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Bu başlık, “biyoteknoloji” teriminin sadece son yüzyıla ait
olduğunu düşünen biri için şaşırtıcı olmalı. Biyoteknolojinin oldukça eski bir geçmişe sahip olması ve günümüze
kadar kesintisiz bir şekilde gelmesinin yanı sıra, bu konuda ikinci önemli şaşırtıcı durum, biyoteknolojiyi hayatında
hiç duymamış birinin biyoteknoloji ile her gün karşılaşıyor
olmasıdır. Biyoteknoloji ile ilgili oldukça şaşırtıcı bir durum daha var ki, o da günümüz koşullarında biyoteknolojiyi tüm yönlerini kapsayacak şekilde tanımlamanın
pek mümkün olmamasıdır. Düşünün ki bilimsel bir kavramın tanımını tam olarak yapamıyorsunuz. O zaman adım
adım açıklamaya çalışalım bu “yeni” fakat “aslında eski”
kavramı.
En bilinen tanımıyla biyoteknoloji, yaşayan organizmaların ürettikleri maddelerin veya doğrudan bazı organizmaların, insanlığın yararı için kullanılmasıdır. Biyoteknolojinin doğuşuna tarihsel bir yolculuk yapacak olursak bu
tanım işimizi fazlasıyla görecektir. Ancak günümüze doğru
geldikçe bu tanım giderek yetersiz kalacaktır. Günümüzden on bin yıl geriye gittiğimizde, insanların temel gereksinimlerinin hemen her zaman aynı olduğunu görürüz:
Besin, giyinme ve barınma (Verma, Agrahari, Rastogi ve
Singh, 2011). Bu ihtiyaçların zaman içerisinde sadece tipleri değişmiştir. Yerleşik hayata geçen insan, tarımsal faaliyetlere başlamış ve bu faaliyetleri barındığı yerin yakınında yapmıştır. Bu durum, hayvanların insanların yakınına
gelmesine sebep olmuştur (Verma ve ark., 2011). Evcilleştirme faaliyetlerinin ilki, benzer besin arayışları nedeniyle
bu yakınlıktan kaynaklanmış gibi görünse de son yapılan
çalışmalarda özellikle, şimdiki köpeklerin atası olan kurtların tarımsal faaliyetlerden çok daha önce evcilleştirildiği
gösterilmiştir (Blaustein, 2005). Evcilleştirmenin yaklaşık
otuz bin yıl önce olduğunu öne süren bilim insanları mevcuttur. Yine de yerleşik hayat ile birlikte yapılan evcilleştirme, daha önceki yapılanlardan biraz daha farklı ve çeşitlidir. Şöyle ki; yerleşik hayat düzeninde insanlar, hayvan
evcilleştirmelerini bilinçli olarak gerçekleştirmiştir. Bu evcilleştirme tipine “yönlendirilmiş evcilleştirme” diyebiliriz
(Blaustein, 2005). At ve eşeğin bu şekilde evcilleştirildiği
ve taşıma ve tarımsal faaliyetlerde kullanıldığını söyleyebiliriz. Bu nokta insanlık için oldukça kritik. Burada biraz
durmak gerekir.
Toprağı, bitkileri anlamaya başlayan insanlar
hayvanları da anlayacaktı
Avcı durumundayken, insan hareketli, doğa da çok değişken olduğu için avcılıkla geçinen insan doğayı çözümlemekte ilerleme kat edemiyordu. Ancak bundan sonra
yerleşik hayata geçen insanın, yakınına gelen hayvanları
evcilleştirmesi ve en önemlisi ıslah etmesi, başka bir ifadeyle sonraki kuşaklarına bir şekilde müdahale etmesi,
biyoteknolojinin ilk defa tarih sahnesine çıkması demekti. Islah edilen hayvanlar tarımsal faaliyetlerde kullanıldı.
