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Bir temel bilim dalı olarak başlangıçta biyoloji ile ilgili çalışma-
lar daha çok biyolojik olaylarınkavranmasıno ve bu olaylarla Jilgili
yasaların ortaya çıkarılmasına yönelik olmuştur. Gerçekten de gü-
nümüze değin bu yönde yapılan çalışmalarla temel biyoloji bilimi
alanında önemliaşamalar kaydedilmiştir. Ancak, insan toplumunun
uygarlaşma doğrultusunda doymak bilmez hırs ve isteğ'i. diğer temel
bHim dallarında olduğu gibi, biyoloji biliminin ortaya çıkarılmış ya-
salarının da toplum gereksinimlerinin karşılaşması doğrultusunda
uygulamayakonulmasıyla sonuçlanmıştır. Bu durum gideırek temel
biyoloji biliminden koparak gelişen ve toplum gereksinimlerine mal
ve hizmet üretimi alanında yanıt veren Tıp. Dişoilik, Eczacılık, Ve-
terineriik, Ziraat, v.b. gibi uzmanlık alanlannın doğmasına neden ol-
muştur. Ancak, söz konusu uzmanlık olanları ortaya çıkmadan önce
de insanoğlu bu uzmanlık alanlarınagiren sorunlarına ampirik yak-
laşımlarla da olsa çözüm aramış ve bulmuştur. Örneğin, insanoğlu
göcebe toplum düzeni icinde yaşarken de bugünki giibi olmasa dahi
eti ve sütü icin hayvanlardan yararlanmasını ve bu yönde çıkan so-
runlarına ampirik olarak cözümler bulmasını biliyordu. Bilimsel ge-
lişmelerin yeterince yer almadığı. yerleşik tarım toplumları ICin de
aynı şeldlde düşünebiliriz. Nitekiminsanoğlu M.Ö. 4000 yılından bu
yana ekmek üretiminW), M.Ö. 6000 yılından bu yana da alkollü lç-
ki(2) üretimi gercekleştlrebilmektedir. Öncel'eri salt bireysel bilgi ve
beceri birikimiyle yürütülen bu türüretimlerin bilimsel özü yeterince
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anlaşılamadığından, bunlar babadan oğula aktarılan bir zanaat ola-
rak yürütülmüştür. Ancak söz konusu üretimlerin temelinde yatan
biyolojik esaslar ortaya çıkarıldıktan sonra yaygın şekilde kullanı-
labilen üretim teknolojilerigeliştirilebilmiştir. Hiçkuşkusuz. bu gibi
gelişmeler kaçınılmaz ola:rak uygulamaya ağırlık veren yeni bilim
dallarının oluşmasıyla: sonuçlanmıştır.

Bu yazının temasını oluşturan «'Siyoloji Eğitiminde Biyoteknolo-
jinin Yerıi ve Önemi» konusunu tartışmaya girmeden önce Biyotek-
noloj( kavramının açıklanmasının yerinde olacağı görüşündeyiz.

