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Ön testteki cevap dağılımı:

1- 0 kişi

2- 2 kişi

3- 29 kişi

4- 42 kişi

5- 14 kişi

ortalama: 3,78

Katılımcıların CRISPR

teknolojisinin kullanılmasının

uygun olduğunu düşündükleri

durumları öğrenmek için 

 oturumlardan önce bir ön test,

oturumlardan sonra ise aynı

sorulardan oluşan bir son test

uygulanmıştır. Bu değerlendirme

oturumların sonucu olarak

katılımcılarda düşünce farklılıkları

olup olmadığını görebilmektir.

Yanılma payını en aza indirmek

için son testi cevaplamamış

katılımcıların cevapları

değerlendirmeye alınmadan 87

tane cevap değerlendirilmiştir.

Sorulardaki cümlelere olan

cevaplar 1-kesinlikle

katılmıyorum, 2-katılmıyorum, 3-

kararsızım, 4-katılıyorum, 5-

kesinlikle katılıyorum şeklindedir.

*Sonuçları incelerken 1 cevabının

"katılmıyorum" değil, "kesinlikle

katılmıyorum" olduğuna dikkat

çekmek isteriz. Yani tüm

katılımcıların 1 veya 1 değerine

yakın verdiği cevaplar yüz

üzerinden 20 değil, 0 değeri

taşımaktadır.

Gri ok ön test ortalamasını,

kırmızı ok son test ortalamasını

göstermektedir.

Son testteki cevap dağılımı:

1- 0 kişi

2- 2 kişi

3- 12 kişi

4- 51 kişi

5- 22 kişi

ortalama: 4,06

Oturumların sonucunda katılımcıların bu cümleye katılma oranı

artmıştır. Oturumlar ve tartışma sırasında yaygın hastalıkların

genetik alt yapısına ve gen düzenlemenin potansiyeline

değinilmesi bu değişime sebep olmuş olabilir. 

Ön testteki cevap dağılımı:

1- 0 kişi

2- 0 kişi

3- 4 kişi

4- 39 kişi

5- 44 kişi

ortalama: 4,45

""CRISPR teknoloj�s�, embr�yolarda bel�rl� b�r gen�n

sebep olduğu hastalıkları önlemek veya �y�leşt�rmek �ç�n

kullanılab�l�r (K�st�k F�broz�s g�b�)."

Son testteki cevap dağılımı:

1- 0 kişi

2- 1 kişi

3- 8 kişi

4- 28 kişi

5- 50 kişi

ortalama: 4,45

Bu sorudaki katılımcıların verdikleri puanların ortalamasında bir

değişiklik olmamıştır.

Ön Test ve Son
Testlerin
Değerlendirmesi

ŞUBAT 2021

"Gen düzenleme teknoloj�s� �nsanlık �ç�n faydalıdır."
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Ön testteki cevap dağılımı:

1- 50 kişi

2- 20 kişi

3- 11 kişi

4- 2 kişi

5- 4 kişi

ortalama: 1,73

ŞUBAT 2021

o oo oo oo o
1 2 3 4 5 "D�n� sebeplerle gen düzenleme

teknoloj�s�n� onaylamıyorum.."

Son testteki cevap dağılımı:

1- 52 kişi

2- 16 kişi

3- 14 kişi

4- 3 kişi

5- 2 kişi

ortalama: 1,70

Bu soruda 0,03 puanlık bir değişiklik

yaşanmış olmasına rağmen anlamlı

sayılabilecek bir değişiklik olmamıştır. Bu

olguya çoğu kişi neredeyse hiç katılmamıştır,

ancak genetik düzenleme hakkında genel

olarak kararsız olan ve etik olduğu görüşü

vardır. Herkesin genetik düzenlemenin etik

olduğu görüşüne tamamen katılmamasında

diğer sebeplerin geçerli olduğu çıkarımı

yapılabilir. (Bilinmeyen riskler, otonomi, tıpta

zarar vermeme ilkesi, komplikasyonlar gibi.)

Ön testteki cevap dağılımı:

1- 9 kişi

2- 28 kişi

3- 40 kişi

4- 10 kişi

5- 0 kişi

ortalama: 2,58
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Son testteki cevap dağılımı:

1- 7 kişi

2- 37 kişi

3- 35 kişi

4- 8 kişi

5- 0 kişi

ortalama: 2,50

Bu soruda da anlamlı bir değişiklik

bulunamamıştır. Çoğunluk bu konuda

kararsız kalmıştır, ya da genetik

düzenlemenin etik olacağı düşüncesini

belirtmiştir. Ancak anlamlı bir görüş

değişikliği olmamıştır.

Ön testteki cevap dağılımı:

1- 1 kişi

2- 7 kişi

3- 30 kişi

4- 29 kişi

5- 20 kişi

ortalama: 3,68

o oo oo oo o
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"CRISPR teknoloj�s� �ler�de hastalığı

yaşamayacak, �lg�l� gen�n sadece

taşıyıcısı olan embr�yolardak� genler�n

susturulmasında/ çıkartılmasında

kullanılmalıdır."

Son testteki cevap dağılımı:

1- 6 kişi

2- 13 kişi

3- 13 kişi

4- 40 kişi

5- 15 kişi

ortalama: 3,51

Bu konuda çoğunluk "kararsızım" veya "katılıyorum"

görüşü belirtmiş olsa da ortalamada anlamlı

sayılabilecek bir değişiklik olmamıştır. Genel görüşün

olumlu olması toplumda halk sağlığı sorunu olan bazı

genetik hastalıkların prevalansının azaltılması

düşüncesi ile alakalı olabilir. 

"Gen düzenlemek et�k değ�ld�r."
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Ön testteki cevap dağılımı:

1- 27 kişi

2- 26 kişi

3- 18 kişi

4- 13 kişi

5- 3 kişi

ortalama: 2,29

ŞUBAT 2021

o oo oo oo o
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"CRISPR teknoloj�s� genet�k olarak

z�h�nsel ger�l�ğ� bulunmayacak

�nsanların daha zek� olması �ç�n

kullanılab�lmel�d�r."Son testteki cevap dağılımı:

1- 33 kişi

2- 22 kişi

3- 24 kişi

4- 5 kişi

5- 3 kişi

ortalama: 2,11

Genel görüşün  olumsuz/kararsız olmasına

ek olarak sonraki soru ile birlikte

değerlendirildiğinde katılımcılar var olan

özelliklerin iyileştirilmesine sıcak

bakmamaktadır. Önceki soru ile 

 değerlendirildiğinde ise katılımcıların

genetik düzenlemeye, genetik hastalıkların

önlenmesi/tedavi edilmesi bağlamında sıcak

baktığı söylenebilir.

Ön testteki cevap dağılımı:

1- 37 kişi

2- 25 kişi

3- 15 kişi

4- 7 kişi

5- 3 kişi

ortalama: 2,01

o oo oo oo o
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Son testteki cevap dağılımı:

1- 53 kişi

2- 17 kişi

3- 11 kişi

4- 3 kişi

5- 3 kişi

ortalama: 1,68

Ön testteki cevap dağılımı:

1- 0 kişi

2- 0 kişi

3- 6 kişi

4- 27 kişi

5- 43 kişi

ortalama: 4,54

o oo oo oo o
1 2 3 4 5

"CRISPR teknoloj�s�n�n kullanım

sınırları uluslararası organ�zasyonlar

tarafından (örneğ�n BM, Dünya

Sağlık Örgütü) denetlenmel�d�r."

Son testteki cevap dağılımı:

1- 0 kişi

2- 3 kişi

3- 4 kişi

4- 34 kişi

5- 45 kişi

ortalama: 4,40

Çoğu katılımcı, genetik düzenlenme gibi çok farklı

olası sonuçları olan bir teknolojinin kullanımının

uluslararası bir anlaşma ortamında kararlaştırılması

gerektiği düşüncesine katılmış. Bunun sebebi bütün 

 ülkelerin yasalarının yeterli denetlemeyi

sağlayamayacağı inancı olabilir.

"CRISPR teknoloj�s� �nsanların daha

güzel/ yakışıklı olması �ç�n

kullanılab�lmel�d�r."
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Bu soru için bize 86 yanıt ulaşmıştır.



Ön testteki cevap dağılımı:

1- 32 kişi

2- 24 kişi 

3- 16 kişi

4- 8 kişi

5- 7 kişi

ortalama: 2,24

ŞUBAT 2021

o oo oo oo o
1 2 3 4 5 "CRISPR teknoloj�s� tamamen

hükümetler tarafından denetlenmel�d�r."

Son testteki cevap dağılımı:

1- 40 kişi

2- 20 kişi

3- 14 kişi

4- 6 kişi

5- 7 kişi

ortalama: 2,08

Önceki soru ile beraber değerlendirildiğinde

çoğu katılımcının karar verici organın sadece

hükümetler olmasındansa uluslararası

organizasyonlar olması düşüncesine sahip

olduğu görülebilir. Bunun sebebi verilecek

ortak kararların, yeni teknolojilerin

denetlenmesini kolaylaştıracağı ve üzerine

araştırma gereken bu teknolojilerde daha

güvenli ilerleneceği inancı olabilir.

Ön testteki cevap dağılımı:

1- 1 kişi

2- 3 kişi

3- 33 kişi

4- 40 kişi

5- 10 kişi

ortalama: 3,63

o oo oo oo o
1 2 3 4 5

Son testteki cevap dağılımı:

1- 4 kişi

2- 16 kişi

3- 45 kişi

4- 26 kişi

5- 6 kişi

ortalama: 3,14

Katılımcıların yarısı kararsız kalmışken katılan

katılımcıların sayısının son testte düşmesi,

germ hücrelerinde yapılacak değişikliklerin

sonraki nesillere aktarılabilmesinin bilinen ve

bilinmeyen uzun dönemdeki riskleri ile alakalı

olabilir.

Ön testteki cevap dağılımı:

1- 2 kişi

2- 8 kişi

3- 15 kişi

4- 28 kişi

5- 22 kişi

ortalama: 3,80

o oo oo oo o
1 2 3 4 5 " CRISPR teknoloj�s�n�n yaygınlaşması

�ler�de eş�ts�zl�ğ� artıracaktır."

Son testteki cevap dağılımı:

1- 2 kişi

2- 6 kişi

3- 11 kişi

4- 25 kişi

5- 31 kişi

ortalama: 4,02

Birçok kişi bu olguya katılmış olmakla birlikte,

katılan kişilerin sayısı artmıştır. Bunun sebebi,

yeni teknolojilerin rutin hale gelmeden önce

daha pahalı olması ve genetik düzenlemelerin

halihazırda var olan özelliklerin

iyileştirilebileceği potansiyeli taşımasıdır. 

"CRISPR teknoloj�s� embr�yolara a�t

hücrelerde veya üreme hücreler�nde

kullanılab�lmel�d�r."
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Bu soru için bize 75 yanıt ulaşmıştır.



Grup 1    Birinci grup olarak ele aldığımız soruda CRISPR teknolojisinin içerisinde

bu hizmeti veren kişilerin de bulunduğu (doktorlar, biyologlar gibi)

uluslararası bir kuruluş tarafından uygulanıp denetlenmesinde ortak bir

karara vardık. Bu teknolojinin daha çok insan sağlığının korunmasında

kullanılmasını ve askeri alanlarda, insan zekası, fiziksel görünüş gibi

konularda kullanılmasının uygun olmadığını düşünüyoruz. Eğer bu

teknoloji bir insanın daha zeki olmasında kullanılırsa onun bakımını

üstlenecek olanlar kim olmalıdır? Devlet mi yoksa bireyin ailesi mi? Bu bir

sınıf farkı oluşturmaz mı? Biz bir bireyin daha zeki olmasını sağlarsak o

bireyin eğitiminde normalden farklı metotlar izlenmeli midir? (O bireyin

eğitimini üstlenecek kişiler neye göre seçilmelidir?) Bu durumda anayasal

anlamda bir eşitsizlik söz konusu olur. Bu hizmete fon sağlanmasında temel

olarak 4 ihtimalden bahsettik; bu hizmeti alan insanlar tarafından,

gönüllülük esasına bağlı olarak varlıklı insanlar veya şirketler tarafından,

üye olan ülkeler tarafından fon sağlanabilir. Teknolojinin halihazırda

uygulanması durumunda doğuracağı sonuçların öngörülebilirliği

konusunda şüphelerimiz var, bu konunun bir netliği söz konusu değil

çünkü CRISPR insan sağlığına etkileri olan bir teknoloji. Tabii CRISPR

teknolojisinin uygulanması durumunda uluslararası kuruluşun karar verme

konusundaki bağımsızlığı ve hükümetlerin bu duruma dahil olup

olmayacağının ne derece bir güvenilirliği olduğu da aklımızda bir soru

işareti olarak kaldı.

Ezgi Yiğit, Rana Nüve Yılmaz, Gözde Sevinç, Ece Özdemir, Sultan

Kıldan, Aybike Şen, Bilgehan Dadandı, Zehra İrem Güneri, Mustafa

Kemal Kara

ŞUBAT 2021

Son oturumda katılımcılar gruplandırılarak her gruba tartışmak için bir soru verilmiştir. Grupların

ilgili sorulara verdikleri cevap paragraflarına aşağıda yer verdik.

Tartışma Oturumu Çıktıları

"CRISPR teknoloj�s�n�n

kullanımı yaygınlaştığında

bunun karar ver�c�ler� k�mler

olmalıdır?"
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Grup 2

   CRISPR kullanımının ekonomik sınıflar arasındaki uçurumu arttıracağı kaçınılmaz bir gerçektir. Şöyle ki, bu

yöntemin pahalı olduğunu göz önünde bulundurduğumuz zaman ekonomik olarak güçlü olan kişilerin

CRISPR’a erişiminin daha kolay olacağı yadsınamaz. CRISPR kullanımındaki adaleti sağlamak amacıyla

uluslararası bir kuruluşun kurulduğunu varsayalım. O halde bu kuruluşun etkinliği sorgulanacaktır. Her

devlet kendi topraklarında egemenlik yetkisini haizdir. Örneğin Türkiye’de Anayasa’nın 6.maddesine göre

egemenlik yetkisi devredilemez. Uluslararası bir kuruluşun bu yönteme erişim açısından vereceği kararları

uygulayıp uygulamama konusundaki takdir yetkisi de egemenlik ilkesi gereği her devletin kendi elinde

olacaktır. Uluslararası kuruluşların kararlarının tavsiye niteliğinde olduğu ve yaptırımların etkisiz olacağı

gerçeklerinin varlığında; her ne kadar CRISPR’a erişimi tüm insanlara ihtiyaçlar doğrultusunda aktarma

gayesinde olsak dahi pratikte uluslararası denetim mekanizmasının etkin olamayacağı anlaşıldığından bu

yönteme adil ve eşit şekilde erişim mümkün olmayacaktır. Bu eşitsizlik, toplumda büyük sınıfsal ayrıma yol

açacaktır. Özellikle de CRISPR yönteminin sadece hastalıklar üzerinde kullanılmayıp fiziksel görünüm

tercihleri için kullanıldığında toplumda ekonomik ayrım fiziksel olarak da ayırt edilecek hale gelecektir.

   Her ne kadar uluslararası anlaşmalar ile CRISPR'ın tüm dünyada uygulanabileceği gibi bir bakış açısı oluşsa

da bunun uygulanabilirliği tam anlamıyla sağlanamıyor. Bu anlaşmaların uygulamada yetersiz olduğuna

belki de en iyi Polio aşısını örnek olarak verebiliriz. Aşı, CRISPR gibi bir teknoloji ürünü olmamasına rağmen

ve belki de herkesin yararlanabileceği bir sağlık aracı olmasına rağmen savaş ülkelerinde yeterli kontrol

olmaması, hakim askeri güçlerin engeli, sağlık çalışanlarının korkması gibi örnekler yüzünden tam anlamıyla

herkese ulaşamayan bir sağlık imkanı. 

   Polio aşısı tarihçesi şu şekilde: WHO,1988 yılında polio virüsünü aşılama ile yok etme kararı alıyor ve tüm

dünya ülkeleri bu karara uyuyor fakat savaşın devam ettiği topraklarda bin Ladin’in askerleri aşılama yapan

sağlık çalışanlarını Amerika’ya bilgi taşıdığı iddiası ile katlettikten sonra bu tarz bölgelere sağlık çalışanlarını

gitmesi doğal olarak azalıyor. Şuan polio virüsünün eradike edilemediği iki ülke var: Afganistan ve Pakistan.

Bu kısacık ama yansımaları büyük olan örnekte olduğu gibi her ne kadar uluslararası anlaşmalar ile kararlar

alınsa da uygulanabilirliği tartışmaya açık. Bu uygulama durumu da elbette ki eşitsizlik uçurumunu daha da

büyütecektir.

DEVAMI ARKA SAYFADA...