Hayvanlarla birlikte hasat miktarını artıran insan, kullandığı bitkileri de çaprazlamaya başladı ve bitki ıslahını da
kendi iklim, arazi ve toprak yapısına uygun bitki yetiştir-

mek için kullandı. Böylelikle yerleşik hayata geçen insanlar yaşadığı doğayı daha çok anlamaya başladı ve göçebe
olduğu zamanlara kıyasla, doğa karşısında daha fazla üstünlük elde etti. Bu, insanlığın yaşam süresinin uzaması
anlamına geliyordu. Geçmiş bazı dönemlerde yaşam ömrü
15 yıla kadar inmiş insanlık için bu, çok büyük bir başarıydı. Artık daha uzun süre yaşayan insanlar evcilleştirdikleri hayvanın etini yiyor ve onun sütü ile besleniyordu
(Yaşam süresi, avcı topluma göre artmış olsa da, bu artış
beklenildiği kadar olmamıştır. Yerleşik hayatın bu yazıda
bahsi geçen insanlığa muazzam katkılarının yanı sıra, bu
yaşam biçiminin önemli yan etkileri de olmuştur. Örneğin;
hayvanlardan geçen hastalıklar, tahıla dayalı beslenmeden
dolayı avcı toplumlarda asla olmayan dişlerin çürümesi,
küçülmesi ve şeker hastalığı gibi).
Bundan 11.000 yıl öncesine kadar, insanların yaşamındaki
baskın içecek, su ve anne sütü idi (Wolf, Bray ve Popkin,
2008). Anne sütünün dışında, insanlar içecek olarak sadece kalorisiz suyu kullanıyordu. Yapılan tahminlere göre,
anne sütü ve sudan farklı ilk içilen içeceğin hayvansal süt
olduğu düşünülmektedir. Suya göre kalorisi oldukça fazla
ve besleyici olan süt, ilk olarak, evcilleştirilmiş koyun ve
keçi sayesinde insanların yaşamına girdi (Wolf ve ark.,
2008). Tahminler MÖ 9000’lerde Irak ve Romanya’da koyun ve keçinin evcilleştirildiğini göstermektedir (Wolf ve
ark., 2008). Fakat bu konuda şu ana kadar bulunan kanıtlar, MÖ 2000’lerde sütün tüketildiğini kesin olarak göstermektedir (Toussaint-Samat, 1993).
Hayvansal kaynaklı süt, insan evrimini
etkilemiştir
Sütün içerisinde yoğun miktarda bulunan laktoz şekerinden dolayı, sadece bazı insan popülasyonları sütü tüketebiliyordu. Laktozu sindirebilmek için gerekli olan laktoz
tolerans geni, Avrupa’da 5000-10000 yıl önce, bağımsız
bir şekilde Afrika’da ise 6000-7000 yıl önce evrimleşmiştir
(Tishkoff ve ark., 2006) Bu gene sahip insan popülasyonları oldukça büyük avantajlar elde etmişlerdir. Kuzey toplumlarındaki düşük D vitamini sentezinden kaynaklı azalan kalsiyum seviyesi, hayvansal sütün diyete girmesi ile
dengelenmiştir. Dolayısıyla süt, kuzey toplumlarına büyük
bir seçici avantaj sağlamıştır (Patterson 2000). Bir diğer
örnek; Orta Asya göçerlerinin yaşadığı iklim ve sert koşullar nedeniyle (oldukça az meyve ve sebze diyeti) C vitaminine ihtiyaçlarının çok fazla olmasıdır. Bu durum, bu insan
popülasyonlarının çok yüksek oranda iskorbüt hastalığı
riski altında olmasına sebep olmuştur. Atların evcilleştirilmesini takiben bu popülasyonlar, C vitamini ihtiyacını kısrak sütlerinden sağlamışlardır. Çünkü kısrak sütleri, insan
sütüne göre 2 kat, inek sütüne göre ise 4 kat daha fazla C
vitamini içermektedir (Tannahill, 1989).
