleyici değeri olan veya olmayan, seçilen teknoloji gereği kullanılan işlem veya
imalat sırasında kalıntı veya türevleri mamul maddede bulunabilen, gıdanın üretilmesi, tasnifi, hazırlanması,
işlenmesi, ambalajlanması, taşınması, depolanması sırasında gıda maddesinin tat, koku, görünüş, yapı ve diğer niteliklerini korumak, düzeltmek veya istenmeyen değişikliklere engel olmak ve gıdanın biyolojik değerini
düzeltmek amacıyla kullanılmasına izin verilen maddelerdir.” Hüseyin Kami BÜYÜKÖZER, Yeniden Gıda
Raporu, Çevik Matbaacılık, İstanbul 2014, s. 72.
Food Composition Data Productıon, Management And Use By H. Greenfield University Of New South
Wales, Sydney, Australia And D.A.T. Southgate Formerly Of The Agricultural And Food Research Council
Institute Of Food Research, Norwich, United Kingdom, s. 9
“Kısaca E Kodları Listesi:
E100–E199 – Renklendiriciler
E200–E299 – Koruyucular
E300–E399 – Antioksidanlar, Asit düzenleyiciler
E400–E499 – Hacim artırıcılar, Stabilizatör, Emülsifiye ediciler
E500–E599 – Asit düzenleyiciler, topaklanma önleyiciler
E600–E699 – Lezzet artırıcılar
E700–E799 – Antibiyotikler
E900–E999 – Parlatıcılar, Gazlar, Tatlandırıcılar
E1000–E1599 – Diğer Katkılar” Gıdaların üzerinde yazan E kodları ne anlama geliyor? -17 Şubat 2019,
https://indigodergisi.com/2019/02/gidalar-e-kodlari-katki-maddeleri/
Dikloro Difenil Trikloroethan. Özellikle Alzheimer hastalığını tetiklediğine dair bkz.:
https://www.bbc.com/turkce/haberler/2014/01/140128_ddt_bocek_ilaci_alzheimer
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ortaya çıkmıştır. Ancak DDT’nin ABD ve Avrupa’da yasaklanması için sekiz yıl, Türkiye’de
yasaklanması için ise 23 yıl geçmesi gerekmiştir.15 Tüm bu olumsuzluklara binaen gıda ve
ihtiyaç maddelerine temel malzemeler dışında katılan katkıları denetlemek, sınıflandırmak ve
test etmek amacıyla uluslar arası örgütlerin varlığına ihtiyaç duyulmuştur. Birleşmiş Milletler
Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından ortaklaşa yürütülen
uluslararası bir uzman bilim kurulu olan ve katkı maddeleri üzerinde çalışan Ortak Uzmanlar
Komitesi (JECFA)16, 1956 yılından bu yana her yıl düzenlediği toplantılarında, yeni katkı
kodlarını tanımlamaya ve sınıflandırmaya devam etmektedir.17
3- POST-ENDÜSTRİYEL DÖNEM
Yukarıda açıkladığımız üzere, dünya nüfusundaki artış sınırlı kaynakların artan nüfusa
yetmeyeceği kaygılarını ortaya çıkarmış; üstelik tarımda sürekli olarak daha çok gelir getiren
endüstriyel bitkilerin ekilmesi, iklim değişikliği ve çevre kirliliği nedenleriyle gıda çeşitleri de
azalmıştır. Nitekim Davos 2019’a damga vuran gündem konularından biri, son 50 yılda dünya
gıda çeşitliliğinin üçte ikisinin yok olması olmuştur.18 DNA molekülünün bugün kabul görmüş yapısının, 65 yıl önce James D. Watson ve Francis Crick tarafından 21 Şubat 1953'te
resmen keşfedilmesinin ardından doğan biyoteknoloji ile endişe verici kabul edilen bu duruma
karşılık, çözüm yolları araştırılmaya başlanmıştır.19
Bu yolda çiftçilik faaliyetleri ve besicilik ile üretilen etler yerine, hayvanlardan alınan
kök hücre laboratuvar ortamında çoğaltılmaya başlanarak laboratuvar kıyması elde edilmiştir.20 Bu şekilde üretilen laboratuvar etleri, özellikle veganlar ve vejeteryanlar arasında heyecana yol açmıştır zira üretiminde hiçbir hayvanın öldürülmesine gerek kalmamıştır. Ayrıca
çiftçilik ve besicilik endüstrisinin yol açtığı çevre kirliliğine de gerek duyulmamıştır. Günümüzde henüz çok yeni olmakla maliyeti yüksek olduğundan aktif bir şekilde market raflarına
yansımamış olsa da; gıdanın geleceğinde oldukça normalleşecek bir teknoloji olabileceğini
söyleyebiliriz. Laboratuvar kıymasının yanı sıra; gıdalarda kullanılan hayvanlar klonlanarak
et üretiminde artış sağlanmaya çalışılmış; hatta bu şekilde üretilen etler piyasaya sürülmeye