ŞUBAT 2021

"CRISPR teknoloj�s�n�n kullanımının yaygınlaşması ekonom�k sınıflar

arası uçurumu artıracak mıdır?
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   Ekonomik ve fiziksel farklılıklara yol açılmaması adına her devletin CRISPR’a erişim için kendi ilkelerini

benimsemesi gerekmektedir. Devletler CRISPR’a erişim için kendi ilkelerini belirlemeli ve bunu ciddi bir

özenle uygulamalıdır. Örneğin CRISPR yönteminden faydalanacak ancak maddi imkana sahip olmayan

bireylerin tedavilerini devlet karşılamalıdır. Ya da ekonomik sınıf fark etmeksizin bu yöntem tamamen

devlet tarafından karşılanmalıdır. Bu gibi ilkeler benimsendiğinde bile sağlık hizmetlerine erişimde tüm

dünyada bir adalet sağlamak mümkün olmasa da ekonomik sınıflar arasındaki uçurumun artmaması bir

nebze de olsa sağlanabilecektir. Ancak günümüz dünyasında kapitalist sistem var olduğu sürece her

devletin bu ilkeleri benimsemesi ve uygulaması mümkün değildir. Maddi olanağı olan insanlar bir şekilde

CRISPR yönteminden faydalanacaktır. Bu halde de ekonomik sınıflar arasındaki uçurum sağlık alanında

yaşanmaya devam edecektir. CRISPR tekniğine bir de genetik hastalık oranının yüksek olma sebebinin

akraba evliliği olduğu ülkelerin penceresinden bakalım. Akraba evlilikleri, belli genetik hastalıkların

ortaya çıkma ihtimalini artırır. Çünkü benzer gen dizilimine sahip insanlar bir araya geldiğinde doğacak

çocuklar homozigot hasta popülasyonunu artıracaktır.

   Her ne kadar ülkemiz için akraba evliliklerinin oranı yıl geçtikçe azalsa da hâlâ oldukça fazla. Mesela

hastaneye başvuran kişilere akraba evliliği yapıp yapmadıkları sorulduğunda birçoğu yapmadığını

söylüyor. Ama görülüyor ki aynı köyde yaşayan insanlar. Yani aslında ortak gen havuzunda bulunuyorlar.

Birçoğu fark etmese de genetik defektli çocukların doğma ihtimali de artmış oluyor. Ayrıca ülkeleri

gelişmişlik düzeylerine göre de kıyasladığımızda gelişmemiş, refah seviyesi düşük ülkelerde akraba

evliliğinin daha sık yapıldığı görülmekte.

   CRISPR teknolojisine dönecek olursak her ne kadar ucuz bir teknoloji olduğu söylense de düşük gelirli

ülkeler için hâlâ ulaşılamaz bir teknik olduğu da gerçek. Dolayısıyla zaten genetik hastalık prevelansının

düşük olduğu gelişmiş ülkelerde bu teknolojinin uygulanıp, gelişmemiş ülkelerde uygulanamaması bu

ülkeler arasındaki farkı artıracaktır. Şu anda bile çoğu ülke için basitçe tedavi edilebilen, tehlikeli bile

görülmeyen birçok hastalık üçüncü dünya ülkelerinde bir ölüm sebebi. Kaldı ki CRISPR’ın uygulamaya

koyulmasıyla bu uçurumun daha da derinleşeceğini söyleyebiliriz.

  CRISPR kullanımının ekonomik sınıflar arasında uçurumu artıracağı düşüncesi, ülkeden ülkeye

değişmekle birlikte; Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeleri düşünürsek temel sağlık hizmetlerine ulaşmakta

bile zorluk çeken kesimlerin bulunduğu bir toplumda CRISPR teknolojisi ne kadar ucuz olursa olsun bu

teknolojiye ulaşmakta zorluk çekecek kesimlerin olacağı aşikardır. CRISPR teknolojisi ile daha sağlıklı

bireylerin dünyaya getirileceği bir durumu düşünelim. Ekonomik düzeyi yüksek olan kesimler,

teknolojiye daha kolay ve daha fazla ulaşacaktır. Böylece ilerideki sağlık masraflarının çoğunu önlemiş

olacaklardır. Ancak ekonomik düzeyi yüksek olmayan kesimler teknolojiye ulaşmakta zorluk çekecek,

daha çok sağlık masrafıyla karşı karşıya kalacaklardır. Böyle bir durumda zenginin zenginleşmesi, fakirin

fakirleşmesi söz konusu olabilecektir.

DEVAMI ARKA SAYFADA...

ŞUBAT 2021
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    CRISPR kullanımının tedavi amaçlı mı yoksa insan ırkını iyileştirme amaçlı mı olacağı, ekonomik sınıflar

arasındaki uçurumun ne kadar derinleşeceği ile yakından ilişkilidir. İnsan ırkını iyileştirmek için kullanılırsa,

yüksek maliyeti sebebiyle gelir düzeyi yüksek insanların ulaşıp düşük gelirli insanların ulaşamaması

ekonomik ayrımlarla birlikte diğer ayrımları da beraberinde getirecektir. Aynı şekilde tedavi amaçlı

kullanılacaksa, her ülkede hastalıkların görülme sıklığı değiştiği için ülkeler arasındaki ekonomik farkı

arttırabilir. Bu nedenle CRISPR'ın insan ırkını iyileştirme amaçlı mı yoksa tedavi amaçlı mı, eğer tedavi

amaçlı ise hangi hastalıklarda kullanılacağını belirleyen uluslararası bir kuruluşun oluşturulması ekonomik

sınıflar arasındaki farkın artmasını tamamen engelleyemese de bir miktar azaltabilir.

   CRISPR teknolojisi sağlık sektöründe yenilik yaratacak ve topluma faydalı görüntüsü sebebi ile çok cazip

gelebilir fakat bu teknolojinin kullanımını farklı boyutlarda ele alıp faydalarını ve zararlarını

düşündüğümüzde ekonomik sınıflar arasında uçurumu arttırma riskini taşıdığını gözlemleyebiliriz.

    Günümüzde güzellik algısı ve bu uğurda yapılan müdahalelere dikkat çekelim, insanların güzelliğe ve

göze hitap edene verdiği değeri de göz önünde bulunduralım. CRISPR teknolojisi her teknoloji gibi

maliyetli bir tedavi oldugunu varsayarsak CRISPR kullanımı toplumun « elit » kesimine hitap edecek, bu

demek oluyor ki gelir düzeyi yüksek insanlar bu uygulama sayesinde sağlıksız genlerden kurtularak daha

sağlıklı, daha güçlü, daha zeki ve daha güzel insanlar dünyaya getirecek.

    Akraba evliliğinin nedeni ile aynı gen havuzuna sahip olmanın sonucu olarak ciddi hastalıklara sahip olan

insanlar bir kefede diğer kefede ise genetik açıdan neredeyse kusursuz insanlar olacak.

    Bu bir nevi « Prototip » insanlar tasarlamak gibi görülebilir, herkesin imrendiği, herkesin ayni gen

havuzuna sahip olmak istediği bir grup insan. Hem zeki, hem sağlıklı, hem güçlü insan ile çalışmayı kim

istemez ki? Ekonomik düzeyi ortalamanın üstünde olan insanların faydalanabildiği CRISPR sayesinde o

ailelerden gelen çocuklar da ekonomik refaha ulaşacak.

    Bu sebeplere dayanarak ve sosyolojik gerçekler göz önünde bulundurularak denebilir ki CRISPR

kullanımı ekonomik sınıflar arasındaki uçurumu derinleştirecektir.

Burcu Genç, Fatma Özdemir, Zeynep Yâren Annak, Aysu Özcan, Nazlı Özgeç, Kübra Dede

Okuma Önerisi: https://polioeradication.org/
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Grup 3

Olası bir “zeka” düzenlemesinde, toplumda her zaman bu teknolojiye, ilk başta maddi kaynak

sunabilen kesim ulaşacaktır. Bunun bir sosyal eşitsizlik oluşturması kaçınılmazdır.

Burada tam olarak hangi özelliğin artırılmak istendiği netleştirilmelidir. Normalin altında/ toplumda

yaşamayı zorlaştırabilecek bir zeka seviyesine müdahele mi, yoksa var olan kapasitelerin arttırılması

ile ilgili mi olduğu tartışma konusudur.

Zeka geriliği olan bir kişi için tedavi olarak kullanılabilir ancak sağlıklı bir insana uygulanması sınıf

farklılığının, yönetici sınıfının oluşmasına neden olabilir. Bu yüzden bu teknolojinin tedavi ile sınırlı

kalması için tüm dünyanın hemfikir olacağı bir kuruluş gerekebilir.

Toplumda zeka geriliği ortadan kaldırıldıktan sonra, sıradaki tartışma konusunun normal zekayı

üstün zekaya çevrilmesi olması kaçınılmazdır.

Eğer bu imkana herkes ulaşabilirse, insan ırkı için yüksek zeka yeni normal haline geleceğinden bir

sorun oluşturmayacaktır.

Bu değişim zamanla değil, hızlı olursa, kuşaklar arası hata toleransı azalacak ve çatışmalar

kaçınılmaz olacaktır.

Denetleme mekanizmasının kim olacağı da önemli bir tartışma konusudur. Çünkü farklı denetleme

mekanizmaları farklı sonuçlar doğuracaktır.

Kimin zeki olacağına kimin karar vereceği de bir tartışma konusudur.

Ayrıca toplumda “zeka” için tek bir sınıflamadan söz edilemez. Toplumun parçası olan ve yaşamını

devam ettirebilen her birey, kendini en az bir zeka türüyle var edebilmektedir.

Farklı bireylerden ve kişiliklerden, farklı miktardaki zeka türleri ile söz edebiliriz. Duygusal, görsel,

işitsel, dokunsal, bilimsel, politik ve sosyal zeka gibi pek çok zeka türünden söz edilebilir. Burada iki

tane sorun ortaya çıkabilir. Birincisi hangi zeka türünün öncelik olacağı ve bunun tekdüzelik yaratıp

yaratmayacağıdır. İkincisi de her bağımsız bireyin farklı miktar ve tipteki zeka türleri ile topluma

olası katkılar sunmasın engel olunup olunmayacağıdır.

Zekanın geliştirilmesi doğal seçilimi olumsuz etkileyecektir. Üstün zekayla herkesin uyumu

artacağından, evrimin önüne geçilmiş olur.

Bu uygulama yapay seçilim yapılması için bir araçtır. Bu sebeple doğal seçilimi etkilemek yerine,

insanın oluşturduğu yapay seçilim sisteminde bir rekabet oluşturulur.

Öncelikle bu sorunun beraberinde getirdiği başka ikilemler de bulunmaktadır. Bunlara

değinilirse; 
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Zeki olmaktaki amaç da önem taşımaktadır. Mutluluk amaç olarak varsayılırsa, zeka sahibi olarak bu

mutluluk artırılabilir mi? Bunun dışında bilgi düzeyini, bilimi arttırmak amaç olarak belirlenebilir. Sorun, zeka

bunlar için gerekli midir veya hangi durumlar için zekanın artırılması gereklidir?

Zekilikten yapılan çıkarım tartışılmalıdır, çünkü zekanın genetik dışında çevresel ve toplumsal bileşenleri de

vardır.

Sosyal ve eşit bir düzende bunun zaten bir önemi olmayacaktır, herkesin eşit imkanları olacaktır.

Herkesin zeki olması, kötü niyetli insanların da zeki olacağı varsayımını beraberinde getirir. Bu da yapılacak

kötülüklerin boyutunun artmasına sebebiyet verebilir.

Zekası yeterli olan biri, eğrilik ve yalanı kullanarak iyinin önüne geçebilir. Zekanın, kötülüğü

sonlandıracağını düşünmüyoruz.

İnsanların zeki olduğu bir toplumda ahlaki ve duygusal zeka da yüksek olduğunda, her ne kadar insanların

iyiye kötüye bakışı objektif olacak olsa da kötülüğün varlığı tartışmalı olacaktır.

Bugün gelinen noktalarda insanlığın bazı yaptığı büyük hatalardan ders almasının da katkısı olduğunu

düşünüyoruz. Eğer herkesin çok zeki olduğu bir ütopya düşünürsek bu tarz hatalar asgari düzeye inecek ve

doğal denge bir nevi bozulacak diyebiliriz.

İyiliğin varlığı kötülüğün varlığı ile anlamlıdır. Herkesin zeki olduğu bir toplumda zeka tartışma konusu

olmayacaktır. Bu çalışmaların yapan kişiler ve kullanım amaçları bağlamında faydalı veya zararlı sonuçlara

yol açması mümkündür.

Bu çalışmaların yapan kişiler ve kullanım amaçları bağlamında faydalı veya zararlı sonuçlara yol açması

mümkündür.

Selin Özyıldırım, Deniz Seferoğlu, Beyza Gül, Sada Babazade, Emirhan Şahin, Simge Hazır, Deniz

Altunkaya, Merve Mencek, Ebrar Esen
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Grup 4

   CRISPR’lar ilişkili oldukları Cas proteinleriyle birlikte birçok bakteri ve arkede istilacı bakteriyofajlara

karşı bağışıklık oluşturan, benzersiz aralayıcı dizilere sahip, kısa palindromik dizilerdir. Cas proteini, bir

şablon olarak kısa RNA moleküllerini kullanır ve DNA molekülünde sekansa özgü kesimler yapar. Bu

sayede genlerin eklenmesini ve kesik bölgede nükleotit dizisinin hassas bir şekilde değiştirilmesini

diğer yöntemlere göre daha kısa sürede ve daha ekonomik olarak mümkün kılar (CRISPR-Cas9

teknolojisi). CRISPR, ilk olarak 1980’lerde tanımlandı, fakat mikroorganizmalardan bitkilere, insan

somatik hücrelerinden germ hücrelerine kadar birçok organizmanın genomlarını düzenleme

potansiyeli ve ciddi hastalıkların tedavisi için kullanılabilme gücü son 10 yıl içerisinde fark edildi, bu

potansiyel de birçok etik soruyu beraberinde getirmiş bulunmaktadır. Tartışma oturumumuzda bu

konuda sıkça akıllara gelen sorulardan biri olan “CRISPR teknolojisi insanların daha güzel/ yakışıklı

olması için kullanılabilmeli midir?” sorusu hakkında fikirlerimizi beyan ettik.

   İlk olarak, soruyu UNESCO Biyoetik ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 16 önemli ilkesinden

konumuzla ilişkili olan ve bu nedenle vurgulanması gereken ilkeler bağlamında değerlendirirsek,

yarar sağlama- zarar vermeme ilkesini tam olarak karşılamamaktadır. Çünkü soru kökünde yer alan

güzellik/ yakışıklılık kavramları görecelidir, sınırının objektif olarak çizilmesi pek mümkün değildir ve

kişinin sağlığı üzerine de direkt etkisi yoktur. Dolayısıyla CRISPR-Cas9 teknolojisi bu amaçla

kullanıldığında oluşturacağı fayda ve zarar da sübjektif kalmaktadır. Fayda sağlayabileceği ile ilgili

sübjektif görüşlerden biri, güzel/yakışıklı olmadığını düşünen ve/veya toplum tarafından böyle

aksettirilen kişilerde oluşabilecek psikolojik sorunların önüne geçilebilmesi potansiyelidir. Eşitlik,

adalet, hakkaniyet ilkesi ve ayrımcılık, damgalama yapılmaması ilkesi açısından bakılırsa CRISPR-Cas9

teknolojisiyle güzellik/yakışıklılık amaçlı müdahalelerin bu teknolojiye erişimin ve fırsat eşitliğinin

sağlanması zorunluluğunu da beraberinde getireceği görülmektedir. Fakat, genom düzenlemeleri ile

ilgili hukuki düzenlemelerin ve koruma mekanizmalarının henüz sağlam bir zemine oturtulamadığı

gerçeği göz önünde bulundurulursa, günümüz koşullarında ötekileştirme, eşitsizlik gibi kavramların

ivmeli bir şekilde artış göstermesi kuvvetle muhtemeldir. Bu teknolojinin uygulanması düşünülen

hücreler germ hücreleri olduğu için aydınlatılmış onamın alınması da mümkün değildir. Bu durumda

özerklik ilkesinin de çiğnendiğini söylemek yanlış olmaz. İncelediğimiz ilkelerden sonuncusu olan

kültürel çeşitlilik ve çoğulculuğa saygı ilkesini de ihlal etme potansiyeli olan bir uygulamadır. Somatik

hücrelerde yapılan gen düzenlemelerinde dahi hedef dışı etkilerle gen havuzunun değişmesi

mümkünken, nesilden nesile aktarılmayı mümkün kılan germ hücrelerinde yapılacak bu müdahalenin

gen havuzunu daraltması, varyasyonları azaltarak kültürel ve etnik farklılıkları ortadan kaldırması gayet

olasıdır.
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   İkincisi, bu teknolojinin yaratabileceği tehlikeler ve akıllara gelen ütopik senaryolardır. Tıbbi boyutta

meydana gelebilecek tehlikelerden başlarsak, yukarıda bahsedildiği üzere çok sayıda hedef dışı etki

meydana gelmesi mümkündür ve bu sayede toplumun gen havuzuna yeni mutasyonlar eklenebilir,

bireyler genetik mozaisizm ile dünyaya gelebilir, hatta embriyoda oluşacak sitotoksisite nedeniyle

abortus meydana gelebilir. Biyoetik boyutundaki tehditlerine geçersek, biyoetik ilkeler ülkelerin gerek

kendi iç hukukunda gerekse uluslararası hukuk çerçevesinde sınırları belirlenmiş ve koruma altına

alınmış durumda olsalar bile bu ilkelerin denetlenmesi pek mümkün olmayabilir. Bir X ülkesinde

denetlenmeyen ve hesap vermeyen bir lider bu kanunlara ne kadar uyabilir ki! Bu X ülkesindeki lider,

ülkemin imzaladığı tüm uluslararası anlaşmalardan ve denetim mekanizmasından çıkmaya karar

verirse, bu teknolojiyi kötü amaçla kullanmak isteyip yeni bir ırkçılık modelinin oluşmasına sebep

olabilir. Bunun en önemli örneği Nazi Almanyası’nda Hitler’in Almanların sadece sarı saçlı ve mavi

gözlü olmasını isteyerek arı ırkı oluşturma takıntısıdır. Dolayısıyla bu tehlikelerin insan hakları ile

bağdaşması mümkün olmayan oldukça ciddi sorunlara ve risklere, hatta toplumsal dağılmaya ve

kaosa yol açabilme olasılığı yadsınamaz.

