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Klonlaman›n Düﬂündürdükleri...
Son y›llarda bilim dünyas›ndan gelen
en önemli haber, bir koyunun klonlanmas› (kopyalanmas›) oldu. Tahmin edilece¤i
gibi, bu müthiﬂ olay›n ileride ne gibi sorunlar yaratabilece¤i üzerinde bir sürü
endiﬂe var. Bu konuda fikir yürütenleri üç
kategoriye ay›rabiliriz: 1. Hiç korkmayanlar: Bu konuda yap›lan araﬂt›rmalara s›n›rlama getirilmesin; paras› olan düdü¤ü
çalar kabilinden isteyen kendisini klonlats›n 2. Çok korkanlar: "Sak›n ha! E¤er bu
iﬂ ç›¤›r›ndan ç›karsa, insanl›¤›n sonu bile
gelebilir." 3. Orta grup: Klonlama yap›ls›n; ama sadece tedavi maksad›yla. Dr.
Ferda ﬁenel’in geçen say›da verdi¤imiz
ekte çok güzel aç›klad›¤› gibi, bu k›smi
klonlamada hastal›kl› organ, örne¤in aﬂ›r› rak› tüketimi yüzünden çal›ﬂamaz hale
gelen karaci¤er, embriyondan al›nan kök
hücreler vas›tas›yla tekrar sa¤l›kl› bir hale geliyor.
Bu üç grubun da hakl› yönleri yok de¤il. Karﬂ› ç›kanlar›n en
büyük kâbusu, çevremizdeki Hitler veya Stalin tipi insanlar›n
kendilerini klonlatmalar›. Öte
yandan, ﬂimdi ad›n› an›msamad›¤›m bir bilimadam› geçen y›l ﬂöyle bir fikir ortaya atm›ﬂt›: Neden
Gandi veya Mother Theresa (Hindistan’daki yoksullara bakan bir
rahibe) gibi çok sayg›n insanlar
klonlanmas›n? Ama böyle bir seçimi kim yapacak, nas›l yapacak,
ne gibi kriterler kullan›lacak—
bunlar› belirlemek o kadar kolay
de¤il. ABD baﬂta olmak üzere
bir çok ülkede insan klonlamas›
yasak; ama bu di¤er ülkeler için
geçerli de¤il.
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Bize kal›rsa, bu gibi olaylarda çok yüksek düzeylerde uçmamak gerekir. Bir Hitler klonunun bugünkü Almanya’n›n baﬂ›na geçebilmesi pek olas› de¤il; ama size
kan kusturan patronunuzun bir klonunun
ilerde ayni ﬂirkete baﬂ olmas› o kadar zor
olmaz. Baﬂka bir tehlike de, s›n›f›n yüzde
seksenini çakt›ran s›f›rc› Ziya ö¤retmenin
milli piyangodan kazand›¤› parayla kendisini defalarca kopyalatmas›...
Öte yandan, klonlama yüzy›llar boyunca tart›ﬂ›lan ama bir türlü çözülmeyen bir
problemi ayd›nlatabilir: Bir insan›n karak-

terini oluﬂturan etkenlerin ne kadar› genetik yap›dan (yani anne ve babadan geçen, kal›tsal), ne kadar› sosyal, yani çevresel faktörlerden kaynaklan›r? ﬁimdiye
kadar bu soruya yan›t, tek yumurta ikizleri olarak do¤muﬂ fakat bebekken birbirlerinden ayr›larak de¤iﬂik mekanlarda büyümüﬂ insanlar› inceleyerek verilmeye çal›ﬂ›l›rd›. Bu tür insanlar›n say›lar› çok az
oldu¤u için, ﬂimdiye kadar bu konuda yap›lan çal›ﬂmalarda her ne kadar baz›
önemli ip uçlar› elde edilmiﬂse de, konu
tam aç›kl›¤a kavuﬂmuﬂ de¤il. Klonlama
bu problemi kökünden çözebilir. Nas›l
m›? Aç›klayal›m:
Önceden de bu sayfalarda belirtti¤im
gibi, bizim toplumun hüzünlü ﬂark›lara
karﬂ› aﬂ›r› düﬂkünlü¤ü benim oldukça merak›m› çeken bir konudur. Bu sendromun
bu kadar yayg›n olmas›n›n genetik veya sosyal faktörlerden
mi kaynakland›¤›n› çok kolay
bir deneyle çözebiliriz. Klonlanm›ﬂ iki bebe¤in bir tanesini