15
16
17

18

19
20

http://gidatopluluklari.org/?p=428 (10.05.2019)
The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives
Chemical risks and JECFA, http://www.fao.org/food/food-safety-quality/scientific-advice/jecfa/en/
(10.05.2019)
https://www.bloomberght.com/haberler/haber/2190349-davos-zirvesi-yarin-basliyor (24.05.2019),
Davos 2019 - Cüneyd Zapsu, https://www.youtube.com/watch?v=wYuV5xaWOnE (10.05.2019)
https://www.herkesebilimteknoloji.com/slider/kesfin-65-yil-donumunde-dnanin-hikayesi (10.05.2019)
https://www.sabah.com.tr/dunya/2012/02/21/laboratuvarda-et-uretildi
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başlanmıştır.21 Genetiği Değiştirilen Organizmalar (GDO) ile örneğin buğdayın saklama koşullarına uzun süre dayanabilmesi için akrep veya hamam böceği geni; domatesin soğuk hava
deposunda daha uzun süre kalabilmesi için köpek balığı veya somon balığı geni aktarılmıştır.
Gelinen noktada gerçek sütteki tüm mineral ve proteini barındıran sentetik süt, bir insanın bir
öğündeki tüm besin ihtiyacını karşıladığını iddia eden karışım olan soylent ve benzeri tüketim
malzemeleri de laboratuvar ortamında oluşturulmaya başlanmıştır.
Tüm bu teknolojik gelişmelere de ek olarak yeni gıda maddeleri arayışlarına girilmiştir.
Yüzyıllar boyunca insanoğlunun büyük çoğunluğunun gıda olarak tüketmediği böcekler, protein
kaynağı olmaları hasebiyle deyim yerindeyse yeniden keşfedilmiştir. Böceklerin, gerek başlıca
bir gıda hammaddesi olmakla22, gerekse de gıda katkı maddesi olarak da kullanıldığı görülmektedir. Örnek olarak “karmin(cochineal)” böceğinin gıda renklendiricisi olarak oldukça yaygın
bir şekilde kullanıldığı23, parlak şekerleme ve sakızların dış yüzeyindeki kaplama maddesi olan
şellağın “laccifer lacca” isimli böcekten elde edilmekte24 olduğu gıdalar gösterilebilir.

B. GIDA ÖRGÜTLENMELERİ
1.

GIDA GÜVENLİĞİ İDEOLOJİSİ

Yukarıdaki ilk bölümde gıda üretim teknolojisinin tarihsel süreçte seyrini kısa bir şekilde vermeye çalıştık. Tüm bu üretim ve pazarlama şekillerinin temellendirmesinin ve meşruiyetinin de artan nüfusun beslenme ihtiyacına cevap verebilmek iddiasına dayandığını belirttik.
Teknolojinin gelişmelerin, insanlık yararına ve insan yaşamının devamlılığını sağlama
yönündeki hareketleri, geleceğimiz açısından ümit verici olsa da, bu gelişmelerin neticelerinin
öngörülemiyor olması, GDO gibi uygulamalarda üretilen türün geri dönüşünün olmaması,
teknolojik gelişmelerin insanların manevi kaygılarını göz ardı ederek genişlemesi vakıalarının
karşılığında bu teknolojinin tüketiciler arasında kabul edilebilirliği tartışmaya açıktır.
Özellikle semavi dinlerin mensupları arasında domuz eti tüketmeyen ve dünya genelinde toplam 1.7 milyarlık nüfusa sahip Müslümanlara karşılık, domuzun oldukça verimli ve

