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GÝRÝÞ

Organ nakli 20. yüzyýlýn en büyük týp olaylarýndan birisidir. Organ

saðlamak için 2 kaynak vardýr:

1.Canlý vericiler

2.Beyin ölümü gerçekleþmiþ kiþilerden organ baðýþý.

Böbrek, karaciðer (bir kýsmý) gibi bazý organlar canlý vericilerden

alýnabilir ama kalp, akciðer gibi organlarýn nakilleri için organ baðýþý

zorunludur. Ülkemizde organ baðýþý ne yazýk ki istenen düzeyde deðildir.

Organ baðýþý bilincinin yerleþmesinde eðitim ve toplumsal alýþkanlýklar

ana unsurlardýr. 

Organ baðýþýnýn artmasýna katkýda bulunabilecek önemli araçlardan

birisi de yazýlý ve görsel medyadýr. Týp doktoru, öðretim üyesi ve gazete

okuyucusu olarak 15 yýl önce derslerimde kullanmak amacý ile ilginç

gazete haberlerini biriktirmeye baþladým. Uzmanlýk alaným nedeni ile

organ nakli ilgi alanlarýmdan birisi idi. Organ baðýþýnýn

yaygýnlaþmasýna katkýda bulunmak amacý ile bu kitabý yazmaya karar

verdim. Kitap için seçtiðim gazete haberlerinin tamamýna yakýnýnda

kaynak belirttim. Kitaba katký saðlayacaðýný düþündüðüm sýnýrlý

sayýdaki gazete haberine zamanýnda kaydetmediðim için kaynak

gösteremedim. Kaynaðýný bulamadýðým bu haberlerin tamamýna yakýný

2000 yýlý öncesine aittir. Her konuda olduðu gibi organ baðýþý ile ilgili

bazý haberlerdeki eksiklik veya yanlýþ anlaþýlmalar ilgili yayýn

kuruluþunda daha sonra düzeltilmektedir. Bu düzeltmeleri kaçýrdýysam,

doðabilecek yanlýþ anlaþýlmalardan özür dilerim.

Organ baðýþý insani boyutu çok fazla, farklý din ve milliyetteki insanlarý

birbirine yaklaþtýran bir olgudur. Organ yetmezliðinin yaþ sýnýrý yoktur.

Hangimize, ne zaman organ gerekeceði önceden kestirilemez. Gazete

haberleri organ baðýþýnýn insani boyutunu çok iyi sergilemektedir, kitabý

hazýrlarken çok sayýda gazete haber ve manþetinden aslýna sadýk
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kalarak yararlandým. Gazete haberleri ve manþetler farklý görüþleri

kolay ve anlaþýlabilir bir þekilde sunmama da yardýmcý oldu. Kitabýn

daha kolay okunabilmesi için gazete haberlerini dengeli bir þekilde

daðýtmaya çalýþtým.

Ülkemizde organ baðýþý ile ilgili haberlerin sayýsý ve niteliði dönem

dönem deðiþiklik göstermektedir. Medyayý ve toplumu meþgul eden

ölümlerle iliþkili organ baðýþlarý kýsa süreli de olsa organ baðýþýna ilgiyi

arttýrmaktadýr. Ülkemizde medyada organ baðýþý ile ilgili 2 dönem

özellikle dikkatimi çekmiþtir. 

1.Sevilen bir gazeteci olan �Kim Dergisi� Yazý Ýþleri Müdürü Nurcan

ÇAKIROÐLU'nun hepatit B infeksiyonuna baðlý ani karaciðer

yetmezliðinden organ bulunamamasý nedeni ile kaybedilmesi (Ekim

1997)
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Þekil 1. Kadavra kaynaklý böbrek naklinin yýllara göre daðýlýmý, 1997

yýlýnda gerçekleþtirilen 48 böbrek naklinin 18 tanesi son 2 ayda

yapýlmýþtýr. Bu dönemde izlenen artýþ ne yazýk ki süreklilik

göstermemiþtir.

2.Organ nakli konusunda dünyanýn sayýlý isimlerinden birisi olan Prof.

Dr. Münci KALAYOÐLU'nun Ýstanbul'da bir özel hastanede çalýþmaya

baþlamasý ve CNN Türk'te yayýnlanan Hayata Baðýþ programý (2006

sonu ve 2007 baþý).

Saðlýk Bakanlýðýndan edindiðim bilgilere göre ülkemizde organ naklinde

kullanýlan kadavra sayýsý 2006 yýlýnda 143 iken 2007 yýlýnýn Ekim

ortasýna kadar olan döneminde 178'e çýkmýþtýr. Bu sayý ülkemiz

tarihinde bir rekordur. Her iki dönemde de organ baðýþý sayýsýnda

artýþlar izlenmiþtir (Þekil 1 ve 2). Bu artýþlarý ne yazýk ki yeterli deðildir.
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Þekil 2. Organ baðýþýnda kullanýlan kadavra sayýsýnýn son 7 yýla göre

daðýlýmý (2007 yýlý verileri Ekim ortasýna kadardýr).

Milliyet 27 Ocak 2007
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Medyada organ baðýþý ile yer alan haberler ne yazýk ki her zaman organ

baðýþýný teþvik edici nitelikte deðildir. Yýllar içinde, organ baðýþýna

ihtiyacý olan hasta sayýsýnýn artmasý ve medya çalýþanlarýnýn konuyu

daha iyi öðrenmesi ile birlikte organ baðýþýnýn olumsuz etkileyecek

haber sayýsý giderek azalmýþtýr. Özellikle 1997 yýlý Ekim ayýndan sonra

genel olarak, konu ile ilgili haberler, sýnýrlý sayýda haber dýþýnda organ

baðýþýný teþvik edici niteliktedir. Bu kitap medyada yer alan haberler

nedeni ile medyayý eleþtirmek þeklinde algýlanmamalýdýr. Bu kitabýn

amacý medya aracýlýðý ile organ baðýþýna dikkat çekmek, organ baðýþýnýn

insani yüzünü sergilemek, bu konudaki eksiklerimizi görmek ve organ

baðýþýnýn artmasýna, yaygýnlaþmasýna katkýda bulunmaktýr. Kitabýn

diðer bir amacý da organ mafyasý ve organ ticareti konusundaki abartýlý,

olumsuz ve çoðu zaman gerçek olmayan algýlamalarý azaltmaktýr.

Kitaba katkýlarý nedeni ile Derya ERTURUN, Kemal AYNACI, Fatih

CEYLANDAÐ ve Dr. Levent CEYLAN'a teþekkür ederim., 

Organ baðýþýnýn artmasý dileðiyle.

Prof. Dr. Tekin AKPOLAT

Samsun, 2007
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ORGAN BAÐIÞI HAYAT KURTARIR

Sabah 10 Ocak 1998, Posta 4 Eylül 2007
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Hürriyet 8 Kasým 1997, Vatan 26 Nisan 2006, Posta 4 Eylül 2007
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Posta 4 Eylül 2007, Posta 3 Mart 2006, Kaynaðý kaydedilmemiþ
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Posta 2 Eylül 2007, Sabah 1 Eylül 2000
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Milliyet 30 Eylül 1998, Milliyet 20 Mart 2007,
http://www.milliyet.com.tr/2007/04/07/yasam/yas03.html
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TEMEL BÝLGÝLER

Organ nakli nedir?

Yetmezliðe girmiþ bir organýn görevlerini yapmak için canlý veya

kadavra vericiden saðlanan organýn hastaya takýlma iþlemidir.

Organ baðýþý nedir?

Kiþi hayatta iken serbest iradesi ile týbben yaþamý sona erdikten sonra

doku ve organlarýnýn baþka hastalarýn tedavisi için kullanýlmasýna izin

vermesi veya beyin ölümü gerçekleþmiþ, týbben ölü kiþilerin

organlarýnýn, organ yetmezliði olan hastalara nakline yakýnlarý

tarafýndan izin verilmesidir.

Kadavra verici nedir?

Hayatta iken, týbben yaþamý sona erdikten sonra organlarýnýn

kullanýlmasýna izin vermiþ veya beyin ölümü gerçekleþtikten sonra ailesi

tarafýndan izin verilmiþ kiþidir.

Hangi organ ve dokular için söz konusudur?

* Kalp/akciðer

* Karaciðer

* Böbrek

* Pankreas

* Kornea

* Kalp kapakçýðý

* Kemik

* Deri

* Tendon

* Diðer organlar
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Beyin ölümü nedir?

Kiþinin solunum dahil tüm beyin iþlevlerini geri dönüþümsüz olarak

kaybetmesi durumudur. Bu kiþiler mevcut durumlarýný ancak solunum

makinesi desteði ile sürdürebilirler. Beyin ölümü tanýsý konmuþ bir hasta

týbben "ölü" olarak kabul edilir ve bu durumun deðiþmesi mümkün

deðildir. Týbbi desteðe raðmen genellikle 48-72 saat içerisinde bu

hastalarýn kalbi dahil diðer tüm organlarý da çalýþamaz duruma gelir. 

Beyin ölümü ve bitkisel hayat arasýnda ne fark vardýr?

Bitkisel hayattaki hastalarda beyinde çok az da olsa fonksiyon vardýr.

Hastalar solunum cihazýna gerek duymayabilir.

Beyin ölümü tanýsý nasýl konur?

Hasta, dört kiþilik bir uzmanlar heyeti tarafýndan ayrýntýlý bir þekilde

deðerlendirilerek klinik ve laboratuvar incelemeler yapýlýr. Bu

incelemelerin sonunda beyin ölümü tanýsý oy birliði ile konur, ancak en

ufak bir tereddüt var ise tanýdan kaçýnýlýr.   

Beyin ölümü tanýsý koyan ekipte kimler vardýr?

Kardiyolog, nörolog, beyin cerrahý ve anesteziyoloji ve reanimasyon

uzmaný olmak üzere 4 kiþiden oluþur ve karar oy birliði ile verilir

(Kaynak: Organ ve Doku Alýnmasý, Saklanmasý ve Nakli Hakkýnda

Kanun, Resmi Gazete, Tarih:03.06.1979  Sayý:16655). Bu kurul, organ

naklini gerçekleþtirecek olan ekipten tamamen baðýmsýzdýr.

Organ baðýþý hastanýn týbbi bakýmýný etkiler mi?

Hayýr. Organ baðýþlayan kiþinin organlarýnýn kullanýlmasý, ancak o

kiþiye týbben yapýlacak tüm tedaviler uygulandýktan ve bu tedavilerin

www.tekinakpolat.net
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baþarýsýz olduðu ispatlandýktan sonra beyin ölümünün gerçekleþmesiyle

gündeme gelir.

Organ nakli neden önemlidir?

Ýyileþmesi mümkün olmayan, son dönem organ yetmezliði geliþen

(Böbrek yetmezliði, karaciðer sirozu, ileri kalp yetmezliði, vs.) hastalarýn

en baþarýlý tedavi yöntemi organ naklidir. Organ nakli hastalarýn yaþam

kalitesini (sosyal/ekonomik) arttýrýr ve yaþam süresini uzatýr. Böbrek

yetmezliði olan hastalarýn diyaliz tedavisi ile yeni bir organ bekleyecek

kadar zamanlarý vardýr ancak karaciðer sirozu, ileri kalp yetmezliði gibi

hastalýklarý olan hastalarýn zamanlarý sýnýrlýdýr. Bugüne kadar çok

sayýda hasta, organ bulunamamasý nedeniyle yaþamýný kaybetmiþtir. 

Organlarýmý baðýþlamýþtým, vazgeçebilir miyim?

Evet. Yanýnýzda taþýdýðýnýz baðýþ kartýný yýrtýp atmanýz ve ailenize

organlarýnýzý baðýþlamak istemediðinizi söylemeniz yeterlidir.

Baðýþladýðým organlarým para ile bir baþkasýna satýlabilir mi?

Hayýr. Türkiye'de bugüne kadar böyle bir olay olmamýþtýr ve olma

olasýlýðý yok kabul edilebilir. Medyaya yansýyan organ ticareti haberleri

tek böbreklerini para ile satan insanlarý anlatmaktadýr. 

Organ baðýþýnda yaþ sýnýrý var mýdýr?

18 yaþýndan büyük ve akli dengesi yerinde olan herkes iki tanýk

huzurunda ve hekim onayý ile organlarýnýn tamamýný veya bir

bölümünü baðýþlayabilir. Beyin ölümü gerçekleþmiþ 18 yaþýndan

küçüklerin organlarýnýn kullanýlabilmesi için ebeveynleri izin vermelidir.

www.tekinakpolat.net
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Organ baðýþý kartýnýn önemi nedir?

Organlarýnýzý yaþarken baðýþlamanýz, ailenizin vereceði kararý

kolaylaþtýrýr. Organlarýnýzý baðýþlamýþ olsanýz bile ailenizin onayý

olmadan organlarýnýzýn alýnmasýnda sorun çýkabilir.  

Organ baðýþý dini inançlara aykýrý mýdýr?

Hayýr. Diðer büyük dinler gibi, Ýslam dini de organ baðýþýný destekler.

Yasalara nasýl ulaþabilirim?

Ülkemizde organ ve doku nakli ile ilgili temel yasalar aþaðýdadýr.

Organ ve Doku Alýnmasý, Saklanmasý ve Nakli Hakkýnda Kanun

(3.6.1979 tarih ve 16655 sayýlý Resmi Gazete)

Organ Ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliði (1.6.2000 tarih ve 24066

sayýlý Resmi Gazete)

Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliðinde Deðiþiklik

Yapýlmasýna Dair Yönetmelik (7.3.2005 tarih ve 25748 sayýlý Resmi

Gazete).

www.tekinakpolat.net
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ÜLKEMÝZDE DURUM

Ülkemizde ilk baþarýlý böbrek nakli 1975 yýlýnda Prof. Dr. Mehmet

HABERAL tarafýndan Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesinde

gerçekleþtirilmiþtir. Almanya'dan getirilen bir kadavradan böbrek nakli

ise 1978 yýlýnda yine Prof. Dr. Mehmet HABERAL tarafýndan yapýlmýþtýr.

Kadavradan yapýlan böbrek nakline izin veren yasanýn çýkmasýndan

sonra Prof. Dr. HABERAL 1979 yýlýnda ülkemiz kaynaklý ilk kadavra

böbrek naklini yapmýþtýr. Ülkemizde böbrek nakli sayýlarý ne yazýk ki

istenen düzeyde deðildir (Þekil 1-2). Türk Nefroloji Derneðinin en son

verilerine göre 31.12.2005 tarihi itibarý ile ülkemizdeki bugüne kadar

yapýlan böbrek nakli sayýsý 7.643'tür. Amerika Birleþik Devletlerinde ise

sadece 2004 yýlýnda 15.671  (9025 kadavra [% 58], 6646 canlý [% 42])

böbrek nakli yapýlmýþtýr. Ülkemizde kadavra kaynaklý böbrek nakli oraný

% 30 civarýndadýr. Son yýllarda bir artýþ gözlenmekle birlikte, toplam

böbrek nakli sayýsýnýn düþük olduðu da göz önünde bulundurulursa

kadavra kaynaklý böbrek nakli sayýsýnýn istenilen düzeyin çok altýnda

olduðu kolaylýkla anlaþýlýr. Ülkemizde, özellikle son yýllarda Antalya ve

Ýzmir organ nakli konusunda büyük baþarýlara imza atmýþtýr.

Þekil 1. Ülkemizde böbrek naklinin yýllara göre deðiþimi
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Þekil 2. Ülkemizde kadavra kaynaklý böbrek naklinin yýllara göre

deðiþimi (Not: Giriþ kýsmýndaki sayýlarýn farklý olma nedeni verileri

aldýðým kaynaklardýr).

TEBRÝKLER ÝZMÝR VE ANTALYA

2002 YILI KADAVRA DONÖR BÝLDÝRÝMLERÝ

www.tekinakpolat.net
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2005 YILI KADAVRA DONÖR BÝLDÝRÝMLERÝ

Kaynak: Saðlýk Bakanlýðý verileri

Organ baðýþý sayýsýný göstermek için kullanýlan gösterge milyon nüfus

baþýna temin edilen yýllýk kadavra sayýsýdýr. 2005 yýlý verilerine göre

ülkemizde milyon nüfus baþýna temin edilen yýllýk kadavra sayýsý 2.2'dir.

Avrupa Transplant Birliðinin 2000 yýlýnda Roma'da aldýðý karara göre

milyon nüfus baþýna temin edilmesi gereken yýllýk kadavra sayýsý hedefi

25'tir. Bu duruma göre yaklaþýk 73 milyon kiþinin yaþadýðý Türkiye'de

hedeflenen yýllýk kadavra sayýsý 1825'tir. Her kadavradan 2 böbrek

çýktýðý düþünülürse, bu hedefe ulaþýldýðýnda ülkemizde yýlda yaklaþýk

3650 adet kadavra kaynaklý böbrek nakli yapýlacaktýr.
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2005

2,2

35,1
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Milliyet 30 Ekim 2006
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Yeni Yüzyýl 29 Ekim 1997
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ÝSLAM DÝNÝ VE ORGAN NAKLÝ

Diðer büyük dinlerde olduðu gibi Ýslam Dini de organ baðýþýný

destekleyen bir dindir. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Din Ýþleri Yüksek

Kurulunun 03.03.1980 tarihli Organ Nakli konusundaki kararý

aþaðýdadýr.

Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Öðretim Üyelerinden Doç. Dr.

Mehmet Haberal'ýn ölmüþ kimselerden alýnacak organ ve dokularýn,

tedavileri ancak bu yoldan yapýlabilecek hastalara nakli konusunda,

Baþkanlýk Makamýndan havale olunan dilekçesi Kurulumuzca incelendi.

Yapýlan müzakere sonunda: 

Kur'an-ý Kerim ve hadis-i þeriflerde, organ ve doku nakli konusunda sarih bir

hüküm bulunmamaktadýr. Ýlk müçtehit ve fakihler de, kendi devirlerinde böyle bir

mesele söz konusu olmadýðý için, bu ameliyyenin hükmünü geniþ þekilde

açýklamamýþlardýr. Ancak dinimizde, Kitap ve Sünnet'in delaletlerinden çýkarýlmýþ

umumî hükümler ve kaideler de vardýr. Kitap ve Sünnet'te açýk hükmü

bulunmayan ve her devirde karþýlaþýlan yeni yeni meselelerin hükümleri, Ýslâm

fakihleri tarafýndan bu umumî kaideler ile hükmü bilinen benzer meselelere kýyas

edilerek çýkarýlmýþ, hiçbir mesele cevapsýz býrakýlmamýþtýr. Organ ve doku nakli

konusunda hükmünü tayinde de ayný yola baþ vurulmasý uygun olacaktýr.

Bilindiði üzere, insan mükerrem bir varlýktýr. Mahlukatý içinde Allah onu mümtaz

kýlmýþtýr. Bu itibarla normal durumlarda ölü ve diri kimselerden alýnan parça ve

organlardan faydalanýlmasý, insanýn hürmet ve kerametine aykýrý görüldüðünden,

Ýslam fakihlerince caiz görülmemiþtir. Ancak, zaruret durumunda, zaruretin

mahiyet ve miktarýna göre bu hüküm deðiþmektedir. 

Nitekim dinimiz, bir kýsým fiil ve davranýþlarý yasak kýlmýþ, Kitap ve Sünnet bunlarý

tespit etmiþtir. Sözgelimi murdar hayvan (meyte), kan, domuz eti, þarap... vb.

þeylerin yenilip içilmesi, alýnýp satýlmasý, ilaç olarak kullanýlmasý haram kýlýnmýþtýr.
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Ancak zaruret halinde bunlardan zaruret miktarýnda (ölmeyecek kadar) yenilip

içilmesinin (el-Bakara, 173; el-Maide, 3; el-En'am, 119) meþru olduðu beyan

buyrulmuþtur. 

Söz konusu ayet-i celilelerden, Ýslâm fakihleri, zaruretlerin bir ölçüde dinen

yasaklanmýþ þeyleri mübah kýldýðý ve zaruret halinde sadece ayet-i kerimelerde

beyan edilen yasaklarýn deðil, zaruret halinin giderilmesi için yapýlmasý zorunlu

ve baþka bir çare olmayan bütün yasaklarýn zaruret miktarýnca iþlenmesinin caiz

ve mübah olduðu sonucuna varmýþlardýr. 

O halde, ölmüþ kimselerden tedavi maksadýyla organ ve doku alma ve bunlarý

hasta veya yaralý kimselere nakletme konusunda bir hükme ulaþabilmek için; 

Zarurete binaen, cesedin kesilmesi, organ ve dokularýndan bir kýsmýnýn

alýnmasýnýn caiz olup olmadýðý, 

Hastalýðýn tedavisinin zaruret sayýlýp sayýlmayacaðý (Haram ile tedavinin hükmü) 

Organ ve doku nakli caiz ise hangi þartlarla caiz olduðunun bilinmesi

gerekmektedir. 

Ýslam fakihleri, karnýnda canlý halde bulunan çocuðun kurtarýlmasý için ölü

annenin karnýnýn yarýlmasýna, 

Baþka yoldan tedavileri mümkün olmayan kimselerin kýrýlmýþ kemiklerinin yerine,

baþka kemiklerin nakline, 

Bilinmeyen hastalýklarýn öðrenilmesi ve hayatta bulunmalarý sebebiyle ölülere

nisbetle daha çok þayan-ý ihtiram olan hastalarýn tedavilerinin saðlanabilmesi

için, yakýnlarýnýn rýzasý alýnmak suretiyle, ölüler üzerinde otopsi yapýlmasýnýn caiz

olacaðýna, 

Fetva vermiþler, canlý bir kimseyi kurtarmak için, ölünün bir parçasýný itlaf etmeyi

caiz görmüþlerdir. Nitekim, Müþavere ve Dini Eserleri Ýnceleme Kurulu'nun

16.4.1952 tarih ve 211 sayýlý kararýnda, özetle;
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"...âmmenin menfaat ve maslahatý göz önünde tutularak, bilinmeyen bir

hastalýðýn bilinir hale gelmesi, hastalýðýn bilinmemesinden doðacak âmme

zararýnýn önlenmesi, hayatta bulunmalarý sebebiyle daha þayan-ý ihtiram olan

hastalarýn tedavilerinin saðlanmasý gibi maslahat ve þer'î hikmetlerin husule

gelmesini temin için, yakýnlarýnýn rýzasý alýnarak, ölüler üzerinde otopsi yapmanýn

caiz olacaðý ve bu gibi sebepler dolayýsýyle ölüye gösterilmesi gereken hürmet

ve tekrimin zevaline katlanmanýn, Ýslamî hükümlerin bir gereði olduðu..." ifade

olunmuþtur.

Ýslam fakihleri, açlýk ve susuzluk gibi, hastalýðý da haramý mübah kýlan bir zaruret

saymýþlar, baþka yoldan tedavileri mümkün olmayan hastalarýn haram ilaç ve

maddelerle tedavilerini caiz görmüþlerdir. Günümüzde kan, doku ve organ nakli

ve tedavi yollarý arasýna girmiþ bulunmaktadýr. O halde, hayatý veya hayatî bir

uzvu kurtarmak için baþka çare olmadýðýnda, kan, doku ve organ nakli yolu ile de

bazý þartlara uyularak, tedavinin caiz olmasý gerekir. Nitekim, Müþavere ve Dinî

Eserleri Ýnceleme Kurulunun 25.10.1960 tarih ve 492 sayýlý kararýnda, "tedavileri

için kan nakline zaruret bulunan hasta ve yaralýlara baþka kimselerden kan

naklinin; baþka kimselerden alýnacak parçalarýn takýlmasýyla görmeleri mümkün

olduðu takdirde; hayatýnda buna izin vermiþ olan kimselerin, ölümlerinden sonra

gözlerinden alýnacak parçalarýn bu durumdaki kimselere takýlmalarýnýn caiz

olacaðý..." beyan edilmiþtir. 

Din Ýþleri Yüksek Kurulu'nun 19.01.1968 gün ve 3 sayýlý gerekçeli kararýnda ise

"yalnýz hayatý kurtarmak için deðil, bir organý tedavi etmek, hastalýðýn tedavisini

çabuklaþtýrmak için de kan naklinin caiz olduðu, týbbi ve hukuki kaidelere riayet

edilmek þartýyla kalp naklinin de caiz olacaðý..." ifade olunmuþtur.

Yurdumuz dýþýnda, çeþitli Ýslâm Ülkelerinin yetkili kiþilerince de ayný yolda fetvalar

verildiði bilinmektedir. 

Kurulumuzca da aþaðýdaki þartlara uyularak yapýlacak organ ve doku naklinin

caiz olacaðý sonucuna varýlmýþtýr. 

Zaruret halinin bulunmasý, yani hastanýn hayatýný veya hayatî bir uzvunu
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kurtarmak için, bundan baþka çaresi olmadýðýnýn, meslekî ehliyet ve

dürüstlüðüne güvenilen bir tabip tarafýndan tespit edilmesi, 

Hastalýðýn bu yoldan tedavi edilebileceðine tabibin zann-ý galibinin bulunmasý, 

Organ veya dokusu alýnan kiþinin, bu iþlemin yapýldýðý esnada ölmüþ olmasý, 

Toplumun huzur ve düzeninin bozulmamasý bakýmýndan organ veya dokusu

alýnacak kiþinin saðlýðýnda (ölmeden önce) buna izin vermiþ olmasý veya hayatta

iken aksine bir beyaný olmamak þartýyla, yakýnlarýnýn rýzasýnýn saðlanmasý, 

Alýnacak organ veya doku karþýlýðýnda hiçbir þekilde ücret alýnmamasý, 

Tedavisi yapýlacak hastanýn da kendisine yapýlacak bu nakle razý olmasý gerekir. 

el-Ýsra Suresi , 70; et-Tin Suresi, 4 

el-Hidaye, el-Ýnaye ve Feth'ül-Kadir 1/65; Fethu babi'l-Ýnaye, 1/126; Fetevay-ý

Hindiye, 2/390 

Cessas, Ahkamü'l-Kur'an, 1/156; Ýbnü'l-Arabi, Ahkamü'l-Kur'an, 1/55; Kurtubi,

2/232 ve 7/73; Ýbn Hazm, el-Muhalla, 7/426 

Fetevay-ý Hindiye, 2/296; el-Va'yü'l-Ýslami, Sayý 137, Yýl 1396, Kuveyt; Istýlahat-ý

Fýkhiye, 3/157 

Fetevay-ý Hindiye 2/390

Kaynak: http://www.diyanet.gov.tr/turkish/karar.asp?id=3&sorgu=1
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Sabah 9 Haziran 2001, Hürriyet 15 Haziran 2002, Sabah 26 Haziran 2001
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Milliyet 5 Temmuz 2007, Sabah 19 Mart 2002,
Sabah 8 Nisan 2001, Takvim 6 Temmuz 2007
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Hürriyet 11 Mart 2007, Milliyet 15 Nisan 2007
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Hürriyet 14 Nisan 2007
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/4617525.asp?m=1&gid=69&srid=3044&oid=3
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ÝSLAM DÝNÝ, BEYÝN ÖLÜMÜ VE ORGAN BAÐIÞI

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Din Ýþleri Yüksek Kurulunun 14.12.2006 tarihli

Kiþinin Yaþam Destek Ünitesinden Çýkarýlmasý ve Organ Nakli

konusundaki mütalaasý aþaðýdadýr.

Kiþinin Yaþam Destek Ünitesinden Çýkarýlmasý 

Ýslâm'a göre kiþinin kendi canýna kýymasý yasak olduðu gibi týbbî verilere göre

yaþama ümidi kalmamýþ veya þiddetli acýlar hisseden bir insanýn yaþamýna bir

baþkasý eliyle son verilmesi demek olan ötenazi de yasaktýr. 

Yaþam destek ünitesine baðlý bir kiþi; 

a) beynin kesin olarak bütün fonksiyonlarýný yitirdiðine, 

b) bu durumdan geri dönüþün artýk imkansýz olduðuna uzman tabiplerce karar

verilmesi þartýyla yaþam destek ünitesinden çýkarýlabilir. 

Organ Nakli 

Organ nakli, aþaðýdaki þartlarýn bulunmasý halinde caizdir: 

a) Hastanýn hayatýný veya hayatî bir uzvunu kurtarmak için, bundan baþka çaresi

olmamasý, 

b) Hastalýðýn bu yolla tedavi edilebileceðine kanaat getirilmesi, 

c) Organ veya dokusu alýnacak kiþinin, iþlemin yapýldýðý esnada ölmüþ olmasý;

organý alýnacak kiþi sað ise alýnacak organ veya dokunun hayatî bir organ

olmamasý, 

d) Toplumun huzur ve düzeninin bozulmamasý bakýmýndan organ veya dokusu

alýnacak kiþinin ölmeden önce buna izin vermiþ olmasý veya hayatta iken aksine

bir beyaný olmamak þartý ile yakýnlarýnýn buna razý olmasý, 

e) Alýnacak organ veya doku karþýlýðýnda menfaat saðlanmamasý, ücret

alýnmamasý, 

f) Tedavisi yapýlacak hastanýn buna rýza göstermesi.

Kaynak: http://www.diyanet.gov.tr/turkish/default.asp#
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KIZINA BÖBREK NAKLÝ YAPTIÐIMIZ
ÝMAM BÝR BABANIN DÜÞÜNCELERÝ

Her gün bir yýldýzýn kayýþýný izlemek, zamanýn su misali geçiþini takip etmek gibi

çocuðunun gözünün önünde günbegün eriyip gitmesini görmek bir baba için

hiç de kolay olmayan bir durum. Gözlerinin ýþýðýnýn sönmesi, benzinin solmasý,

çektiði acýlar insaný aslýnda içten içe yok eden sancýlardýr. Çocuðunun bir an bile

gülmesi dünyalara deðerdir. Onu kaybetme korkusunu aþmaya çalýþmak, ona

umut aþýlayabilmek için uðraþmak zor bir duygudur.

Üç sene kadar diyaliz öncesi tedavinin yanýt vermemesi sonucu uzun ve bir o

kadar güçlüklerle dolu diyaliz günleri geçirmek hiçte kolay olmadý. Ama yüce

Mevlam daima sabrýný bize verdi. Her diyaliz sonrasý acaba hayýrlýsýyla kýzýmý eve

götürebilecek miyim korkusu yaþamak hiçte kolay deðildi. Bu yüzden her diyaliz

çýkýþý onu her ne kadar bitkin ve yýpranmýþ, baygýn þekilde eve getirsek de onun

sapasaðlam olmasý bizim için bir mutluluktu. Bu dönem içinde onu kurtarmak

için birçok çare aradýk. Ancak kadavradan böbrek nakli yapmaktan baþka

çaremiz yoktu. Senelerdir hep bu umutla yaþadýk. Ancak o kadar çok nakil

bekleyen hasta vardý ki imkansýz gibi görünüyordu.

Nakil konusunda insanlar ne yazýk ki gerekli bilince sahip deðil. Tüm

açýklamalara raðmen zihinlerdeki acabalar ortadan kalkamýyor. Nakil iþlemleri de

yürütülemiyor. Oysa unutulan, gözden kaçan bir þey var. Derdi veren Mevlam

þifasýný da mutlaka verir. Ýnsanoðlunu bir kan pýhtýsýndan yaratan yüce

Mevlam iþlevini yitirmiþ, bu dünyadan göçüp giden cansýz bedenden bile

faydalanma fýrsatýný bize veriyor. Eðer bu durum uygun olmasaydý bu da

gerçekleþmezdi. Herkes elini vicdanýna koysun ve düþünsün. Kendi baþlarýna

gelmezmiþ gibi görmesinler. Dünya hali hiç belli olmaz.

Dinimiz faydalý olmayý, iyilik yapmayý emreder. Ýnananlar kardeþtir. Bir kardeþi

rahatsýz olduðunda, hasta olduðunda, derdi olduðunda, derde kaldýðýnda

kardeþinin yanýnda olmasý gerektiði inancý hakim olmalýdýr.
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Bu inancý hakim kýlarsak birçok zorluðun üstesinden geliriz. Bu yüzden biraz

duyarlý olmaya herkesi davet ediyorum.

Biz bu mutluluðu Allah'ýn izniyle yaþadýk. Bize bu mutluluðu yaþatan o hayýrlý

insana daima minnettarýz. Mekanýn cennet olmasýný diliyoruz. Dualarýmýzla daima

onu yadediyoruz. Ayrýca bu naklin gerçekleþmesine vesile olan deðerli

hocalarýmýza ve tüm çalýþanlara sonsuz þükran borçluyuz.

Artýk kýzým gülüyor, hayattan beklentileri var. Umutlarý günbegün yeþeriyor. Santim

santim ölçtüðü sularý þimdi doyasýya içebiliyor. Küçük yaþtan beri yaptýðý

kýsýtlamalarý kaldýrýp artýk istediði gibi canýnýn çektiðini yiyebiliyor. Daima

Allah'ýma þükrediyorum. Bu sevinci bana ve tüm aileme yaþattýðý için. Bizim gibi

binbir zorluklar çeken binlerce belki daha fazla hasta ve hasta yakýný var. Bu

zaruri bir ihtiyaçtýr. Ýnsan hayatý söz konusudur. Güzel dinimiz yardýmlaþma

dinidir. Bu yüzden üzerimize düþeni yapalým.

Binlerce gencimizin güller gibi solmasýna izin vermeyelim.