İnsan, yerleşik hayata geçtikten sonra iki büyük sorun ile
karşı karşıya kaldı. Bu sorunlardan ilki, kendi atıklarının
ve diğer bazı atıkların (örn., hayvansal atıklar) yaşam alanının çok yakınında olması ve kendi su kaynaklarını farkın-
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da olmadan kirletmesidir (Wolf ve ark., 2008). Dolayısıyla,
insanların içtikleri su ve süt birçok hastalığın bulaşmasına
sebep olmuştur. Bu bulaşıcı hastalıklardan bazıları; kolera,
çocuk felci, şarbon, kızıl hastalığı, tüberküloz ve botulizmdir (Steele, 2000). Ne yazık ki 1900’lü yılların başına kadar
bu hastalıkların sebebinin mikroplar yerine insan olduğu
düşünülecek ve bu ölümlere hiçbir çare bulunamayacaktı. İşin ilginç tarafı, binlerce yıl öncesinden ziyade, pastörizasyon bulunduktan sonra bile ilgili kirleticiler sütte
yoğun bir şekilde tespit edilmiştir. Örneğin; 1908-1918
yılları arasında, Londra’da sütlerin %7.4-11.6 oranında
tüberküloz basili ile kirlenmiş olduğu bulunmuştur (Wolf
ve ark., 2008). Hayvansal sütlerin gerçek anlamda pastörizasyonu, hayatımıza tam olarak 1930’lu yıllardan sonra
girebilmiştir.
Yerleşik hayatın sebep olduğu ikinci önemli sorun, hasat
edilen bitkisel ve hayvansal ürünlerin fazlalığıdır. Elde
edilen ürünler bozulmadan saklanmalıydı, çünkü insanlar
bu ürünleri yılın her zamanı hasat edemeyeceklerini çok
iyi biliyordu. Avcı toplum halindeyken de aynı sıkıntıları
çokça çekmişti. İnsanlar, ürünler içerisindeki suyun sorun olduğunu daha önceden fark etmişti. Dahası, ülkeler
arasında çok büyük mesafeler olmasına rağmen benzer
besin saklama uygulamaları, farklı topluluklar tarafından
keşfedilmiştir. Örneğin; Çinlilerin balıklarını tuz kullanarak saklaması, 5000 yıl önce Orta Doğulu çiftçilerin hububatlarını hava geçirmez keçi derisiyle kapatılmış topraktan
yapılmış amforalarda saklaması ve Romalıların et ve meyvelerdeki su aktivitesini tuz ya da bal ekleyerek azaltması, su aktivitesini ürünlerden uzaklaştırma faaliyetleridir.
Sütün ise bu yöntemlerle saklanması mümkün değildi.
Peki, sütün yoğurda, peynire, tereyağına dönüşümü nasıl olacaktı? Bu ürünlerin en önemli özelliği, süte göre
daha uzun süre bozulmadan kalabilmeleridir. Dolayısıyla
bu ürünlerin bizim için yaşamsal bir öneminin olduğunu
söyleyebiliriz. Bu biyoteknolojik ürünlerin nasıl keşfedildiği tam olarak bilinmemekle birlikte, bu konuda bazı
güçlü hipotezler bulunmaktadır. Örneğin yoğurdun, Asyalı
göçerlerin sığır sütünü tesadüfi olarak güneşte tutmaları sonucu oluştuğu düşünülmektedir. Peynir ise yoğurda göre daha karışık ve zorlu bir mekanizmaya sahiptir.
Normal şartlarda, sütten peynir üretmek için sütün pıhtılaşması, başka bir ifadeyle, süt proteininin koagüle
olması gerekmektedir. Bugün sütü pıhtılaştıran en
önemli materyal sığır midesinden elde edilen “rennet”
proteinidir. Sofralarımızda bulunan peynirin sığır midesinde bulunan bir protein aracılığıyla yapıldığını daha önce
duymuş muydunuz? Rennet proteinin iki aktif enzim bileşeni vardır: Kimozin ve pepsin. Bu iki enzim, yeni doğan
buzağının midesinden salgılanır. Yeni doğan buzağının
ön midesinde bu salgı, %95 kimozin ve %5 pepsin içerir.