21
22

23
24

https://www.haberturk.com/saglik/haber/1263254-klonlanmis-et-yemis-olabiliriz#
Çağlar GÖKIRMAKLI ve Mustafa BAYRAM, “Gıda İçin Gelecek Öngörüleri: Yıl 2050”, Akademik Gıda
Dergisi Yıl:2016, Sayı:3 s.356
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-43945235
http://www.gimdes.org/gida-ve-ilacta-parlatici-olarak-kullanilan-ve-kokeni-bir-bocek-olan-sellak-helalmidir.html
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endüstriyel açıdan ekonomik bir hayvan olması25; gıda ve ihtiyaç maddelerinin birçoğunda
hammadde veya katkı maddesi olarak yaygın bir şekilde kullanılmasına ve hatta hiçbir parçasının çöpe gitmeyecek kadar değerlendirilmesine sebep olmuştur.26 Aynı şekilde etil alkol
tüketmenin İslam Dini hükümlerinde yasaklanmış olmasına karşılık, gıdaya temas eden endüstriyel üretim makinelerinin alkol içeren temizlik maddeleriyle temizlenmesinden başlanarak aromaların yine etil alkolde çözündürülmesine kadar bu sistem büyük bir problem teşkil
etmektedir. Sorun sadece bunlarla sınırlı olmayıp kişilerin manevi bütünlüğünü ihlal eden
problemler listesi; İslami şartlara uygun kesilmesi gereken hayvanlar, dinen yenmesi yasak
olan canlılardan aktarılan genlerle yapılan GDO eşleştirmeleri, insan ve domuz kıllarından
üretilen ve bir hamur geliştirme ajanı olan l-sistein maddesinin ekmek ve hamur işlerinde
yaygın kullanımı şeklinde uzayıp gitmektedir.
Aynı şekilde yenmesi yasaklanan gıdaların olduğu dinlerden biri olan Yahudilikte de,
hayvanların etlerinin sinirli kısımlarının ayıklanması gerekmekle; dev endüstriyel sistemlerde
bunu denetleme ihtiyacı baş göstermiştir. Hinduizm dininin öğretilerinden veganlığı da bu
sıralamaya katabiliriz. Böylece gıda güvenliği endişelerinin birincil kaynağının kişilerin
inançları olduğunu söyleyebiliriz.
Bir diğer gıda güvenliği endişesi olan vejetaryenlikte; kapitalist üretim sisteminin hayvanlara verdiği zararlar ve ızdırapları protesto ederek et, balık ve kümes hayvanlarından elde
edilen gıdaları tüketmemek söz konusudur.27
E kodlu katkı maddelerinin, IECFA tarafından tanınıp sınıflandırıldığından ilk bölümümüzde bahsetmiştik. Buna göre sağlığa zararlı bir katkı maddesinin ürün içinde kaç grama
kadar kullanılacağı yine IECFA tarafından belirlenmektedir. Ancak bu belirleme, bilimsel
ölçütlere dayanmaksızın varsayımsal şekilde yapılmaktadır. Şöyle ki; bir katkı maddesinin
zararı ölçülürken, denek olarak kullanılan kobay hayvanının standart ömür sürelerinin
%85’inde bu maddeden veya gramajından etkilenmesi seviyesi, hayvanın kilogramı başına