   Sonuç olarak, CRISPR-Cas9 teknolojisi ile güzellik/yakışıklılık kavramları bağlamında yapılacak

müdahaleler gelecek jenerasyonlara aktarılacağından olayın ahlaki boyutu göz ardı edilemeyecek

kadar mühimdir. Gerek biyoetik ilkelerin ihlallerinin, gerekse bu uygulamaların getireceği tehlikelerin

her noktasından haberdar olunmalıdır. Günümüz konjonktüründe sıcak bakmadığımız bu

uygulamanın, uygulanabilirlik zemininin oluşacağı gelecek yıllarda da meydana getirebileceği

sonuçların farkında olunmalıdır. Bu açıdan uluslararası mekanizmalar, sivil toplum kuruluşları ve

ülkelerin nasıl davranacağının belirleyici olacağını düşünmekteyiz.

Oğuzhan Yılmaz, Senem İmamoğlu, Amber Yıldız, Rahime Duran, Ayça Turhal, Hasan Buğra Boz,

Aytekin Azman, Sena Nur Akman, Binnaz Gönen, Ayberk Aykul, Deniz Sami Cevher
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   Ülkeler arası anlaşma haline getirip alınan kararlara bağlı kalınması

daha mantıklıdır. Bilimin etik kaygılar içerisinde gelişmesi hakkaniyetlidir.

Deneylerin sınırını kişilerin ahlakı değil konulan ortak norm

oluşturmalıdır. Kişiye bırakılırsa sonucu öngöremeyiz. Bu sebeple

uluslararası örgütlerin denetlemesi gerekir.

   Bir bilim adamının etik kaygılarını her zaman denetleyemeyiz. Dünya

kamuoyunda daha eşitlikçi politikalar olması için uluslararası hakimiyet

daha uygun olacaktır. Hem ulusların hem de bireylerin kendi kaderlerini

tayin etme özgürlüğü vardır. Dini veya bazı toplumsal değerler

bakımından kaygılar taşıyan ülkelerde rıza kavramı ortaya konabilir veya

kendi değerlerine paralel olarak meşru zeminde alternatif üretebilirler.

Özgürlüğün sınırlarının belirlenmesi, uluslararası alanda çok farklı

sonuçların çıkmasını önler. Araştırmacı açısından da bu düzenlemeler

daha güvende hissettirir. Oviedo Biyotıp Sözleşmesini incelediğimizde

madde 13 ve 18’in embriyonun geleceğini korumaya yönelik olduğunu

görüyoruz.

   Uluslararası örgütler bakımından şu an halihazırda olanlar yerine daha

konuya özelleşmiş örgütlerin kurulması daha iyi olabilir. Siyaset üstü ve

multidisipliner bir uluslararası örgüt olması daha kıymetli olacaktır. Ayrıca

bu örgüt adına uyuşmazlıkları incelemek adına bir mahkeme kurulabilir.

   Kişilerden bağımsız olarak bilimsel çalışmaları ayrı bir kurumun

denetlemesi ve düzenlemesi gereklidir. Her devletin bilimsel

araştırmaları kendi devletleri açısından regüle etmesindense, bağımsız

olarak çalışan uluslararası örgütlerin çok daha genel ve uluslararası

düzenlemeler koymasını tercih etmekteyiz. Uluslararası sözleşmelere

genel olarak bakıldığında devletler ılımlı yaklaşır. Devletler bazında

anlaşmanın tamamı yanında ek protokoller de konulabilir. Uluslararası

anlaşmalar bilim insanlarının düşünce özgürlüğünü sınırlayıcı değil,

deneye katılan bireylerin haklarını koruyucu olarak düzenleneceğinden

uluslararası bir örgütün bilimsel araştırmaları düzenlemesinde sakınca

görmüyoruz.

Ege Kılıç, Efsa Çelik, Ilgın Şirin, Beyza Çalışkan, Atahan Korkmaz,

Bengü Baş, Sevcan Ekinci, Mina Nur Ergen

"CRISPR teknoloj�s�

uluslararası organ�zasyonlar

tarafından (örneğ�n BM,

Dünya Sağlık Örgütü)

denetlenmel� m�d�r?"
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Grup 6

Ülkeler, kendi ülkelerinde daha sık görülen tek gen hastalıklarına daha rahat odaklanabilecek,

sözü daha fazla geçen ülkelerde daha baskın olan hastalıkların uygulamaları domine etmesi

engellenecektir.

Ülkelerin ihtiyaçları, kültür ve karakterleri birbirinden farklı olacağından en doğru denetim ülkenin

kendi belirlediği denetimdir. 

Bu uygulama, suistimale çok açık olacaktır. Hükümetlere ne kadar güvenebileceğimiz de bir soru

işareti olarak kalacaktır. Yönetenlerin ne kadar objektif olabileceğine güven sağlamak zor

olacaktır.

Ülkeler arası tedavi uygulamaları arasındaki uçurumun açılması, ülkeleri ekonomik açıdan da

sıkıntıya sokacaktır. Buna örnek olarak günümüzdeki zolgensma tedavisi ve getirdiği ekonomik

uçurum verilebilir.

Son zamanlarda Elon Musk liderliğinde geliştirilen yapay zeka uygulamalarının, bilerek veya

bilmeyerek, Müslümanlara karşı önyargılı olduğu haberleri çıkmaya başladı. CRISPR teknolojisi

kullanılsa da kullanılmasa da yapay zeka uygulamaları zaten yapay seçilimi artırabilme

potansiyeline sahip. CRISPR uygulamaları şimdilik başlıca tek gen hastalıkları için kullanılmaya

odaklı olsa da zamanla hastalık eğilimleri, karakter özellikleri, zeka gibi poligenik durumları

düzenlemek için de kullanılabilecektir. CRISPR, bazı ‘çürük’ genleri silerek ayrımcılığı ve

dezavantajı azaltacak gibi görünse de CRISPR kullanan ve kullanamayan arasındaki uçurumu

açarak ayrımı artırma konusunda da rol oynayabilir. Dolayısıyla hem günümüzdeki çalışmalar için

bu bağlamda önlemler alınmalı hem de CRISPR uygulamalarına uygun denetlemeler getirilmelidir.

Hastalık/varyant ayrımının çok dikkatli yapılması gerekmektedir. Bu konuda ülkelerin kendi

kararları mı yoksa uluslararası sınırlar mı esas alınmalıdır? 

Bu uygulamaların hayata geçmesiyle bazı ülkeler tedavi edilmediği takdirde yaşamla bağdaşma

şansı çok düşük olan tek gen hastalıklarına yönelecekken bazı ülkeler de ‘mükemmel insanı

yaratma’ gayesiyle bu teknolojileri işlemeye odaklanabilir. Bu durumda sınırların nasıl çizileceği

önemli bir tartışma konusudur. Özellikle devreye ‘yaşam kalitesi’ girdiğinde sınırlar daha da

bulanıklaşmaktadır. Bu noktada CRISPR teknolojisi estetik operasyonlarla benzer bir surete

bürünse de embriyo aşamasında yapılması ve o aşamada kişinin rızasından bahsetmemiz

mümkün olmadığından estetik operasyonlardan ayrılmaktadır. Ve tüm sofistike tedavilerde

olduğu gibi CRISPR teknolojisi de bu uygulamayı maddi olarak karşılayabilen toplumların yaşam

kalitesini daha üste taşıyarak toplumlar arası bir uçuruma sebep olabilecektir.

Tartışmamız, iki ana görüş üzerinden ilerledi.

1) CRISPR teknolojisinin uygulanması hususunda mutlaka bir denetim olmalıdır, bunun için en iyi yol

da hükümet tarafından denetlenmesidir. 
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Özellikle pandemi döneminde de tekrar gördüğümüz gibi uluslararası regülasyonlar ülkeleri de

belli uygulamalara zorunlu tutarak bir kontrol mekanizması oluşturacak. Bu düzenlemeler arasında

ülkelerin kendi uygulamalarına göre boşluklar bulundurularak her ülkenin kendi ihtiyaçlarına göre

bu teknolojiyi uyarlaması mümkün kılınabilir.

Bazı ülkelerin uluslararası regülasyonlardan bağımsız olarak CRISPR teknolojisi üzerinde deneyler

yapması etik olarak uygun olmasa da önüne geçebileceğimiz bir durum değil. Fakat kanuni

özgürlüklerini artırıp denetlenebilir hale getirmek veya daha da kısıtlayarak tamamen engellemek

atılabilecek iki yasal adım olabilir. Burada kenevir örneğini göz önünde bulundurabiliriz. Tamamen

yasaklamak yasadışı üretim ve satışın önünü açacağından birçok ülke, bunun için yasal bir

çerçeve oluşturmuştur. Eşdeğer uygulamanın CRISPR için de yapılması, hem teknolojiden

optimum düzeyde faydalanmaya olanak sağlayabilecekken yasadışı uygulamaların da önüne

geçilmesini sağlar.

Uluslararası kabuller ile ülkelerin kendi kültürü ve kişiliğini yok saymış olur muyuz? Toplumların

ihtiyaçları da göz önüne alınmalıdır. Farklı ülkelerde tedavi hedefleri de farklı olacaktır. Örneğin

bizim ülkemizde çok önemli bir tek gen hastalığı olan fenilketonüri, birçok ülkede nadir

görülmektedir. Uluslararası kabullerin içinde yer almadığı takdirde bu gibi endemik tek gen

hastalıklarının tedavisine ayrımlar olabilecektir.

Her toplum hastalıkların CRISPR teknolojisi ile tedavisine ne kadar hazır olabilir? Geleneksel sağlık

hizmetlerinin bile tamamını vatandaşına uygulayamayan ülkeler varken bu düşük gelirli ülkelerin

CRISPR teknolojisini kullanacağını öngörmek zor. Bu durum da ülkeler arasındaki sağlık hizmeti

uçurumunu kapatmak isterken daha da açmamıza ve sağlık turizmine dahi yeni bir boyut

getirilmesine yol açabilir. Bu durum, teknolojiye sahip ülkelerin maddi güçleri sayesinde daha da

gelişirken diğerlerinin daha da küçülmesiyle sonuçlanabilir.

Bazı tek gen hastalıkları (örneğin ülkemizde FMF), o ülkeler üzerinde önemli halk sağlığı

sorunlarına yol açabilmektedir. Uzun süreli ve komplikasyonlara açık tedavilere göre CRISPR

teknolojisi hükümetler tarafından maddi açıdan daha tercih edilebilir olabilir.

 Veri erişilebilirliği açısından da çok kısıtlı durumda ülkeler bulunmaktadır. Uluslararası dogmaların

bu ülkelerde uygulanabilirliği konusunda da gerçekçi olunmalıdır.

2) Uluslararası bir yönetim olmalı ve ülkeler bunu kendi anayasalarına uyarlamalıdır.
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Grup 7

   Bir teknolojinin kullanılıp kullanılmaması ile ilgili değerlendirme yaparken öncelikli olarak ele alınması

gereken husus bu teknolojiden elde edilecek olan faydanın, doğurabileceği olumsuz sonuçlardan daha

üstün nitelikli olup olmadığıdır. Dolayısıyla, CRIPSR teknolojisinin embriyonik hücrelerde kullanımına ilişkin

değerlendirmemizi, embriyolara uygulanan teknolojinin içerdiği belirsizlik nedeniyle temelde risk yönetimi

çerçevesinde ele alacağız. Bu kapsamda öncelikle CRISPR teknolojisinin embriyonik hücrelerde

kullanılmasının risklerine kısaca değindikten sonra; bu risk faktörlerinin dereceleri, gerçekleşme ihtimali ve

toplum üzerindeki etkilerine ilişkin düşüncelerimizi özetleyeceğiz. Son olarak, yaptığımız bu risk analizi

çerçevesinde bu teknolojinin embriyonik hücrelerde kullanılmasından elde edilecek faydaları, riskler ile

karşılaştırarak ulaştığımız sonucu kısaca özetleyeceğiz.

   CRISPR teknolojisinin embriyonik hücrelerde kullanımına ilişkin riskler temelde üç başlık altında

incelenebilir:

1. CRISPR kullanılarak embriyonik hücrelerde yapılacak genetik düzenlemelerin gelecek nesillere

aktarılabilme ve hedef dışı genler üzerinde beklenmedik değişikliklere sebebiyet verebilme riski

   CRISPR’ın henüz etkinliği ve güvenilirliği kanıtlanmış bir teknoloji olmadığı, gen düzenleme çalışmaları

sırasında hedeflenen gen dışındaki genler üzerindeki istenmeyen ve beklenmedik etkilerinin olduğu bilim

camiasında sıklıkla dile getirilen bir husus. CRISPR ile düzenlenmiş bir embriyo ile dünyaya gelen bir bireyin

genetik yapısında CRISPR sebepli bir olumsuz değişiklik meydana geldiğinde bu genetik sorunun gelecek

nesillere aktarılma ihtimali, kümülatif bozukluklara yol açma riski mevcuttur. Söz konusu hedef dışı gen

düzenlemelerini toplum üzerinde doğurabileceği kalıcı olumsuz sonuçları nedeniyle yüksek risk grubuna

dahil edebilmekteyiz. 

   Nitekim, Çinli bilim insanı He Jiankui tarafından CRISPR/Cas9 gen teknolojisi kullanılarak yapılan insan

embriyolarındaki ilk genom düzenleme girişiminin çok sayıda hedef dışı etkilerinin olduğu, gen

düzenlemelerinin yapıldığı ikiz bebekler üzerinde ne gibi sorunlara yol açabileceğinin öngörülemediği de

göz önüne alındığında, bu tür teknolojilerin embriyonik hücreler üzerinde kullanılmasına ancak

etkinliklerinin ve güvenirliklerinin kanıtladığı takdirde izin verilmesi yerinde olur.

2. CRISPR teknolojisinin embriyonik hücrelerde öjenik (eugenic) genetik mühendisliği

amacıyla kullanılma riski

   II. Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından üstün ırka ulaşmak için yürütülen genetik çalışmalara

bakıldığında, CRISPR/Cas9 teknolojisinin biyolojik silah olarak kullanılarak bazı etnik grupların ortadan

kaldırılması ve tek tip bir ırk yaratılması gibi farklı amaçlarla da kullanılabilmesi oldukça olasıdır. Bu

teknolojinin hızlı, ucuz, kolay ve verimli olması nedeniyle amatör grup ve bireylerce kullanılmaya oldukça

açık olduğu göz önüne alındığında bu teknolojinin istenilen amaç dışında kullanım riskinin doğuracağı

sonuçlar açısından yüksek dereceli bir risk olduğu ve gerçekleşme ihtimalinin de aynı şekilde yüksek

olduğu kanaatindeyiz.
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İlk grubun CRISPR teknolojisinin embriyonik hücrelerde tedavi amaçlı kullanımını desteklediği

görülmüştür. Buna sebep olarak da en düzenleme ile yaşam kalitesini azaltan ve hatta ölüme sebebiyet

veren hastalıkların tedavisinin mümkün olması ve bunun kişilerin yaşamı için önem arz ettiği

gösterilmektedir. Ayrıca sağlık sisteminin harcamalarını yüksek oranda indirgeyecek bir teknoloji

olduğuna da değinilmiştir.

İkinci grup ise CRISPR teknolojisinin embriyonik hücrelerde kullanılmaması gerektiğini savunmaktadır.

Buna sebep olarak da yukarıda detaylı olarak ele aldığımız riskleri göstermektedirler.

3. Bu teknolojilere sadece sosyo-ekonomik düzeyi yüksek olan grupların erişmesi durumunda

toplumun diğer kesimlerinin ayrımcılığa uğraması riski 

   Üreme davranışı genlerin nesillere aktarımı istenciyle gelişmiş bir özelliktir. CRISPR teknolojisinin sunduğu

kişisel isteklerle gelecek neslini şekillendirebilme özgürlüğü ‘ısmarlama bebek’ akımını başlatabilir. Bu

teknolojinin sadece toplumun belirli kesimlerine sunulması ise toplumda halihazırda var olan sosyo-

ekonomik fırsat eşitsizliğine ‘genetik’ faktörlerin de eklenmesine sebep olarak bu uçurumu daha da

derinleştirme potansiyeline sahiptir. Bu bizce yüksek dereceli ve gerçekleşme ihtimali de yüksek olan ve

toplum üzerinde uzun süreli kalıcı sonuçlar doğurabilecek bir risktir.

Peki CRISPR teknolojisinin embriyonik hücrelerde kullanımının faydalarının ne olacağı

öngörülmektedir?

   Her yeni gelişen teknoloji gibi CRISPR de kendi içerisinde barındırdığı birtakım riskler ile birlikte genetik

hastalıkların sonraki nesillere aktarılmasının önlenmesi açısından oldukça önemli bir araç olma

potansiyeline sahiptir. Bu noktada ise fayda-zarar dengesini tartışmak gerekmektedir.     CRISPR kullanımının

beklenen faydaları olası risklerinden üstün müdür? CRISPR gibi güçlü bir teknoloji kullanılmalı mıdır?