Mümin AYDIN

Çatalarmut Merkez Cami Ýmam Hatipi

SAMSUN
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ORGAN BAÐIÞI ÜLKELERÝ-DÝNLERÝ YAKLAÞTIRIR

Posta 6 Nisan 2002, Vatan 23 Eylül 2002
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Milliyet 18 Haziran 2007, Milliyet 18 Temmuz 2007
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Sabah 14 Ekim 1997, Kaynaðý kaydedilmemiþ,
Radikal 20 Mayýs 2007, Milliyet 6 Haziran 2001
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Milliyet 8 Kasým 2005, Milliyet 6 Haziran 2001
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Hürriyet 1 Nisan 2000
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Hürriyet 4 Nisan 2002
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Kaynaðý kaydedilmemiþ, Vatan 5 Nisan 2006
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Sabah 31 Aðustos 1999, Hürriyet 14 Nisan 2007
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ÖRNEK BAÐIÞLAR

Posta 7 Þubat 2003, Milliyet 19 Ocak 1998, Haber 10 Kasým 2006
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Halk 10 Haziran 2007, Vatan 25 Nisan 2006, Hürriyet 27 Ocak 2007
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Milliyet 10 Aralýk 1997, Haber 28 Aðustos 2006
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Sabah 22 Aralýk 2006

Aydýn Güven Gürkan�ýn eþi Serap Aksoy
Milliyet 5 Mart 2006
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Yaþam Aralýðý 1997 Kasým-Aralýk, Halk 5 Aralýk 2006
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http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=222120
http://www.hurriyetim.com.tr/haber/0,,sid~1@w~1@nvid~506236,00.asp
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http://www.patronlardunyasi.com/news_detail.php?id=24084
Milliyet 15 Nisan 2007
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http://www.hurriyet.com.tr/gundem/7341079.asp?gid=180&sz=91334
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ORGAN BAÐIÞI GÖNÜLLÜSÜ OLMAK

Murat DÖNMEZ'i bu örnek davranýþýndan dolayý kutlarým. Organ baðýþý

bilincinin yerleþmesinde Sivil Toplum Örgütleri ve Organ Baðýþý

Gönüllülerinin büyük katkýsý vardýr ve olacaktýr. Bu kitabýn yazýlýþ

amaçlarýndan birisi de Organ Baðýþý Gönüllüleri için kaynak

oluþturmaktýr. Organ Baðýþý Gönüllülüðü yaygýnlaþmalýdýr. En büyük

özlemlerimden birisi Organ Baðýþý Gönüllüsü sayýsýnýn arttýðýný görmek,

her Organ Baðýþý Gönüllüsünün Mehmet Dönmez gibi en az 125 kiþinin

organ baðýþý yapmasýný saðlamasý ve en az 3 kiþiyi Organ Baðýþý

Gönüllüsü yapmasýdýr. Öðretmenler, þirket çalýþanlarý, ev hanýmlarý,

iþçiler, öðrenciler Organ Baðýþý Gönüllüsü olmak ister misiniz. Organ

Baðýþý Gönüllüðü bir Türkiye projesi olabilir mi?

Radikal 20 Mayýs 2007
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ORGAN BAÐIÞI KAMPANYALARINDA
KULLANILABÝLECEK SLOGANLAR

Yaþamak güzel yaþatmak da

Organ baðýþý hayat kurtarýr

Organ baðýþý hayatlar kurtarýr

Organ baðýþý hayat(lar) kurtarýr

Baðýþlanan organ filizlenen candýr

Býrakacaðýnýz en güzel miras hayatta iken yapacaðýnýz organ baðýþýdýr

Bir hayat da siz armaðan edin

Organ baðýþý yaþam baðýþý

Organ baðýþý hayat baðýþý

Organlarýnýzý gömmeyin
Onlarýn umuduyla yaþýyoruz

Baðýþlanan her organ
Yaþama tutunan bir insan

Donör ailesi olmak mutluluktur

Birisine organ baðýþlamak ona yeni bir yaþam sunmaktýr
Sadece ona deðil ailesine de 

Yaþamýn deðerini bilen yaþatýr.

Organ baðýþý konusunda aldýðýnýz kararýn doðruluðundan tereddüt
etmeyin. Organ baðýþý bir hayat baðýþýdýr.

Give life (Yaþam ver)

Give a gift (Bir hediye ver)

A gift for life (Yaþam için bir hediye)
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EN ACI ORGAN BULMA SEVÝNCÝ

Vatan 12 Nisan 2004, Hürriyet 11 Aralýk 1999
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HER ORGAN KIYMETLÝDÝR

Kaynaðý kaydedilmemiþ, Milliyet 24 Ekim 2003
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Hürriyet, tarihi kaydedilmemiþ

www.tekinakpolat.net



- 55 -

Vatan 14 Nisan 2006, Milliyet 9 Kasým 2000
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CANLI VERÝCÝLER

Organ mafyasý ve organ ticaretini anlatmak için canlý vericiler hakkýnda

temel bilgileri aktarmak istiyorum. Canlý vericiler, alýcý ile akraba olan

ve akraba olmayan vericiler olmak üzere ikiye ayrýlýr. En uygun vericiler,

akraba olan canlý vericilerdir. Ülkemizdeki yasalara göre hangi

akrabalarýn verici olabileceði aþaðýdadýr:

Alýcýnýn eþinden ve dördüncü dereceye kadar (dördüncü derece dahil)

kan ve kayýn hýsýmlarýndan organ ve doku nakli yapýlabilir.

Kan hýsýmlýðýnýn kiþinin akrabalýðýna göre derecelendirilmesi: 

1. derece akrabalarý; Annesi, babasý, çocuðu 

2. derece akrabalarý; Kardeþi, dedesi, ninesi, torunu 

3. derece akrabalarý; Amcasý, halasý, dayýsý, teyzesi, yeðeni (kardeþ

çocuðu)

4. derece akrabalarý; 3 üncü derecedekilerin çocuklarýdýr.

Kayýn hýsýmlýðýnda ise kiþinin eþ tarafýnda akrabalarý ayný þekilde

derecelendirilmektedir.

Akraba olmayan canlý vericiler alternatif böbrek vericileridir. Kan

akrabasý olmayan canlý vericilerin kullanýlmasý ETÝK sorunlarý gündeme

getirmiþtir. Akraba olmayan vericiler 4 gruba ayrýlabilir:

1.Duygusal yakýnlýðý olanlar: Arkadaþ, sevgili örnek olarak verilebilir.

2.Fedakar vericiler: Bu konuda yaþanmýþ olan Kuveyt deneyimini

aktarmak istiyorum. Vericiler doktorlara gelip böbrek vermek

istediklerini söylemiþler ve böbrek nakli yapýlmýþ. Böbrek verildikten

sonra alýcýnýn ailesi yüklü bir para yardýmý yapmýþ. Kuveyt

Transplantasyon Merkezi daha sonra bu tür nakilleri býrakmýþ (Abouna

GM ve ark, Trans Proc 1990; 22: 918-921).
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3.Organ ticaretine kurban gidenler, organlarýný satanlar

4.Ödüllendirilmiþ baðýþ yapanlar: Alýcýlara, ameliyat döneminde

kaybettiði iþ gücünün bedeli ve nakille ilgili masraflar ödenebilir.

Özendirilmiþ vericilere ise organ karþýlýðý ödeme yapýlýr. Organ ticareti

ile özendirilmiþ baðýþ arasýndaki ayýrým çok belirgin deðildir.
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CANLI VERÝCÝLERÝN ÇOÐU
ANNEDÝR, BABADIR, HANIMDIR

Kaynaðý kaydedilmemiþ, Hürriyet 11 Mart 2007
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Sabah 16 Eylül 1998, Kaynaðý kaydedilmemiþ
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http://www.hurriyetim.com.tr/haber/0,,sid~1@w~1@nvid~452052,00.asp
Milliyet 4 Mart 2007, Milliyet 2 Mart 2006
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Milliyet 30 Ekim 2005
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ORGAN BAÐIÞI VE SPOR

Penguen, 20 Þubat 2007

Karikatürün kitabýmýzda kullanýlmasýna izin verdiði için

Penguen Dergisi�ne teþekkür ederiz.
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Milliyet 15 Þubat 2004, Kaynaðý kaydedilmemiþ
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Hürriyet 17 Þubat 2002

Sabah 16 Mart 2000

Hürriyet 16 Kasým 2001
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ORGAN BAÐIÞI VE ÞÝÝR

Týbbý ihmal sonucu aramýzdan ayrýlan

Fidan boylu bir gençtin dünyaya doymadýn

Sen bitkisel hayata týbben girdin denince

Annen sabah namazýnda bir duygu yaþayýnca

Baðýþlamak istedi senin organlarýný

Babana da söyledi aldýlar kararýný

Baþka canlarda oðlum yaþasýn dedi baban

Büyük bir huzur ile kararý verdi o an

Böbreklerin gözlerin takýldý dört kiþiye

Karaciðerin ise verildi Sevimli'ye

Bir seksen boyundaydýn, çok güzeldi gözlerin

Baban görsün istedi baþka gözde gözlerin

Seni özleyeceðiz rahat uyu kabrinde

Yaþayacaksýn Çaðrý sevenlerinin kabrinde

Okunacak ruhuna Kuran-ý azimüþþan

Unutamazlar seni aðabeyin, annen, baban

Yokluðuna alýþmak çok zor gelecek bize

Mekanýn cennet olsun gerek yok baþka söze

Hürriyet 27 Temmuz 2007
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DÜNYADAN ORGAN TÝCARETÝ ÖRNEKLERÝ

Organ ticareti 2007 yýlýnda Brezilya'da yapýlan Dünya Nefroloji

Kongresinde tartýþýlan konulardan birisidir. En çok tartýþýlan 3 ülke

Pakistan, Mýsýr ve Çin'dir. Çin'de nakil turizminin çok aktif olduðundan

bahsedilmektedir. Organ ticaretine bazý örnekler vermek istiyorum. 

Türk fakirlerinin Ýngiliz zenginlerine böbreklerini satmasý Lancet 1989; 1: 285 ve

The Times 27 Ocak 1989

Bengaldeþ'te, Hindistan sýnýrýnda anne ve çocuðunun kaçýrýlmasý. Böbrekler

alýndýktan sonra çocuðun öldürülmesi ve annenin fahiþeliðe zorlanmasý

Orta Amerika ülkelerinde çocuklarýn organlar için Amerika Birleþik Devletlerine

satýlmasý

Baþka bir nedenle ameliyat edilen hastanýn böbreðinin kaçýrýlmasý

Çin'de idam mahkumlarýnýn organlarýnýn alýnmasý

Amerika Birleþik Devletlerinde Florida eyaletinde idam mahkumlarýnýn

organlarýnýn alýnmasý

Evsiz insanlarýn kaçýrýlarak böbreklerinin alýnmasý 

Organ turizmi: Örneðin Türk hastalarýn deðiþik ülkelere (Hindistan, Mýsýr, Kuzey

Irak, Rusya�) gitmesi

Ülkemizde vericilerin para ile organ satmasý

Bu örneklerin bir kýsmý ancak savaþ koþullarýnda mümkün olabilir.

Baþka bir nedenle ameliyat edilen hastanýn böbreðinin kaçýrýlmasý

ancak kamu otoritesinin kaybolduðu bir ortamda gerçekleþebilir.

Ülkemiz yasalarýna göre organ ticareti suçtur. Organ ticareti tüm büyük

dinler gibi Ýslam dinine de uygun deðildir.

Organ mafyasý ve organ ticareti toplumda çok ilgi çeken bir konu olduðu

için medyada abartýlý haberlere neden olabilir.
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Milliyet 19 Haziran 1992
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Sabah 17 Ekim 1997, Milliyet 4 Aralýk 2005
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Millyet 30 Ekim 2000

Sabah 20 Mayýs 2002

Milliyet 23 Mayýs 2005
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CANLI ORGANLARIN TÝCARETÝNE ÝLÝÞKÝN DUYURU

37'nci Dünya Hekimler Kurultayýnda (Ekim 1985, Brüksel-Belçika)

benimsenmiþtir.

1.Son yýllarda transplantasyon için az geliþmiþ ülkelerden Avrupa ve

Amerika Birleþik Devletlerine satýlan canlý böbreklerden önemli bir

parasal kazanç saðlandýðý, gözden kaçýrýlmayacak bir gerçektir.   

2.DÜNYA HEKÝMLER BÝRLÝÐÝ, transplantasyon için insan organlarýnýn

alýnmasýný ve satýlmasýný kýnar.

3.DÜNYA HEKÝMLER BÝRLÝÐÝ, bütün ülkelerin hükümetlerini, insan

organlarýný ticari bir mal olmaktan koruyacak etkin önlemler almaya

çaðýrýr.

Kaynak: Ankara Tabip Odasý, 1987.

Kaynaðý kaydedilmemiþ
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ÝSLAM DÝNÝ VE ORGAN TÝCARETÝ

Sorularýnýza cevaplar

Prof. Dr. Zekeriya BEYAZ, Takvim 18 Mart 2004

Çocuklarýmýn geleceði için bir böbreðimi satmak istiyorum. Bu caiz midir?

CEVAP: Kiþinin bedeninin bir parçasýný para karþýlýðý satmasý, dine göre günah,

kanunlara göre de yasaktýr. Ýnsan darda kalabilir, sýkýlabilir, borçlu olabilir. Bu

durum ona hiç bir surette organýný satma yetkisini vermez. Böylesi bir hareket

gayri ahlaki ve gayri insani olur.

Ýnsan þerefli bir varlýktýr, onun bedeninin bütünü veya bir parçasý para ile

satýlamaz. Dardan kurtulmak için aklýmýzý ve bileðimizi iþletmeliyiz. Hayattan ve

hayýrlý geliþmelerden asla ümit kesilmez. Ýslamiyet'te ümitsizlik büyük günahtýr.

Sonra unutmayalým, hayat hareketlidir. Hareket deðiþmedir. Her þey deðiþir, kötü

þartlarýmýz da deðiþir ve iyi günler gelir. Yeter ki aklýmýzý ve bileðimizi iþletelim.

Allah'a dua edelim, çalýþalým, yeni yeni iþ imkanlarýna yönelelim.

Biz iyi niyetle çalýþtýkça Allah kapýlarýmýzý açacaktýr. Bugün olmasa, yarýn

açýlacaktýr. Sabýrlý olalým. Bir de çevremizdeki iyi yürekli insanlarla Ýþbirliðine,

dayanýþmaya girelim. Sabýrla ve azimle çalýþalým, Allah'a güvenelim, mutlaka

hayýrlý kazanç kapýlarý açýlacaktýr. Allah hiç bir çalýþmanýn ücretini zai etmez.
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ORGAN BAÐIÞININ/ORGAN NAKLÝNÝN PERDE ARKASI

Organ ticareti ve organ mafyasýný anlayabilmek için baðýþlanmýþ

organlarýn nakledilmesinde ne tür aþamalardan geçildiði iyi

bilinmelidir. Bir sanal örnekle yaþananlarý anlatmak istiyorum. 

Bir firmada satýþ görevlisi olarak çalýþan Mustafa Yýlmaz, 25 yaþýnda,

evli ve bir çocuk babasýdýr. Ýþi gereði sýk seyahat etmek zorunda kalan

Mustafa Bey trafik kazasý geçirir. Olay yerinde ilk müdahalesi yapýlan

hasta yarým saat içinde acil servise getirilir. Acil serviste ilk

deðerlendirilmesi yapýlýr, vücudunda çok sayýda kýrýk ve beyin kanamasý

tespit edilir. Hýzlý bir þekilde ilgili uzman hekimler tarafýndan

deðerlendirilir ve beyin tomografisi çekilir. Nefes alýp vermesi giderek

bozulan hasta hýzla ameliyata alýnýr, baþta beyin kanamasý olmak üzere

tüm sorunlarýna müdahalede bulunulur. Yaklaþýk 6 saat süren

ameliyattan sonra hasta yoðun bakým ünitesine yatýrýlýr. Hastanýn nefes

alýp vermesi durduðu için solunum makinesine baðlanýr ama beyin

kanamasý solunum merkezini etkilemiþtir. Hasta artýk solunum

makinesine baðýmlýdýr, makineden çýkarýldýðý anda birkaç dakika içinde

kaybedilir. Doktorlar beyin ölümünden þüphelenirler. Beyin ölümü

tanýsýný koymak için uzman doktorlar heyeti (Kardiyolog, nörolog, beyin

cerrahý ve anesteziyoloji ve reanimasyon uzmaný olmak üzere 4 kiþiden

oluþur) toplanýr. Beyin ölümü tanýsýný doðrulayan uzman doktorlar

heyeti 12-24 saat sonra hastayý yeniden deðerlendirmek üzere ayrýlýr.

Organ nakli koordinatörüne hasta bildirilir. Organ nakli koordinatörü

hasta ile ilgili temel bilgileri toplar ve beyin ölümü tanýsýnýn kesinlik

kazanmasýný beklemeye baþlar. 12-24 saat sonra yeniden bir araya gelen

uzman doktorlar heyeti beyin ölümü tanýsýný kesinleþtirir. Hastanýn

doktorlarý, yakýnlarýný hasta hakkýnda bilgilendirir. 