25

26
27

“Domuz üretken bir hayvan. Cinslerine ve yaşına göre yılda bir, iki, bazen de üç kez ve her batında 15-20’ye
kadar varan yavru dünyaya getirebiliyor. Bir domuz yılda iki kez doğum yapsa, her batından 10 yavru yaşasa, 20 sene yaşayan bir domuzun 400 yavrusu oluyor. Ve dahası yeni doğmuş bir domuz 4-5 ayda 100 kiloya
kadar çıkabiliyor. Normal Şartlarda evcil bir domuzun yüzde 30’u yağ olarak ayrılabilmekte iken bu rakam
bazen yüzde 50’yi bulabiliyor. Yani 150 kg’lık bir domuzdan 75 kiloluk yağ elde edilebiliyor. Bu da dana ya
da koyuna göre tercih edilmesinde önemli bir etken. Beslenmesi kolay, cam dışında her şeyi -leş dahil- yiyebiliyor. Her domuz da ortalama 80-100 kiloya ulaştığı zaman kesiliyor. Kaba bir hesapla sadece bu çiftlikten
yılda yaklaşık 1 milyon kg. et çıkıyor.” Türkiye’de Domuz Eti Yemeyen Kalmış mıdır? (24.05.2019)
http://www.gimdes.org/turkiyede-domuz-eti-yemeyen-kalmis-midir.html
Ayrıntılı bilgi için bkz. Christien Meindertsma, 95049 Numaralı Domuz.
https://www.haytap.org/index.php/200810061468/vejetaryen-dunyasi/vejeteryan-olmak-icin-21sebep?catid=0 (24.05.2019)
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miligram olarak hesaplanır. Burada çıkan kilogram başına miligram rakamının %1’i, 80 kilogram ağırlığında bir insanın alabileceği günlük doz olarak kabul edilir.28 Bu sebeple insan sağlığı gibi elzem bir konuda yapılan bu varsayımsal hesaplama, tüketiciler arasında kurumun ve
işlenmiş gıdaların güvenilirliğinin sorgulanmasına sebep olmaktadır. Nitekim katkı maddelerinden zararlı olan bir kısmından ötürü meydana gelen alerjiler ve diğer hastalıklar, bireyleri
zamanla kaliteli ve sağlıklı gıda arayışına yönlendirmiştir.
Gıda güvenliğinde bir diğer ideoloji, özellikle 21. Yüzyılın başlarında gündeme gelmeye başlayan Adil Ticaret (Fair-Trade) konusudur. Buna göre özellikle sanayi devriminden
sonra sömürge devlet konumuna düşen devletlerde, yurtdışına hammadde çıkışı günümüzde
de aynı hızıyla devam etmekte olup, bu hammadde akışını sağlamak amacıyla hammadde
üretiminin yapıldığı yöre halkının zorla çalıştırılmasının engellenmesine; sigorta, tatil yapma,
sendikalaşma gibi haklarının korunmasına ihtiyaç duyulmuştur.
2. TOPLUMSAL ÖRGÜTLENMELER
Kitle ile hareket etmeyen birey, bir süre sonra kitlenin içinde erimeye mahkûm olacaktır. Endüstriyel gıda üretimi sistemlerinin yaygınlaşmaya başlamasının yakın tarihte olması
nedeniyle, endüstriyel katkı maddeleri karşıtı toplumsal hareketlerin de uzun bir geçmişinin
olmadığından bahsedebiliriz. Üretici firmaların ticari sır adı altında girdi malzemelerinin bir
kısmını veya tamamını paylaşmak istememesi29 ve ülkemizde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
tarafından yapılan teftişlerin 2011 yılına kadar ticari sır ve haksız rekabet kapsamında vatandaşa teşhir edilmiyor oluşu30, bilinçlenmenin sonradan başladığının göstergesidir. Gıda güvenliği konusunda tüketicilerin sağlık açısından gördüğü zararların da bir anda değil uzun
yılların ardından ortaya çıkması, zararlarının sonradan anlaşılması, bu durumun bir diğer nedenidir. Bu kategoride örnek olarak hijyenik olmayan üretim yerleriyle ilgili tüketiciler, satın
almama hareketiyle yaptırım uygulamışlardır.
Manevi kaygıların gıda güvenliği kapsamına girmesine, dünyada Hıristiyanlıktan sonra
en yaygın din olan İslam dinini örnek gösterebiliriz. Dünyada, dinler hakkında en ciddi ve
kapsamlı araştırmaları yapan kuruluş olarak kabul edilen ABD merkezli PEW Araştırma merkezinin yayınladığı raporlara göre İslam dini en hızla genişleyen din olarak kabul edilmektedir.31 Endüstriyel sistemde Müslüman tüketicilerin kaygılarını karşılamayan üreticilere karşı28
29
30
31