   Bilim dünyası bu noktada iki kutba ayrılmaktadır:

Sonuç:

   Yukarıda yaptığımız risk analizi ve grup içi tartışmalarımız sonucunda CRISPR teknolojisi kullanım amacına

ve kullanımının denetlenmesine göre farklılaşan sonuçları olduğunu, CRISPR teknolojisi ile genetik

hastalıklardan kaynaklı ölümlerin, hastaların düşük hayat standartları çerçevesinde yaşamasının ve maddi

kaynakların bu hastalıklar için harcanmasının önüne geçilebileceğini ve . bu sayede sadece genetik

hastalıklara sahip insanların değil toplumun genelini ilgilendiren geniş çaplı bir fayda sağlanabileceğini

düşünüyoruz. Ancak yukarıda bahsedilen risklerin tamamen ortadan kaldırılamasa dahi bu risklerin

azaltılması için gerek uluslararası gerekse ulusal düzeyde gerekli adımların atılması gerekliliğin de altını

çizmek istiyoruz. CRISPR teknolojisinin embriyonik hücrelerde kullanılmasının öngörülemeyen, uzun

dönemli ve kalıcı sonuçları olduğu düşünüldüğünde, dünya toplumlarının bu konuda işbirliği içerisinde

hareket ederek ortak etik değerler ve düzenlemeler üzerinde mutabık olması gerektiği kanaatindeyiz.

Uluslararası düzeydeki bu işbirliği sayesinde ülkelerin bu ortak ilke ve prensipleri kendi iç hukuk

sistemlerine entegre etme ve CRISPR teknolojisinin etik kullanımına yönelik ortak bir tutum sergileme

imkanına sahip olacağını düşünüyoruz.
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   Bu kapsamda gelişen teknolojiler hakkında bilim insanları, politika yapıcılar ve hukukçular gibi farklı

paydaşların yapacağı disiplinlerarası çalışmaların, uluslararası kamuoyunun bilgilendirilmesi, gen

düzenlemesine yönelik tartışmalara proaktif katılımların sağlanması gibi hususlarda olumlu katkı

sağlayacağına inanıyoruz. Bu husus bilimsel ve teknolojik gelişmelere ilişkin fayda ve zarar tartışmalarının

demokratize edilmesi ve ulusal hukuk sistemlerine ölçülülük ilkesi çerçevesinde inovasyonu destekleyecek

yasal zeminleri hazırlama imkanı vermesi açısından da oldukça önem arz etmektedir. Nitekim bu sayede

bilim insanları gerçekleştirecekleri klinik araştırmalarda hangi yasal düzenlemelere tabi olacaklarına

önceden bilme ve kendi davranışlarını da buna göre tayin etme imkanına sahip olacaktır.

Ek sorular ve düşünceler

1-Embriyo ne zaman birey olarak kabul edilir?

   Embriyonun birey olarak kabul edilmesini hem hukuki hem de bilimsel açıdan incelemek mümkündür.

Bilimsel açıdan embriyoda 2. haftadan itibaren organ gelişimi başlar. Bu sayede belirli bir hücre

topluluğundan insan olmaya ilk adımını atmış olur. Tam ve sağ doğumun da gerçekleşmesiyle birlikte tüm

haklarını edinmiş bir birey olarak dünyaya gelir. Türk hukukuna göre, ceninin hukukun süjesi haline gelip

haklara ve borçlara ehil olma ehliyeti, sağ ve tam doğul koşuluyla ana rahmine düştüğü andan itibaren

başlar. Türk Medeni Kanunu 28 inci maddesindeki “ana rahmine düşme” ibaresi geniş yorumlandığında

kişilik başlangıcının döllenme anından başlandığını kabul etmek mümkün hale gelecektir. Burada önemle

belirtmek gerekir ki Türkiye’nin de taraf olduğu İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi’nin 18 inci maddesi

uyarınca sadece araştırma amacıyla insan embriyolarının yaratılması yasaklanmıştır.

2- Bu kullanılan teknolojiyi kim düzenleyecek?

   Devletlerin kontrolüne bırakıldığında öjeni doğrultusunda kullanım söz konusu olabilir. Özel sektör

kontrolünde adaletsizlik ve fırsat eşitsizliğinde logaritmik bir artış gözlenebilir. O yüzden sadece kişinin

yaşamını tehdit eden veya yaşam kalitesini düşüren hastalıklar için müdahale izni

devletlerden bağımsız bir kurum denetiminde olmalıdır. 

3- Hangi tür hastalıklarda kullanılacak?

   Her canlı gibi evrimsel süreçte avantaj sağlayan özelliklerimizi günümüze taşımış durumdayız. Bu aynı

zamanda günümüzde baş etmeye çalıştığımız hastalıkların da avantajlı olduğu durumların yaşandığının bir

göstergesidir. Doğal sürecin işleyişinde genetik farklılıklar, herhangi bir yaşam tehdidi etkenine karşı türün

devamı için önem arz etmektedir. Bu doğal sürece olabildiğince az müdahale, öngöremediğimiz durumlara

karşı bizi koruyan mekanizmanın devamını sağlayacaktır. Bu nedenle CRISPR teknolojisi sadece nadir

hastalıkların tedavisinde kullanılmalıdır. Mevcut tıbbi hizmetlerle sağaltma yaptığımız hastalıklar için bu

teknolojinin kullanımı -yukarıda bahsi geçen evrimsel sürece müdahaleyi kısıtlamak için- olabildiğince

kullanılmamalıdır.

4- Kullansak dahi ileride evrimsel dezavantajlara yol açacak mı?

   Bunu bugünden söylemek zordur. Evrimin yapısı nedeniyle nereye gideceği öngörülebilir değildir. Mevcut

bilgilerimiz doğrultusunda genlerin birbiriyle olan etkileşimlerini net bilmemekteyiz. Düzenlemesi yapılan

genin başka bir gen üzerindeki etkisi nedeniyle sekonder yarar veya zarar görme gerçekleşebilir. Bu da

sonuçları nedeniyle evrimsel sürece beklemediğimiz ek bir müdahaleye neden olabilir.

Zeynep Kurt, Yiğit Akat, Hande Sena Yakar, Safiye Serra Erzurumluoğlu, Esmer Kaya, Ceren Sur, Ceren

Uç, Gizem Şenoğlu, Zeynepnur Aydın
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Grup 8

   Devlet desteğinin sağlanması CRISPR teknolojisinin kullanım alanına bağlı

olmalıdır. Estetik gibi keyfi nitelikli uygulamalarda devlet desteğinin olması

beklenemez. Fakat kişinin fiziksel sağlığını etkileyen, ölümcül veya yaşamını

olması gerektiği gibi sürdürmesine engel olan hastalıkların tedavisi için

kullanıldığında devlet desteğinin sağlanması gerekecektir. Ne var ki,

hastalıkların tedavisinde ülkelerin gerek ekonomik durumları gerek

toplumsal kuralları tedaviye erişimde eşitsizlik ortaya çıkaracaktır. Bu

eşitsizliğin giderilmesinde katılımcıların bazıları tüm devletlerin bağlı olacağı,

gerekli düzeni ve bütçeyi sağlayacak uluslararası bir kurum oluşturulmasını

savunurken; bazılarıysa Dünya Sağlık Örgütü ve benzeri uluslararası

kurumların fonlarının devletlerden gelmesi sebebiyle ekonomik desteklerin

dünya genelinde düzenlenebilmesinin mümkün olmadığı, ortaya çıkan

eşitsizliklerin devletlerin vicdanına kalacağı görüşünde.
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   Bunun dışında, sağlığın tanımının sadece fiziksel iyilik halini değil hem ruhsal hem sosyal iyilik halini de

içerdiği göz önüne alındığında devletin sadece fiziksel iyilik halinin bozulduğu durumlarda destek sağlama

yükümlülüğünü getirmek anayasayla güvence altına alınmış sağlık hakkının bölünmesi anlamına gelecektir.

Bu yüzden, en azından gelişmiş, maddi gücü yüksek ülkelerde devletin sağlık hakkının her boyutunda CRISPR

teknolojisinin kullanımına destek sağlaması gerektiği savunulabilecektir. Fakat, gelişmemiş ülkelerde ağır

hastalıkların tedavisi yeterince yapılamazken gelişmiş ülkelerde estetik gibi daha az hayati olarak görülen

operasyonların devlet desteğiyle yapılabilmesinin tartışmalar doğuracağı aşikardır. Devletin bir ciddiyet eşiği

belirleyip sadece hayat kısıtlaması ya da ölüm riski yaratacak hastalıkları devlet desteklemesi gerektiği fikri de

ortaya atılmıştır.

   Bu tartışmada üstünde durulan bir diğer nokta devletin mali kaynaklarını kullanırken çoğulculuk anlayışını

benimsemesi gerekip gerekmediği. Şöyle ki, CRISPR teknolojisinin  maliyeti gereği 1 hasta tedavi edilebilirken,

aynı maliyetle daha ucuz tedavi gerektiren başkaca hastalıklarla mücadele eden onlarca hasta tedavi

edilebilecekse bu durumda devlet, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde çoğunluğun faydasını üstün tutup,

bütçesini onlar için mi ayırmalıdır? Bu soruya tartışma grubunun genel yanıtı devletin çoğulculuk anlayışını

benimsemesi gerektiği yönünde olmuştur. Burada, en azından Türk hukuku çerçevesinde Anayasa madde

65’in devletin sağlık hizmetlerini sunmadaki eksikliği karşısında bir savunma olması benimsenecek bütçe

politikasının gerekçesini oluşturacağı söylenebilir. Son olarak, sosyal devlet anlayışının benimsenmediği,

sağlığa erişimi sağlamanın devlete bir yükümlülük olarak yüklenmediği Amerika gibi ülkelerde bu

teknolojilerin kullanımının yaygınlaşması için devlet desteğinin gündeme gelmesi söz konusu olmayacaktır.

Nitekim, bu gibi ülkeler tüm devletlerin bu teknolojiye eşit erişmesini sağlamak için gerekecek olası bir

uluslararası fonlamaya katkı sağlamaya da meyilli olmayacaktır. Özetle, devletin CRISPR teknolojisine erişimi

kolaylaştırmak için destek sağlaması gerekir. Ancak devletin sağlayacağı bu destek kendi ekonomik gücüne

ve mali politikasına bağlıdır. Her halükârda eşitsizlik çıkması kaçınılmazdır ancak yapılması gereken, bu

eşitsizliklerin minimuma indirilmesi için toplumsal ve hukuksal mekanizmaların işletilmesidir.

Fulya Baki, Zeynep Tuğba Çetin, Asena Çolak, Said Selahaddin Dayı, Lerzan Gizir, Ekin İrem Güner,

Yağmur Narin, Duygu Özdemir



Ilgım Pakfiliz

   CRISPR teknolojisi bakterilerin virüslere karşı kendilerini korumak için

kullandığı Cas9 enzimi ile keşfedilmiştir. Cas9 enzimi, bakteriye saldıran

virüsün DNA’sını tarar ve sonra da bu bilgileri kendi genetik yapısına

aktararak hafızasına kaydeder. Bu sayede bakteriler kendilerini virüslere karşı

korumaktadır. CRISPR teknolojisi de temelde buna dayanır. CRISPR

teknolojisi ile bilim insanları bozuk olan genleri Cas9 enzimi ile kesip bu

genlerin yerine sağlam genler koymaktadır. Bu teknoloji 2013 yılında

geliştirilmiş olmakla beraber bundan önceki genom teknolojilerine göre çok

daha ucuz ve çok daha pratiktir. Bu teknoloji gerek insanlarda gerek

hayvanlarda gerekse bitkilerde kullanılabilir. CRISPR teknolojisinin

dezavantajlarından biri ise Cas9 enziminin hedeflenen genom yerine o

canlıda bulunan başka herhangi bir genoma bağlanıp, o genomu

değiştirebilmesidir. Bu sayede birçok yeni hastalık ve mutasyonlu gen

üretilebilmektedir. Bu teknoloji insanlık için çok faydalı olabilmekle beraber

çok da zararlı olabilmektedir. Faydalarına örnek olarak bu teknoloji ile

günümüzde var olan birçok genetik hastalık yok edilebilir ve daha sağlıklı

bireyler var edilebilir. Örneğin bu teknoloji ile dayanıklı bitkiler yetiştirilebilir,

ya da HIV virüsü ile mücadele edilebilir. Bu teknolojinin bu kadar faydası

olmasının yanı sıra insanlar hala genom işleyişini tam kavrayamadıkları için

böyle bir genom değişiminin canlı sisteminde ne gibi etkileri olacağını da

tahmin edememektedirler. Bu nedenle bu teknoloji üzerindeki çalışma hala

sürmektedir. Ancak gelecekte bu teknoloji sayesinde her türlü bozuk genin

düzeltilmesi başlangıçta çok iyiymiş gibi dursa da bu da birçok problem

doğurabilir. Bunlardan biri ekosistemin yapısının bozulması iken bir diğeri ise

böyle bir teknoloji güçlü ve teknoloji olarak gelişmiş olan devletler tarafından

biyolojik silah olarak kullanılabilmesidir, bu sebeple bilim ve teknoloji

açısından zayıf olan devletler zarar görebilir. Günümüzde genomların işleyişi

henüz tam olarak anlaşılamadığı için CRISPR teknolojisinin özellikle insanlar

üzerinde veya embriyolara uygulanmasında insan vücut sisteminde ne gibi

tepkilerle karşılaşılacağı bilinmemektedir. Bu tür sebeplerden dolayı bu

teknoloji sadece hastalık tedavisi için kullanılmalıdır. Son olarak CRISPR

teknolojisinin sadece hastalıkları iyileştirmesinin gerekliliği Amerika Ulusal

Bilim ve Tıp Akademileri’nin yaptığı açıklamalarda da görülmektedir.
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Leen El Khateeb

   CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats)-Cas9 (CRISPR-

associated protein 9) sistemi moleküler biyoloji tarihinde yaratılmış en önemli genomik

mühendislik aracıdır. Daha önce geliştirilmiş olan genom düzenleme teknolojilerinden

daha dakik, daha ucuz, kullanımı daha kolaydır ve çok daha büyük bir hızda

gelişmektedir. 

   Dünya çapında CRISPR tekniğini dahil eden en az 15 klinik deneme bulunmaktadır.

Bunlar akciğer, prostat, mesane kanseri, melanom, lösemi, insan papilloma virüsü, HIV-1,

gastrointestinal enfeksiyon, β-talasemi, orak hücre anemisi ve diğer birçok hastalığa

odaklanmıştır.

CRISPR-Cas9 sisteminin etiğinin tartışıldığı birçok uluslararası toplantı düzenlenmiştir.

Tartışılan konular arasında: bu teknoloji sadece hastalıkların tedavisinde mi kullanılmalı

yoksa tedavi dışı genetik düzenlemelerde de kullanılabilmeli midir?

   CRISPR-Cas9 sisteminin terapötik olmayan uygulamalarda kullanımına izin verilecek

olursa, bu teknik ne ölçüde ve hangi sınırlarda uygulanabilmelidir?

CRISPR-Cas9’un terapötik olmayan uygulamalarının avantajları arasında şunlar yer

almaktadır:

- İstenen özelliklerin seçilmesi

- Mahsul ve çiftlik hayvanlarının güçlendirilmesi

- Birçok hastalık ve enfeksiyonun kontrol edilmesi

- Güvenlik

Ancak aynı zamanda birçok dezavantajı bulunmaktadır. Eşitsizliği ve ırkçılığı

alevlendirebilir, teorik olarak yanlış kullanımı söz konusu olabilir, ve en önemlisi öjenikleri

meydana getirebilir.  

  Öjenikler, arzu edilen kalıtsal özelliklerin oluşumunu arttırmak için bir insan

popülasyonu içinde üremenin nasıl düzenleneceğinin incelenmesidir. Bu da tek başına

oldukça büyük etik sorunları meydana getirmektedir. ‘‘Arzu edilen’’ özellikler kişiden

kişiye değişmiyor mu? Arzu edilen özellikler devlet tarafından mı belirlenmeli?

Mükemmellik öznel bir kavram değil mi? Topluluğa ve kültüre bağlı olarak değişmiyor

mu?

   Peki, CRISPR-Cas9 tekniği tedavi dışında uygulamalarda kullanılacak olursa hangi

ölçüde kullanılabilmeli?

DEVAMI ARKA SAYFADA...
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   CRISPR-Cas9 sisteminin mahsul ve çiftlik hayvanlarının arttırılmasında ve

güçlendirilmesinde kullanımının gıdaların besin içeriğinin iyileştirilmesinde önemli

etkilere sahip olabileceği düşünülmektedir. Bu alanda kullanımı hoş görülmektedir.

   Öteki yanda, bu teknolojinin kas kitlesi, boyut, göz rengi, hafıza gibi insan özelliklerini

değiştirme amacıyla kullanımı ne zaman ahlaki sayılır?

   Aslında neyin patolojik olduğu ve neyin normalden hafif bir sapma olduğu arasındaki

sınır tam belirgin olmadığı için bu soruya cevap vermek oldukça zordur. Bu sınırı

belirleyen kim olmalı: devlet mi, bireyler mi?

   CRISPR-Cas9 yeni bir teknolojidir. Geliştikçe ve olgunlaştıkça bu teknolojinin etik ve

yasal çerçeveleri ile kullanım alanları ve sınırları daha da tartışılacak, gelişecek ve

hükümetlerin hukuki sistemlere dahil edilecektir.