"Kimseye etmem ﬂikayet a¤lar›m ben halime" gibi hüzünlü
ﬂark›lar›n ço¤unlukla dinlendi¤i, di¤erini "Gidelim Göksu’ya
bir alem-i ab eyliyelim" gibi
say›lar› az da olsa neﬂeli ﬂark›lar›n çal›nd›¤› bir evde büyütürsünüz. E¤er birinci evdeki
bebek müzik çalarken m›ﬂ›l
m›ﬂ›l uyuyorsa ve ikinci evdeki c›yak c›yak ba¤›r›yorsa iﬂte
o zaman hüzünlü olmam›z›n
genetik yap›m›zdan kaynakland›¤› ortaya ç›kar. Geçen say›lar›n birinde, Pastoral adl›
makalemizde, edebiyat›m›z›n

da o bir türlü ele geçmeyen sevgili
için yaz›lan hüzünlü ﬂiirlerle dolup
taﬂt›¤›ndan, dolay›s›yla yeteri kadar
do¤a ﬂiirlerine yer verilmedi¤inden
yak›nm›ﬂt›k. Benzer bir deney, bu
tercihin nedenlerini gün ›ﬂ›¤›na ç›kartabilir. Yaln›z bu kez, han›mlar›n bir k›sm›n› erkek arkadaﬂlar› evlenme teklif ettikleri zaman kendilerini fazla a¤›rdan satmamalar›na
ikna etmeniz gerekir.
Bu tür deneylerin çözmesini
ümit etti¤im konulardan bir tanesi
de, so¤u¤a karﬂ› aﬂ›r› duyarl› olmam›z, yani üﬂütmekten korkmam›z.
("A¤ustos’ta suya girsem, balta
kesmez buz olur" türküsü akl›ma
geliyor) Bebeklerimizi Küba purosu
gibi sar›p sarmalamam›z, trende
göz gözü göremeyecek ﬂekilde kirlenmiﬂ havay› tazelemek için pencere açt›¤›n›zda di¤er yolcular›n sanki ecinniler çarpm›ﬂ gibi yapt›¤›
protestolar, konser salonlar›m›zda
Waughn
Williams’›n Antarktika
Senfonisi çalarken
bile buram buram
terlememiz, haziran ay›nda bile annelerimizden defalarca duydu¤umuz "aman evlad›m paltonu
giy üﬂürsün" sözleri... Bu tür davran›ﬂlara
Bat› ülkelerinde pek rastlamazs›n›z. Hatta
baz› arkadaﬂlar saunadan ç›kt›ktan sonra
ﬂok havuza girmek yerine s›cak duﬂ bile
al›yorlar. (Kusura bakmas›nlar ama böyle
bir davran›ﬂ Margot Fonteyn’in Ku¤u Gölü Balesini bitirdikten sonra encore olarak göbek atmas› gibi abes bir olay.)
So¤uk korkusunun genetik olup olmad›¤› konusunda yapaca¤›n›z araﬂt›rmada
klonlu bebeklerin bir k›sm›n› buzlu, bir
k›sm›n› kaynar suya dald›rmadan önce anne baban›n r›zas›n› alman›z› öneririz. Ayn› ﬂekilde sak›n konser salonunun yar›s›na so¤uk yar›s›na s›cak hava üfletmeye
kalkmay›n; böyle bir hareket hem termodinami¤in ikinci kanunu anlamad›¤›n›z›
gösterir, hem de so¤u¤u yiyen dinleyicilerin en keskin Wagner sopranosunu bile
bast›racak ﬂekilde ba¤›rmalar›na neden
olaca¤› için deneyiniz baﬂar›l› olamaz. En
iyisi, bu deneyi evinize gelen misafirler
üzerine yap›n; deneyi yapmak için sizlere
zaten yeteri kadar ipucu verdik; ben çok
sevdi¤im baz› arkadaﬂlar›mdan olmamak

için burada fazla
ayr›nt›lara giremeyece¤im.
Tabii bütün bu anlatt›klar›m›z genetik klonlaman›n
düﬂündürdükleri.
Asl›nda çok daha
yayg›n bir klonlama var ki, çok kiﬂi
onun ne oldu¤unun fark›nda de¤il. Sosyal
(çevresel) klonlamadan bahsediyorum, tabii. Ad›n› ilk kez bu makalede koydu¤umuz için sak›n hemen kütüphaneye koﬂup
bu konu üzerinde literatür taramas›na giriﬂmeyin; ama birazdan görece¤iniz gibi
teknik oldukça eski. Hatta hiç olmassa bu
alanda ABD ve tüm Avrupa ülkelerini sollad›¤›m›z› söyleyebiliriz.