Organ nakli koordinatörü için iþin en önemli ve zor kýsmý baþlamýþtýr:

Beyin ölümü gerçekleþmiþ hastanýn yakýnlarý ile konuþmak. Konuþmanýn
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ne kadar zor olduðunu anlamak için ailenin durumunu gözümüzün

önüne getirmeye çalýþalým: 

Genç yaþta kocasýný kaybeden ve çocuðunu babasýz büyütmek zorunda

kalan bir anne. Üstelik beklenmeyen, çok ani geliþen ve aileyi periþan

eden bir tablo. Böyle bir hasta yakýnýna hastanýzýn yaþam þansý kalmadý

demek zorunda kalmak hiçbir hekimin hoþlanmadýðý ve istemediði bir

durumdur. Beyin ölümü ihbarý zorunlu bir durumdur ve organ nakli

koordinatörü mevcut yasalar gereði bu konuþmayý yapmak zorundadýr.

Ailenin baðýþ yapmasý veya yapmamasý yasal hakkýdýr. Organ nakli

koordinatörü bir de organ baðýþý deyince þok halindeki hasta

yakýnlarýnýn duygularý karmaþýklaþýr, çok deðiþik tepkiler verebilirler.

Hastanýn hanýmý Nuran Yýlmaz haklý olarak düþünmek için zaman ister

ve aile büyükleri ile konuyu konuþur. Daha önce bir yakýnýný böbrek

yetmezliði ile kaybeden Mustafa Yýlmaz organlarýný baðýþlamýþtýr. Eþinin

organýný baðýþladýðýný hatýrlayan Nuran Yýlmaz, organ baðýþýný eþinin

vasiyeti olarak kabul eder ve Organ nakli koordinatörüne olumlu yanýt

verir.

Artýk zamana karþý yarýþ baþlamýþtýr. Verici Mustafa Yýlmaz'ýn

organlarýnýn kullanýlýp kullanýlmayacaðý ve en uygun alýcýlarý saptamak

için gereken testler yapýlýr. Diðer merkezlerle (Ulusal Koordinasyon

Merkezi) temasa geçilir. Organ naklini yapacak ekiplere haber verilir.

Organ baðýþýna gece yarýsý karar verilmiþse bile, laboratuvarlarda

çalýþanlar hemen hastaneye gelirler. Bu testler genellikle 6-8 saat sürer.

Kalp, karaciðer ve 2 böbrek için uygun alýcýlar hastaneye çaðrýlmaya

baþlar. Alýcýlarýn ameliyata hazýrlanmasý da genellikle en az 6 saatlik bir

süre gerektirir. Bu süre sonunda organlar ya bu hastanede takýlýr ya da

baþka bir merkeze gönderilir. Organlar takýlana kadar özel sývýlarýn

içinde saklanýr. Kornea (gözün saydam tabakasý) naklinin aciliyeti

yoktur. Hasta seçiminde amaç en uygun alýcýyý bulmak, takýlan

organlarýn en uzun süre çalýþmasýný saðlamaktýr. Ýþin en can sýkýcý kýsmý

hastaneye çaðrýlan hastalara organlarýn baþka hastalara takýlacaðýný
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söylemektir. Takýlan organa göre ameliyat süresi birkaç saatten 24 saate

kadar uzayabilir. Organ nakli yapan ekibin nerdeyse gece gündüz

demeden en az 24 saati kesintisiz olarak bu iþlemlere gider, diðer bütün

iþler ertelenir. Organ takýlan hastalarýn yüzlerindeki mutluluk bütün

yorgunluðu unutturur. 

Çýkarýlacak bazý dersler:

1.Hasta çok kýsa sürede hastaneye yetiþtirilmiþ

2.Kiþi hastaneye geldiði zaman yaþýyor/organlarý çalýþýyor 

3.Hastanede yoðun bakým ünitesi var

4.Hasta yoðun bakýma yattý

5.Hastanýn solunum makinesine baðlanmasý

6.Beyin ölümünden önce tüm tedaviler yapýldý

7.Beyin ölümü olana kadar organlarý alacak ekibin hastadan haberi

olmadý

8.Hastayý takip ve tedavi eden doktorlarla organ nakli yapacak ekip

birbirinden baðýmsýzdýr

9.Organ nakli koordinatörü var

10.Hastanede organlarý saklamak için özel sývý var

11.Organ baðýþýný yakýnlarý ile paylaþmýþ

12.En az 20-30 kiþi devrede

Ülkemizde organ nakli yapan merkez ve organ nakli donanýmýna sahip

merkez sayýsý sýnýrlýdýr. 20-30 kiþi deðiþik aþamalarda görev almýþtýr. Bu

gerçekler akýlda tutulduðu zaman ülkemizde baðýþlanmýþ organlarýn

organ mafyasýnýn eline geçmesi mümkün deðildir.
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ORGAN TÝCARETÝ: HÝNDÝSTAN ÖRNEÐÝ

Gazetelerde alýcý ve verici ilanlarý çýkmaya baþlamýþ, iki kiþinin

arasýndaki sorun düþüncesi ile kimse itiraz etmemiþ. Bombay'a Batý Asya

ülkelerinden zenginler hücum etmiþ. Organ ticareti pazarý oluþmuþ.

Mafya pazarýn kontrolünü eline geçirmiþ. Organlar ucuza alýnýp

pahalýya satýlmaya baþlanmýþ. Ülkemizden de Hindistan'a çok sayýda

hasta gitmiþ, sýtma, mantar infeksiyonu ve zatürre gibi iyi bir hazýrlýkla

önlenebilir hastalýklar nedeni ile erken dönemde çok sayýda hasta

kaybedilmiþtir. Bir hastamýn anlattýðýna göre ameliyattan önce olasý

alýcýlarý hastane koridorunda göstermiþler ve hangisinin böbreðini

istediðini sormuþlar. O dönemde hastalarýn ifadelerine göre böbrek nakli

için ödenen 20.000 dolarlýk ücretin 1000 dolarý böbreðini satana

veriliyormuþ.

Milliyet 19 Haziran 1992

www.tekinakpolat.net



- 76 -

Akþam 1 Þubat 1995
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Türkiye 18 Mayýs 1992, Hürriyet 2 Mayýs 1992
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ORGANLARINI SATANLAR ZOR DURUMDADIR

Yýllar önce elektronik posta adresime bir mektup geldi. Mektubun

konusu Acil yardým idi. Ben A.K. bunalýmdayým, dükkanýma haciz gelmek

üzere. Acilen 50 milyar Türk Lirasýna ihtiyacým var, böbreðimin birini satmak

istiyorum. Lütfen yardým edin.

Dönem dönem böbreðini satmak isteyen insanlar telefon ediyor. Bu

insanlarýn ortak özelliði ekonomik açýdan sýkýntýda olmalarý ve bu iþten

hatýrý sayýlýr bir para kazanacaklarýný düþünmeleridir.

Halk 13 Kasým 2003
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Halk 15 Nisan 2000
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Halk 13 Nisan 2003, Milliyet 16 Temmuz 1996
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ORGAN SATMAK EKONOMÝK SIKINTIYI ÇÖZER MÝ

Sanmýyorum. Ülkemizde organlarýný satmak isteyenlerin talep ettiði

fiyat ile ödenen ücret arasýnda büyük farklar olduðunu düþünüyorum.

Organ ticaretinin de bir piyasasý olduðunu kabul edersek, fiyatý arz-

talep dengesi belirler. Ekonomik sýkýntýlarýna çözüm gerekçesi ile

organlarýný satmak isteyen çok kiþi olduðuna göre vericilere ödenecek

ücret fazla olmayacaktýr.

Sabah 16 Ocak 1999, Radikal 1 Temmuz 2007
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ORGAN TÝCARETÝNÝN SAKINCALARI

Organ ticaretinin sakýncalarý 5 baþlýk altýnda incelenebilir.

1.Verici: Hastane veya alýcý tarafýndan aldatýlabilir. Önerilen paranýn

tamamýný alamayabilir. Vericinin týbbi bakýmý yeterli olmayabilir,

ameliyattan sonra doðabilecek sorunlara sahip çýkýlmayabilir. Verici

erken dönemde taburcu edilebilir. Vericiler onur kýrýcý davranýþlarla

karþýlaþabilirler. Vericiler ticaretin kurallarý içinde hizmet alýrlar,

aracýlarýn kurallarý geçerli olur.

2.Alýcý: Hastalar kýsa sürede taburcu edilirler (bir hastam kolunda

serumla uçaða bindirilmiþti). Hastalarýn bir kýsmýnda taburcu edilirken

ciddi sorunlar (açýk yara, böbreðin takýlan böbreði reddi) izlenebilir. Bu

sorunlar uzun süreli hastaneye yatýþ gerektirebileceði için maliyet artar.

Birçok hastalýk için tarama yapýlmýyor. Alýcýlar ticaretin kurallarý içinde

tedavi olurlar, aracýlarýn kurallarý geçerli olur. Vericiler genellikle

saðlýksýzdýr, alýcýya hastalýk bulaþtýrabilirler. Nakil yapýlan merkezlerde

genellikle alet donanýmý yetersizdir. Hastane ve ilgili kuruluþlara ilave

rüþvet ödemeleri yapmalarý gerekebilir.

3.Organ nakli programlarý: Organlarýn para ile alýnýp-satýldýðýný

duyan, hastasýnda beyin ölümü gerçekleþmiþ kiþiler organ baðýþýný

desteklemekte isteksizdir. Kadavradan organ baðýþý programý önemini

kaybeder. Uygun canlý vericiler yakýnlarýna böbrek vermekten

vazgeçebilir (Hindistan'a hasta akýþýnýn sürdüðü yýllarda ülkemizde

yapýlan böbrek nakli sayýsý dibe vurmuþtur). Kalp-karaciðer gibi organ

baðýþýnýn çok önemli olduðu organ nakil programlarý çok olumsuz

etkilenir.

4.Týbbi ekip: Týbbi ahlakýn yerini piyasa güçlerinin almasýna neden olur.

Olaylarýn duyulmasý, hekimlere güveni ve organ baðýþýný azaltýr.
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5.Toplum: Zenginin alýcý, fakirin verici olduðu bir sistemde vatandaþlar

organ baðýþýna duyarsýzdýr. Organ ticareti toplumun moral, dinsel ve

kültürel deðerlerine karþýdýr. Organ mafyasýna zemin hazýrlar.

Milliyet 28 Ocak 2007, Sabah 17 Eylül 1999
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ÜLKEMÝZDE ORGAN MAFYASI

Gazetelerden takip ettiðime göre ülkemizde organ mafyasýnýn

faaliyetleri sýnýrlý ancak haberler abartýlýdýr. Bu kitabý hazýrlarken

Emniyet Genel Müdürlüðü ile yaptýðým yazýþmalardan edindiðim bilgiler

aþaðýda özetlenmiþtir.

1.Organ ticareti ile ilgili nitelikli detaylý istatistik, ilgili dairede yoktur.

2.Zaman zaman yazýlý ve görsel basýnda yer alan haberler gerçeði

yansýtmamaktadýr.

3.Dr. Yusuf Erçin SÖNMEZ hakkýnda farklý zamanlarda Organ ve Doku

Ticareti suçundan adli iþlem yapýlmýþtýr. 

Türk Dil Kurumu sözlüðünde organ mafyasýnýn tanýmlamasý ve Yeni

Türk Ceza kanununun Organ veya doku ticareti ile ilgili bölümünü

aktardýktan sonra haber örnekleri ile devam edeceðim. Bu olaylarýn

açýða çýkarýlmasýnda medyanýn büyük katkýsý olmuþtur.

Organ Mafyasý: Yasal olmayan yollarla organ saðlayýp satan kimse veya

grup (http://www.tdk.gov.tr).  

Organ veya doku ticareti

MADDE 91. - (1) Hukuken geçerli rýzaya dayalý olmaksýzýn, kiþiden organ alan

kimse, beþ yýldan dokuz yýla kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlýr. Suçun

konusunun doku olmasý halinde, iki yýldan beþ yýla kadar hapis cezasýna

hükmolunur.

(2) Hukuka aykýrý olarak, ölüden organ veya doku alan kimse, bir yýla kadar hapis

cezasý ile cezalandýrýlýr.

(3) Organ veya doku satýn alan, satan, satýlmasýna aracýlýk eden kiþi hakkýnda,

birinci fýkrada belirtilen cezalara hükmolunur.
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(4) Bir ve üçüncü fýkralarda tanýmlanan suçlarýn bir örgütün faaliyeti

çerçevesinde iþlenmesi halinde, sekiz yýldan onbeþ yýla kadar hapis ve onbin

güne kadar adlî para cezasýna hükmolunur.

(5) Hukuka aykýrý yollarla elde edilmiþ olan organ veya dokuyu saklayan,

nakleden veya aþýlayan kiþi, iki yýldan beþ yýla kadar hapis cezasý ile

cezalandýrýlýr.

(6) Belli bir çýkar karþýlýðýnda organ veya doku teminine yönelik olarak ilan veya

reklam veren veya yayýnlayan kiþi, bir yýla kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlýr.

(7) Bu maddede tanýmlanan suçlarýn bir tüzel kiþinin faaliyeti çerçevesinde

iþlenmesi halinde, tüzel kiþi hakkýnda bunlara özgü güvenlik tedbirlerine

hükmolunur.

(8) Birinci fýkrada tanýmlanan suçun iþlenmesi sonucunda maðdurun ölmesi

halinde, kasten öldürme suçuna iliþkin hükümler uygulanýr.

Zorunluluk hali

MADDE 92. - (1) Organ veya dokularýný satan kiþinin içinde bulunduðu sosyal ve

ekonomik koþullar göz önünde bulundurularak, hakkýnda verilecek cezada

indirim yapýlabileceði gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

Etkin piþmanlýk

MADDE 93. - (1) Organ veya dokularýný satan kiþi, resmi makamlar tarafýndan

haber alýnmadan önce durumu merciine haber vererek suçlularýn

yakalanmalarýný kolaylaþtýrýrsa, hakkýnda cezaya hükmolunmaz.

(2) Bu suç haber alýndýktan sonra, organ veya dokularýný satan kiþi, gönüllü

olarak, suçun meydana çýkmasýna ve diðer suçlularýn yakalanmasýna hizmet ve

yardým ederse; hakkýnda verilecek cezanýn, yardýmýn niteliðine göre, dörtte

birden yarýsýna kadarý indirilir.
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Milliyet 10 Nisan 2004
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Kaynaðý kaydedilmemiþ, Milliyet 18 Ocak 2000
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Hürriyet 15 Mart 2002, Hürriyet 31 Mart 2000

www.tekinakpolat.net



- 89 -

Milliyet 28 Mayýs 2001, Vatan 24 Nisan 2006, Sabah 28 Mayýs 2001
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Sabah 17 Eylül 1998, Milliyet 17 Eylül 1998, Vatan 15 Haziran 2006
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http://www.milliyet.com.tr/2006/06/20/son/sontur18.asp
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http://www.hurriyetim.com.tr/haber/0,,sid~1@w~2@nvid~289600,00.asp
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ORGAN MAFYASINA SIÐINANLARIN DÜÞÜNCELERÝ

Böbrek nakli için mafyaya sýðýndým

Ýþadamý B.K. hayatta kalmak için Hindistan'da yasadýþý organ nakli yaptýrdý.

Beþ yýldýr diyaliz makinesiyle yaþayan B.K. yaþadýðý olaylarý anlattý: "40 bin dolar

harcadým. Gerekirse yine giderim." 

Devlet Serbest Býrakýrsa Karaborsa Biter

Ýsmini açýklamak istemeyen 53 yaþýndaki iþadamý B.K. yasak olmasýna raðmen

Hindistan'da böbrek nakli yaptýrarak hayatta kalan binlerce Türk hastadan biri.