Kaynakça:
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Av. Zeynep Kalaycı

   Fenotip, canlı organizmanın genetik özelliklerinin yanı sıra çevresel etkenlerin yarattığı

etmenlerin canlının dış görünüşüne yansıması anlamına gelir. Her ne kadar gen

teknolojisinin pek çok hastalığın teşhis, tanı ve tedavi süreçlerinde kullanılması hakkında

bir hukukçu olarak - anayasal haklar ve ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan kurallar

çerçevesinde - olumlu yönde bir kanaatim olsa da, bir ailenin çocuğunun dış

görünümüne yönelik özelliklerini gen teknolojisi vasıtasıyla çocuk daha doğmadan evvel

belirleyebilmesi fikrine aşağıdaki gerekçelerle katılmıyorum:

   Öncelikle, kişinin fenotipi, bir başka ifadeyle kişinin nasıl görüneceği hususu ilgili kişiye

sıkı sıkıya bağlı, kişisel ve mutlak bir hak olup doğal genetik faktörler haricinde tamamen

ilgili kişinin tasarrufunda olan ve olması gereken bir konudur. Bu husus ayrıca kişinin

vücut bütünlüğü ve dokunulmazlığı şeklinde tezahür eden anayasal haklarla da

yakından ilgilidir. Böylesine temel bir kişilik hakkı niteliğinde olan bir hakka, ailelerin sırf

çocuklarının dış görünümlerini kendi sübjektif isteklerine göre belirleyebilmek adına

müdahale edebilmeleri veya bu anlamda kendilerine bir imkân tanınması, menfaatler

dengesi prensibine uygun düşmemektedir ve şahsi fikrime göre kabul edilemez

niteliktedir.

   İkinci olarak, ailelerin çocuklarının fenotipini önceden belirleyebilme imkânlarının

olması esasen tek tip insan modeli yaratma anlamına da gelebileceğinden, bu

uygulamanın son derece riskli olabileceği kanaatindeyim. Bu kapsamda aileler kendi

toplumlarında nadir olarak görülen farklı fiziksel özellikleri haiz çocuklar dünyaya 

 etirmek isteyebileceklerdir. Örneğin, doğu toplumlarında genelde sarı saç, açık ten ve

renkli göz talebi oluşabilecekken; benzer şekilde daha batıya doğru gittiğimizde, orada

daha az görülen esmer ten, koyu renk göz ve saçlara yönelik bir istek vuku bulabilecektir.

Tüm bunlar da esasen, ait olduğu toplumdan fiziksel özellik anlamında farklı ve maalesef

stereotip insan modelinin oluşmasına sebebiyet verebilecek ve toplumdaki fiziksel

çeşitliliğinin önüne geçmek ile neticelenebilecektir.

DEVAMI ARKA SAYFADA...
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  Son olarak, ailelerin çocuklarının dış görünümünü belirleyebilmek adına gen

teknolojisinden yararlanmalarının gen tedavisinin asıl ortaya çıkış amacına aykırı

olacağını düşünüyorum. Gen tedavisi veya terapisi, genetik hastalıkların iyileştirilmesi

amacıyla hastaya DNA aktarımı yapılması ve böylelikle, hastalığa yol açan mutasyonun

olumsuz etkilerinin düzeltilmesi veya en aza indirgenmesi amacını taşımaktadır. Elbette,

bu tedavinin yanı sıra, insan sağlığı adına düzeltilmesi gereken ilave bir husus var ise,

gen tedavisi bu amaçla da kullanılmalıdır. Ancak gen teknolojisinin asıl ortaya çıkış

amacını unutarak, bu tedavi yöntemiyle doğacak çocuğun fiziksel özelliklerinin nasıl

olacağını belirleme yönünde yapılacak bir çalışma, tedavinin amacının çok ötesinde bir

kullanım olup son derece tehlikeli sonuçlara neden olabilecektir. Hatta bir adım öteyi

düşünürsek, bugün doğacak çocuğun fiziksel özelliklerini belirleme olarak

başlayabilecek bu sakıncalı serüven, ileride çocukların karakter özelliklerini dahi

belirleyebilme gibi ihtimalleri de gündeme getirebilecektir.

   Yukarıda aktardığım tüm açıklamalar ışığında, gerek anayasal haklara aykırılık teşkil

etmesi, gerek tek tip insan modeli oluştur riskini taşıması, gerekse de ortaya çıkış ve asıl

kullanım amacına aykırı olması nedenleri doğrultusunda, gen teknolojisi ile ailelerin

çocuklarının fenotipini önceden belirleyebilmesi fikrine katılmıyorum.
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Belda Gülsuyu

   Çocukların fenotipinin gen teknolojisinin gelişimine bağlı olarak aileler tarafından

önceden belirlenebilmesi gerek hukuki açıdan gerekse tıp etiği açısından büyük sorunlara

ve tartışmalara neden olacaktır. Bu sorunların nedenlerine değinmek gerekirse; ailelerin

çocuklarının görünümünü keyfi olarak seçebilir olması en başta dünyaya gelecek olan

çocuğa yapılacak bir haksızlıktır. Bu olay ebeveynlerin çocuğuna doğum sonrasında ömür

boyu taşımak zorunda kalacağı ismi seçmesine benzer görülebilir. Bu bile kimi zaman

problematik olabiliyor ve çocukların akran zorbalığına maruz kalması gibi olaylarla

sonuçlanabiliyorken bir kişinin görüntüsünün doğal yolların dışında zorlama ile ebeveynleri

tarafından tümüyle biçimlendirilmesi bu kişinin temel haklarına saldırıdır. Aileler içinde

bulundukları dönemin toplumsal güzellik normlarının etkisinde kalarak bu seçimleri

gerçekleştirmiş olabilirler. Doğan çocuk yıllar içinde değişebilen bu genelgeçer anlayışlara

göre biçimlendirilmiş bir görünüme sahip olmak istemeyebilir. Elbette kişiler fiziksel

görünümlerinden memnun olmak zorunda değildir. Bazı yaşlarında görünümlerini

değiştirmek için çeşitli kozmetik veya cerrahi yöntemlere başvurabilirler. Ancak bu, kişinin

hür iradesiyle yaptığı bir seçimdir. Tabi ki gen teknolojisinin ilerlemesiyle meydana gelecek

bu imkanı kullanmak isteyenler çıkacaktır ve muhtemelen bazı ülke veya eyaletlerde

zamanla bu tür müdahaleler yasal hale gelecektir.

   Çocukların fenotipinin medikal yöntemlerle belirlenebilecek olmasının birtakım avantajları

da söz konusu olabilir. Genetik geçişi olan bazı iskelet kas sistemi distrofilerinin önlenmesi,

konuşma güçlüğü oluşturabilecek ağız ve diş bozukluklarına neden olacak genlerin

eliminasyonu vb. olarak doğacak yeni bireyin temel yaşamsal ve bilişsel fonksiyonlarını

etkileyebilecek genetik kaynaklı patolojilerin meydana gelme ihtimali bu teknoloji

sayesinde güvenli bir şekilde yok edilebilir ya da bu ihtimal minimize edilebilir. Aynı şekilde

bu teknoloji, çocuğun ileride sağlık sistemine daha ağır yükler getirebilecek bazı genetik

hastalıklara sahip olarak doğmasını önleyebileceği için uzun vadede maddi ve manevi

açıdan oldukça faydalı da bulunabilir. Geliştirilecek teknolojinin bu şartlar altında

kullanımının garanti edilmesi de hem insan hakları hem de tıp etiği açısından konunun çok

daha uygun bulunmasını sağlayacaktır. 

   Özetle; çocukların fenotiplerinin aileler tarafından çocuk herhangi bir sağlık riski

taşımadığı halde sadece daha “güzel” ya da toplum içindeki belli normlara uygun

görünmesi amaçlanarak belirlenebilir olması problematiktir ve etik açıdan uygun değildir.

Ancak çocuğun tıbbi sorunlarını engellemek için yapılacak müdahaleler tartışmaya daha

açık ve daha kabul edilebilir sayılabilir.
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Gözde Aras

  Bu gen düzenleme, yani CRISPR, kısaca bir DNA devrimidir. Genetikçiler ve tıp

araştırmacılarının, genomun çeşitli kısımlarına ekleme ve çıkarma gibi dizilimde değişiklikler

meydana getirerek ortaya çıkardıkları özgün bir yoldur. Oldukça etkili ve daha ucuza mal

olan bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor.

   Bugüne kadar birçok gen düzenlemesi yapılmıştır. Mesela kronik ağrılara yol açan doku

hasarı, kanserli hücreler, Parkinson hastalığı, ani kalp kası sertleşmeleri için yapılan

çalışmalar meydana gelmiştir. Bu konuyla alakalı çalışmalar devam ediyor ve bu çalışmalar

ile tükenen nesiller geri dönebilir, genetik bozukluklar giderilebilir, mikroplar yok edilebilir.

Kistik fibroz , hemofili ve orak hücre hastalığı gibi tek gen bozuklukları da dahil olmak üzere

çeşitli hastalıklar üzerine yapılan araştırmalar da vardır . Aynı zamanda kanser, kalp

hastalıkları, akıl hastalıkları ve insan immün yetmezlik virüsü (HIV) enfeksiyonu gibi daha

karmaşık hastalıkların tedavisi ve önlenmesini vaat ediyor . 

   Ancak bu genomda belirli bir bölgeye özgülenmiş olan yerlerden yanlış bağlanma ve

kesilme yapıldığında bazı mutasyonlar oluşabilir. Bu yanlış kesimin nedeni genelde

genomda hedeflenen dizinin başka bir diziye bağlanmasıdır.

   Etik kaygılar, insan genlerini değiştirmek için CRISPR-Cas9 gibi teknolojileri kullanan

genom düzenlemeleri yapıldığında ortaya çıkar. Genom düzenleme ile getirilen

değişikliklerden çoğu yumurta ve sperm hücreleri dışındaki hücrelerle sınırlı somatik

hücrelerle sınırlıdır. Bu değişiklikler yalnızca belirli dokuları etkiler ve bir nesilden diğerine

geçmez. Bununla birlikte, yumurta veya sperm hücrelerindeki genlerde veya bir embriyo

geninde yapılan değişiklikler gelecek nesillere aktarılabilir. Bu yüzden tek tip insana

dönüşülmesi durumu çok olası gelmemektedir.

  Bu gen değişikliğinde yapılan ekleme-çıkarmaların, gen dizilimindeki değişikliklerin tek tip

insana dönüştüreceği konusundaki düşüncelere kendi adıma katılmamaktayım. Çünkü

zaten her insan DNA ve RNA dizilimi farklı olduğu için bunun üzerinde oynanan genler

insanlarda farklılık yaratacaktır. Her insanın kalıtsal hastalıkları, kalıtsal dizilimleri farklıdır.

Ancak her insan üzerinde aynı DNA ve RNA’lar olsaydı o zaman bir kronik hastalıkta eklenen

veya çıkarılan sarmallar, dizilimler sonucu tek tip söz konusu olabilirdi. Kromozom, genetik

gelen DNA dizilimi sayesinde tek tip insanlık söz konusu olmayacaktır. Ancak benzerlikler

kendini gösterebilir, mesela aynı hastalıklar, belirgin birtakım özellikler olabilir.
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Av. Yudum Uğur

   Uzun yıllardır süre gelen bilimsel araştırmalar sonucunda insan genomunu düzenleme

yöntemleri (Zinc Finger Nucleases, Talen) arasında çok daha ucuz, hızlı, güvenilir ve

isabetli bir yöntem olarak sunulan CRISPR-Cas9, çığır açıcı bir yöntem olarak kabul

edilmektedir.

  Birçok alanda değerli çözümler sunabilme kapasitesi olan bu yöntemin, temelde genetik

bir nedeni olan insan hastalığının tedavisinde kullanılmasına, etik ve hukuki düzlemde

belirlenecek sınırlar dahilinde olmak şartıyla izin verilmesi gerektiğini, bu yükümlülüğün,

uluslararası ve ulusal düzenlemelerle koruma altına yaşama hakkından doğduğunu

düşünüyorum. Ne var ki bu yöntem, şimdilik, henüz bir hastalığı tedavi etmeye ilişkin

olmayıp hastalığa sebep olan gen diziliminin ekleme ve çıkarma yapılarak değiştirilmesi

şeklinde bir yol izlemektedir. Dolayısıyla her türlü değişikliğin gelecek nesillere

aktarılması söz konusudur. Bu noktada gelecek nesillerle ilgili hangi sorumluluklar ortaya

çıkıyor veya bu yöntem hangi koşullar altında meşrulaştırılabilir gibi sorular gündeme

gelmektedir.

   Yöntemin sağladığı potansiyel avantajları, istenmeyen risklerle dengelemenin mümkün

olması durumunda, CRISPR-Cas9’un hastalık tedavisinde kullanımını desteklemekle

beraber, örneğin kişinin kas kütlesini veya zekasını artırmak ya da ten rengi seçimini

yapabilmek gibi medikal olmayan nedenlerle de kullanılması, halen belirsiz bir

paradigmaya sahip bu teknolojinin sonuçlarının çok daha net öngörülebildiği bir

gelecekte mümkün olmalıdır.

   Ne var ki tüm sonuçların bilindiği böyle bir gelecekte, bu sefer tartışmalar farklı bir

temelde odaklanacaktır: “üstün” özellik olarak görülen bazı fiziksel özelliklere, sadece bu

yönteme erişebilecek ekonomik statüde olanlarca erişilebiliyor olması, halihazırda var

olan ve gittikçe büyüyen “eşitsizlik” bakımından ciddi bir sorun yaratacaktır. Bu endişe

dahil, genom düzenlemesi ile ilgili olarak her türlü hususa, uluslararası ortak bir

düzenleme ile çözüm bulmak gerekir. Zira tüm nesiller için insan nüfusu üzerinde kalıcı

bir iz bırakabilecek bu teknoloji, tüm insanlığı ilgilendirmektedir.
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Ilgın Duman

   Gen düzenleme teknolojisi, dini görüşlerinden bağımsız olarak tüm genetik hastalık riski

taşıyan ailelerin çocuklarına zorunlu olarak uygulanmalıdır düşüncesi kabul edilebilir

ölçüde olmakla beraber, bahsedilen zorunluluk kısmi olarak düzeltilerek uygulanma

çerçevesi açısından genişlik sağlayacaktır.

   Aileler kendi inançları ve düşünceleri doğrultusunda farklı kararlar alabilmektedir. İnsan

vücudu paydasında ele aldığımız bu konuda ise bahsedilen risklerin öngörülebilir ölçüde

azaltılması veya riskin en aza indirilmesi ve belirli bir ölçüde veyahut tamamen hastalık

riski taşıyan genlerin düzeltilerek yerine yenilenme sürecine geçilmesi, gelecekte

oluşabilecek mevcut riskleri ortadan kaldırmakla beraber insanoğlunun temel yaşam

fonksiyonlarına katkı sağlayacak ve gelişiminde önemli rol oynayacaktır. Sonuçta

değiştirilmiş veya düzenlenmiş olan bu genlerin insanoğlu açısından onları geriye atacak

sonuçlar doğurmayacak hatta ve hatta birtakım hastalıkların önlenmesine, mevcut

hastalıkların ise ortadan tamamen kalkmasına karşı yardımcı olabilecektir.

   Dini görüşü ne olursa olsun insan insandır, belirli haklara sahiptir. Bireyler de bu mevcut

sınırlandırmalara ve ayrımlara tabii tutulmaksızın değerlendirmeye alınmalı böylece insan

haklarının korunması açısından da öngörüldüğü üzere eşitlik hakkı gereğince aynı tıbbi

müdahale ve tıbbi desteklere sahip olmalıdır, eşitlik söz konusudur. 

   Hastalık taşıyan genlere uygulanacak olan bu zorunluluk hali temelinde riskleri

önlemek olsa da bireyleri farklı kategorilere sokmadan ve bir zorunluluk hali olarak değil

de insanların haklarına müdahale olmaksızın kendi istekleri takdirinde gerçekleştirildiği

sürece doğru ve gerekli olarak görülmelidir. Birtakım haklara izin olmaksızın müdahale

yapılması ve zorlayıcı şekilde tedavi uygulanması Anayasanın 17. maddesi gereğince

tıbbi zorunluluk hali bulunmadıkça ve kanunda yazılı haller dışında mümkün

olmamaktadır. Dolayısıyla insan hakları gereğince ve yazılı haller dışında böyle bir

zorunluluk halinin olması da ve bu zorunluluğun kategorilere tabii tutulması da mümkün

değildir. Belli şartlar ve ortam, yazılı hallerin ve yürürlükte olan kanunların, mevcut

anayasanın da uygunluğu sağlandıkça belirli imkanlar doğrultusunda gen düzenleme

teknolojisi uygulanma konusunda fırsat ve olanaklara sahip olabilecektir. Bireylere

tanınan bu seçim özgürlüğünün de birtakım mevcut sınırları anayasada da öngörülmüş

ve yasalarca da güvence altına alınmıştır.
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"D�n� görüşler�nden bağımsız, tüm genet�k hastalık r�sk� taşıyan a�leler�n

çocuklarına gen tedav�s� uygulaması zorunlu olmalı mıdır??"