Bildi¤iniz gibi, bir baba genlerinin yar›s›n› evlad›na vererek bir çeﬂit do¤al
klonlama zaten gerçekleﬂtiriyor. Ama
ABD’de bir çok baba o¤ullar›na kendi adlar›n› vererek sosyal klonlamay› saçma
boyutlara taﬂ›yor. Tabii bu da annenin
binlerce defa "sana de¤il babana (ya da
o¤luma) seslendim" demesine neden oluyor. Gelen mektuplar›n veya telefonlar›n
kime ait oldu¤unu kestirmek de baﬂl› baﬂ›na önemli sorunlar yarat›r herhalde. Allahtan ﬂimdiki ABD cumhurbaﬂkan› George Bush babas› George Bush ile ayn› evde oturmuyor. Beraber yaﬂasalard›, belki
bütün dünyan›n kaderini de¤iﬂtirebilecek
krizler ortaya ç›kabilirdi. Ama yukar›da
da müjdeledi¤imiz gibi, sosyal klonlama-

da biz çok daha ilerideyiz.
Bizde çocu¤a bazen dedenin ad›
verilir ve beraber oturulsa bile gelinin "R›fk›, seni yaramaz, derhal
buraya gel!" dedi¤i zaman, dede
kula¤› iyi duymad›¤› veya duysa da
huzur evine gönderilmekten korktu¤u için duymamazl›ktan gelece¤i
için, önemli bir kar›ﬂ›kl›k söz konusu olamaz. Ama sosyal klonlamada bizim toplumda da da çok
önemli ad›mlar at›ld›. Çocuk daha
ilkokuldayken ﬂiir yazmaya, en ünlü yazarlar›n eserlerini okumaya
baﬂl›yor; boﬂ vakitlerinde Marcel
Proust’u Türkçeye çeviriyor. Gelgelelim üniversiteye giriﬂ s›navlar›nda birinci tercihi inﬂaat mühendisli¤i. Neden? Babas› inﬂaat mühendisi de ondan. Baba, yabanc›lar gibi o¤luna kendi ismini veremeyince bu eksikli¤i mesle¤ini vererek telafi ediyor herhalde.
Baﬂka bir evde baﬂka bir klonmlama
gerçekleﬂtiriliyor. Bu kez, bir k›z çocu¤u
vaktini bebeklerle oynamak yerine model
uçak yaparak, komﬂular›n radyo veya televizyonlar›n› tamir ederek geçiriyor; ama
mühendis olmak istedi¤i halde anne-baba
zoruyla iﬂletmeci olarak klonlan›yor.
Bildi¤iniz gibi, biyolojik klonlamada
hücrenin genetik yap›s›, baﬂka bir hücrenin genetik yap›s›yla de¤iﬂtirildikten sonra rahme yerleﬂtirilip büyümesi sa¤lan›yor. Sosyal klonlamada da benzer bir teknik uygulan›yor. Burada, çocu¤un beynindeki orijinal fikir üreten hücreler, ald›¤›
say›s›z zorunlu dersler ve telkinler sayesinde ("Evlad›m, güzel güzel para kazanmak varken, y›lanla ç›yanla ne u¤raﬂacaks›n?”) d›ﬂtan gelen fikir hücreleri ile de¤iﬂtiriliyor. Tabii bu arada özel dershanelerin de bu önemli klonlamadaki katk›lar›n› göz ard› etmeyelim. Ayn›, biyolojik
klonlamada oldu¤u gibi bu teknik de de
yüzdeyüz baﬂar› elde edilmiyor. Örne¤in,
Orhan Pamuk ve Faz›l Say gibi insanlar›n
bütün çabalara ra¤men klonlamaya direnip yine bildiklerini okumalar›.
Görüldü¤ü gibi, klonlama çok ciddi bir
iﬂ ve bu konuda çok dikkatli olmak gerekiyor. Tarihte ilk kez bir insan embriyosundan hücre klonlamas›n› gerçekleﬂtiren
Jose B. Cibelli ve üç arkadaﬂ›, Scientific
American (Ocak, 2002) dergisinde yay›nlanan makalelerinde insan›n bir bütün
olarak klonlanmas›na kesinlikle karﬂ› olduklar›n› yaz›yorlar. Keﬂke ayn› duyarl›l›k
sosyal klonlama için de gösterilseydi.
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