Diyaliz sürecine bir son vermek ve hayatta kalabilmek için geçtiðimiz yýl

Hindistan'da böbrek nakli yaptýrmýþ. Saðlýðý açýsýndan organ reddiyle karþý

karþýya kalmasý halinde yine Hindistan'a gitmek zorunda kalabileceðini söyleyen

K.'nin çözüm önerisi ise net: "Hayat tatlý, hayat güzel. Sadece akrabalar deðil,

arkadaþ arkadaþa böbreðini verirse, mafya da biter, karaborsa da. Yetkililer, bana

kulak versin" Ablasý ve kýzý da kronik böbrek hastasý olan B.K., 1999 yýlýnda

diyalize girmeye baþladýðýnda ölümün yakýn olduðunu düþünmüþ. Ýþte bu yüzden

pes etmemiþ ve nakil için arayýþlara giriþmiþ. Karadenizli olan K., ailesinde

kalýtsal polikistik hastalýðý olduðu için bir çok akrabasýnýn ilerleyen yaþlarda

böbrek yetmezliðinden muzdarip olduðunu söylüyor. Ýþadamý K., önce Irak,

sonra Ýran, Rusya ve en sonunda Hindistan'ta karar kýlýþýnýn öyküsünü þöyle

anlatýyor:

"Diyalizden sonra Rusya'ya gittim. Irak'tan Kasým adýnda bir doktor ile temasa

geçtim. Nakil olan kiþilerde sorun çýkýyor. Ama baþka çaremiz yoktu. Diyaliz ile

hayatta kalma þansým giderek düþüyordu. Kalktým Hindistan'a gittim ve nakil

oldum. Elime nakledilen böbreðin doku örneðini bile vermediler. 35-40 bin dolar

harcadým. Yine gitmek zorunda kalabilirim. Sadece ben deðil, ablamý ve kýzýmý

da götürmek zorunda kalabilirim. Ýþte bu yüzden kimliðimi açýklayamam". Organ

ticaretinin yapýlmasýnýn sadece Rusya'da serbest olduðundan söz eden iþadamý,
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devletin isterse bu sorunu çözebileceðini savunuyor. Uluslar arasý piyasada 40-

50 bin dolardan baþlayan böbrek fiyatýnýn Türkiye'de paket fiyat olarak 150-200

bin dolara kadar çýktýðýný anlatan K. "Devlet serbest býraksýn, fiyatlar anýnda

düþer. Ben ve benim gibi 15 bin böbrek hastasý da hastane köþelerinde, diyaliz

merkezlerinde sürünmekten kurtuluruz. Yaþamak istiyoruz. Arkadaþ arkadaþa da

böbrek verebilmeli, akrabalýk olayý ortadan kalkmalý. Devlet bunu isterse çözer.

Yeter ki istesin" diyor.

Rusya'da sýraya giriliyor

K. "Bildiðimiz kadarýyla, Rusya'ya T.C devleti bile hasta gönderiyor. SSK ve bazý

Emekli Sandýðý hastalarýný. Orada bulunan 78-80 numaralý hastanede devletin

bazý bürokratlarýna böbrek nakli yaptýrdýðýný duyduk. Rusya ve Ukrayna'da

kadavradan nakil yapýlýyor, önceden sýraya giriliyor. Ýran ve Irak ise sadece kendi

vatandaþlarýna organ nakli yapýyor. Ýsrail, Hindistan, Pakistan ve Türkiye'de

yasadýþý yapýldýðýný biliyoruz" diyor.

Kaynak: Sabah Aktüel Pazar, 14 Kasým 2004.
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ÇOCUK KAÇIRMALAR

Kaybolan veya kaçýrýlan çocuklardan sonra suçlananlardan birisi de

organ mafyasýdýr. Bu suçlamalarýn kesinlik kazanmadan medyada yer

almasý organ baðýþýný olumsuz etkilemektedir. Türkiye'de organ

mafyasýnýn çocuk kaçýrma ile ilgilendiðini sanmýyorum. Bazýsý komik,

bazýsý düþündürücü örnekler vermek istiyorum.

Posta 1 Haziran 2002

www.tekinakpolat.net



- 96 -

ÞEREF CAN OLAYI

Elektronik posta adresime gelen bir mektup (deðiþtirilmeden)

ARKADAÞLAR  ÞEREF CAN ENGÝNÝ BELKÝ BASINDAN DUYMUÞSUNUZDUR

2 YAÞINDA VE CANAKKALE GEZÝSÝ DÖNÜÞÜ AÝLESÝNÝ YANINDAN KACIRILDI 2

AYDAN FAZLADIR AÝLESÝNDEN UZAKTA ENSON  SÜREKLÝ TEKÝRDAGIN

ÝLÇELERÝNDE GÖRÜLMÜÞLER ARKADAÞLAR LÜTFEN TANIDIGINI HER KESE

DAGITALIM CÜNKÜ SÜREKLÝ YER DEGÝÞTÝRÝYORLAR BELKÝ BÝRÝLERÝ TANIR

ÞEREF CAN VE KACIRANLARI RESÝMLERÝNÝ GÖNDERÝYORUM.

3 Aðustos 2006 tarihli Hürriyet gazetesinden bir haberden alýntýlar

Þeref Can bulundu ama iþler de karýþtý

Serkan AKKOÇ

Çanakkale'de dört ay önce kaybolan iki yaþýndaki Þeref Can'ý kaçýrdýðý iddiasýyla

yakalanan evli ve dört çocuk babasý Ahmet Delican serbest kaldý. Delican,

çocuðun Yýldýz Engin'le yaþadýðý yasak aþkýn sonucunda doðduðunu söyledi.

Delil olarak mahkemeye DNA test sonuçlarýný da sundu. Anne Yýldýz Engin de

gerçeði itiraf edince, Delican adliyeden ayrýldý.

Milyonlarca elektronik posta 

Ýstanbul'da fýrýncýlýk yapan baba Tuncay Engin, 7 Nisan günü Çanakkale'de

kaybolan Þeref Can Engin'in bulunmasý için her yolu denedi. Çocuðun

kaybolduðu bölgede günlerce arama yapýlýrken, jandarmalar yollarda

durdurduklarý araçlarýn sürücülerine ellerindeki çocuðun fotoðrafý basýlý posteri

gösterip, küçük çocuðu görüp görmediklerini sordu. Anne ve baba

televizyonlarda çocuklarýnýn bulunmasý için gözyaþlarý dökerek  yardým istedi.

Kurulan www.serefcanengin.tr.cx adlý internet sitesinin forum bölümünde

gönüllüler 10 milyonun üzerinde elektonik posta gönderdi. 
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Bu olayla ilgili deðiþik internet sitelerindeki yorumlar:

7 nisanda Çanakkale Þehitliði gezisinde Cambaz Bayýrý dinlenme tesislerinde

esrarengiz bir þekilde kaybolan, hatta 'organ mafyasý kaçýrdý' iddialarýnýn ortaya

atýldýðý, 2 yaþýndaki Þeref Can Engin'in bulunmasý için, Ýçiþleri Bakaný Abdulkadir

Aksu özel talimat verdi.

http://www.habervitrini.com/haber.asp?id=231634

Þeref Can'a ne olmuþtu? 

Neden kaçýrýlmýþtý? Kim Kaçýrmýþtý? Organ mafyasýnýn eline mi düþmüþtü? Aile

çok varlýklý olmadýðýndan fidye gibi olay düþünülmemiþti.

http://www.kenthaber.com/Arsiv/Haberler/2006/Agustos/09/Haber_157468.aspx

7 nisanda Çanakkale Þehitliði gezisinde Cambaz Bayýrý dinlenme tesislerinde

esrarengiz bir þekilde kaybolan, hatta 'organ mafyasý kaçýrdý' iddialarýnýn ortaya

atýldýðý, 2 yaþýndaki Þeref Can Engin'in bulunmasý için, Ýçiþleri Bakaný Abdulkadir

Aksu özel talimat verdi. Þeref Can, kurulan özel ekip tarafýndan 121 gün sonra

Ýstanbul Ýçerenköy'de sað olarak bulundu. Özel ekip tarafýndan bulunan Þeref

Can, Gayrettepe'deki Asayiþ Þube Müdürlüðü'ne getirildi. Bu arada çocuðu

kaçýran ve Þeref Can'ýn öz babasý olduðunu iddia eden Ahmet Delican gözaltýna

alýndý.

http://www.yorumla.net/showthread.php?t=18235
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KAYIP KUZENLER

Kayýp kuzenlerin cesetleri bulundu

DHA - BALIKESÝR - Okula giderken ortadan kaybolan 10 yaþýndaki kuzenlerin 44

gün sonra cesetleri bulundu. Vali, olayýn 'sapýk iþi' olabileceðini söyledi. 

Balýkesir'in Savaþtepe ilçesine baðlý Karacalar Köyü Mustafa Kangal Ýlköðretim

Okulu dördüncü sýnýf öðrencileri 10 yaþýndaki Büþra Karabacak ve kuzeni Tuðçe

Yýldýrým 21 Mart'ta okula giderken ortadan kayboldu. Güvenlik güçleri kuzenleri

bulmak için yaklaþýk 1,5 aydýr seferber oldu. Tüm bölge karýþ karýþ arandý ancak

sonuç elde edilemedi. 

Ýki çocuðun cesedi önceki gün saat 23.00 sýralarýnda kaybolan hayvanlarýný

arayan bir vatandaþ tarafýndan Karacalar'a sekiz kilometre uzaklýktaki Savaþtepe

orman yolundaki bir menfez içinde bulundu. Çocuklarýn ölüm nedenlerinin

belirlenmesi için cesetler Bursa Adli Týp Kurumu'na gönderildi. 

'Sapýk iþi olabilir' 

Çocuklarýn büyük olasýlýkla öldürüldükten sonra cesetlerinin naylona sarýlýp

menfeze býrakýldýðý, ancak hayvanlar tarafýndan parçalandýðý kaydedildi. Ýl

Jandarma Komutaný Kurmay Albay Alaattin Katý, "Cesetler çürümüþ. Bizim ilk

belirlemelerimize göre organ alýnmamýþ ancak kesin sonuç otopsiden ve Adli Týp

raporundan sonra belli olur. Tecavüz edilip edilmediði konusunda ise yorum

yapamam. Ancak çocuklar buraya kendi baþlarýna gelmiþ olamazlar. Oraya

düþüp ölmüþ de olamazlar" dedi. Balýkesir Valisi Selahattin Hatipoðlu ise,

"Çocuklar öldürüldükten sonra bir menfezin içine gizlenmiþ. Bu bir sapýðýn iþi

olabilir. Organ mafyasý söylentileri çýkmýþtý. Olayýn organ mafyasý ile ilgisi yok"

diye konuþtu.

http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=186370
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Bu iki çocuk için gözyaþý dökmeyen yok: Organ hýrsýzlýðý

düþünülüyordu; çocuklarýn çalýnan organlarý yok

Balýkesir'de, 44 gün önce okula giderken kaybolan kuzenler Büþra ile Tuðçe'nin

cesetleri, köylerine 8 kilometre uzaklýkta çürümüþ halde bulundu. Ýlk belirlemeye

göre kuzenlerin iple boðularak öldürüldüðü anlaþýldý. 

(5 Mayýs 2006 Cuma)

Jandarma Komutanlýðý'ndan yapýlan açýklamada, iki çocuðun cesedinin önceki

gün bir vatandaþ tarafýndan, Savaþtepe Ýlçe yoluna 150 metre uzaklýkta, orman

yolunda, menfez içinde bulunduðu bildirildi. Çürümüþ ve parçalanmýþ cesetlerin,

kaybolan Büþra ve Tuðçe'ye ait olduðu anlaþýlýrken, ölüm nedenlerinin

belirlenmesi için cesetler Bursa Adli Týp Kurumu'na gönderildi. Kýzlarýn, büyük

olasýlýkla öldürüldükten sonra cesetlerinin naylona sarýlýp menfeze býrakýldýðý,

ancak hayvanlar tarafýndan parçalandýðý kaydedildi.

Ýl Jandarma Komutaný Kurmay Albay Alaattin Katý, "Cesetler çürümüþ. Ancak ne

zaman öldükleri, nasýl öldükleri Adli Týp raporu ile netleþecek" dedi. Albay Katý,

bölgenin aranmasýna karþýn çocuklarýn cesedinin daha önce neden

bulunamadýðý yönündeki soruya, aramanýn 5 kilometrelik alanda yapýldýðý yanýtýný

verdi. 

ÝPLE BOÐULMUÞLAR

Albay Katý, çocuklarýn organlarýnýn alýnýp alýnmadýðý, tecavüze uðrayýp

uðramadýklarý sorularý üzerine, "Ýlk belirlemelerimize göre organ alýnmamýþ,

ancak kesin sonuç otopsiden sonra belli olur. Tecavüz edilip edilmediði

konusunda ise yorum yapamam" dedi.

Kurmay Albay Katý, çocuklarýn bulunduklarý bölgeye kendi baþlarýna gelmiþ

olamayacaklarýný kaydetti. Adli Týp'ta yapýlan ilk belirlemeye göre Büþra

Karabacak ve Tuðçe Yýldýrým, iple boðularak öldürüldü. Çocuklara ait

cesetlerden birinde kolye, diðerinin de ayaðýnda çorap bulunmasý dikkati çekti.

www.tekinakpolat.net



- 100 -

Balýkesir Valisi Selahattin Hatipoðlu, "Çocuklar öldürüldükten sonra bir menfezin

içine gizlenmiþ. Cesetlere yabani hayvanlar zarar vermiþ. Ýlk tespitlerimize göre

olayýn organ mafyasý ile ilgisi yok" diye konuþtu.

http://www.nethaber.com/index.php?h=53981

Kaynaðý kaydedilmemiþ

Hürriyet 10 Temmuz 2002
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http://www.haber7.com/haber.php?haber_id=163585
http://www.haber7.com/haber.php?haber_id=166074
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http://www.haber7.com/haber.php?haber_id=162794
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HASTANEDE BÖBREÐÝ ÇALINANLAR

Dönem dönem gazetelerde bu konu ile ilgili haberler okuyoruz,

doktorlar, hastaneler suçlanýyor. Üç olay nedeni ile Ondokuz Mayýs

Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi de suçlanan hastanelerden birisi.

Bir gazeteci olayý yazmadan önce konuyu ayrýntýlý bir þekilde

soruþturmalýdýr. Böbrek çalma olayýnýn gerçek olmadýðý anlaþýlsa bile

insanlarýn kafasýnda oluþan hastanede böbrek, organ çalýnma korkusu

kalýcý olabilmekte, organ baðýþýný olumsuz etkileyebilmektedir. Yaptýðým

araþtýrmada bu 3 olayýn üzerinden 8 yýl geçmesine raðmen

mahkemelerce organ çalma ile ilgili saptanmýþ bir suç ve verilmiþ bir

cezaya rastlamadým.

Hürriyet 27 Kasým 1999, Star 1 Aralýk 1999
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Halk 25 Aralýk 2001, Halk 14 Aralýk 2000
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Halk 25 Aralýk 2001

www.tekinakpolat.net



- 106 -

ÞEHÝR EFSANELERÝ

Bana gelen 3 adet elektronik posta ile baþlamak istiyorum. Yönlendir

(forward) seçeneði ile baþkasýndan gelen bir mektup benle birlikte çok

sayýda insana yollanmýþ yani bir dönem için sürekli bir elektronik posta

trafiðine neden olarak çok kiþi tarafýndan okunmuþ.

Mektup 1 

Olay Amerika'da geçiyor. Bir genç partiye gidiyor ve bir iki bira içiyor. Güzel bir

kýz yanýna geliyor ve sohbet etmeye baþlýyorlar. Kýz onu baþka bir partiye

çaðýrýyor ve oraya beraber gidiyorlar. Bir iki bira da orada içiyorlar. Bu biralarýn

içinde uyuþturucu madde var ve çocuk uyanýnca kendisini içi buz dolu bir

küvette buluyor(çýplak olarak). Kendi göðsünde rujla "bu durumdan kurtulmak

için 112'yi ara" yazýyor. Çocuk aradýðýnda polis sýrtýnda iki tane kesik olduðunu

görüyor ve ondan sonra iki böbreðinin çalýnmýþ olduðunu öðreniyor. Çocuðun

gittiði parti düzmece ve gittiði ev ise 1-2 gün önce kiralanmýþ ve sonra da içi

bomboþ olarak terkedilmiþ. Çocuk þimdi diyaliz makinesýna baðlý þekilde kendi

dokusuna uygun bir böbrek bekliyor ve bu böbreklerin tanesi karaborsada

10000 dolara alýcý buluyormuþ.

Sadece bilginiz olsun istedim. Aman dikkat.

Küçük bir düzeltme: Amerika'da acil durumda aranmasý gereken

telefon 112 deðil 911'dir.

Mektup 2

"Bir genç Cumartesi gecesi bir partiye gidiyor. Çok eðleniyor, birkaç bira içiyor.

Partiden tanýþtýðý bir kýz ondan çok etkilenmiþ görünüyor ve onu baþka bir partiye

davet ediyor. Hemen kabul ediyor ve diðer partinin gerçekleþtiði yerde birkaç

bira daha içiyor. Daha sonra anlaþýldýðý üzere birileri buna uyuþturucu veriyor

(hangi uyuþturucu olduðu bilinmiyor). Bu genç sabah uyandýðýnda kendisini içi

buzla doldurulmuþ bir küvette çýrýlçýplak buluyor. Hâlâ içkinin ve uyuþturucunun
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etkisinde olduðunu hissediyor ve etrafýna baktýðýnda yalnýz olduðunu anlýyor.

Göðsünde rujla yazýlmýþ bir kaðýt olduðunu fark ediyor. 