http://www.gidaraporu.com/katkimaddeleri-gercegi_g.htm (24.05.2019)
https://www.sabah.com.tr/dunya/2015/02/21/coca-colanin-buyuk-sirri-desifre-oldu
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/sagliga-zararli-gida-ureten-firmalar-teshir-edilecek-17185710
http://www.pewforum.org
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lık olarak, medya haberleri ile ve bireysel araştırmalarla başlayan, hem gayrimüslim eliyle
gelişen teknoloji karşısında kendi değerlerini savunma ihtiyacı hisseden hem de özellikle son
100 yıllık yakın tarihte mülteci ve gurbetçi konumuna düşen İslam dini mensuplarının gayrimüslim ülkelerde kendi kaygılarını karşılamak adına, güvenilir buldukları üreticileri ve bireysel araştırmalar neticesinde sakıncasız olduklarını düşündükleri katkı kodu listelerini edindiklerini ve paylaştıklarını görüyoruz.32 Zamanla aynı kaygıyı taşıyan insanların çoğalmasıyla
oluşturulan “Helal Gıda Sertifikaları” helal ürün pazarının öneminin artırmıştır.33 Öte yandan,
Malezya’da yürütülen bir araştırmaya göre Müslüman olmayan tüketiciler de helal ürünleri
daha hijyenik, sağlıklı ve güvenilir bularak tercih etmektedirler.34
Bireylerin kişisel talepleri, vejeteryanlık ve adil ticaret gibi konularda zamanla çeşitli
eğitim çalışmalarıyla, belgesel ve diğer medya organları ile geniş kitlelere yayılırken, dini
temellendirmesi olan gıda güvenliği ideolojilerinde hâlihazırda mevcut olan kitlelerin harekete geçmeye hazır olduğunu görüyoruz.

3. ÖRGÜTSEL ÖRGÜTLENMELER
Seslerini daha etkili mecralara duyurmak isteyen kitleler, dernek, vakıf ve diğer organizasyonların üyesi olmakla bu ideolojiler etrafında resmi şekilde örgütlenmeye başlamışlardır.
Bu organizasyonların sayısında ikinci dünya savaşı sonrasında büyük bir artış yaşanmıştır.
Özellikle dünyada yaşanan gıda edinmede yetersizlik, manevi kaygıları korumaya yönelik
helal sertifikasyon yapan şirket veya dernekler, koşer ve vegan gibi denetimleri yapan kuruluşların tarihi; bu alanda kaygılı birkaç insanın birleşmesiyle başlamıştır.
Bu alanda faaliyet gösteren derneklerden biri olan Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme
ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği35’ni bu kısma örnek olarak gösterebiliriz. Kısaca
GİMDES ismini kullanan dernek, 2005 yılında Türkiye’de kurulmuş olup 2008 yılında faaliyete geçmiştir. “GİMDES Helal Standardı” oluşturmakla işe başlayan dernek, dini açıdan “bir
kefalet kurumu” olduğundan bahisle kendisine başvuruda bulunan gıda ve ihtiyaç maddelerini
bağımsız laboratuarlarda denetlemiş, denetçi yetiştirmiş, eğitimler ve seminerler düzenleyerek
bilinçlendirme çalışmalarında bulunmuştur. Çalışmalarına vakıf ve vakıf üniversitesi kurmak-