Öykü Tosun

  Gen düzenleme teknolojisinin, ülkeler tarafından güvenlik önlemlerini arttırmak

amacıyla askeri alanda kullanılamayacağını düşünüyorum. Gen teknolojisinin, herhangi

bir embriyo üzerinde sonradan oluşacak bir hastalığı engellemek için kullanılması bile

tartışmalı bir durumken askeri alanda kullanılması kabul edilemez. Bu insanları

silahlaştırmaktır, insan onuruna, vücut bütünlüğüne saygısızlık ve insan hakları ihlalidir.

İnsan haklarını göz önünde bulundurarak bunu onaylamamamın yanı sıra çok büyük bir

gücün kontrolsüz kullanılmasına sebep olabileceğinden de endişelenmekteyim. Sadece

güvenlik “önlemi” adı altına yapılmasından bahsetsek de ileride haksız saldırılar için

kullanılmayacağının garantisini kimse veremez. Bu kontrolsüz güçlerin denetlenmesi

gerekmektedir. Hastalık engellemek gerekli ve kabul edilebilir bir şeyken askeri alanda

“silah insan”lar yetiştirmek kabul edilemez.
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"Gen düzenleme teknoloj�s�, ülkeler tarafından güvenl�k önlemler�n� artırmak

amacıyla asker� alanda kullanılab�lmel� m�d�r?"

   Dini görüşlerinden bağımsız, tüm genetik hastalık riski taşıyan ailelerin çocuklarına gen

tedavisi uygulanmasının zorunlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim

sorumluluğumuzun öncelikle hastaya (bu durumda doğacak bireye) karşı olduğunu

düşünüyorum. Ailesi bazı sebeplerden dolayı reddettiği için bir çocuğun hayatı boyunca

zorluk çekmesine göz yumulmaması gerekir. Embriyo kendi kararlarını veremeyeceğine

göre yine onun için en iyi kararları verecek bir vekile ihtiyacı var. Ve bu vekilin - en

azından bu durum için - ailesinden çok hekimin olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu

durumda ailesi olaya yeterince bilimsel veya objektif bakamayabilir. Kendi inançlarını göz

önünde bulundurabilir. Ama burada dikkat edilmesi gereken, bu inançların çocuğun

değil ebeveynlerin inançları olduğudur. Çocuğun da bu inançları benimseyeceğinden

emin değiliz.

"D�n� görüşler�nden bağımsız, tüm genet�k hastalık r�sk� taşıyan a�leler�n

çocuklarına gen tedav�s� uygulaması zorunlu olmalı mıdır??"

  Bilimsel araştırmada sınırların kalkmasının iyi olacağını düşünmüyorum. Bilimsel

araştırmalarda sınırların kalkmasının yol açacağı sonuçlardan belki de en önemsizi

rekabeti arttırmasıdır. Öncelikle bilimsel araştırmalarda bir sınır olmazsa bunun neleri

etkileyeceğini bilmiyoruz. Özellikle genetik araştırmaları, nesiller sonra bile ortaya

çıkabilecek hastalıklara yol açabilir veya gen havuzundaki değişiklerle sadece denek

üzerinde değil tüm insanlık üzerinde etkileri olabilir. Bu nedenlerden dolayı bilimsel

araştırmaların sınırlarının kalkması doğru olmayacaktır.

"B�l�msel araştırmada sınırların kalkması rekabet� artıracağından ötürü �y� m�d�r?"



Ezgi Hilal Esin

   Bilimsel araştırmalarda ve özellikle CRISPR teknolojisi gibi tüm insanlığı geri getirilemez

şekilde etkileyebilecek bilimsel uygulamalarda, sınırların kaldırılması sosyolojik ve hukuki

açıdan çok büyük tehlikeler doğurabilir.

     1. Bilimsel Araştırmada Etik Sınırların Belirlenmesi

 Bilimsel araştırmada etik sınırların belirlenmesi ile ilgili yaşanabilecek değer

çatışmalarından biri, bilimsel araştırma özgürlüğü ve kişilerin maddi ve manevi

bütünlüklerinin korunması arasında bir denge kurmanın zorluğudur. Bilimsel araştırma

özgürlüğünün genişletilmesi, bireyin gerek evrensel hukuk açısından gerekse yaşadığı

devletin anayasası tarafından koruma altına alınan haklarını ihlal edebilecek sınırlara

ulaşmamalıdır. Fakat bilimsel araştırma özgürlüğünün gereksiz kısıtlanması ve

sınırlanması da insanlık tarihi için ulaşılabilecek önemli bilimsel bulgulara

erişilememesine ve pek çok hastalığın on yıllar boyunca tedavisiz kalmasına sebep

olabilir. Burada devreye bilim etiği girmektedir. Bilimsel araştırmaların yürütülmesi,

kontrolsüz şekilde gelişen teknolojiye ayak uydurabilecek temel ilkelerin getirilmesi ve

gerektiğinde bu ilkelerin güncellenmesi ile sağlanabilir. Bilimsel etikten uzaklaşıldığında

insanlık için doğan tehlikelere birkaç örnek verelim. Tarihte Nazi deneyleri, Tuskegee

Sifiliz Çalışması, Thalidomide Trajedisi gibi korkunç insan hakkı ihlalleri yaşanmıştır.

Günümüzde ise Çin’de Kasım 2018’de HIV virüsüne karşı bağışıklık kazandırılmış ilk

tasarlanmış Lulu ve Nana isimli bebekler doğdu. Deneylere, ABD'li bir doktorun da

katıldığı belirtiliyor. ABD'de bu tür deneylerin yasak olmasına rağmen insan klonlamanın

yasak olduğu Çin'de genetik tasarım araştırmaları için herhangi bir sınırlama bulunmuyor.

[1] Çin, dünyanın ilk genetik tasarımlı bebeklerinin dünyaya gelmelerini sağlayan He

Jiankui hakkında soruşturma başlattı. He Jiankui, denetimden kaçmak ile ulusal

yönetmelikleri şan ve servet için ihlal etmekle suçlanıyor.[2] Görüldüğü gibi etik sınırların

olmadığı veya bu bilimsel sınırların uygulanması için gerekli özen gösterilmediğinde

insanlık için çok büyük tehlikeler meydana gelmektedir. Bu nedenle bilimsel

araştırmalarda ve uygulamalarda etik sınırların varlığı ve denetimi çok büyük önem

taşımaktadır.

 

DEVAMI ARKA SAYFADA...
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     2. Bilimsel Araştırmada Rekabet

 Bilimsel araştırma ve yüksek teknolojili uygulamalar yalnızca insanlık yararına

uygulanmalıdır. Günümüzün gergin uluslararası siyasi atmosferi göz önüne alındığında

rekabetin artması bu teknolojileri biyolojik savaş için kullanmaya hazır hale getirebilir.

     3. Sonuç

 Bilimsel araştırmalarda rekabet, günümüz uluslararası toplumunda iyi sonuçlar

doğurmayacaktır. Bilimsel araştırmalarda sınırların kalkması, biyolojik savaşa ve insanlık

için geri dönülemez sonuçlara yol açmaya elverişlidir. Bilimsel araştırmada sınırların

kalkması ve rekabetin artması insanlığın faydasına sonuçlar doğurmayabilir.

Kaynakça:



Elif Merve Şahin

   Gen tedavisinin, kontrollü ve denetimi sıkı olduğu müddetçe uygulanmasını

savunuyorum. Ancak çok katı koşullara bağlı olması gereklidir. Bu anlaşmanın, özellikle

hastaların ve gen tedavisini yapacak uzmanların arasında yapılmaması gerekir. Devlet ve

hasta arasında bir anlaşma olmalıdır diye düşünüyorum. Çünkü devlet denetimini daha

sıkı ve kontrollü bir şekilde yapacaktır ve ciddi sorunların çıkmasını engelleyecektir.

Devlet bunun önlemini en sert şekilde almalıdır, kendisi bunu üstlenmeli, özel bir

kuruluşa veya uzmana bırakmamalıdır. 

   Gen tedavisi teknolojisinin, tüm genetik hastalık taşıyan ailelerin çocuklarına

uygulaması zorunlu olmalıdır. Ancak bununla ilgili ayrımlara gidilmelidir. Tüm genetik

hastalık taşıyan ailelere uygulanabilir dersek bu çok geniş bir tanımlama olur ve bu kötü

niyetli insanların eline geçip suistimal edilebilir. Bu aileler devletin denetiminden sıkı bir

şekilde geçirilip denetlenmelidir. Ayrıca tüm genetik hastalık derken bunun da bir ayrımı

yapılmalıdır. Eğer çocuk doğduktan sonra hastalığın hem çocuk hem ailesi için  

 dayanılmayacak şekilde devam edeceği uzmanlar tarafından düşünülüyorsa bu gen

tedavisi zorunlu kılınmalıdır. Çünkü burada yaşam hakkı söz konusudur. Yaşam hakkı 

 kültürel, psikolojik ve biyolojik açılardan da ele alınmalıdır. Bir bireyin yaşam hakkı onun

hayatınının bütünüdür. Bu bireyin sadece fiziksel bütünlüğü anlamına gelmez; bu, bazı

durumlarda genetik hastalıklar bireyin akıl sağlığını etkileyebilir. Farklı şekillerde bireyin

hem ailesine hem de kendisine maddi ve manevi olarak zarar getirebilir. Bir bireyin gen

düzenleme teknolojisiyle tedavi alması, çok katı şartlara tabii kılınmalıdır.

   Bir yandan bu tedavi zorunlu kılınsa dahi eğer kişinin hastalığı düzeltilmeyecek

şekildeyse veya o zamana kadar bu hastalık tanımlanamamışsa veya o bireyin bu tedaviyi

karşılayacak durumu yoksa o zaman bu insanda ayrı bir korku ve kaygı yaratacaktır ve

birey hayatı boyunca bu kaygıyla yaşayacaktır.

   İlk önce hangi hastalıkların, hastalık olarak nitelendirileceği ve bunların nasıl denetime

tabii tutulacağı ve hangi hastalıkların bu gen düzenleme tedavisinde olması konusunda

kesin kararlara varılmalıdır. Ancak bu hastalıkların ileride nasıl seyredeceği konusunda

çok iyi araştırma yapılmalıdır. Çünkü eğer tedavi edilememe gibi bir durum söz konusu

olursa tedavi süreci bireylerin üzerinde psikolojik olarak bir darbe yaratabilir.
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"D�n� görüşler�nden bağımsız, tüm genet�k hastalık r�sk� taşıyan a�leler�n

çocuklarına gen tedav�s� uygulaması zorunlu olmalı mıdır?"



Av. Erkan Şerif Çelik

   CRISPR tekniği, 2013 yılında bakteriler ile virüslerin ilişkileri incelenirken yüzyılın en

büyük buluşlarından biri olarak keşfedilmiştir. Bakterilere saldıran virüsler, kendi genetik

materyalini bakterilere enjekte eder. Virüs genetik materyali bakterinin yapısına girerek, 

 içinde virüs üretimi gerçekleştirir. Bakterilerde bu duruma karşı, bir nevi kendi bağışıklık

sistemlerini geliştirmişlerdir. Bu sisteme CRISPR denmektedir.

   CRISPR tekniği, bir çeşit savunma sistemi olduğundan insanlar üzerinde de faydalı

olacağı düşünülerek uygulanmaya başlanmıştır. İnsanlar üzerinde AIDS, kanser, hemofili

gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. CRISPR teknolojisi ile insan

DNA’sındaki genetik bozulmalar düzeltilerek gelecek nesillerde ortaya çıkması muhtemel

sorunlar ortadan kaldırılmaktadır. Bu özelliğinden ötürü tıp dünyasının kurtarıcısı

konumundadır diyebiliriz.

   CRISPR tekniğinin birçok faydası olduğu gibi DNA dizisi değiştirilebildiğinden önemli

zararlara da yol açabilecektir. Bu teknoloji ile insan DNA’sı söz konusu olduğundan

uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde denetlenmelidir. Bu denetim ortak

mutabakatla hazırlanan uluslararası bir sözleşme zemininde yapılmalıdır. Dolayısıyla

CRISPR tekniği yalnızca hastalıkların tedavisinde kullanılmalıdır. Aksi halde insan

DNA’sının değiştirilerek, farklı amaçlarda kullanılabilme riski söz konusudur.
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"CRISPR teknoloj�s� sadece hastalıkların tedav�s�nde m� kullanılmalıdır?"



Haluk Berk Güvenç

   Bilimsel araştırmalar yapılırken belirli etik kurallara uyulması gerekmektedir. Bu etik

kurallar yıllar içerisinde çeşitli devletlerin deneyimleri sonucunda ortaya çıkmış olan acı

tecrübelerin ürünüdür. Yakın tarihimizden en bilinen örneğiyle 2. Dünya Savaşı sırasında

insanların toplama kamplarında Josef Mengele gibi birçok doktor tarafından zalimce

bilimsel araştırmalara kurban edilmesi, aslında bilimsel çalışmalarda insan haklarını

koruyan hukuk kurallarının ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seren önemli

örneklerden birisidir. 

   İnsanoğlu 21. yüzyılda gelmiş olduğu noktayı en başta teknolojiye borçludur.

Teknolojinin gelişmesiyse bilimsel çalışmalardan elde edilen veriler sayesinde mümkün

olabilmektedir. Bu yüzden verinin güç olduğu bir dönemde yaşarken bu veriyi elde

etmek için de kesinlikle tüm devletlerce geçerli evrensel hukuki kurallara ihtiyaç

duyulmaktadır. Aksi takdirde Dünya nüfusunun 2,8 milyarının (yaklaşık yarısı) günlük 2

dolarlık yoksulluk sınırının altında yaşadığı gerçeği göz önüne alındığında pek çok insan

yoksulluğunu gidermek, temel ihtiyaçlarını karşılamak için belli teklifler karşılığında

bilimsel çalışmalarda yer almayı kabul edeceği öngörülebilir bir durumdur.

   Temel ihtiyaçlarını karşılamak için canı pahasına çalışmalarda yer alan insanların can

güvenliğinin nasıl sağlanacağı ve herhangi bir yaralanma veya ölüm durumunda

sorumluluğun kimler veya hangi kurumlar tarafından alınacağı ise meçhuldür.

Araştırmacı ve katılımcı arasında yapılan sözleşmenin koşullarının hangi şartlar altında

belirlendiği ve katılımcının araştırmaya neden katılmak istediği gibi pek çok

aydınlatılmamış nokta aslında bilimsel bilginin şeffaflığına da gölge düşürecektir. 

   Bilimsel çalışmaların asıl amacı olan insanlığa faydalı olma amacı aslında belli kurallar ile

sınırlandırılmadığı takdirde yıkıcı etkilere neden olabilir. Bu yüzden en başta insan ve

toplum sağlığını kesin bir şekilde korumaya yönelik hukuki önlemler alınmalı ve

yaptırımlar ile bu kuralların uygulanması sağlanması ilgili hükümetlerce veya kurumlarca

denetlenmelidir. Araştırmacı ve hükümetlerin belli şartlar altında (savaş, şiddet, tehdit vb.)

kurallarda kendi çıkarıma uygun değişikler yağabileceği gerçeği göz önüne alınarak

bilimsel araştırma sırasında uyulması gereken kurallar araştırıcıların veya hükümetlerin

inisiyatiflerine bırakılmamalıdır. Dünyada sağlık alnında otorite olan ve tüm ülkelerin

katılımcısının bulunduğu teşkilatlar (WHO) tarafından evrensel kararlar ile çerçeve

çizilmelidir.

   İnsan haklarının çiğnenerek ortaya çıkan bir verinin teknolojide kullanılmasının ilerleyen

zamanlarda tüm insanlığa zararlı bir teknolojiye kaynaklık etmesi de muhtemeldir.

Kısacası bilimsel araştırmalar insan haklarını gözeten evrensel kurallar çerçevesinde

yapılmalıdır ve kesinlikle araştırmacı ve katılımcı arasındaki ikili anlaşmalarla insan

haklarının ihmal edilmesi söz konusu olmamalıdır. 
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"B�l�msel araştırmaların sınırı hukuk� düzenlemeler yer�ne, araştırmacı ve

katılımcılar arasındak� sözleşme �le m� bel�rlenmel�d�r?"



