
‹syankar, deli, f›rsatç› gibi s›fatlar›n yarafl-
t›r›ld›¤› bir bilim adam› Craig Venter. Ayn› za-
manda belli bir bilim kesiminin de kahraman›
konumunda. Craig Venter ve onun ad›n›n geç-
ti¤i bir araflt›rmadan bahsedildi¤inde bilim
adamlar› birbirine z›t iki kampa bölünüyorlar.
Kimisi Craig Venter’in insan genomuna dayal›
araflt›rmalar›n› zengin olmak için istismar etti-
¤i gerekçesiyle onu k›n›yor; di¤erleriyse ‹ngil-
tere, ABD, Japonya gibi ülkelerin kamu deste-
¤iyle gerçeklefltirdi¤i ‹nsan Genomu Projesine
özel sektörün deste¤ini katarak, biraz da yar›fl
havas›nda, projenin çok daha çabuk ve düflük
masrafla tamamlanmas›na katk›da bulundu¤u
için ona destek veriyor. 

Belki her iki görüflün de gerçeklik pay› var
Craig’in kariyerinde. ‹ki görüflün ortak paydas›
Venter’in rekabetçi tutumu. Onun bu tutumunu
giriflti¤i her projede gözlemek mümkün. Ven-
ter’in (iyi ve kötü yönde) ün yapmas›n› sa¤la-
yan ilk etkinlik ‹nsan Genomu Projesi ile oldu.
Gen dizilimini belirlemek için yeni bir yöntemi
kullanma giriflimi kamu kesiminin maddi deste-
¤ini almay›nca, Venter kendi flirketi Celera’y›
kurmufl, özel sektörden ödenek edinip yeni
yöntemle insan genomundaki nökleotid dizili-
mini bulmaya giriflmiflti. Kamu destekli rakip
insan genomu projesi neredeyse sekiz y›ld›r sü-
regeliyordu bu s›rada. Venter, flirketinin Proje-
yi yaklafl›k üç y›lda tamamlayaca¤›n› duyurdu,
hem de daha düflük bir bütçeyle. Bu elbette re-
kabeti k›z›flt›rmaya yetti. Yeni teknolojilerin de
geliflmesi sayesinde - ki yeni teknolijilerin gelifl-
tirilmesinde rekabetin etkisi yads›namaz – pro-
je planlanandan neredeyse 5 y›l önce tamam-
land›. Her iki taraf›n belirledi¤i gen dizilimleri-
nin kalitesi hâlâ tart›flma götürüyor. 

Venter dizilimini bulduklar› genleri patent-
lemeye giriflince büyük tepkiyle karfl› karfl›ya
kald›. ‹fl mahkemeye yans›m›fl olsa da dava
Venter’in tarihe geçen bir yenilgisiyle sonuç-
land›. Ayr›ca flirketi elde ettikleri gen dizilim-
lerini herkese açm›flt› açmas›na, ancak bunu
yorumlamaya yard›mc› yaz›l›mlar› kullanmalar›
için araflt›rmac›lardan para kesmesi bilimsel
çevrelerce iyi karfl›lanmad›. ‹fller Venter için
gittikçe kötüye gidiyordu. fiirketine yat›r›m ya-
pan özel sektör bekledikleri kâr› elde edeme-
yince Venter’in flirketinin bafl›nda geçirdi¤i
günler sona erdi. Venter bir bilim adam› m›y-
d›, yoksa ifl adam› m›? Amac› bilim mi yapmak-
t› yoksa para kazanmak m›? 15 milyon Dolar
ödeyerek sat›n ald›¤› yat, Venter’in önceli¤inin
para kazanmak oldu¤unu düflündürüyordu.

rekombinant DNA teknolojisinde oldu¤u gibi
var olan mikroorganizmalara genler aktarak
onlar› belli bir maddenin üretiminde kullan-
mak yerine, var olan sistemlerin yaflamsal ge-
netik ‘parçalar›n›’ yeni bir sentetik biyolojik
sistemde bir araya getirmek  ve hatta s›f›rdan
bir mikroorganizma üretmek. Bu mikroorga-
nizma daha sonra ek ‘görevler’ için, sözgelimi
atmosferdeki karbondioksiti parçalamak için,
ya da etanol benzeri yak›t üretmek üzere ge-
netik olarak donat›labilecek. 