32
33

34

35

https://dergi.altinoluk.com/index.php?sayfa=yillar&MakaleNo=d288s020m1
A. ÖZTÜRK, S. NART ve R. ALTUNIŞIK, “Tüketicilerin Helal Tüketim Davranışlarının Belirleyicileri:
Planlı Davranış Teorisi Çerçevesinde Bir Araştırma”, Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi, Yıl
2015, Cilt 1, Sayı 2, s. 141 – 160.
R. GOLNAZ, A. M. ZAİNAL and S. Mad-NASİR, “Non-Muslim Consumer’s Understanding Of Halal Principles in Malaysia”, Journal of Islamic Marketing, 3(1), 2010, p. 35- 46.
https://www.gimdes.org/kurumsal
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la devam eden dernek, uzman veteriner hekimler ve gıda mühendisleriyle çalışmakta ve sertifikalandırma faaliyetlerinde bulunmaktadır.
4. DEVLETSEL ÖRGÜTLENMELER
Kalabalık yapılara kavuşan ve devletleri tarafından dikkate alınan organizasyonlar tarafından, zamanla devletin politikalarını, kanunlarını ve siyasetini etkileyecek çalışmalar ve
baskılar ve kamuoyu oluşturulmaya başlanmıştır. Örneğin devlete bir ürün ithal edileceğinde
gümrükte kontrolden geçirilmesi, sağlığa zararı ve içeriği konusunda elenme sistemleri gelmeye başlamıştır. Bu örneği özellikle İslam Devletlerinin gümrük standartlarında helal sertifikalı olmayan ürünlerin elenmesinde, Avrupa Birliği ülkelerinin CE sertifikalı olmayan ürünleri gümrükten geçirmemelerinde görmekteyiz.
Gıda hakkı, kişinin en temel haklarından beslenme hakkı kapsamında sayılmaktadır.
Zamanla insanlar gıdaya ulaşabilmenin yanında ulaşabildikleri gıdanın niteliğini de önemsemeye başladıklarında beslenme hakkı kavramının içi de maddi ve manevi bütünlüğü koruyacak şekilde genişlemiştir. Bu bağlamda bilgi edinme hakkı ile ilişki kurulmaktadır. Dünyada
yaşayan herkes bir alışveriş ilişkisi içinde bulunduğundan ötürü, tüketicilerin gıda maddeleri
üzerinde daha fazla bilgiye sahip olma talepleri gündeme gelmiştir. Bu bağlamda devletler
tarafından paketlerin üzerine okunabilir şekilde daha çok bilgi koyulma zorunluluğu getirilmeye başlanmıştır. Bu şekilde gıda maddelerinin ihtiva ettikleri besinlerin içindekiler listesine
eklenmesini, etiketlerin kolay anlaşılabilmesi için listenin tablo içine alınmasını ve 100 gram
ya da 100 mililitre bazında yazılmasının kural olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda alerji
yapabilecek maddeler de ürünlerde açıkça gösterilmeye başlanmıştır.
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin (1948) 25.maddesinde herkesin, yiyecek dahil
olmak üzere, gerek kendisinin gerekse ailesinin sağlığına yetecek bir yaşam düzeyine ulaşma
hakkı bulunduğu belirtilmektedir. Çocuk Hakları Bildirgesi’nin(1959) 4.maddesi; çocukların
sağlıklı biçimde büyüyüp gelişmelerini; bunun sağlanması için yeterli beslenme hizmetlerinden yararlanma hakkını benimsemektedir.
Bu uluslararası antlaşmalar çerçevesinde ülke içinde de içinde TSE ve Türk Gıda Kodeksi’nin de bulunduğu birçok kanunlaştırma hareketi meydana gelmiştir.36

36

Nuray Gamze YÖRÜK / Ahmet GÜNER, Gıda Güvenliği’nin Tarihsel Gelişimi Posteri, Gıda Ve Tarım
Bakanlığı Yayınları,
https://www.researchgate.net/publication/280632918_Gida_Guvenliginin_Tarihsel_Gelisimi_poster_gamze2
_1_2
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Kurumsal niteliği bulunan Türk Standartları Enstitüsü’nün de gerek kalite, gerek sağlık
gerekse de helallik açısından sertifikalama çalışmalarında bulunacak şekilde kapsamı genişletilmiştir.37
Bu bağlamda küresel çapta gıda ve ihtiyaç maddelerinin zararlarına yönelik davalar görülmüştür. Ülkemizde özellikle Türk Ceza Kanunu madde 186’daki bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticaretine ilişkin ceza davalarının açıldığı38; ancak yurt dışındaki
gibi kişinin manevi üzüntüsü39, elemine ilişkin davaların tazminat taleplerine temsili rakamlarla karşılık verildiğini40 görüyoruz.
5. ULUSLARARASI ÖRGÜTLENMELER
Benzer kaygıları taşıyan insanların, gelişen ulaşım ve iletişim çağında ortak hareket ederek daha etkili hareketler oluşturma çabaları neticesinde uluslararası konseyler ve örgütlenmeler oluşmaya başlamıştır. 17. Yüzyılda başlayan Westfalyan Ulus Devletçiliği anlayışı, devletlerin devamlılığı ve ihtiyaçlarının giderilmesinde diğer devletlere muhtaç oluşu nedeniyle
geçerliliğini kaybetmiş olmaktadır. Yaşamakta olduğumuz post-westfalyan dönemde uluslararası genel geçer kurallar oluşturabilecek, yaptırım uygulayabilecek, birlikte hareket edebilecek
ve ithalat- ihracatta belirli bir standardı oluşturup koruyabilecek uluslararası örgütlenmelere
ihtiyaç duyulmuştur. Bu bağlamda kurulmuş birçok uluslararası örgütten biri olan, Birleşmiş
Milletler bünyesinde Food And Agriculture Organisation (FAO- Birleşmiş Milletler Gıda Ve
Tarım Örgütü) başlangıçta beslenmenin yetersizliği ile ilgilenmiş, zamanla sağlıklı gıda, helal
gıda gibi çeşitli alanlarda da faaliyetleri bünyesine katmıştır.41 Yine Helal gıda sertifikalamaları arasında ortak bir standart oluşturmak ve bu alanda sui istimallere yer vermemek adına