Hayvanın yaşının artması ve sütten ota geçmesi ile birlikte,
yaklaşık 9 aylık bir süre içerisinde, bu salgının oranı tamamen değişerek tersine döner (%10 kimozin, %90 pepsin).
İşte biz, peynir yapımında, süt proteinlerini pıhtılaştıran
kimozine ihtiyaç duyuyoruz. Bu kimozin oranı en çok buzağı rennetinde olduğu için, bu rennet peynir yapımında
olmazsa olmazdır. Peki bin yıllarca önce insan renneti nereden buldu? Renneti bulduğunu biliyoruz çünkü Sümerlerin MÖ 4000 yıl önceki tabletlerinde, peynir ve tereyağı
yapımından bahsedildiği tespit edildi (Toussaint-Samat,
1993). Buradaki en önemli hipotez, insanın sütü hayvan
midesinde saklayarak tesadüfi bir şekilde peyniri elde ettiğini önermektedir.

Hububatlar Nasıl Saklandı?
Süte benzer şekilde, yerleşik hayat insanının elde ettiği
hububatları saklaması, çözdüğü en önemli sorunlardan
biridir. Peki, bu hububatlar nasıl saklandı? Hasat sonrası
çokça elde edilen hububatlar, bira gibi alkollü içeceklere
çevrilerek saklandılar. Bu ürünler de o zamandan günümüze kadar geleneksel olarak aktarılan biyoteknolojik
ürünlerdir. Peki insanlar bu keşfi nasıl yaptı? Yağmurda
bekletilen arpaların şişmesi ve tekrar kuruması (Günümüzde bira yapımında malt hazırlanması yine benzer
şekilde yapılmaktadır) ve sonrasında öğütülerek su ile
karıştırılıp yine bekletilmesi ile bira elde edilmiştir. Eğer
yerleşik hayatta arpa ya da buğday elde ettiyseniz, tesadüfi olarak alkol üretmeniz çok yüksek bir ihtimaldir. Fakat
burada bira yapımı için verdiğim reçete biraz hızlı ilerledi.
Bu reçetede, bugün de bira yapımında kullanılan öğütme
aşaması var. Araştırmalara göre, o dönemde arpadan ilk
bira yapımında öğütme aşaması bilinmediği için, çok düşük alkollü bira elde edildiği düşünülmektedir. Öğütme,
keşfedilmesi gereken ve oldukça zaman alan bir süreçti.
Fakat bu oldukça mantıklı reçeteye tekrar itiraz edebiliriz.
Son yapılan çalışmalarda, bira ve şaraptan önce insanların alkol tükettikleri ve bu alkolü bal kullanarak yaptıkları
bulunmuştur (Rasmussen, 2014). Kısacası bal liköründen
bahsediyorum. Yüksek şeker miktarına sahip, öğütme gibi
sorunu olmayan balın su ile karıştırılıp bekletilmesi ile bal
likörünün elde edildiği düşünülmektedir. Bu bekletme işlemi ile havada bulunan mayanın, tesadüfi olarak bal-su
karışımına dahil olarak, alkol fermantasyonu yaptığı düşünülmüştür. Fakat bal likörü yapımında en çarpıcı bilgi,
balın kendiliğinden bu mayalara sahip olmasıdır (Munitis,
1976). Kısacası, herhangi bir ilave uğraş olmadan bal likörü bu mayalarla elde edilmiş olabilir.
