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‹nsan klonlama
Gen teknolojisindeki h›zl› geliﬂme, son on y›lda insano¤lunun hayat›na yeni bir
kavram soktu: Klonlama. Art›k teorik olarak herkes kopyalanabilir.
■ Star Wars serisinin ikinci filmi Klon Savaﬂlar›’nda, robotlardan oluﬂan bir orduya karﬂ› üstünlük elde etmek isteyen insanlar, güçlü bir
savaﬂç›dan ald›klar› genetik örnekle birbirinin
ayn›s› milyonlarca savaﬂç› yarat›yorlard›. Sanatç›lar›n, yazarlar›n hayal dünyas›ndan ç›kan klonlanma kavram›, yine bilim adamlar›n›n çabas›yla art›k gerçek. Ünlü koyun Dolly’nin hikayesine gazetelerde rastlamam›ﬂ olmak neredeyse imkans›z. ‹ngiliz bilim adamlar›n›n kopyalama yöntemiyle dünyaya getirdikleri, insanl›k tarihindeki ilk kopya canl› koyun Dolly, ergenlik ça¤›na girdikten hemen
sonra, do¤umundan beri çözümlenemeyen
sa¤l›k problemleri nedeniyle ölmüﬂtü. Hiçbiri
onun kadar ünlü olmasa da, Dolly’den sonra
baﬂka hayvanlar da kopyalanarak üretildi; ancak onlar›n da sonu Dolly’ninkinden farkl› de¤ildi. Bilim adamlar› bir canl›n›n kopyas›n›
üretmeyi baﬂarabiliyorlar, ama bir yerde çok
ölümcül bir hata yap›l›yordu ve klonlanm›ﬂ
kopya canl›lar çözümsüz sa¤l›k problemleriyle, sakatl›klarla birlikte do¤uyordu.
Peki, birkaç y›l öncesine kadar sadece “bi-

limkurgu” olan klonlama iﬂlemi nas›l iﬂliyor?
Gerçek klonlama iﬂlemi, bilimkurgu filmleri
ve kitaplar›ndaki klonlamadan biraz farkl› ça-

Clone Wars: Bilimkurgu klon kavram›n›
iﬂlemeyi seviyor. Star Wars’da bir milyon klon
asker, düﬂmana karﬂ› savaﬂm›ﬂt›.
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tek yolu insan klonlamak. Deneyler, laboratuarda bir kalp, kol
l›ﬂ›yor. Bir canl›y› klonlamak için, asl›nda yine iki kiﬂi gerekiyor,
veya beyin hücreleri üretmenin mümkün oldu¤unu gösterdi.
ancak canl›lar›n do¤al üreme sürecinin aksine, bu kez tek bir
Yaﬂamak için yeni bir kalbe ihtiyac› olan birinin derisinden al›üreme hücresi bile yetiyor.
nacak bir hücreyle yeni bir kalp üretmek veya onlarca y›ld›r çöBir diﬂiden al›nan yumurta hücresinin içinden, orijinal DNA
zümü, hatta nedeni bile bulunmayan Alzheimer hastal›¤›n›n
ç›kart›l›yor. Ard›ndan kopyalanmak istenen kiﬂinin/hayvan›n
önüne geçebilecek ﬂekilde, yok olan beyin hücrelerinin yerine
herhangi bir hücresi, elektrik ak›m› yard›m›yla bu boﬂ yumuryenilerini yerleﬂtirmek için insan hücrelerini veya organlar›n›
ta ile birleﬂtiriliyor ve ortaya tek bir hücre ç›k›yor. Bu yeni hücklonlamaya, herkes s›cak bak›yor. Tek sorun, bu organlar›n,
re, DNA’s› ç›kar›lm›ﬂ ancak yabanc› birinin hücresiyle birleﬂtiruhu olan canl› bir insan yaratmadan nas›l üretilebilece¤i.
rilmiﬂ bir üreme hücresi ya da baﬂka bir benzetmeyle döllenBilim adamlar› ﬂimdilik tüm bu sorunlarla u¤raﬂ›rken baz›
miﬂ bir yumurta haline geliyor ve yumurta, taﬂ›y›c› bir diﬂinin
fanatik veya marjinal hareketler de kamuoyunun hemen ilgirahmine yerleﬂtiriliyor. Böylece diﬂinin rahminde do¤al bir hasini çekiyor. Realians isminmilelikten fark› olmayan
de bir tarikat, kendini insan
bir süreç baﬂl›yor. Ard›ndan
klonlamaya adad›¤›n› ve bu
da kopyalanan canl›n›n
‹LK KLON ‹NSAN
amaçla beﬂ bebek do¤ur“bebek” hali do¤uyor ve yiduklar›n› aç›klam›ﬂken, bu
ne teorik olarak yeni bir bi‹lk baﬂar›l› insan klonlamasan› kim yapacak?
hedefe ulaﬂabilecek güçleri
reyden fark› olmuyor. Büoldu¤u kabul edilen tarikat
yümek, yetiﬂkinli¤e ulaﬂdo¤an çocuklar hakk›nda
mak için yine ait oldu¤u
Realians %40
yapt›klar› basit aç›klamacanl› türünün geçirdi¤i sün›n d›ﬂ›nda herhangi bir
reçleri tamaml›yor. Yani
ipucu vermedi¤i için, ilk
filmlerde oldu¤u gibi, bir
klon insan›n do¤up do¤mainsandan al›nan hücrenin
Dr Panos Zavos
d›¤› hala bir meçhul.
bir makineye konulmas› ve
%31
Bu arada, iki bilim adabirkaç saat sonra kiﬂinin
m›, ‹talyan Dr. Severino Anayn›s›ndan yeni bir tane eltinori ve Amerikal› Dr. Pade etmek mümkün de¤il.
