
Genetik bilimi son yirmi y›lda gözkamaflt›r›c›
bir geliflim izledi. Önceleri belli iflleve sahip gen-
leri buldu bilim adamlar›. Ard›ndan bu genleri
de¤ifltirmenin yollar›n› arad›lar. Derken yeni bir
organizmay› 'tasarlamak' sözkonusu olmaya bafl-
lad›. ‹lk bafllarda genetik biliminin öznesi bitki ve
hayvanlarken, zamanla insanlara yöneldi. Hangi
genler hangi hastal›¤a yol aç›yor? Bir kifliyi uysal
ya da tam tersi yapan genler var m›? Sonra soru-
lar yön de¤ifltirdi: Bir bebek do¤madan önce o
bebe¤in bir genetik hastal›¤› olup olmad›¤›n› sap-
tayabilir miyiz? Ya da genetik hastal›¤› olan be-
beklerin do¤mas› sözkonusu olabilir mi? Uysal ki-
flili¤e sahip bebeklerin do¤mas›n› sa¤layabilir mi-
yiz? ‹flte sorular bu noktaya yöneldi¤inde tart›fl-
malar da o ölçüde hararet kazand›. Arada birile-
ri ç›k›p insan klonlamaktan bahsetti; kimisi do¤a-
cak cocuklar›nda belli özellikleri seçmek istedi.

Geçti¤imiz iki ay içinde ‹ngiltere'de bir dizi
olay, kamuoyunda bu konudaki tart›flmalar› da
hareketlendirdi. Önce bir çift, o¤ullar›n› kurtar-
mak amac›yla ikinci bir çocuk yapma girifliminde
bulundu. Çift, ikinci bir çocuk yapman›n ötesine
gidip hamilelik öncesinde olas› çocuklar›n›n ge-
netik yap›s›n› seçmek istedi. Bir baflka deyiflle
yaln›zca ilk çocuklar›n› kurtaracak genetik yap›ya
sahip embriyoya yaflam flans› tan›may› hedefledi.
‹kinci olay ise Severino Antinori adl› ‹talyan heki-
min k›s›rl›k tedavisi sonuç vermeyen çiftleri, yeri-
ni gizledi¤i bir laboratuvarda klonlama yoluyla
bebek sahibi yapmaya çal›flacaklar›n› aç›klama-
s›yd›. Antinori, tarihteki bu ilk deneye kat›lmaya
gönüllü çiftlerin bulundu¤unu ve bunu gerçeklefl-
tireceklerini söyledi. S›zan bilgiye göre, Antino-
ri'nin bahsetti¤i gönüllüler aras›nda sekiz ‹ngiliz
çifti yer al›yor. Bu iki olay›, Amerikan bilimadam-
lar›n›n insan embriyosu klonlad›¤› aç›klamasi iz-
ledi ve bu konudaki yasa tasar›s› flimflek h›z›yla
Parlamento'da onayland›.

‹çerik bak›m›ndan olaylar birbirinden
çok farkl›: bebeklerinin genetik yap›s›n›
seçmeyi hedefleyen çift, embriyolar›n
geneti¤iyle ilgili bilgileri di¤er çocukla-
r›n›n yarar›na kullanmay› amaçlarken,
di¤erlerinde genetik bilgi yeni bir orga-
nizmaya aktar›l›p, yeni bir organizma
'tasarlan›yor'. Nuffield Biyoetik Ko-
misyonu'nda görevli Tor Lezemo-
re'un Kas›m ay›nda Londra'da yö-
netti¤i tart›flma bu konuda yan›t-
tan daha çok sorunun oldu¤unun
alt›n› çizdi. Tart›flma, seçilmis ve
tasar›mc› eli de¤mifl bebekler üze-
rineydi.

Sözkonusu çiftin hedeflenen
özelli¤e sahip bir bebek yapmas›na
izin verilirse, kiflilik, cinsiyet ve
hatta fiziksel özellikleri seçmek is-
teyen çiftleri kim durduracak? fia-
fl›rt›c› bir flekilde kat›l›mc›lar soru-

Döllemeden baflka bir yöntemle üretilmifl bir
embriyoyu anne karn›na yerlefltirmenin cezas› 10
y›la kadar hapis ve belli bir miktar para. Sa¤l›k
Bakan› Lord Hunt hükümetin kök hücre araflt›r-
malar›n› k›s›tlamak istemedi¤ini, onun için embri-
yo klonlanmas›na herhangi bir yasak getirmedik-
lerini söyledi. Ancak herhangi bir aç›k ortaya ç›-
karsa, yasalar› yeniden gözden geçireceklerini de
sözlerine ekledi. Gerek bir embriyonun genetik
yap›s›na dair bilginin nas›l kullan›laca¤›na, gerek-
se klonlaman›n hangi koflullarda kabul edilebilir
oldu¤una dair yasalar›n s›k s›k gözden geçirilme-
si tart›flmas›z gerekli; çünkü bilim, ilgili yasalar›
etkisiz b›rakabilecek kadar h›zl› ilerleyebiliyor.
Özellikle de genetik bilimi... Belki en az bunun
kadar önemli olan, toplumda bu konular›n tart›fl›l-
mas›. Sonuçta bilimin yaratt›¤› bu yöntemlerden
yararlanacak olan yaln›zca bilim adamlar› de¤il,
toplumun her kesimi. Dahas›, bilimin sundu¤u

yöntemleri kullanmak ayn› zamanda belli
bir risk de tafl›yor. Bilimin yaratt›¤›
yöntemlerden yararlanmay› kabul et-
mek, bu riskleri de göze almak anla-
m›na geliyor. Sözkonusu risklerin tar-

t›fl›lmas› da bunun için önemli.
Embriyolar›n genetik yap›s›n›

seçmek uzun vadede insan gen
havuzunun zenginli¤ini ortadan
kald›rabilir mi? Bunun etkileri ne
olabilir? Seçme embriyolardan
do¤acak çocuklar psikolojik ba-
k›mdan 'seçilmifl' olmaktan nas›l
etkilenecek? Hangi özellikler
'seçmeye' de¤er: Zekâ? Sa¤l›k?
Güzellik?

Di¤er yandan toplumda klon-
lar›n olmas› sosyal yap›yi nas›l
etkileyebilir?
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lara soru eklemekten öteye gitmedi. Lezemore,
‹ngiliz Hükümeti'nin tart›flmaya açt›g› bir rapora
dikkat çekti. Rapor, hangi durumlarda bir embri-
yonun genetik yap›s›na müdahale edilebilece¤ini
belirlemeye yönelik bir yasa tasla¤›n›n bafllang›ç
noktas›. Rapora yan›t verenlerin tamam›, 'ciddi'
genetik hastal›klar›n önlenmesinde bu yaklafl›m›n
kabul edilir oldu¤unu söyledi. Ama 'ciddi' gene-
tik hastal›k tan›m› hala kesinlik kazanm›fl de¤il.
Antinori'nin insan klonlama giriflimi ile, Ameri-
kan bilimaadamlar›n›n embriyo klonlamada
önemli bir aflama kat ettiklerini aç›klamalar› üze-
rine Parlamento, Lezemore'un bahsetti¤i yasa ta-
sar›s›n› flimflek h›z›yla onaylad›. Normalde yakla-
fl›k birkaç ay alabilen süreç, toplam üç saatte ta-
mamland›. Sonuç: ‹ngiltere'de embriyo klonlama-
ya 'evet'; ancak o embriyonun anne karn›na yer-
lefltirilmesine 'hay›r'.
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