Kaðýtta, '112'yi ara, yoksa öleceksin!' yazýyor. 

Hemen 112'yi arýyor Ama nerede olduðunu, ne içtiðini, kimlerle olduðunu

bilmediðini söylüyor. Operatör hemen bir aynanýn karþýsýna geçmesini söylüyor.

Genç, göðsünde hiçbir anormallik görmüyor ama operatör sýrtýna bakmasýný

söyleyince, sýrtýnda 2 tane büyük yarýk olduðunu farkediyor. Bunun üzerine

operatör, onun tekrar buz dolu küvete dönmesini ve orada ambulansý

beklemesini söylüyor. Hastanede yapýlan incelemeden sonra, onun 2 böbreðinin

çalýnmýþ olduðu anlaþýlýyor. Her böbrek karaborsada 10.000 dolar ediyor (gencin

bundan haberi yok tabii). Daha sonra anlaþýldýðýna göre ikinci parti tamamen

sahte, bu iþe karýþan insanlarýn çok iyi týbbi bilgileri var ve verilen uyuþturucu

eðlence amacýný içermiyor. Þu anda bu genç hastanede, onu yaþamda tutan bir

alete baðlanmýþ durumda ve hâlâ dokularýna uygun bir böbrek bekliyor. 

Bu mafya çok iyi örgütlenmiþ ve finanse edilmiþ durumda, profesyonellerle

çalýþýyor. Büyük þehirlerde aktif durumda ve görünüþe göre en çok New Orleans,

New York ve bir söylentiye göre Ýstanbul ve Ankara'da da faaliyet gösteriyor. 112,

bu suçu artýk tanýdýðýndan dolayý, kiþileri hemen aynaya yönlendirerek, olayýn

boyutunu anlamaya çalýþýyor.

Bu mektup Yeni Þafak gazetesinde 28 Temmuz 2002 tarihinde gazeteci

Resul TOSUN'un köþesinde 'Buzla doldurulmuþ bir küvette çýrýlçýplak!'

baþlýðý ile de yayýnlanmýþtýr.

Mektup 3

Arkadaþlar lütfen okuyun ve daðýtýn. Olay, bir tanýdýðýmýn çevresinde olmuþtur.

Apartmanýn üst katýna yeni bir kiracý taþýnýr. 1 ay sonra alt kattaki komþunun kapýsý

çalýnýr. Kapýyý çalan üst kata yeni taþýnan kadýndýr. Oðlunun doðum günü

olduðunu, okuldan arkadaþlarýnýn geleceðini, yeni taþýndýklarý için oðlunun çok
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arkadaþý olmadýðýný söyleyip, sizin oðlunuz da bugün doðum gününe gelsin

diyor ýsrarla.

Kadýn da doðal olarak peki diyor ve oðlunu üst kata doðum günü partisine

gönderiyor. Aradan epeyce vakit geçiyor, oðlu gelmeyince yukarý çýkýyor, içerden

müzik sesi geliyor bangýr bangýr ama kapýyý açan yok. Derken diðer komþular da

kapýyý çalýyor ama açan yok. Ardýndan kadýn kocasýný arýyor derken polise haber

veriliyor.

Kapý kýrýlýp içeri girildiðinde, evde sadece bir müzik seti olduðu ve sadece

camlara tül perde takýldýðý görülüyor. Ýçerde ise hiç kimse yok. Evi dolaþtýklarýnda

bir de bakýyorlar ki kadýnýn oðlu banyoda küvette, tüm organlarý çalýnmýþ ve oðlu

ölmüþ.

Maalesef ki böyle kötü bir haberi duyurmak istemezdim ama benim de caným

gibi sevdiðim yeðenlerim var ve asla hiç kimsenin baþýna böyle bir þey gelsin

istemem. Lütfen dikkatli ve temkinli olun. 

Tanrý böyleleri ile karþýlaþtýrmasýn.

Prof. Dr. Münci KALAYOÐLU'nun Milliyet gazetesinin 30 Ekim 2006

tarihinde verdiði Organ Nakli konulu ekteki söyleþiden bir kýsým, bir

haber ve Hasan PULUR�un �Yine Böbrek Çalmýþýz!!!� isimli köþe yazýsý ile

devam edeceðim. Daha sonra konunun önemli olmasý nedeni ile Prof. Dr.

Vural ÜLKÜ'nün Türk Dili Dergisinde yayýnlanan makalesinden biraz

ayrýntýlý bahsedeceðim.
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Münci KALAYOÐLU

Milliyet, 30 Ekim 2006

Kaynaðý kaydedilmemiþ

www.tekinakpolat.net



- 110 -

YÝNE BÖBREK ÇALMIÞIZ!!!

Hasan PULUR, Milliyet 11 Mayýs 1997

DEMOKRASÝ, insan haklarý, basýn özgürlüðü, düþünce ve ifade etme özgürlüðü...

Bu gibi kavramlarda özürlü olduðumuzu kabul ediyoruz, söylenenleri de sineye

çekiyoruz, lakin, bazen öyle þeylerle karþýlaþýyoruz ki, kimse kusura bakmasýn

ama aleni "çüþþþ!" çekiyoruz. Çünkü bunlara gösterilecek baþka tepki kalmýyor.

* * *

GEÇEN çarþamba günü Hürriyet'te bir haber vardý:

"Köþe yazýsý deðil, eþek þakasý!"

Amerika'nýn yerel gazetelerinden Dallas Morning News'de, 1 Mayýs 1997'de bir

yazý çýkar; Dallaslý bir karý - koca Ýstanbul'a gelirler, kalabalýk bir alýþveriþ

merkezinde, muhtemelen Kapalýçarþý, adam kuyumcuya giderken kaybolur...

Kaçýranlar onu bir otomobile bindirmiþler, tabanca ile tehdit ederek bayýltmýþlar.

Adam ayýldýðý zaman baþucunda bir not bulmuþ:

"Kusura bakmayýn, bir böbreðinizi ameliyatla aldýk, iliþik zarfta 1000 dolar

ve otelinizin adresi var. Ne yapalým Türkiye'de organ nakli yasak!"

* * *

AMERÝKAN gazetesinin yazdýðý olay buydu ama, kaçýrýlýp böbreði alýnan adamýn,

karýsýnýn kim olduðu, Ýstanbul'da hangi otelde kaldýklarý, olayýn tarihi gibi

gereksiz(!) ayrýntýlar yoktu.

* * *

AKLIMIZA hemen 7 yýl öncesi geldi. Almanya'nýn haftalýk dergilerinden "Bild ber

Frau"da da 1990 yýlýnýn 15 Aðustos günü ayný haber çýkmýþtý. Tabii o zaman

kaçýrýlan adam Amerikalý deðil, Almandý. Onlar da karý - koca Türkiye'ye

gelmiþler, adam Kapalýçarþý'da kaçýrýlmýþtý.

* * *

ALMAN dergisinin haberi þöyle sürüyordu:

"Kocasýnýn Kapalýçarþý'da kaybolduðunu anlayan Luise oteline gidip

beklemeye baþlamýþ, ama kocasý Walter gelmemiþ. Bunun üzerine Luise

polise giderek kocasýnýn kaybolduðunu anlatmýþ. Polis ise þöyle demiþ:

- Böyle þeyler çok sýk olur. Kocanýz birkaç gün sonra ortaya çýkar. Þimdi siz
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birkaç gün kocanýz ile son kez birlikte olduðunuz yerlerde dolaþýn.

Luise, polisin önerisi ile 6 gün 6 gece Kapalýçarþý'da kocasýný aramýþ. Luise,

sonunda kocasýný son olarak birlikte olduklarý yerin yakýnlarýndaki çöplerin

arasýnda bulmuþ. Yaralý ve bitkin olan Walter bir hastaneye götürülmüþ.

Walter'in belinde 10 santimlik yeni ameliyat izini gören doktorlar, çektikleri

röntgen filmiyle korkunç olayý tesbit etmiþler. Walter'in sol böbreði

çalýnmýþ."

* * *

DERGÝNÝN bu haberini araþtýran gazeteci Kutup Dalgakýran, anlatýlanlarýn

hepsinin yalan ve asýlsýz olduðunu saptar ve "Güneþ" gazetesinin 31 Aðustos

1990 tarihli sayýsýnda yazar.

O tarihte Almanya'nýn Ýstanbul Baþkonsolosu olan Dr. Gerhard Mülle Chorus ile

basýn ataþesi Dr. Gabriela Linda Guelil'in böyle bir olaydan haberleri yoktur, ne

kocasý kaybolan kadýn, ne böbreði çalýnan adam onlara baþvurmamýþtýr. Ýstanbul

polisine de baþvuru yoktur, haberi yayýnlayan derginin sorumlularý da "Ýsimler

gizli açýklayamayýz" derler.

* * *

1990'da Alman'ýn palavrasýný, 1997'de Amerikalý tekrarlar, yalnýz bir farkla,

Hürriyet'in haberine göre, olayý yazan Amerikalý gazeteci Schwarz, yazdýklarýnýn

gerçek deðil, mizah olduðunu, okurlarýnýn da bunu bildiðini söyler...

Yani tam baþlýða göre bir cevaptýr:

"Eþek þakasý!"

Bari bundan sonra böyle bir þaka yapacak olan yabancý meslektaþlarýmýz oldu

olacak böbrekten vazgeçsinler, baþka bir organý çaldýrsýnlar...

Böbrek kabak tadý verdi!
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ÇALINAN BÖBREK 
(GÜNÜMÜZÜN SÖYLENCELERÝNDEN BÝR ÖRNEK)

Prof. Dr. Vural ÜLKÜ 

Büyük bir gazetemizin 25 Ocak 1996 tarihli nüshasýnda, gazetenin New York

muhabiri imzasýyla çok ilgi çekici bir haber yer almýþtý. Ýlk sayfada "Çapkýnlýk

Uðruna Böbreðinden Oldu" baþlýðý ile yer bulan habere göre, Kanada'da

yaþayan bir Türk genci, bir gecelik çapkýnlýk uðruna, çift böbrekle geldiði New

York'tan tek böbrekle ayrýlmýþtý. Yazý þöyle devam ediyordu: "Ýki arkadaþýyla

birlikte gezmek için Montreal'den New York'a gelen T.K adlý Türk genci,

Manhattan'da bir barda içki içerken tanýþtýðý zenci bir kadýnla iliþkisini ilerletti.

Arkadaþlarýna daha sonra otele geleceðini söyleyerek bardan ayrýlan genç,

sabahýn erken saatlerinde otele telefon ederek, yerinden kýmýldayamayacak

kadar halsiz olduðunu söyleyip bulunduðu yeri tarif etti ve yardým istedi.

Arkadaþlarý, T.K.'yý Manhattan'da bir telefon kulübesinin altýnda buldular. Hemen

hastaneye götürülen gencin belinde bir karýþ boyunda dikiþ olduðu görüldü.

Röntgeni çekilen gencin sað böbreðinin alýndýðý belirlendi. Polis, baþýna

gelenleri hatýrlamayan Türk gencinin bir çetenin eline düþtüðünü söyledi." 

Merakla çevirdiðimiz 15. sayfada, haberin devamýnda þöyle deniyordu: "T.K.'nýn

baþvurduðu doktor, birlikte çýktýðý kadýnýn, içkisine ilaç koyarak kendisini

uyuttuðunu, daha sonra bir klinikte böbreðinin çýkarýldýðýný söyledi. Amerika'da

on binlerce hastanýn böbrek nakli için sýra beklediðini, zenginlerin bir böbrek için

100 bin dolar vermeye hazýr olduklarýný ifade eden doktor, Türk gencin böbrek

ticareti yapan bir çetenin oyununa düþmüþ olabileceðini söyledi. Doktor, bu

önemli ameliyat sýrasýnda T.K.'nýn hayatýný kaybetmemesini de büyük þans olarak

niteledi. Ailesinin olayý duymamasý için polise þikayetçi olmayan T.K., hastanede

birkaç gün bakýmý yapýldýktan sonra Kanada'ya döndü."

26 Ocak 1996 tarihli bir baþka büyük gazetede yukarýdaki haberin

gerçekliðinden þüphelenen yazar Melih Aþýk'ýn bir notu ve bir nefroloji uzmaný ile

görüþmesi yayýmlandý. Böbrek hastalýklarý uzmaný Dr. Mahmut Tolon, Aþýk'ýn

www.tekinakpolat.net



- 113 -

haberden þüphelenmekte haklý olduðunu söylüyor ve "böbrek çýkarma" gibi

ameliyatýn, asla öyle haberde anlatýldýðý þekilde ve "diþ çekilir" gibi

yapýlamayacaðýný, yazý konusunun bir þakadan veya Amerikan esprisinden ibaret

olabileceðini belirtiyordu.

Dikkatli gazete okuyucularý için ise, "böbrek çalýnmasý" konulu bu haber, aslýnda

hiç de yeni bir þey deðildi. Örnek olarak, 25 Þubat 1995 tarihli yine büyük bir

gazetede yer alan  "Organ Avcýlarý" baþlýklý dört sütunlu ve resimli (!) habere

göre, "Hindistan'da dünyanýn en garip ve dehþet verici hýrsýzlýk olaylarý

yaþanýyor"du! Yazýda þu bilgi veriliyordu: "Toplu halde karakollara baþvuran

insanlar, vücutlarýndaki býçak izlerini gösterip, organlarýný çalanlarýn hak ettikleri

cezayý bulmasýný istiyorlar"dý. Gazetenin Dýþ Haberler Servisi'nce hazýrlandýðý ileri

sürülen haberde, Hindistan da "neredeyse her gün yüzlerce kiþinin organlarýnýn

çalýnmasý nedeniyle karakollara baþvurduðu", bunlarýn arasýnda en zavallýlarýnýn

ise, "organlarýný kendi rýzalarýyla satanlar" olduðu belirtiliyor, hele bazýlarýnýn "bir

bisiklet için karaciðerlerini sattýklarý" (!) anlatýlýyordu. (Okuyucular da böylece,

karaciðeri olmadan yaþayan yeni bir insan türünün varlýðýndan haberdar

oluyordu!)

Fakat iþin en ilgi çekici tarafý, "çalýnan böbrek" haberinin, hemen hemen her

ülkede çok yaygýn ve uzunca bir zamandýr bilimsel araþtýrmalara konu olan,

sayýlarý birkaç yüz olarak belirlenen "günümüz söylenceleri"nden tipik bir örnek

olmasý! Hemen söyleyelim: Göttingen Üniversitesi Halk Bilimi Bölümü

profesörlerinden Rolf Wilhelm Brednich'ýn "Sagenhafte Geschichten von heute"

(Günümüzün Ýnanýlmaz Hikayeleri) baþlýðýyla yayýmladýðý dizinin 2. cildinde 57

numara ile yer alýyor; ancak ufak bir farkla: Olay Ýstanbul'da geçiyor, "kurban" ise,

Bremenli bir yaþlý adam.

Önce söylenceyi okuyalým:

"Bremenli bir çift, birkaç günlük bir tatil için Ýstanbul'a geliyor. Karý-koca sýk sýk

Kapalý çarþýda dolaþýyor, ancak adam oldukça yaþlý ve rahatsýz olduðundan,

genellikle kadýn önden yürüyor. Bir keresinde kadýn, arkasýnda dönüp bakýyor,

fakat kocasýný göremiyor. Geri dönüp aranýyor, uðradýklarý dükkanlara girip eþini

görüp görmediklerini soruyor, fakat adamý bulamýyor. Kendisine yardým edenlerin
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yol göstermesi ile en yakýn karakola gidiyor, kocasýnýn kaybolduðunu anlatýyor.

Sonunda kadýný Alman Konsolosluðuna gönderiyorlar. Konsolosluðun da

ilgilenmesiyle adam aranýyor, fakat polis hiçbir sonuç elde edemiyor; adeta yer

yarýlmýþ, adam içine girmiþtir. Kadýncaðýz periþan durumda otele dönüyor ve

araþtýrmalar aralýksýz sürdürülüyor.

Birkaç gün sonra bir telefon geliyor, kadýndan hastaneye gelmesi rica ediliyor.

Telefon edenlerin verdiði bilgiye göre, bir yol kenarýnda baygýn durumda birini

bulmuþlar ve hastaneye getirmiþler; bir Alman hanýmýn eþinin kaybolduðu bütün

hastanelere bildirildiðinden, aranan adamýn bulunan o kiþi olabileceðini

düþünmüþler ve kendisini çaðýrmýþlar. Gerçekten de kadýn, bitkin durumda yatan

adamýn kocasý olduðunu hemen anlýyor. Ancak adam kendinde deðildir. Derhal

uçakla Bremen'e götürülüyor ve bir hastanede iyice muayene ediliyor. Muayene

sýrasýnda Alman doktor, kadýna kocasýnýn yakýn bir tarihte ameliyat olup

olmadýðýný soruyor. Kadýn hayretle, böyle bir þey olmadýðýný belirtiyor. Ancak

hastanýn sað böðüründe oldukça iyi dikilmiþ fakat henüz tam iyileþmemiþ bir yara

izi vardýr. Bunun üzerine röntgen çekiliyor ve hastanýn bir böbreðinin çalýnmýþ

olduðu görülüyor." (Brednich 1992, 77 vd.)