Ezgi Özçelik

  Hukuki düzenlemeler belli bir alanda yeknesak bir durum yaratmak ve bunu herkese  

 uygulamak bakımından oldukça önemlidir. Hukuki düzenlemeler ile yaratılan normlar

kural olarak herkes için uygulama alanı bulur. Toplumsal huzuru ve barışı sağlamak

açısından epey önemli olan hukuki düzenlemeler hayatın her alanında olduğu gibi bilim

alanında da karşımıza çıkar. Bilimsel araştırma ve çalışmaların da yapılma usulünün

hukuki mekanizmalar tarafından denetlenebilmesi gerekliliği yadsınamaz. Oldukça

önemli ve güçlü bir misyon üstlenen bilimsel çalışmalar, insanlık tarihi boyunca çeşitli

aşamalardan geçerek kümülatif bir biçimde ilerlemeye devam etmektedir. Önemini inkar

etmek zor olan bu bilimsel çalışmalar çoğu zaman karşımıza hukuki ve etik anlamda

birtakım sorular çıkarabilirler. Örneğin güncel bir tartışma konusu olarak karşımıza çıkan

CRISPR teknolojisi bu noktada ele alınabilir. Bir gen düzenleme teknolojisi olan CRISPR

teknolojisi ile insanlığa ve gelişmeye oldukça büyük katkılar sağlanabilir ve insanların

daha iyiye doğru ilerleyebilmesinde önemli bir araç olarak kullanılabilir ise de bu

teknolojinin ne kadar büyük zararlar doğurabileceği göz ardı edilmemelidir. Risk

değerlendirmelerinin hukuki düzenlemelerin yapılmasında göz ardı edilmemesi

gerektiğini dikkate alırsak herhangi bir zarar doğurma tehlikesi yaratabilecek olan bir

teknolojinin kullanılmasının hukuki mekanizmalar ile denetlenmesi gerekir. Burada

bilimin ve teknolojinin doğurabileceği tehlikelerden söz edip hukuki denetimin

yaratabileceği sakıncaları da görmezden gelmek doğru olmayacaktır. Bilimsel araştırma

özgürlüğünü sağlamak ve hukuki düzenlemeleri bilimsel araştırma özgürlüğünü ve

gelişimi kısıtlamayacak biçimde oluşturabilmek çok önemlidir. Bilimsel çalışmalara bu

özgürlüğü sağlamak ne kadar önemli olsa da, bu araştırmaların sınırını çizmek gerek

ulusal gerekse uluslararası hukuki düzenlemeler tarafından sağlanmalıdır. Bu

araştırmaların sınırlarını araştırmacılar ve katılımcılar arasındaki sözleşmenin

belirlemesine izin vermek oldukça tehlikeli bir durum yaratabilir. Taraflar arasındaki

sözleşmenin hükümlerinin serbestçe belirlenmesine izin vermek bilimsel çalışmaları

kontrol edebilmeyi ve araştırmaların sınırlarının çizilmesini zorlaştırır. Araştırmacı ve

katılımcı arasındaki ilişki hukuk düzeni tarafından düzenlenmiş olmalıdır. Bilimsel

araştırmaların sınırları tarafların iradelerine bırakılamaz, kontrol edilmesi gereken

sınırlardır. Her ne kadar taraflar arasında yapılacak bir sözleşme de hukuk düzeni

tarafından zatan denetlenecek olsa da, böylesine önemli ve getireceği yenilikler

konusunda zaman zaman sorularla yüzleşebileceğimiz bir alanda yeknesak bir düzen

sağlamak önemlidir. Dolayısıyla  bilimsel araştırmaların sınırları araştırmacı ve katılımcılar

arasında yapılacak olan sözleşmenin hükümlerine bırakılmamalı, ulusal ve uluslararası

hukuk kurallarıyla düzenlenmelidir.
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Cemile Akbay

   Bilimsel araştırma niteliğinde olan klinik araştırmalar yeni bir tıbbi yöntemin insan

üzerinde denenmesini gerektiren çalışmalardır. Bu tıbbi yöntem yeni bir ilaç, yeni bir

tedavi yöntemi, bir tıbbi cihaz ya da tıbbi bir prosedür olabilir. Bu tıbbi uygulamaların

konusu insan vücududur. Dolayısıyla bu uygulamalar tedavi edici, belki de hayat kurtarıcı

faydalarının yanında vücut bütünlüğüne karşı riskleri de barındırmaktadır. Faydaları göz

önüne alındığında klinik araştırmaların yapılması gereklidir. Ancak olası sonuçlarına

bakıldığında bu tıbbi uygulamalar kişilerin vücut dokunulmazlığına ve hatta yaşam

hakkına müdahale niteliğindedir. Dolayısıyla burada araştırma özgürlüğünün

sınırsızlığından bahsedemeyiz. Sınırsızlık ve denetimsizlik araştırma konusu olan

insanların kalıcı veya geçici bedensel ve hatta psikolojik zarar görmesine, amacı aşan

uygulamaların yapılmasına, bilgi ediniminde yanılsamalara neden olabilir. Dolayısıyla bu

bilimsel araştırmaların sınırı tarafların tasarrufuna bırakılmamalıdır. Aksi durumda her

bilimsel araştırmada sınırları taraflar serbesti içerisinde belirleyecek ve bu durum

denetimi zorlaştıracaktır. Ortaya bilimsel araştırma sayısı kadar bilimsel araştırmanın

sınırına ilişkin düzenleme ortaya çıkacaktır. Bu da araştırmanın etik ve hukuki denetimini

zorlaştıracaktır. Bunun yanında yaşam hakkı ve kişi dokunulmazlığı hakları mahiyeti

itibariyle tarafların serbestisine bırakılacak düzenlemelere konu edilemez. Bu haklar

anayasada düzenlenmiş olup anayasal koruma altındadır ve kişiler bu haklar üzerinde

dilediğince tasarruf edemezler.

   Bilimsel araştırmaya konu edilecek insan, sağlıklı ve ergin bir insan olabileceği gibi

çocuk; gebe, lohusa, emziren kadınlar; kısıtlılar; yoğun bakımdaki ve bilinci kapalı kişiler

de olabilir. Bu durumda araştırma konusu insanın çocuk, kısıtlı, yoğun bakımdaki veya

bilinci kapalı kişi olması durumunda bu kişinin vücut bütünlüğüne yönelik müdahale için

yasal temsilcisinin, vasisinin ve bazı durumlarda yakınlarının ve hatta sorumlu

araştırmacının rızasıyla yapılabilecektir. Bu durumda sözleşme serbestisini kabul edersek

bir kişi bir başkasının vücudu üzerinde tasarruf edebilmiş olacaktır. Bundan dolayı klinik

araştırmaların sınırı tarafların serbestisine bırakılmayarak yasal düzenlemelerle çizilmelidir

ve araştırmalar etik ve hukuki açıdan denetlenmelidir.
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Serhan Umur Erkan

   Tüm insan faaliyetlerine benzer bir şekilde bilimsel araştırmalar da süreçleri ve sonuçları

ile beraber tüm insanlığı ve tabiatı ilgilendirecek düzeydedirler. Ayrıca her bilimsel

araştırma evrensel bilgi birikimine katkıda bulunur. Bilimsel araştırmalar yaşam

koşullarına fayda sağlayabileceği gibi zarar da verebilir. Canlı yaşamının devamı için

bilimsel araştırmaların sınırını belirlemek gereklidir. Sınırsızlık, belirsizliği beraberinde

getirir. Belirsizlik ise felaketler ile sonuçlanabilir. İnsanların bireysel ve kitlesel çıkarları ve

çıkarları doğrultusunda gerçekleştirdikleri her türlü faaliyet yaşam koşulları için tehlike

oluşturulabilir, tabiata telafi edilemeyecek zararlar verebilir. Bu sebeplerden, bilimsel

araştırmaların sınırının belli olması, insanlığın ve tabiatın çıkarlarının gözetilmesine

yardımcı olur. Bilimsel araştırmaların sınırının olması gerektiği husustur.

   Bilimsel araştırmaların sınırının araştırmacılar ve katılımcılar arasındaki bir sözleşme ile

belirlenmesi halinde her bilimsel araştırmanın sınırı farklı olabilecektir. Sınırların

farklılıkları, bir bakıma hiç sınır olmaması anlamına gelmektedir. Sınırları olmayan bilimsel

araştırmalar her yönden sonsuz esnekliğe sahiptir. Bu esnekliğin faydaları ve zararları

vardır. Bilimsel araştırmaların sınırlarındaki belirsizlik evrensel bilgi birikimini daha hızlı

artırabilir. Bu şekilde artan bilgi ve deneyimin insanlığa ve tabiata zarar verebilmesi

önlenemez, çünkü sınırlar ve kısıtlamalar yoktur. Ayrıca bilimsel araştırmaların sınırı

olmadığından farklı çıkar gruplarının bilimsel araştırmalar üzerinde etkili olması

yadsınamayacak bir durumdur. Bu durum yıkıcı boyutlara ulaşabilecek bilimsel

araştırmaların yapılabilmesine olanak sağlayacaktır. Bilimsel araştırmanın sürecindeki ve

sonucundaki tehlikeler ile birlikte bilimsel araştırmanın doğruluğu bile şüpheli bir hâl

alabilir. Sonuçları evrensel olabilecek bir çalışmanın, iki taraflı bir sözleşme ile

belirlenmesi adil de değildir. İnsanlığın bir araya gelerek tabiatın çıkarlarını gözetmesi ile

beraber bilimsel araştırmaların sınırının belirlenmesi daha adildir ve oluşabilecek

tehlikeleri önleyebilir. Bilimsel araştırmaların sınırları etik ve evrensel hukuki

düzenlemeler ile belirlenmelidir. Bu sınırlara tüm bilimsel araştırmalarda riayet edilmelidir.

Düzenlemeler ve kontroller milletler üstü, bağımsız ve yetkin kuruluşlar tarafından

yapılmalıdır. 

  Bilimsel araştırmaların insanlığın ve tüm evrenin yararının dışına çıkmasına engel

olabileceğinden bilimsel araştırmaların sınırının hukuki düzenlemeler ile belirlenmesi

gerekir.
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Sitem Kaskan

   İnsanlık eskiden günümüze kadar hep araştırma içersine girmiş ve yeterince bilgi sahibi

olmadıklarından dolayı anlayamadıkları için bilimsel araştırmalara karşı bir korku

oluşmuştur. Genetik bilimi de araştırma konularından birdir. Nedir bu gen düzenleme,

hücre içinde hatasız ve verimli şekilde değişik için kullanılan bir tekniktir. İnsanlar da

genetik bilimi deyince zihinlerde oluşan korkunç sahneler gelecekte nasıl embriyoların

diş görünüşüne göre, zekalarına göre seçtikleri bir dünya senaryolar oluşacaktır.

   İnsanlar, insanın yapı taşlarını bilmek, nasıl olduğunu anlamak, çalışma ile tüm insanlığı

etkileyen hastalıklara çare bulmak, tedavi amaçlı bir kanseri yenmek amacıyla araştırma

yapmışlardır. Gen düzenlemesi ile insanları tek bir model haline getirdiğimizde toplumsal

bir hayatın düzenin ve kuralların olmayacağını ortaya koyar. Gen düzenlemesi, tıp ve

biyoloji alanındaki gelişmelerin de, hukukun da burada tepkisiz kalması mümkün

olmayacaktır. Tüm insanlığa etki eden böyle bir düzenlemenin bilimsel gelişmenin

yanında hukuk alanında bazı sorunlara yol açabileceği gibi tartışmalara da yer alacaktır.

Gen düzenleme ile teknolojisi ile tek insan modeli oluşturmak, insanların birbirine

benzemesi ve bazı değerlerin ahlakı ve onur kavramlarına oluşmayacak insanları bir

robot gibi yaşamlarına devam edecektir. İnsanı insan yapan, insan onurudur.

   Peki bu yöntem kullanırken nasıl bir yol izlenmeli? Gen düzenlemenin klinik bir araç

olarak kullanabilmesi gerekli, güvenlik doğruluk ve uygulanabilirlik açısında da titiz bir

şekilde incelenmesi gerekmektedir. Güçlü bir alt yapının oluşması ve toplumsal bir

araştırma yaptıktan sonra kabul edilebilirlik gerekli, vakalar içinde uygulamalar

yapılmalıdır. Gen düzenlemesi yapılırken amaçlardan ve yöntemden ayrılmadan bilim

doğru bir şekilde kullanılmalı, sadece teknolojik gelişme sağlansın diye ileride

oluşabilecek korku dolu senaryolara dönüştürülmemeli. Teknolojinin gelişmesi ile her

şey değişebilir ancak gen düzenlenme ile tek tip insan modelini ortaya çıkarılması

genetik kodlamalarla tedavi amaçlarla hastalıkların yok edilmesi sağlanmalıdır. 

  Çağımız gereği zaman ilerledikçe imkanlar geliştikçe teknoloji hızla ilerlerken bu

ilerleme ayak uydurmak ve insanlığın daha sağlıklı yaşanabilir bir dünya için kaş yapayım

derken göz çıkarmamak gerektiğidir.
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Ferdanur Yolcu

   Gen düzenleme teknolojisi çağımızın en heyecan verici bilimsel gelişmelerinden biridir;  

bizi tıbbi, sosyal, hukuksal alanlar gibi A’dan Z’ye her türlü konuda etkilemektedir ve

etkilemeye devam edecektir. Hiç şüphesiz, bu durum bizi moda ve estetik kaygılar

yönünden de etkileyecektir. Günümüzde zaten sistemin bize dayatmış olduğu bir

güzellik algısı var ve yıllardır “Victoria's Secret” gibi markalarca beynimize işleniyor. Hatta

bu dayatma küçükken oynadığımız Barbie bebeklerden başlamakta. Etrafımıza

baktığımızda fiziksel özelliklerinden memnun olmayan sosyal medyaya fotoğrafını

üzerinde oynama yapmadan fotoğraf atamayan birçok kişi görebiliriz. Plastik cerrahinin

de gelişmesiyle insanlar bu dayatılan güzellik sisteminin gönüllü köleleri olabilmekte.

Fiziksel kaygılar yönünden ele aldığımızda, ben bu teknolojinin  bu alanda kullanılmaya

başlanmasıyla kesinlikle tek tip insan modeli oluşacağı kanısındayım ki bu durumu bu

teknolojinin hayatımızı nasıl etkileyeceğini anlatan bilim kurgu filmi Gattaca'da da  

 görmekteyiz. Bu durumu farklı şekillerde de güzel olabileceğimizi savunan ve yeni yeni

sesleri çıkmaya başlayan akımların da çok fazla engelleyebileceğini düşünmüyorum.

Tabii ki herkes nasıl mutlu olacaksa o şekilde yaşamalı, lakin şu an estetik kaygılarla

yapılan birçok işlem ana sorunu gidermekten ziyade bizlere kısa süreli bir çözüm önerisi

oluyor. Gerçekten mutlu olmak istiyorsak bize dayatılan bu algıları yıkmalıyız. Sadece

fiziksel yönlerden değil diğer yönlerden de baktığımızda her alanda en iyi olacak şekilde

çok sportif, güçlü, zeki, sanatsal açıdan da çok kabiliyetli kişilerin oluşması herkesin her

alanda en iyi olabilme potansiyelinin içinde olması; elde edilen başarılarının çok çaba

gerektirmemesi gibi durumlar oluşacaktır. Bu durum yine Gattaca filminde çok güzel bir

şekilde işlenmiş. İnsanlar iş başvurusunda, okullara girerken hep DNA'sına bakılarak

kabul alıyorlar ki bu insanlar gen düzenlemesi yaptırmaya gücü yeten ailelerin çocukları

oluyor. Bu da toplumdaki sınıf farkını giderek artıryor. Yani dayatılan tek tip insan modeli

dışındakiler vasıfsız sayılıyor. Aslında herkesin her alanda en iyisi olması kulağa çok da

kötü bir fikir gibi gelmiyor. İşte bu durumda biraz felsefe yapmak gerekiyor. İnsanı mutlu

yapan başarılı kılan şey çabaları sonucu belli bir hedefe ulaşması değil midir? Veya

toplumu toplum yapan biraz da birbirimize duyduğumuz ihtiyaç, farklılıklarımız değil

midir? Sonuç olarak hiçbir teknoloji için çok iyi veya çok kötü diyemeyiz. "Bilim bize

cennetin kapısını açan anahtarı verir, fakat aynı anahtar cehennemin de kapısını açar."

der Nobel ödüllü fizikçi Richard Feynman. Dilerim kapılarımız sadece cennete açılır .
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Şule Kurt

  Gen düzenleme teknolojisinin aileler tarafından çocuklarının fenotiplerini belirleme

amacıyla kullanması ve aynı zamanda bu teknolojinin ileride tek tip insan modelinin

oluşmasına sebep olup olmayacağı hem sağlık alanında hem hukuk alanında hem de

etik alanında tartışma konusu olabilmektedir.

  Ailelerin çocuklarının fenotiplerini belirlemek gibi çocuğun bedenine ilişkin bir karar

alması etik açıdan uygun görülemeyecek bir davranış olarak kabul edilebilmektedir. Keza

çocuğu ideal olana yakınlaştırmak veya direkt ideal olan hale getirmek gayesiyle bu

teknolojinin kullanılması gen düzenleme teknolojisini asıl amacından uzaklaştıracaktır.

  Toplum tarafından idealize edilmiş insan modeline sahip olmak insanların ikili veya

diğer sosyal ilişkilerini etkilediği, çeşitli hizmetlerin alınmasını hatta işe alınmasını dahi

kolaylaştırdığı için gen düzenleme teknolojisi uygulanmaya başladığında kişilerin ideal

olma gayesi güderek bu teknolojinin öznesi olmaları toplumda tek tipleşme sonucunu

meydana getirecektir. 

   Ailelerin çocuklarının geleceklerine endişe duyması yahut hedefleri için bu teknolojiyi

çocuklarına uygulatması ile birbirine benzeyen hatta birbirinin aynısı olan bir insan

modelinin ortaya çıkaracağı aşikardır. Farklılıkların ve çeşitliliklerin birbirini tamamladığı

ve güzelliklerin farkındalığını sağladığı göz önünde bulundurulduğunda tek tip insan

modelinin ne gibi tehlikelere sebep olacağı da öngörülebilmektedir. 

 Tıp hukukuna bakıldığında tıbbi işlemlerde endikasyonlar bir yasal dayanak

sağlamaktadır. Sadece keyfi bir gaye güderek bir başkasının bedeni üzerinde karar

vermek -ki bu kararı verecek olanlar her ne kadar ebeveynler olacak ise de yine de- hem

tıp etiği hem de hukuk etiği ile pek de bağdaşmayacak niteliktedir.