Örnek verecek olursak Venter ve ekibi bir
bakterinin yaflamas› için gerekli en az say›da
geni biraraya getirip, bunu boflalt›lm›fl bir bak-
teri ‘kabu¤u’nun içine yerlefltirecekler. Sonuç-
te elde ettikleri ‘yapay’ bakteri yeni görevler
için göreve özgü genetik malzemeyle donat›la-
bilecek. Bu amaca eriflmek için önce bakteri-
nin ço¤almas› vs için asgari genetik malzeme-
nin ne oldu¤unu anlamak gerekiyor. Bu yolda-
ki ilk baflar›l› giriflimlerini geçti¤imiz Haziran
ay›nda Science Dergisi’nde yay›mlad› Venter
ve ekibi. Ekip Mycoplasma genitalium adl›
bakteriyi al›p, teker teker DNA parçalar›n›
bakteriden ay›r›p bakterinin ço¤almay› sürdür-
mesi için asgari gen say›s›n› bulmaya çal›flt›lar.
Bu bakterinin 402 geninden 101’ini kaybetti-
¤inde yaflam›n› sürdürebildi¤ini buldular. Ekip
gelifltirdikleri asgari genetik malzemeye sahip
bakteriye Mycoplasma Laboratorium ismini
verdi. 

Venter ve ekibinin geçti¤imiz ay araflt›rma-
lar›n›n ikinci aflamas›n› gerçeklefltirdiklerini,
yani bu asgari genleri, genetik malzemesini
boflaltt›klar› bir bakteri hücresine aktard›klar›-
n› duyurmalar› bekleniyordu. Ekip bu yaz›y› ta-
mamlad›¤›m ana kadar sessizliklerini korudu-
lar. Böylesi bir bakteriyi ‘infla’ edecek ilk ekip
olup olmayacaklar›n› zaman gösterecek, ancak
Venter’in geleneksel olarak patentini dosyala-
maya giriflmesi pek çok kesimin tepkisini çek-
ti bile. 

Oysa Venter’e göre o para kazanmay› cesur bi-
limsel projelerini gerçeklefltirmek için istiyor-
du. 2002 y›l›nda flirketi Celera’daki iflinden ol-
mas›n›n ard›ndan sessiz bir iki y›l geçirdikten
sonra yeniden gündemde yerini ald›. Bu s›rada
Celera’n›n dizilimini belirledi¤i DNA kayna¤›-
n›n %60’›n›n Venter’e ait oldu¤u aç›¤a ç›kt›.
Belki de Venter nükleotid dizilimi beirlenen ilk
insan olmak için yar›fl›yordu! 

Nitekim DNA’n›n ikili sarmal yap›s›n› bulan
iki bilim adam›ndan biri olan Watson’un ard›n-
dan (ondan bir ay sonra, geçti¤imiz haziran
ay›nda) kendi gen diziliminin tamam›n› yay›m-
layan ikinci insan oldu. ‹fli burada b›rakmay›p
genetik yap›s›n› de¤erlendirdi¤i biyografisini
bu sonbahar yay›mlad›. Her iki bilim adam› da
alanlar›n›n liderleri konumunda topluma ör-
nek olmalar› gerekti¤ini, insan›n kendi genetik
yap›s›n› bilmesinin hiçbir sak›ncas› olmad›¤›n›
göstermek istediklerini vurguluyorlar. Bu ara-
da her ne kadar ayn› görüflü savunuyorlarsa
da Watson’un Venter’in çal›flmalar›n› ‘may-
munlar›n bile yapabilece¤ini’ söyledi¤i bilini-
yor - aralar›n›n nahofl oldu¤unu besbelli! 

Di¤er alanlarda da rekabeti canl› tutuyor
Venter. fiu s›ralardaki oda¤› günün popüler
alan› ‘sentetik biyoloji’ konusunda yar›fl› k›z›fl-
t›rmak. Geçti¤imiz birkaç y›ld›r gittikçe daha
çok bahsedilen sentetik biyoloji bugün pek
çok ilac›n üretiminde yayg›n olarak kullan›lan
rekombinant DNA teknolojisinin bir sonraki
aflamas›.  Geçti¤imiz otuz y›ld›r canl›lar›n gen-
lerini okuma yolunda önemli bir yol kat etti bi-
lim adamlar›. Bundan hareketle baz› hastal›k-
lar›n kökenini anlayabiliyoruz, belli bir hastal›-
¤a yakalanma riskimizi ö¤renebiliyoruz, ve
mikroorganizmalar› belli maddeleri üretmek
için genetik de¤iflikli¤e u¤ratabiliyoruz. Bir
sonraki aflama okumaktan yazmaya geçmek:
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