Çin’de yapılan son arkeolojik çalışmalarda, MÖ 7000-5500
yılları arasına ait olduğu düşünülen çömlekte bal, pirinç
ve meyve içeren fermente bir içki olduğu tespit edilmiştir
(McGovern, 2004). Yine, Türkiye’de yapılan arkeolojik çalışmalarda MÖ 700’lere ait olduğu düşünülen Midas kralının mezarından çıkartılan bronz kapta üzüm şarabı, bira ve
bal aynı anda tespit edilmiştir (McGovern, 2000). Tesadüfi
olarak mayalamanın gerçekleşmesinin yanı sıra, fermente
edilmiş balın bira veya şarap yapımında kullanabileceği,
bugünkü bilgiler ışığında mantıksız görünmemektedir.
Biraya tekrar dönecek olursak, biranın atasının Sümerler
olduğu ve MÖ 3500-4000 yılları arasında keşfedildiği düşünülmektedir (Cantrell, 2000). Babiller de birayı tüketmişlerdir. Fakat hiçbir toplum Mısırlılar kadar birayı sevdiğini iddia edemez. Piramit yapımında çalışan işçilerin
maaşları, Nil kenarında çalışan köylülerin payları hep bira
ile ödenmiş, hatta o dönemde çocukların bile günlük diyetlerinde bira yer almıştır. O dönemdeki biralara; adamotu,
hurma ve zeytinyağı gibi günümüzde hiç kullanılmayan
bazı eklemeler yapılmıştır. Oldukça farklı tada sahip bu biranın tüketimi, Orta Çağ’da MS 9. yüzyılda Hristiyan rahip
ya da keşişlerin şerbetçi otunu bulması ile son bulmuştur.
Kısacası, dünyada 9. yüzyıldan beri, şu anki bira tadına
benzer bira tüketilmektedir. Biranın kalori ya da bazı vitaminleri içermesinin yanı sıra en büyük avantajı, o günün
koşullarında fark edilmese de, kaynatma ile yapıldığı için
aslında dünyadaki en steril içeceklerden biri olmasıdır. Suların kolayca kirlendiği bir dönemde, bira tüketen insanların çoğunlukla hastalanmadığı çok çabuk fark edilmiştir
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(Benzer durum, turşu için de geçerlidir. Roma döneminde
uzun yolculuklara muhakkak çokça miktarda turşu ile çıkılırmış). Öte yandan, Mısırlılar bira yapım sürecini modifiye ederek bir diğer biyoteknolojik ürün olan ekmeği elde
etmiştir. Arkeolojik çalışmalar, biranın mı yoksa ekmeğin
mi daha önce keşfedildiğine hala açıklık getirememiştir.
Geçmişten günümüze uzanan bir diğer biyoteknolojik ürün
şaraptır. MÖ 4000-5000 yılları arasında İran’da ıslah edilen ve yabani üzümden üretilmiş olan şarap, Mezopotamya’dan yayılmış; üzüm bağcılığı kısa sürede Yunanistan’a
ulaşmış ve buradan Akdeniz’e geçmiştir (Newman, 2000).
Yunanistan’da şarap ticareti çok büyük boyutlara ulaşmıştır, hatta böylece şarap Yunanistan’ın büyümesinde arka
plandaki itici güç olmuştur (Standage, 2005). Romalılar
ise Yunanistan’ı fethettiklerinde, şarap kültürü başta olmak üzere Yunan kültürünün birçok unsurunu ithal etmişlerdir. Romalılar bu kültürü o kadar benimsemişlerdir ki
her yemekte şarap içmekle kalmayıp, fethettikleri yerlerde
ilk olarak üzüm yetiştirilmesini ve şarap yapılmasını sağlamışlardır. Bu fetihler sonrası Romalıların şarap yaklaşımı,
bugünkü Avrupa ülkelerinin içki alışkanlığını belirlemiştir
(Standage, 2005). Örneğin, Roma egemenliği altında bulunan Güney Avrupa ülkeleri şarap tüketmekte, Roma hâkimiyetinin daha az olduğu Kuzey ülkeleri ise daha çok bira
tüketmektedir (Standage, 2005).