   Bir diğer açıdan kişinin dış dünyaya ilk yansıması olan fenotipi önceden belirlemeyi

vücut dokunulmazlığının ihlali olarak kabul edersek bu gen düzenleme teknolojisinin

yasal bir temeli elbette mümkün olmayacaktır. Yasal dayanağı düzenlense dahi bazı

kişiler ve topluluklar ahlaken, dinen yahut felsefi görüşünden dolayı yine de bu gen

düzenleme teknolojisine ılımlı yaklaşmayacaklardır. Yukarıda ifade edilen gen düzenleme

teknolojisini bir başka bireyin bedeni üzerinde karar vermek olarak kabul etmek ve bu

gen düzenleme teknolojisinin ileride tek tip insan modelinin oluşturacağı ihtimali ılımlı

yaklaşmama sebepleri olarak ileri sürülebilecektir.
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Ruhsare Saadet

   “Bilimsel araştırmaların sınırı hukuki düzenlemeler yerine, araştırmacı ve katılımcılar

arasındaki sözleşme ile belirlenmeli.” tarzında bir önerme şu anki hukuk düzeninde kabul

edilebilir sayılan bir önerme değildir çünkü bilimsel araştırmaların sınırı özel hukukun

sözleşme serbestisine bırakılabilecek bir konumda değildir. Anayasamızın 56.

Maddesinde hükme bağlanmış olan “Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı

içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, iş

birliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet

vermesini düzenler. Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal

kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir.” düzenlemesinden de

anlaşılacağı üzere devletin vatandaşların sağlık hakkı üzerinde denetleyici ve düzenleyici

adeta bir regülatör rolü vardır. Hukuk devletinin en önemli hususlarından biri olan

“öngörülebilirlik” ilkesinden dolayı da araştırmacıların sınırları hukuki çerçevelerle

çizilebilecek bilimsel araştırmalar düzenlemeleri ve katılımcılar da bu araştırmalara

katılmalıları gerekmektedir. Bu yüzden bilimsel araştırmaların hukuki açıdan bir

sınırlamaya tabii tutulması gerekmektedir. Burada dikkatimizi çeken bir diğer madde

Anayasa'daki 17. maddedir çünkü burada da “Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını

koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.” ile kişi dokunulmazlığı kanuni hükme

bağlanmıştır. Fakat buradaki dokunulmazlık mutlak değildir. Örneğin ülkemizde aktif

ötenazi uygulaması da hukuka aykırıdır ve uygulamanın yasal dayanağı

bulunmamaktadır. Öte yandan tabii ki anayasal hak çerçevesinde herkesin sağlık

hizmetine ulaşma ve yararlanma hakkı bulunmaktadır fakat aynı zamanda üstün kamu

yararının da devlet tarafından korunması gerektiği yadsınamaz. Zira bilimsel araştırmalar

açısından bu tarz bir sözleşme özgürlüğü sağlanmış olursa ve bu ilişki araştırmacı ve

katılımcılar arasındaki sözleşme ile serbestçe belirlenirse toplumda önlenemeyecek

hasarlar çıkması muhtemel olabilir. Çünkü her ne kadar insanların bireysel

dokunulmazlığı/özgürlüğü bulunsa da bu özgürlüklerin toplumun refahını bozduğu

noktada sınırlandırılacağı aşikardır.
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Hanife Nur

  Soruların içinden en çok dikkatimi çeken açıkçası bu oldu. Bir hekim adayı aynı

zamanda da ileride tıp alanında araştırmalar yapmak isteyen biri olarak araştırmaların

sınırı benim de çok kafamı karıştıran bir durum. Bu nedenle önce yukarıda verilen

durumun avantaj ve dezavantajlarını ifade etmek sonra da konu hakkında fikirlerimi

açıklamak istiyorum. 

   Bilimsel araştırmaların sınırlarının araştırmacı ve katılımcılar tarafından belirlenmesi,

araştırmacının araştırmayı istediği imkanlarda yapabilmesi, istediği özellikleri

sınayabilmesi ve dolayısıyla da daha net ve iyi sonuçlar alabilmesi açısından çok yararlı

bir durum olur. Çünkü hukuki düzenlemelerde olanın aksine araştırmacı, yapılacak

araştırmaya özel ve araştırmanın ilerlemesine engel olabilecek durumları düşünerek

hazırlayacaktır. Bu da yukarıda da ifade ettiğim gibi araştırmanın ilerleyişi için büyük bir

kolaylık sağlayacaktır. Bunun dışında katılımcı da bu sınır düzenlenmesinde etkin rol

oynayarak düzenlemeleri kendi görüşleri ,inanışları ve isteklerine zararı olmayacak

şekilde yönlendirebilir veya koşullarda bir sıkıntı gördüğünde araştırmaya katılmayı

reddedebilir. Bu araştırmaların sonuçlarının insanlığa büyük faydası olacağı düşünülerek

kolaylaşmanın herkes için iyi olacağı aşikar. Fakat sorunlardan ilki şu: Gerçekten süreç

kolaylaşacak mı? Araştırmacı tarafından belirlenen sınırların araştırmanın lehine

olacağına dair bir şüphe gözükmüyor. Fakat araştırmacıya uygun olan sınırlar birçok

katılımcıya uygun olmayabilir ve sonuç olarak araştırma çok az kişiyle yapılmak zorunda

kalınabilir hatta hiç yapılamayabilir. Ayrıca araştırmaya katılacak insanların farklı bakış

açıları ve görüşlere sahip olacağı hesaba katılırsa sınırların hangi katılımcıya göre

belirleneceği ayrı bir tartışma konusunu oluşturur. Her katılımcıyla farklı sözleşme

yapılması, farklı sınırlar kullanılması da hem insan hakları konusunda sıkıntılı bir konudur

hem de ilerideki aşamalarda katılımcılar tarafından yapılabilecek itirazların önünü açar.

Yavaş yavaş insan haklarına geldiğimize göre bir diğer açıdan bakmanın zamanı da geldi.

Eğer ki araştırmacı araştırmasının kusursuzluğu için koyduğu sınırlarda ileri gidip hak

ihlalinde bulunursa ve katılımcının bu konudaki bilgisizliğinden yararlanarak bu sınırları

kabul ettirirse bu durum için “Katılımcı kabul etmiş” demek doğru bir durum oluşturacak

mıdır? Kısacası bu sınır belirlemede katılımcıyla araştırmacı konumları nedeni ile

gerçekten eşit şartlarda ve oranlarda aktif olabilecekler mi? Ya da her katılımcı için

gerçekten eşit sınır ve şartlar oluşturulabilecek mi? 

DEVAMI ARKA SAYFADA...
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 Yukarıda da anlattıklarımdan görüldüğü üzere sınırların araştırmacı ve katılımcı

tarafından belirlenmesi gibi bir durum birçok farklı soru ve soruna yol açacak gibi

gözüküyor. Bunların sonucu olarak ise benim bakış açım şu şekilde: Bu araştırmalar

insanlık için fazlasıyla önemli ve gerekli fakat insanlar haklarından mahrum edildiği ve

birilerinin başkaları için önemsiz görüldüğü bir durumda bu araştırmaların hiç birinin bizi

ileri taşıyabileceğine düşünmüyorum. Daha önce ne kadar birçok insanın hakkı ihlal

edilerek çok fazla araştırma yapılmış ve bu araştırmalar bilimi geliştirmiş olsa bile ,hâlâ

tartışılan büyük sorunlar ortaya çıkardığını da görüyoruz. Bu nedenle hem eşitliğin

sağlanması hem de insan haklarının korunması açısından bu maddenin ifade ettiğinin

tersine araştırma sınırlarının hukuki düzenlemelerle belirlenmesini savunurken bu

konuda araştırmacıların araştırma için ihtiyaçlarının da göz önüne alınmasını gerekli

buluyorum.
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Ecem Gözde Köremezli

   Gen düzenleme teknolojisi kullanılırken tıp bilimine sınırsız bir özgürlük tanımamalıyız.

Ya da bu konudaki gen düzenleme çalışmalarını hukuk kurallarının ağır yaptırımları

altında baskılamamalıyız. Çünkü eğer tıp dünyası bu konuda tam yetki ile sınırsız bir

şekilde hareket ederse amacı ve hizmet ettiği olgu iyiniyetli olsa dahi gelecekte, belki çok

yakın belki de çok uzak, şimdiye kadar distopik olarak nitelendirdiğimiz olayların gerçeğe

dönüşmesi kaçınılmaz olabilir. Gen düzenleme teknolojisi ile tek tip insan modelinin

oluşabilme ihtimali de gelecekte yaşayabileceğimiz distopyalardan biri olabilir.

  Geçmişte iyi niyetle başlanan bazı teknolojik çalışmalar başlarda olumlu sonuçlar

verseler de sonraları uygun kullanılmama veya yan etkilerinin ortaya çıkması ile olumsuz

etkiler oluşturmuşlardır. Belki de bunlardan en bilineni genetiği bozulmuş yani GDO'lu

yiyecekler. Önceleri artan nüfusun yemek ihtiyacını kolay ve hızlı bir şekilde karşılama

amacıyla uygulanan; sonrasında ise aslında insanların sağlığına karşı büyük bir tehdit

olduğu anlaşılan ve buna rağmen hala vazgeçilemeyen koca bir bilimsel çalışma.

İnsanların genetiklerinin mükemmel insanı oluşturulma gayesiyle değiştirilmesi de

özünde mükemmel bir ütopya düşüncesi ve iyi niyet taşısa dahi insanların bu çalışmadan

başlangıçta eşit olarak yararlanamaması daha sonra ise her insana bu çalışmanın

uygulanması ile ortaya çıkacak tek tip insan topluluğu şu an sahip olduğumuz en temel

insani değerlerin yitirilmesine yol açabilir. Ve böyle bir çalışmanın sonuçlarını geriye

çevirmek geleceğin teknolojisiyle de mümkün olmayabilir. Belki de ahlaki değerlerin

zaman içinde uğradığı dönüşümle şu an karanlık olarak gözüken tek tipleşme gelecekte

aydınlık bir ortam yaratabilir.  

   Şimdiye kadar hep tek tip insan modelinin oluşabilmesi ihtimali üzerine düşündüm ama

belki de bu hiç gerçekleşmez. Her insanın DNA'sında özel olarak taşıdığı biricik olan

özellikleri bu tek tipleşmeye izin vermez. Olasılıklar çok fazla ama her olasılığın disiplinler

arası bir tartışma ile ortaya konulması gerekliliği çok net. Tek bir disiplinin hareketiyle, etik

değerler gözetilse dahi, olumsuz sonuçların doğabilmesi ihtimali çok daha yüksek.

Çalışmalarda insan onurunun değiştirilemez öncelik olması gerekliliği ise bir gerçek.

SAYFA 06

ŞUBAT 2021

45

"Gen düzenlemes� �ler�de tek t�p �nsan model�n�n olmasına mı yol açacaktır?"



Ata Yanılmaz

   DNA’yı kesmek ve değiştirmek için adeta bir moleküler makas olarak kullanılan CRISPR

teknolojisi direkt olarak hastalıkların oluşma nedenlerini bulmayı amaçladığı için sağlık

sektöründe büyük heyecan yaratmaktadır. CRISPR teknolojisi ile birçok hastalığın

tedavisinde umut verici adımlar atılmaktadır.

   CRISPR teknolojisinin tedavisi için kullanılması mümkün olan hastalıkların başında AIDS

gelmektedir. Bu teknoloji ile HIV virüsünün DNA’sı hücreden çıkartılarak hayvanlar

üzerinde denenmiş ve başarı sağlanmıştır. Ayrıca 14 genin hasar gördüğü, görme

kaybına neden olan Leber congenital amaurois hastalığının tedavisinde de kullanılması

hedeflenmektedir. Sıtma ile mücadele de ise CRISPR teknolojisinde hastalığı yayan

sineğin soyunun ortadan kaldırılması yönünde faydalanılmaktadır. Gen hasarlarının

neden olduğu artık bilinen kanserin tedavisinde ise kansere neden olan gen

mutasyonlarını engellemek ve bağışıklık sitemi hücrelerini kanser hücrelerine daha iyi

saldırmalarını sağlamak için modifiye etmek için de CRISPR teknolojisinden

faydalanılmaktadır. Bunların yanı sıra CRISPR ile ilaçlara direnç gösteren “süper

bakteriler” ile de mücadelede kullanılmaktadır. Bunlardan daha da önemli olarak organ

naklinde nakil ihtiyacı olan hastanın genlerine uygun yapay organ üretilmesi CRISPR

teknolojisinin büyük faydalarındandır.

  Bu kadar umut verici kullanım alanlarının yanı sıra insan embriyosu üzerinde gen

düzenlenmesi yapılabilecek olması CRISPR teknolojisinin kullanımı açısından büyük

hassasiyet teşkil etmektedir.

  Bu göz önünde bulundurularak Amerika Ulusal Bilim, Mühendislik ve Tıp

Akademileri’nden Şubat 2017'de CRISPR teknolojisinin sadece hastalık tedavilerinde

kullanılmak üzere sperm, ovum ve embriyo hücrelerini genetik olarak modifiye etmek

amacıyla uygulanabileceği açıklanmıştır.

   Peki, hastalıkların tedavi edilmesi dışında CRISPR’ın kullanıldığı alanlar nelerdir?

Tarımda daha lezzetli, büyük, daha doygun ürünler üretmek için CRISPR teknolojisinden

faydalanılmaktadır. Böylelikle değişen iklim, küresel pazarlar ve tüketici zevklerine

adaptasyon kolaylaşmaktadır. Ayrıca gıdaların korunmasında da CRISPR  teknolojisi

kullanılmaktadır.

    CRISPR’ın bir diğer kullanım alanı ise mayalamadır. Gen teknolojisi kullanarak şeker

kullanmadan mayalama yapılabilmektedir.

      Yapılan araştırmalarla bilim insanları yağ bakımından zengin olan bir alg türü üreterek

(2017) bu algin ürettiği yağın biyoyakıt olarak kullanılabileceğini saptamıştır.

DEVAMI ARKA SAYFADA...
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   Ancak, bu yararlarının yanı sıra, CRISPR’ın biyolojik silah olarak zarar verme amaçlı

kullanılacak olması büyük tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle Şubat 2016’da ABD Eski

İstihbarat Ulusal Direktörü James Clapper, gen teknolojisini “kitle imha ve yayılma

silahları”ndan oluşan tehditler listesine eklemiştir.

   Sonuç olarak, açıklananlar gibi riskli durumlardan ötürü sadece tedavi amaçlı

kullanımla sınırlandırılmasa ve tarım gibi faydalı alanlarda kullanılsa da CRISPR

teknolojisinin kötü amaçlı kullanımına yönelik belirli kısıtlamalar getirilmelidir
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  Ben bunun tam tersini düşünmekteyim. Bence genetik araştırmaların sınırı hukuki

düzenlemelerle belirlenmelidir, zira bilimsel araştırmalar hukukun birçok alanı ile

kesişmektedir. 

 Bilimsel araştırmaların sınırlarının hukuki düzenlemeler ile belirlenmesi hem

araştırmacılar açısından hem de araştırma süjesi kişiler bakımından ayrı ayrı savunulabilir.

 İlk aşamada, bilim insanlarının çalışmalarını serbestçe yürütebilmesi, bilim              

hürriyetinden, düşünce ve ifade özgürlüğünden yararlanabilmesi için hukuki

düzenlemelerin yapılması lazım gelmektedir. Ayrıca bilim insanlarının bu hak ve

hürriyetlerinin mevcudiyetinin yanı sıra bu hak ve hürriyetlerini ne şekilde ve ne

kapsamda kullanabileceklerinin de hukuki düzenlemelerle tespit edilmesi

gerekmektedir. Ayrıca yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda elde edilecek buluşların

koruması da hukuki yollarla olacağından bilimsel araştırmaların ve sınırlarının hukuki

düzenlemelerle belirlenmesi araştırmacıların yararına olacaktır.

  İkinci aşamada ise, bilimsel araştırma süjelerinin korunması söz konusu olacaktır.

Bilimsel araştırmalar yapılırken ayrımcılık yasağı ihlal edilmemelidir. Aynı şekilde hasta

gizliliği ve mahremiyetinin korunması gerekmektedir. Bir başka husus ise bilimsel

araştırmalar sırasında ve sonrasında araştırma süjelerinin kişisel verilerinin korunmasıdır

ki bu konuda devletlerin halihazırda hukuki düzenlemeleri mevcuttur. Hatta sağlığa

ilişkin kişisel veriler gibi kişisel veriler nitelikli kişisel veri sayılıp işlenmeleri özel şartlara

tabi kılınmıştır. Bu noktada hukukun amacı ve fonksiyonu, yapılacak bilimsel araştırmaları

ve sonuçlarını düzenleyerek ve insan hakları, adalet ve yararlılık ilkelerini gözeterek bu

etkinliklerin bireylere zarar vermemesini sağlamak olacaktır.

 Bilimsel araştırmaların düzenlenmesinde hukuki düzenlemelerin alternatifi ise

araştırmacılar ve katılımcılar arasında kurulacak sözleşmeler olacaktır. Ancak bilimsel

araştırmaların iki tarafı arasında kurulacak bir özel hukuk sözleşmesinin bilimsel

araştırmaları tek başına düzenlemesi sakıncalı olacaktır. Zira bu tür durumlarda tarafların

eşitliği her zaman söz konusu olmayıp kamu düzeni ile sıkı ilişkili haller söz konusu

olabilir. Bu nedenle yapılacak sözleşmelerin en azından çerçevesini belirleyen genel,

soyut ve herkese uygulanabilir hukuk kuralları belirlenmelidir.
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