Prof . Brednich kitabýnda olayý 1990 yazýnda bir doðum günü partisinde Bremenli

bir karý- kocanýn büyük bir heyecanla anlattýðýný, olayýn "kahramaný"ný

gördüklerini iddia ettiklerini, ancak biraz sýkýþtýrýnca "pek iyi tanýmadýklarýný"

söylediklerini yazýyor. Ayný toplantýda bir baþkasý anlatýlan olayý bir gazetede kýsa

bir hikaye biçiminde okuduðunu hatýrlamýþ. Bir üçüncü konuk ise, çalýnan

böbrek olayýný daha önce birkaç defa dinlediðini, ancak olayýn Amerika Birleþik

Devletlerinde geçtiðini duyduðunu söylemiþ.

Gerçekte,1990 yýlýnýn yaz aylarýnda "çalýnan böbrek" hikayesi, bilinmeyen

nedenlerden dolayý olaðanüstü ölçüde yaygýnmýþ.

Brednich, tek bir hafta içinde olayýn Enstitülerine beþ kere mektupla bildirildiðini,

arþivlerinde 204'ten fazla varyantýnýn kaydedildiðini belirtiyor. Olayýn "geçtiði"

iddia edilen yerler arasýnda Romanya ve Bulgaristan'dan Güney Amerika

ülkelerine kadar pek çok ülke ve þehir var (fakat tek bir belge yok!). "Ýstemeden
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organ baðýþý yapan" kiþi, genellikle tenha bir yol kenarýnda baygýn durumda

bulunur ve operasyon genellikle "pek ehil olmayan kimselerce yapýlmýþ" olduðu

için, güç iyileþen bir yarasý vardýr. Ancak "uygar" bir ortama nakledilen hasta, kýsa

sürede kendisine gelir, ne yazýk ki bu arada böbreði gitmiþ olur.

Brednich'e göre, "çalýnan böbrek" söylencesinin kaynaðýnýn, "Ýkinci Alman

Televizyon Kanalý (ZDF) "nda 1979'da yayýmlanan ve konusu organ çalýp satan bir

çetenin polis tarafýndan yakalanýþý olan bir polisiye film olduðu düþünülebilir.

Bazý Alman turistler ise, çalýnan böbrek hikayesinin doðruluðundan o derece

eminlermiþ ve böbreklerinin çalýnacaðýndan öylesine korkuyorlarmýþ ki,

yanlarýnda organlarýný gönüllü olarak baðýþladýklarýný gösteren bir belge

taþýyorlarmýþ ve böylece organ hýrsýzlarýnýn kendilerini daha uzman operatörlere

ameliyat ettirdiklerini umuyorlarmýþ.

Milliyet 5 Aralýk 2006
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"Çalýnan böbrek", Göttingen Üniversitesi Halk Bilimi Enstitüsünde bir araþtýrma

grubunca derlenen ve 1990'dan bu yana ciltler halinde yayýmlanan "günümüz

söylencesi"nden sadece bir tanesi. Bu "inanýlmaz hikayeler", Göttingen,

Freiburg, Münih Üniversitelerinde olduðu gibi, ABD, Fransa, Ýsveç ve Ýngiltere

baþta olmak üzere birçok ülkedeki üniversitelerde ve halk bilimi/halk edebiyatý

araþtýrma kuruluþlarýnda derleniyor, sýnýflandýrýlýyor, fiþleniyor, numaralanýyor ve

yorumlanýyor.

Söylenceler hemen hemen her kýtada, her ülkede halk arasýnda yaygýn. Yayýlma

hýzý ise, inanýlmayacak ölçüde. Amerikalý araþtýrmacý Jan Harold Brunvand,

ABD'nin batý kýyýlarýnda sýrf deneme amacý ile yerel bir radyodan anlatýlan bir

söylencenin üç gün içinde doðu kýyýsýna ulaþtýðýný belirlemiþ. En çok anlatýldýklarý

çevreler, öðrenci yurtlarý, toplu dinlenme ve eðlenme yerleri ve evlerdeki

toplantýlar.

Yazarýn notu: O dönemde internet ve elektronik posta olmadýðýný

hatýrlatýrým (T.A.)

Söylenceler içinde "çalýnan büyük anne ceseti" hikayesi, yaygýnlýk bakýmýndan

birinci sýrayý alýyor. Bütün söylencelerde olduðu gibi, bunu anlatanlar da

kesinlikle yalancý deðil, en inanýlmaz, en saçma þeylere insanlarýn en kolay

biçimde inandýðý yönündeki sosyal psikoloji kuralýna uygun biçimde

anlattýklarýný, doðruluðundan kesinlikle emin olarak anlatýyorlar.

Söylencenin Prof. Brednich'in yayýmladýðý dizinin 1.cildinde 29 numaralý varyantý

þöyle:

Hannoverli bir aile, bir güney ülkesinde, büyük anne ile birlikte tatil yapýyor.

Büyük kentlerden uzak "ýssýz bir yerde", büyükanne aniden ölüyor. Cenazenin

nakil masraflarýnýn çok yüksek olacaðýndan korkan adamla kadýn, cesedi bir

halýya sarýyor; arabanýn üstüne, bagaja koyup Hannover'e dönüyor. Ancak eve

dönmeden önce þehirde bir yere uðrayýp alýþ veriþ yapmak istiyor ve arabayý

Pazar yerinde park ediyor. Geri döndüklerinde birde bakýyorlar ki, arabanýn

üstündeki halý, içindeki cesetle birlikte çalýnmýþ, yok olmuþtur. 
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Türkiye'de 1977'de ilk defa duyduðumdan bu yana bu hikayeyi kaç defa

dinlediðimi bilmiyorum. Tümü çok saygýn, tümü anlattýðýnýn gerçekten yaþanmýþ

bir olay olduðundan kesinlikle emin kiþiler olan "anlatanlar"ýn, "bir akrabalarýnýn",

"çok yakýn bir arkadaþlarýnýn" baþýndan geçtiði inancýyla anlattýklarý "çalýnan

ceset hikayesi", en azýndan o tarihten bu yana büyük gazetelerimizde defalarca

"özel haber" (!) olarak yer aldý. ("Kandýrýcý" yan motifler: Minibüsle dönen iþçi

ailesi, büyük dolaba konan ceset, Türk Konsolosluðuna gidiþ, memurlarýn

iþçilere yüz vermemesi vb. 

Bütün "günümüz söylenceleri"nde olduðu gibi, burada gözlenebilen yönler

þunlar: Hikayeyi anlatanlar inanarak anlatýyor, dinleyenler inanarak dinliyor ve

baþkasýna anlatýyor. Adeta bir illüzyon gösterisinde gibiyiz. Ortada bir aldatmaca

var, ama gerçek çok sonra ortaya çýkýyor (genellikle çok sayýda kiþi ayný þeyi

anlatýnca veya bunun gibi yazýlar okununca). Bu söylenceleri dinlerken, týpký

elleri sürekli hareketli illüzyoncunun yöneltmek istediði yöne bakar, ama gerçek

el çabukluðunu gizlediði yeri gözden kaçýran seyirci durumunda dinleyenler.

Ýnandýrýcý yan motiflere, doðrulara ve gerçeklere bakýlýyor, asýl hikayenin

tümünün bir söylence olduðunun farkýna varýlmýyor.

"Çalýnan ceset" hikayesinin pek çok varyantý var. Ortak noktalarý ise þunlar:

Yazý "Çalýnan ceset" hikayesinin ayrýntýlarý ve günümüz söylenceleri

ile devam ediyor. Yazýnýn kalan kýsmýndan bazý bölümler aktarmak

istiyorum.

Ýngilizcede, bu "gezici hikayelere" bu yüzden Foaf-Tales adý veriliyor (Friend Of A

Friend = "Bir arkadaþýn arkadaþý" kelimelerinin ilk harflerinden); çünkü söz

konusu olay, arkadaþýnýn arkadaþýndan baþýndan sözde gerçekten geçmiþtir.

Almancada ise "Sauregurkenzeit-Geschichten" (salatalýk turþusu zamaný

hikayeleri) deyimi vardýr. (Türkçedeki asparagas buna karþýlýk olarak

düþünülebilir). Bununla kastedilen, dikkat çekici olaylarýn olmadýðý dönemlerde,

uluslar arasý büyük basýn ajanslarýnýn (özellikle iþsiz bazý mensuplarýnýn) ürettiði

"inanýlmaz hikayeler"dir.
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Günümüz söylencelerinde þüphe yok ki en önde gelen konu, günümüz

insanlarýnýn korkularýdýr. "Yabancý" olandan korku da çok önemli bir faktördür.

Brednich'in kitabýnda insanlarýn (ki tamamýna yakýný, turistik geziye çýkan

Almanlardýr!) baþlarýndan geçen inanýlmaz olaylar, hep uzak ülkelerde cereyan

eder, tehlikeli hep yabancý ülkelerdir. Alman çiftin geziden eve getirdiði egzotik

bitkilerden zehirli örümcekler, akrepler vb. çýkar, minik köpek de aslýnda bir

faredir vb. Paula Aluqvist'in deðiþiyle, "bir yerli (Alman) çiçek vazosu asla tehlike

kaynaðý veya öldürücü deðildir"; turistler hep Çin, Hint, Uzak Doðu

restoranlarýnda içinde iðrenç þeylerin bulunduðu yemeklerle karþýlarlar.

"Deutsches Eck" adlý bir Alman restoranýnda ise asla böyle bir þey olmaz. Ayrýca;

günümüz söylencesinde olayýn geçtiði yer, memleketten ne kadar uzakta ise,

olay da o kadar korkunç, hatta kanlýdýr: Sarýþýn kuzeyli çocuðun halýcýda kaçýrýlýþý,

güzel kuzeyli kýzýn hareme satýlýþý , "çalýnan böbrek", trafik kazasý yapan

Avrupalýnýn linç ediliþi vb. - Her þey daha Balkan ülkelerinde baþlar; mesaj ise

açýktýr. Evinde kal, bildiðin yemeklerden þaþma! " (Stern, 50/1993)

Yazýmýzý, son zamanlarda çok yaygýn olan hikaye ile bitirelim:

Almanya'nýn bir köyünde bir çiftçi, çiftliðinin avlusunda koþan bir fare görüyor ve

hemen vurup öldürüyor. Fakat hayretle görüyor ki, onun hemen arkasýndan ikinci

fare koþmaktadýr; ancak öndeki öldürülünce birdenbire adeta taþ kesilmiþ gibi

duruyor. Bir biyolog olay yerine çaðrýlýyor. Adam fareleri inceliyor ve ikinci farenin

kör olduðunu, birincinin ona bir kamýþ yardýmýyla yol gösterdiðini açýklýyor.

(Brednich'in söylediðine göre, olay farelerin "sosyal davranýþýna örnek" olarak

fareler ile ilgili iki bilimsel kitaba bile alýnmýþ!)

Kaynak: Türk Dili Dergisi 1997 Ocak (541): 55-64
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DEPREM VE ORGAN MAFYASI

Depremlerimizin popüler konularýndan bir tanesi de organ mafyasýdýr.

Cesetlerden organ çalýnarak organ nakli yapýlamaz. Depremin yarattýðý

kaos içinde insan veya çocuk kaçýrma olaylarý bu kitabýn ilgisi alanýnda

deðildir. Depremle birlikte organ mafyasýnýn gündeme gelmesi de organ

baðýþýný olumsuz etkilemektedir. Bu konuda Gazeteci Melih AÞIK'ýn 2

yazýsýndan sonra konu ile ilgili bazý gazete haberlerinden bahsedeceðim. 

Organ çetesi!

Melih AÞIK, Milliyet 2 Eylül 1999

Deprem bölgesinde 30 kiþilik bir grup, çocuk ve yaþlýlarýn organlarýný

çalmak için fýrsat kolluyormuþ. 

Haber birkaç gün önce Bolu Kriz Masasý tarafýndan yayýldý.

Dün de ayný konuda Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn uyarýsý yer aldý Hürriyet'te...

Ýstihbarat birimleri böyle bir çeteyi biliyor, sayýsýný dahi tam açýklýyor (29

veya 31 deðil de 30) ama aralarýndan birini olsun yakalayamýyor. Kaçýrýlan çocuk

veya yaþlý da yok ortada... Bir garip durum...

Býrakalým onu... Acaba böyle bir organ hýrsýzlýðý mümkün mü?

Avrupa Diyaliz Cemiyeti ve Türk Nefroloji Derneði üyesi böbrek uzmaný Dr.

Mahmut Tolon haber için "çok komik" diyor... Ve ekliyor:

- Çocuðu kaçýracaksýnýz, böbreðini çýkarýp alacaksýnýz. Olacak iþ mi?

Hindistan'da 1000 dolara böbrek satýyorlar. Bu organýn fiyatý bu kadar

ucuzladý. Onu geçelim. Ýnsanýn böbreðini elinizi sokup alacak haliniz yok...

Bu iþ için tam teþekküllü bir hastane lazým. Bir cerrah, bir nefrolog ve

yeterli sayýda uzman eleman lazým. Bu konuda uzman hekimlerin sayýsý

20'yi 30'u geçmez. Hangi hastane hangi cerrah böyle bir cinayete alet olur?

Çocuðun bir böbreðini çýkarýp sokaða saldýnýz. Bunu yapan cerrah veya

hastane sonra yakasýný nasýl kurtarýr? Çocuðun iki böbreðini de alýp

öldürecek misiniz? Böyle bir cinayete hangi hekim veya hastane ortak olur?

Ayrýca bir haraç cenneti olan Türkiye'de hangi çete böyle teknik bir iþle
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uðraþýr?

Haber komik... Onun ötesinde de vahim... Bu sütunda birkaç gün önce bir

Kuveyt gazetesinin manþet haberini yayýmladýk. Böyle muðlak haberlerden

esinlenip:

- Deprem bölgesinde çeteler çocuk çalýyor, diye manþet atmýþlardý.

Böyle içi boþ haberlerin dýþ dünyada aleyhimize fýrsat kollayanlara

malzeme vermekten baþka yararý yok. Lütfen aklýmýzla hareket edelim.

Böbrek masalý

Melih AÞIK, Milliyet 14 Eylül 1999

Haberi Ýngiltere'nin Mail On Sunday gazetesi vermiþ. Sabah gazetesi

oradan alýp "Sýrtlanlar" diyerek aynen manþetine yerleþtirmiþ... Habere göre...

Mafya deprem bölgelerinde ceset yarýp organ çalmýþ. Çýnarcýk mezbahasýnda

istiflenen depremde can vermiþ kiþilerden 4 - 5 tanesinin karnýnýn yarýk olduðu

görülmüþ. Ýnsan böbreði sahibinden alýndýktan 4 gün sonra bile yeni sahibine

takýlabilirmiþ. Bu zaman dilimi de organ mafyasýna çalýþma fýrsatý veriyormuþ.

Mafya organlarý çýkarmýþ, cesetleri mezbahadaki ölüler arasýna býrakmýþ. Bütün

bunlarý Sunday On Mail'in muhabiri Daniel Foggo saptayýp gazetede

haberleþtirmiþ. Sabah da aynen okuruna nakletmiþ.

Böbrek hýrsýzlýðý palavrasýný daha önce Dr. Mahmut Tolon'un uyarýsý

üzerine yazmýþtýk. Bugün de Cerrahpaþa Hastanesi Nefroloji Bölümü Baþkaný ve

Türkiye Nefroloji Derneði Baþkaný Prof. Ekrem Erek'in aðzýndan aktaralým...

Habere ne diyeceðini sorduðumuzda Prof. Erek'in söylediði þu:

- Böbrek hasta ölmeden önce çýkarýlýr. Ya da öldükten en çok iki üç dakika

önce çýkaracaksýnýz. Bu operasyonu ancak konunun uzmaný bir cerrah yapabilir.

Her damarý, her siniri, her kanalý çok özenle ayýrmak gerekir. Ve bu operasyon en

az 4 - 5 saat sürer. Tabii her ortamda da yapýlamaz. Tam teþekküllü bir hastane

ve uzman bir ekip þarttýr. Öyle kasabýn býçaðý sokup koyunun böbreðini

çýkarmasýna benzemez.

- Organ dört gün bekler mi?

- Hayýr... 25 - 30 saat içinde nakli gerekir... Bu arada her böbreði de

alamazsýnýz. Böbreðin sahibinde diabet, karaciðer hastalýðý, virüs, yüksek
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tansiyon gibi hastalýklarýn bulunmamasý gerekir. Böbreðin saðlamlýðýný önceden

kesinleþtirmek gerekir. 