Geri Dönüşümsüz Süreç: Klasik Biyoteknoloji
MÖ 4000’li yıllardan 1800’lü yıllara kadar geleneksel olarak uzanan biyoteknolojik ürünlerin kaderi, bu yıllarda
dramatik bir şekilde değişecekti. Bu yılları, tüm bilimlerin
doğduğu yıllar olarak tanımlarsak abartmış olmayız. Kıta
Avrupası’nda keşifler; yeni ticaret yollarının bulunmasını,
kilisenin gücünü kaybetmesi ve reformları, bilimin artık
gün ışığına çıkmasını sağlamıştır. Çok sancılı ve çalkantılı geçen bu dönem, biyoteknolojiyi baştan yaratmıştır. Bu
dönemde kent nüfusunun ve ilişkili olarak işçi sayısının
belirgin bir şekilde artması, beslenme ihtiyacını geçmiş döneme göre daha da artırmış ve önemli bir talep yaratmıştır.
Başka bir deyişle, 18. yüzyılda, kısa bir zamanda karşılanması gereken bir beslenme talebi doğmuştur. Bu yüzyılın
en büyük sorunu, o yüzyıla kadar küçük hacimlerde yapılan üretimlerin, bir anda hacimlerinin nasıl artırılacağı
olmuştur. Bu yüzyıla biyoteknoloji adına “klasik dönem”
diyoruz. Bu yüzyılda teknolojik keşifler sayesinde istenilen
üretim hacmine çıkıldı (sanayi devrimi sayesinde) ve artık
biyoteknolojik olarak geri dönüşümsüz bir sürece girildi.
Aynı yüzyılda, göremediğimiz kadar küçük organizmaların
mikroskopla gözlenebilmesi, fermente olan ürünlerin keşfedilmesini sağladı. Başka bir ifadeyle; insanlar biyoteknolojik uygulamalara yerleşik hayat ile birlikte başlamış ve
geliştirmiş; ancak Louis Pasteur (1822-1895), bu fermantasyon sürecinin biyokimyasal detaylarını çözene kadar,
insanlar yaptığının, yediğinin ve içtiğinin ne olduğunu hiç
öğrenememiştir. Bin yıllardır yapılan fermente ürünlerin
bu dönüşümünün günümüzden sadece 100 yıl önce bulunmuş olması çok ilginç ve travmatik değil mi? Bu durum,
özünde hem heyecan verici hem de korkutucudur. Doğanın
bize sunduğu buna benzer gerçekleri kim bilir kaç bin yıldır görmüyoruz ya da göremiyoruz?
1900’lü yıllara geçildiğinde biyoteknolojik ürünler artık
çok yüksek hacimlerde üretebiliyordu. Bu arada, biyoteknoloji kelimesi sanki yerleşik hayata geçtiğimizden beri

kullanılıyormuş gibi bir intiba uyanabilir. Aksine, tarihte
bu kelimeyi veya terimi ilk defa kullanan kişi, Macar bir
mühendis olan Karl Ereky’dir (1878-1952). Karl Ereky biyoteknolojiyi, canlı organizmaların yardımıyla ürün elde
etmede kullanılan metot ve teknikler olarak tanımlamıştır.
Aslında Karl Ereky tam olarak fermantasyon teknolojisini
ifade ediyordu çünkü o dönemde canlı organizmalar üzerinde herhangi bir modifikasyon yapılamıyordu. Bu klasik
dönem, 1940’larda sona ermiş ve biyoteknoloji adına ara
bir döneme geçilmiştir. Bu dönemde organizmalar yine
modifiye edilemiyordu fakat hücrenin kendisinden ziyade ürünleri, fermantasyon teknolojisi ile üretiliyordu. Bu
ürünlerden bazıları; antibiyotikler, proteinler, enzimler,
karbonhidratlar ve organik asitlerdir. Bu ara dönem, 1975
yılında sona erdi. 1953 yılında DNA’nın yapısının ortaya
çıkartılması ile başlayan gelişmeler moleküler biyolojinin
temellerini atmış, artık dünya adına yine geri dönüşümsüz
bir sürecin başlamasını sağlamıştır.