Biyoteknoloji günümüzde Mikrobiyoloji. Biyokimya. Kimya mü-
hendislik ve Moleküler - Biyoloji gibi diğer bilim dallarındaki bazı
çalışmaların ve gelişmelerin sonuçlarının mal ve hizmet üretiminde
uygulamaya sokulmasıylailgilenen bir bilim dalıdır denilebilir. Gö-
rüldüğü üzere kapsamı ve ge-Iıişmesibirden fazla bilimdalına bağlı
çok - disiplinli bir bmm dalı olması nedeniyle. Biyoteknoloji kavra-
mının tanımlanmasındagüçlükler bulunmaktadır. Ancak, kavram
üzerindekiçeşitli tartışmalarakarşın. ortak olarak kabul(3) edilen ta-
nımlama şöyledir; «Mal ve hizmet üretmek üzere maddelerin biyolo-
Nk ajanlarla işlenmesinde bilim ve mÜhendislik ilk-elerinin uygulan-
ması». Bu kavramçerçevesinde Biyoteknoloji bilimi ilgi alanı 010-
mk Fermantasyon teknolojisi (yada Endüstriyel Mikrobiyoloji); Bi-
yokimya mühendisliği, Tıbbi teknoloji ve Gen Mühendisliği gibi ca-
ğımızda önemi giderek artan uygulamalı bilim dallarının hemen hemen
tümünü kapsar bir nitelik taşımaktadır. Ancak. yapayorgan ve pro-
tez üretimi gibi tıbbi teknoloji alanına giren çalışmaların biyotekno-
loji kapsamı dışında tutulmasını öngören görüşler de bulunmakta-
dır(4). Bu n-edenle. genel tanımlamada yer alan «Biyolojikajanlar» de-
yimi hücre kültürleri (daha' çok migroorganizmalar olmak üzere). doku
kültürleri (ha~lVanve bitki dokuları) ve biyolojik katalizörleri (en-
zimleri) içermektedir. Bunlar arasında özellikle başta mikroorga-
nizmalar (küf. maya ve bakteri) olmak üzere hücre kültürleri. geliş-
tirHen teknolojiler sonucu endüstriyel ölçekte çok değişik ferman-
tasy,on ürünlerinin üretiminde geniş bir uygulama alanı bulmuştur.
Bu fermantasyon ürünleri arasında antibiyotik ve steroid türevi ilaç-
lar. çeşitli alkollü içkiler, organik cözücüler, bioinsektisitler, yem
proteini. çeşitli gıda ürünleri (yoğurt. peynir v.b. gibi). endüstriyel
önemi olan enzimler . büyiJ.kyer tutmaktadır. Ayrıca. ticari değeri
olan bu fermantasyon ürünlerinin üretiminin yanısıra., mikroorganiz-
malardan, endüstrileşme ve hızlı kentleşmenin getirdiğ1içevre kIrliliği
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gibi sorunların çözümlenmesinde de yararlanılmaktadır. Özellikle atık
kirli suların temizlenmesinde kullanılan konvansiyonel temizleme te-
sislerinde mikroorganizmaların oksidatif metabolik etkinlikleri, su-
da çözünmüş organik kirliliklerin giderilmesinde temel rolü oynamak-
tadır. Bu bakımdan, mikroorganizmaların çevre kirliliği (atık Idrli su-
ların temizlenmesi) sorununun çözümlenmesinde kullanılmasıyla Bi-
yoteknoloji biliminin ayrı bir boyut ve ilgi alanı kazandığını düşün-
mek yanlış olmayacaktır. Diğıeryandan, Moleküler - Biyoloji alanın-
da son yıllardaki gelişmeler ve bunlara bağlıalarak ortaya çıkan
geliştirilmiş gen oktarımı ve mutasyon tekniklerinin uygulama alanı-
na sokulmasıyla, Biyoteknoloji bilimi özelde gen-mühendisliği adı ve-
rilen bir başka uzmanlık alanını da kapsamı içine almış bulunmakta-
dır. Bu son uzmanlık alanına ilişkin tekniklerin devreye sokulmasıy-
la. bir yandan önceden var olan fermantasyon süreçlerinin üretken-
liği ve verimliliğiartırılırken, öte yandan gen aktarımı ile yeni karak-
ter kazanmış mikroorganizmaların yeni ürünler sentez edebilmesi
sağlanmıştır. Bu son duruma örnek olarak insülin ve Somatostadin
(büyüme hormon u) gibi mikroorganizmalarca sentezi sÖz konusu
olmayan hormonların genetik mhanipulasyonlar sonucu bugün fer-
mantasyonla küçümsenmiyecek miktarda mikroorganizmalardanüre-
tilir olmasıdır. Biyoteknoloji biliminin kapsamı içinde kabul edilmesi
gereken bir başka alan da enzim-teknolojisidir. Kısaca biyolojik ka-
tallzÖrler olarak tanımlanabilecek enzimlerden günümüzde deterjan.
gıda ve tekstil sanayi gibi çeşitııi alanlarda'yararlanmak mümkün ol-
maktadır. Daha çok mikroorganizmal kaynaklardan Üretilen enzim le-
rin üretim verimlerinin arttırılması, dayanıklılıklarının geliştirilmesi
(immobilizasyon teknikleri) (5) enzim-teknolojisi çalışmalarında üze-
rinde durulan hususlardır.

Yukarıda kapsamını ve anlamını tartıştığımız Biyoteknoloji Bili-
mi endüstrileşmiş ülke ve toplumlarda Önemini her geçen gün artır-
makta ve sonuçta bu ülk,e ve toplumlar biyoteknolojik gelişmelerin
ürettiği mal ve hizmetlerden daha çok yararlanır hale gelmektedir-
ler. Günümüzde daha çok geliişmekte olan ülkelerin, gelecekte ise
belki de gelişmiş ülkelerin de sorunu olacak açlık, enerji krizi gibi
temel sorunların çözümlıenmesinde de biyoteknolojik yaklaşımlar
ağırlık kazanmış durumdadır. Örneğin, doğada çok yüksek miktarlar-
da bulunan ve her yıl yenilenen atık enerji kaynağı durumundaki se-
lüloz'un mikroorganizmalar ıile kullanılabilir enerjı şekillerine (alkol
biyogaz gibi) yada yemproteinine dönüştürülmesW) bu son yakla-
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. şımiara örnek olarak verilebilir. blkemizin de son yıllarda temposu
giderek artan bir endüstrileşme sürecine girmiş olması, veya ayrıca
tarımsal potansiyelinin yüksek olmasından dolayı biyoteknolojik uy-
gulamalarının gereksinim duyduğu ham maddeler bakımından zengin
olması nedeniyle biyoteknoloji alanındaki ,gelişmelere aya'k uydur-
ması zorunlu birgerekliliktir. Bu gereklilik dikkatealınarak en azın-
dan Üniversitelerimizinilglili bölümlerinde (BiyolOji, Kimya Mühendis-
liği gibi) Biyoteknoloji ileilgili eğitim ve araştırmalara yer ve ağır-
~ık verilmesi ülkemi~in geleceği acısından büyük önem taşımakta-
dır. .
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