37

38

39

40

41

Helal sertifikalamalarının haksız rekabet hükümlerince ihlal oluşturacağına dair kaygılar bulunmasına karşın,
helal sertifikasının haksız rekabet oluşturmayacağına dair ayrıntılı bilgi için bkz. Metin TOPÇUOĞLU / Burcu ÖZKUL, “Rekabet Hukuku Özellikle Haksız Rekabet Açısından Helal Gıda Sertifikası”, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 2014, Cilt 4, Sayı 1, Sayfalar 1 – 26
Kahta Asliye Ceza Mahkemesi 2011/146 E.- 2012/26 K. sayılı kararında Banvit markalı tavukların bozuk
olduğundan bahisle şikayette bulunan Asar Tantuni işletmecisinin beyanlarına karşılık mahkemece sanığın
bozulmuş gıda ticaretine ilişkin suçu hakkında 200TL para cezası üzerinden hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiştir.
Ortodoks Yahudi cemaatinin ihtiyaçlarının karşılanması için bir kesimhane açılması talebinin reddedilmesi
konulu dava için: CHA'ARE SHALOM VE TSEDEK – FRANSA DAVASI(Başvuru no. 27417/95), 27 Haziran 2000
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2009/3605 E.- 2009/8369 K. Sayılı ilamında, çikolatadan kıl çıktığından bahisle
çocuklarının psikolojisinin bozulduğunu, tiksinerek elem ve ızdırap yaşadığını iddia edip 3.000 tl manevi tazminat talebinde bulunan aileye 200 tl manevi tazminata hükmeden ilk derece mahkemesi kararı onanmıştır.
http://gidabilgi.com/Kategori/Detay/ulusal-ve-uluslararasi-orgutler-039052
13

akreditasyon oluşturmak için World Halal Council (WHC- Dünya Helal Konseyi) kurulup
faaliyetlere başlamıştır. 42

SONUÇ
Gıdanın ne demek olduğu, tarihsel süreçte birçok farklı şekilde tanımlanmıştır. Bu anlamda makalemizde gıda teknolojilerinin gelişme seyrinde temellendirmesini ve yönelimini
incelemiş bulunmaktayız. Geldiğimiz noktada, uluslararası kabul görmüş metinlerce koruma
altına alınmış ve birincil kuşak hakları arasında sayılan “beslenme hakkı”nın niteliğinin değiştiğini ve yalnızca hayatta kalacak kadar gıdaya ulaşmaktan ziyade, gıdaya düzenli bir şekilde
ulaşmak, sağlıklı gıdaya ulaşmak, manevi bütünlüğe ve dini inançlara uygun gıdaya ulaşmak
hakkını da muhtevasında barındıran geniş bir hak halini aldığını ve giderek talep konusu olduğunu görüyoruz. Bu talebin bireysel kaygılardan kitlelere sonrasında da uluslararası arenaya yayılması kaçınılmaz olmuştur ve olmaya da devam edecektir.
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