DNA’nın Yapısının Bulunması Bu Kadar Önemli
mi?
DNA’nın genetik materyal olması, yapısının çözülmesi,
jenerasyonlar boyunca aktarılması ve düzenleyici mekanizmaların fark edilmesi kuşkusuz az şey değil. Neden bu
bilgilerle birlikte dünya bambaşka ve geri dönüşümsüz
bir yola girsin? Bu ürkütücü sorunun cevabı, DNA’nın
yapısının bulunmasından sonra yapılan bazı bilimsel çalışmalarla ilgilidir. Bu çalışmalar şu soruya cevap aramıştır: Bakteride belirlenen DNA’nın yapısı; insanda, bitkide,
hayvanlarda ve diğer tüm canlılarda nasıldır? Bulunan
cevap daha heyecan verici ve biraz da ürkütücüdür: “Tamamen aynı”. Başka bir ifadeyle, neredeyse tüm canlılarda
(çok az sayıda bazı organizmalar hariç) DNA kodunun evrensel olduğu tespit edilmiştir. İşte hikaye burada başladı.
Eğer tüm canlılarda genetik kod aynı ise bu canlılar arasında genetik materyalinin bir parçası olan genler transfer
edilebilirdi. Öyle de oldu. Bunun için genetik materyalin
kesilmesi ve yapıştırılması gerekiyordu. Bunu yapacak
olan enzimler, 1970’li yıllarda keşfedildi. Moleküler biyolojiyi doğuran bu baş döndürücü gelişmeler, biyoteknolojiyi baştan yarattı. Artık herhangi bir organizmadan alınan
genin, başka bir organizmaya aktarılması “modern biyoteknoloji” kapsamına giriyordu. Böylelikle biyoteknoloji
tanımı tekrar değişmiş oldu. Bu uygulamalarla kısa sürede
biyoteknolojik aşılar, proteinler, enzimler, antibiyotikler,
hormonlar, melez hücreler, antikorların üretilmesi ve gen
terapilerinin yapılması mümkün oldu.
Modern biyoteknolojinin ilk uygulaması, insülin hormonunun bakterilere ürettirilmesi ve 1982 yılında başarılı bir
şekilde piyasaya sürülmesidir. Şu an bile dünyada şeker
hastalarının kullanımı için üretilen insülin hormonunun
%99’u bakterilere ürettirilmektedir. Ayrıca, peynir yapımında kullanılan ve buzağı midesinden elde edilen yukarıda bahsi geçen rennet bileşenlerinden kimozin enzimi,
bakteri ve bitkilere transgenik olarak ürettirilmişlerdir.
Günümüzde artık modern biyoteknoloji, bitki ve atıklardan mikroorganizmalar yardımıyla biyoetanol üretimini,
bitkilerde kauçuk, biyopolimer, biyoplastik, aşı, antikor
üretilmesini hedeflemektedir. Birçok çalışma ile bu üretimlerin başarılabileceği gösterilmiştir.
Son olarak, yukarıda bazı örnekleri verilen, toplum için
faydalı modern biyoteknolojinin baş döndürücü gelişme-
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leri, heyecan verici olmakla birlikte, tükettiğimiz gıdaların da aynı biyoteknolojik yöntemlerle değişime uğraması
toplumda her geçen gün olumsuz bir algıya ve travmatik
çekincelere sebep olmaktadır. Bu konuyu ve yanlış bilinen
gerçekleri, detaylarıyla başka bir başlık altında incelemek
gerekir. Fakat şu bir gerçek ki, 10000 yıl önce tesadüflerle
başlayan biyoteknoloji serüveni, varlığının çok büyük bir
zamanında sadece su içebilen insanların kaybettiği zamanlara inat, baş döndürücü bir hızla devam etmektedir.
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