Dr Severino
nos Zavos, resmen insan
Pek çok devletin insan
Antinori
klonlamak için çal›ﬂt›klar›klonlamay› yasaklam›ﬂ ol%29
n›, hatta ilk yumurtalar›
mas›na ra¤men, di¤er can%0
%10
%20
%30
%40
%60
ana rahmine yerleﬂtirdiklel›lar› kopyalamak yasak derini uzun zaman önce aç›k¤il ve hali haz›rda dünyan›n
‹nsan klonlanmas› konusu ile ilgilenenler aras›nda yap›lan bir
lad›lar ama sonras›nda bir
de¤iﬂik ülkelerinde laboraaraﬂt›rmada, insan klonlama çal›ﬂmalar› yapt›klar›n› resmen
aç›klama yapmaktan kaç›ntuarda koyun Dolly gibi
kabul etmiﬂ iki doktor ile kendilerini tamamen bu hedefe
d›lar. Gerçi bilim çevreleri,
klonlanm›ﬂ hayvanlar yaﬂ›kilitlemiﬂ bir tarikat olan Realians için sorulan soruda,
kat›l›mc›lar›n %40’›n›n tarikat›n bu konudaki kararl›l›¤›ndan
zengin bir Arap iﬂadam›n›n
yor. Ancak hayvanlar üzeetkilendikleri ve ilk insan› Realians tarikat›n›n klonlayaca¤›n›
finansörlü¤ünde,
hiçbir
rindeki deneyler, klonlama
düﬂündükleri anlaﬂ›lm›ﬂ. Gerçekten de, hiçbir ulusun
ulusun yasalar›n›n geçerli
iﬂleminin henüz mükemyasalar›n›n geçerli olmad›¤› aç›k denizlerdeki bir gemide
olmad›¤› uluslararas› sularmele yaklaﬂmaktan çok
çal›ﬂmalar›n› yürüten doktor Severine Antinori gibi, Realians
daki bir laboratuar gemiuzak oldu¤unu gösteriyor
tarikat› da insan klonlamak amac›yla yasalardaki tüm aç›klar›
sinde deneylerini sürdüren
çünkü klonlanarak do¤muﬂ
kullanarak ilk bebe¤i do¤urtacaklar›n› belirten radikal
‹talyan doktor Antinori’nin
hayvanlar pek çok sakatl›k
aç›klamalar›yla bas›nda s›kl›kla yer alan bir örgüt. Üstelik yine
bu tarikat, klonlama yöntemiyle beﬂ bebek dünyaya
amac›na ulaﬂm›ﬂ olmas›n›n
ve hastal›kla dünyaya gegetirdi¤ini de aç›klad› ama konuyla ilgili herhangi bir delil
yüksek bir ihtimal oldu¤ulip, k›sa zaman sonra hasunmad›klar› için ilk klon insana dair belirsizlik sürmeye
nu kabul ederken, resmen
yatlar›n› kaybediyorlar. Bu
devam ediyor.
dile getirilmeyen bir di¤er
istatistiksel gerçek, önünde
görüﬂ de, süper güç olma
dini ve ahlaki toplumsal çeiddias›ndaki
devletlerin,
kinceler bulunan insan
yasalar›na ﬂerh koymalar›na ra¤men gizli askeri üslerinde inklonlama iﬂlemine bir sak›nca daha ekliyor. Bu yüksek risklersan klonlama deneylerinin çoktan meyve vermiﬂ olmas› gele, ac› içinde yaﬂayarak k›sa sürede ölmesi kesin olan çocuklar
rekti¤i yönünde. Dolay›s›yla devletler ve töreler insan klonlahayata getirmenin, bilim ad›na da olsa, insan köleler yaratman›n olup olamayaca¤›n› tart›ﬂa dursun, dünyan›n bir yerlemaktan fark› olmad›¤› savunuluyor. Çünkü düzenli bir aile harinde, birilerinin, gözlerden ›rak ﬂekilde, kimsenin açmaya ceyat› içinde yaﬂasalar bile eninde sonunda birer denek olacak
saret edemedi¤i bu kap›y› açmak ve yeni bir ça¤ baﬂlatmak
bu çocuklar›n ruhsuz, duygusuz, ac›y› hissetmeyen, haklar› oliçin çabalad›¤› kesin. Asl›nda resmin bütününü görebilenler
mayan kuklalar de¤il de, herkes gibi insan olacaklar›n› ak›ldan
için ﬂimdi insanl›¤›n önündeki tek soru ﬂu: ‹lk kopya insan ne
ç›karmamak gerekiyor.
zaman ortaya ç›kacak?
Öte yandan insan klonlaman›n, yasalarca da kabul edilen
Bilgi için: www.humancloning.org ■
baz› yararlar› var: En baﬂta, insan hayat›n› kurtarmak. Çözümü olmayan hastal›klar için, insan yedek parças› üretmenin
Cem ﬁanc›, cemsanci@chip.com.tr
Kaynak:www.clonedbabies.com
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