Gazetelerimizde depremi izleyen günlerde "Organ hýrsýzlarýna dikkat"

yollu haberler yayýmlandý. Durduk yerde depremzede aileler telaþlandýrýldý.

Daniel Foggo adlý muhabir herhalde oradan esinlenip böbrek masalýný geliþtirdi.

Biz dahil bütün dünyaya yedirmeye çalýþtý. Aferin...

Sabah 17 Eylül 1999

Sabah 13 Eylül 1999
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Milliyet 14 Eylül 1999
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Yalova Valisi: Soruþturmayý yaptýrdým; organ mafyasý yok 
Anadolu Ajansý 

YALOVA - Yalova Valisi Nihat Özgöl, deprem bölgesinde yaptýrdýðý soruþturmada,

"organ mafyasý" bulunmadýðýný belirlediklerini söyledi. Özgöl böyle iddialarýn

ortaya atýlmasýný ise kansýzlýk olarak deðerlendirdi. 

Vali Özgöl iddianýn bir gazetede yer almasýndan sonra olayla ilgili soruþturma

baþlatýldýðýný, iddialarda adý geçen mezarlýk görevlisinin ifadesinin alýndýðýný, bu

kiþinin herhangi bir gazeteye organ mafyasýyla ilgili beyanatta bulunmadýðýný

tespit ettiklerini kaydetti. 

"BAZI CESETLERÝN ORGANLARI KOPUKTU" Depremde enkaz altýnda kalan

kiþilerden bir çoðunun bazý organlarýnýn kopmuþ olarak çýkarýldýðýna iþaret eden

Vali Özgöl, "Cesetlerde bazý organlarýn kopuk olduðunu görenler, bu þekilde

yorum yapmýþ olabilirler. Ancak organ mafyasý demek, kansýzlýktýr. Gerekli

soruþturmayý yaptýrdým. Olay gerçek dýþýdýr, böyle bir þey mümkün deðildir.

Haber yalandýr" dedi. 

Vali Özgöl, enkaz altýndan çýkartýlan cesetlerin en fazla 3 gün bekletildikten sonra

defnedildiðini belirterek, iddiayý ortaya atan gazeteye, haberin doðru olmadýðýný

bildiren açýklama gönderdiðini sözlerine ekledi.

Kaynak: http://www.superonline.com/nethaber/19990915/articles/toplum_02.html

14/09/1999

Ortadoðu 17 Eylül 1999
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BÖBREK BEKLEYEN HASTALARIN DÜÞÜNCELERÝ

Organ baðýþý yaþatmaktýr.

Organ baðýþý hayat verir.

Binlerce insaný, organ baðýþý kurtarýr.

Organ baðýþý ikinci hayattýr.

Organ baðýþý insaný sevmektir.

Organ baðýþý hastalara mirastýr.

Organ baðýþýný düþünenler yapar.

Organ baðýþý hasta yüzleri güldürür.

Organ baðýþýný biliyor musunuz?

Bugün bana yarýn sana 

Duyarlý ol duyarlý olsunlar.

Böbrek baðýþlayan bilir sorunu

Hayata döndürecek Baba, Anne,  Kardeþ, Bacý ve torunu�

Böbrek baðýþla yeþersin kurumuþ yaprak, 

Akýbet olacak sonunda kara toprak.

Deðerli halkýmýza sesleniyorum..

Bize yardýmcý olun�

Bir bardak suyu da bizde içelim.

Bizlerin yerinde siz de olabilirsiniz unutmayýn�..

Takvim 21 Ekim 2007

www.tekinakpolat.net



- 125 -

Sevgili gençler yarýn bu makinalara siz de girebilirsiniz.

Lütfen baðýþta bulunun.

Bir çiçek de siz yetiþtirin� 

Kardeþlerim elele organ baðýþý kampanyasýna�

Organlarýnýzý baðýþlayýn ki; hayat kurtarýn.

Kaynaðý kaydedilmemiþ
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BEN DE BÖBREK BEKLEYEN
KIRK BÝN KÝÞÝDEN BÝRÝYÝM

Buket AÞÇI, Vatan Gazetesi 18 Aralýk 2006

Yedi ay öncesine kadar ölüm, benim için de bir korku filmi malzemesiydi.

Hiç ölmeyecek gibi yaþýyor, hiç yýpranmayacakmýþým gibi çalýþýyordum.

Sonra bir gün yataktan kalkamadým...

Hep baþkalarýnýn baþýna geldiðini sandýðýmýz hikâyelerden bu. Ama ben bu

hikâyenin hayatýmý iþgal etmesini istemiyorum. Sadece kendim için deðil, diðer

organ bekleyenler için de...

Ýlk gençlik yýllarýnda ölümden umursamaz bir edayla bahsederiz. Gencizdir,

bedenimiz de hayallerimiz gibi dünyayý yerinden oynatacak kadar güçlüdür.

Aklýmýz bir karýþ havadadýr. En sert cümleler bile þampanya köpüðü kadar hafiftir.

Ayný þey benim için de geçerliydi. Edebiyata ilgi duyan arkadaþlarýmla 26'sýnda

intihar eden yazarlar üzerine konuþup dururduk. Hatta üniversite yýllarýnda

yazdýðým bir þiirde "Daha doðarken imzalandý ölümle kontratým ve þimdi geriye

ödenecek senetlerim kaldý" diyecek kadar hayatý ölümle iliþkilendirirdim. Ama bu

kesinlikle bir yüzleþme deðildi. (Bunu þimdi anlýyorum). Gençtim, ölüm benden

uzaktý ve onunla istediðim gibi sohbet edebilir, oynayabilirdim. Ancak yaþým

ilerledikçe kurduðum cümlelerden ölüm kelimesini çýkarmaya baþladým. Çünkü

ölüm denilen þey, üzerine þiir yazýp sonra da beðeni toplayacaðýnýz sýradan bir

tema deðildi. En iyisi ondan hiç bahsetmemekti ya da ucuz Amerikan filmleri ile

onu sýradanlaþtýrmak. 

Yedi ay öncesine kadar ölüm, benim için de bir korku filmi malzemesiydi. Hiç

ölmeyecek gibi yaþýyor, hiç yýpranmayacakmýþým gibi çalýþýyordum. Sonra bir

gün yataktan kalkamadým... Önce her sabahki gibi yataktan kalkmak istememe

yordum bunu. Belki ters yatmýþ, belki uyurken üstümü açmýþtým... Üstelik deþifre

etmem gereken bir röportaj kaseti vardý. Birkaç saat sonra görev bilinci aðýr

basmýþ bilgisayarýn baþýna geçmiþtim. Ancak ne içtiðim çaydan keyif alýyordum
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ne de sigaradan. Bir þeyler ters gidiyordu.

Ýçimdeki ses 'bir þeyler ters gidiyor' diyordu

Sabahattin Ali, "Ýnsan beyni istediðimiz mantýk silsilelerini kurmaya yarayan bir

uþaktýr" der. Ben de içimden bir sesin çýðlýk atmaya çalýþmasýna raðmen bunu

son zamanlardaki yoðun çalýþma tempoma yordum ve birkaç gün dinlenirsem

toparlayacaðýma kanaat getirdim. 

Ancak ne kadar dinlenirsem dinleneyim, deðiþen bir þey yoktu. Üstelik Vatan

Kitap'ý matbaaya göndermeliydim. Belki iþe gidersem, çalýþýrsam iyi olurdum.

Ama bir türlü konsantre olamýyordum, dahasý yediklerimi de çýkarmaya

baþlamýþtým... Sonunda soluðu acilde aldým. Ýçimdeki o ses, sürekli "bir þeyler

ters gidiyor" diyordu. Bu yüzden acil servisteki doktorun "idrar yollarý

enfeksiyonu" teþhisine tepkim "emin misiniz" oldu. Serum tedavisi uyguladý,

antibiyotik verdi ve bir hafta dinlenmemi, sonra da hastanenin üroloðuna

görünmemi söyledi. 

Çetin Altan'ýn "mesleksiziz" tespitine hep katýlmýþýmdýr. Memlekette herkes her

konuda fikir beyan edip durur. Bu yüzden doktorun tavsiyesini içimdeki sese

raðmen sorgulamadým, ne dediyse yaptým ve içim rahat eve döndüm. Zaten bir

hafta sonra göründüðüm ürolog da acil servis doktorunu onaylýyordu. Bu yüzden

ailemin "Baþka doktora da gidelim" teklifini her defasýnda reddettim. Bu arada

arkadaþlarýmla telefonlaþýyor, "Basit bir enfeksiyon yaþadýðýmý, yarýn, olmadý en

geç bir sonraki gün iþe geleceðimi" söylüyordum. Ama o gün bir türlü

gelmiyordu. Ýtiraf etmem gerekir ki, ablam nefroloða gitmem için ýsrar etmeseydi

bu, uzun bir süre daha böyle sürebilirdi. O, yoðun bakým sonrasý kýsa süreli

böbrek yetmezliði yaþayan babamdan ötürü bu konuda tecrübeliydi ve ben ona

babamý hatýrlatmýþtým. 

'Sana donör olacak bir yakýnýn var mý?'

Böylece Prof. Rezzan Ataman'ýn kapýsýný çaldým, çýkýþta lahmacun yemeyi

planlayarak. Ama doktorun odasýna girdiðim an, içimdeki ses avazý çýkana kadar

baðýrmaya baþladý. Bir þeyler ters gidiyordu çünkü her zaman neþeli olan Rezzan

Haným endiþeliydi. "Ben de çok þaþýrdým, böyle bir þeyi hiç beklemiyordum"
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diyordu... Biraz sonra öðrenecektim ki kreatin 9, üre 110 deðerindeydi. Ve bu

böbrek yetmezliðini iþaret ediyordu.

Hep yeni bir hayat özlemi kurardým. Güneþin doðuþuyla uyandýðým, sahilde

yürüdükten sonra bir kahvaltý yapýp günün gazetelerini okuduðum planlý, saðlýklý

ve sakin bir hayat... Kendimi disipline edecek, daha çok yazacak ve daha çok

okuyacaktým. Ve ne yapýp edip Latin Amerika'yý gezecektim. Ýþte bu yüzden

doktorum "sana donör olabilecek biri var mý?" diye sorduðunda gözlerimin

önünden film þeridi gibi geçip giden hayatým deðil hayallerim oldu... 

Birkaç saniyelik bir andý bu. Ama hayat ve ölüm arasýnda olduðu söylenen o

incecik çizginin varlýðýný iliklerime kadar hissetmem için yetti de arttý bile. Rezzan

Haným'ýn "Seni diyaliz programýna almamýz gerek" diyen sesi hem çok uzaktan,

baþka bir diyardan geliyordu hem de tam içimden... Artýk 32 yýl boyunca

edindiðim, kimi zaman bana yol gösteren, kimi zaman yoldan çýkaran her türlü

savunma mekanizmam ayaklanmýþtý. Bir insanýn kendi içinde bu kadar kalabalýk

olabileceðini dahasý hepsinin ayný anda konuþabileceðini söyleseler asla

inanmazdým. Bir yandan "sakin ol, hastaneye yatar, toparlarsýn, çok yorulmuþtun"

diyor, bir yandan da "kýzlarý da lahmacun yemeye çaðýr" diyerek gerçekten

kaçýyordum. Tabii tüm bunlarý düþünürken ayný zamanda da "bunu anneme nasýl

söyleyeceðim" sorusuna da yanýt arýyordum. 

Üstelik yine kitap ekinin basýlacaðý haftadaydý, bu sefer tüm bunlarý nasýl

halledecektim? Ayrýca eþofman falan almak gerekecekti. Ama hayýr tüm bunlara

ayýracak vaktim yoktu, bütün kýþ boyunca yazýn hayalini kurmuþtum. Bozcaada'ya

gidecektim... Ama en altta bir baþka ses daha vardý ki tüm bu sesler onu

bastýrmaya çalýþsa da hiç kesintiye uðramýyordu; "artýk bir diyaliz hastasýsýn." 

Bunun ne demek olduðunu o an bilmiyordum ama artýk hayatýmda bir þeylerin

deðiþeceðini anlamýþtým. Bu yüzden ilk sözlerim; "Ama ben yalnýz yaþýyorum,

nasýl diyalize girerim" oldu. Dedim ya, bu öyle bir andý ki birkaç saniye önce

hayallerime aðlarken birkaç saniye sonra hayatýmý ne kadar çok sevdiðimi fark

etmiþtim. Evimi, kitaplarýmý, sabahlarý yataktan bir türlü çýkmak istemememi,

penceremden kulaklarýmý þenlendiren bülbülleri, Boðaz'ý, sahildeki þirin kafeyi...
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Ve mesleðimi... Her gün yaþadýðým stresin aslýnda mesleki tutkumun bir ifadesi

olduðunu. Böylece beynim, Sabahattin Ali'nin dediði gibi mantýk silsileleri

üretmeye baþladý. Diyordum ki, "Ben gazeteciyim, üstelik çok gencim, bana en

azýndan bir yýl kazandýramaz mýsýnýz? Bu süre içinde ben de hayatýmý düzene

koyarým." Þu an bunlarý yazarken, bu sözleri söyleyen halimi þefkatle hatýrlýyorum.

Çünkü tüm bunlar çaresiz bir insanýn saçmalamalarýndan baþka bir þey deðildi.

Kiminle, nasýl, neye dayanarak yapýlan bir pazarlýktý bu! Üstelik doktorumu da bu

pazarlýðýn bilirkiþisi gibi görmüþüm. Hani onu ikna edersem mahkemenin

vereceði cezadan kurtulabilirmiþim gibi. 

Tüm bunlarýn ne kadar komik ve saçma olduðunun o zaman farkýnda deðildim.

Ýnsan kendine, hayatýna öyle birden bire pencereden bakar gibi bakamýyor.

Yaþadýklarýný anlayabilmesi, uyum saðlayabilmesi için zamana ihtiyaç duyuyor. 

2 ders yüzünden sýnýfta kalmýþtým

Ýþte doktorumun ne denli özel biri olduðu da o zaman ortaya çýktý. Bana o zamaný

verdi. "Üre ve kreatine raðmen kan deðerlerin çok iyi. Bu yüzden bir ümidim var.

Seni hastaneye yatýrýp gözleyelim, geliþmelere göre karar veririz" dediðinde

sadece "teþekkür ederim" diyebiliyordum; "Teþekkür ederim." 

Kendime söz vermiþtim, kötü de olsa verilen tüm yemekleri yiyecek, moralimi ve

umudumu yüksek tutacak, ilaçlarýmý düzenli alacak ve bu hastalýðý yenecektim.

Ne de olsa mücadeleci kiþiliði ile tanýnan biriydim. Ancak ikinci günün

sabahýnda tahlillere baktýðýmda daha fazla çýrpýnmanýn bir anlamý olmadýðýný

anlamýþtým. Kreatin sadece 0.2 düþmüþtü. Tahlil sonuçlarým sadece iki dersi

zayýf, gerisi pekiyi olan öðrenci karnesi gibiydi. Ýki ders yüzünden sýnýfta

kalmýþtým! Yoðun bakýmdaki diðer hastalarla aramda tuhaf bir çeliþki de vardý.

Çoðu kendi kendine su bile içecek halde deðildi. Ben ise aðlamaktan þiþmiþ

gözlerimi saklamak için taktýðým güneþ gözlüklerimle ortalýkta bir rock star gibi

dolaþýp, Vatan Kitap'ýn yeni sayýsýnýn toplantýsýný yapýyordum. Ama acý gerçek

þuydu, onlarýn iyileþip hastaneden elini kolunu sallayarak çýkma ihtimalleri varken

ben kalan ömrümü bir makineye baðlý olarak yaþayacaktým.
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Böbrek yetmezliði nedir?

Böbreklerimizin en önemli görevi vücudumuzdaki zararlý ve atýk maddeleri (üre,

kreatinin, ürik asit gibi) süzerek, vücuttan idrar yoluyla atmak. Ancak böbreklerin

görevlerini çeþitli nedenlerle ve geriye dönüþümsüz olarak kaybettiðinde böbrek

yetmezliði ortaya çýkýyor. Bu hastalýk erken dönemde fark edilirse ilaç ve diyet

tedavisi ile önlenebilir veya geciktirilebilir. Ancak böbreklerimiz tamamen veya

büyük ölçüde çalýþamaz hale geldiðinde sadece ilaçla ve diyetle tedavi mümkün

olmuyor. Bu durumda baþka tedavi seçenekleri gerekiyor. Bunlar ise periton

diyalizi, hemodiyaliz ve böbrek nakli...

Niye yazdým?

Hikayeyi bulup çýkarmaktýr, gazetecinin görevi. Bu, bazen bir yazarýn en sevilen

romanýný yazarken içine girdiði ruh halidir, bazen de bir depremzedenin

yaþadýklarýyla ülkenin içinde bulunduðu koþullarýn resmedilmesi. Ben de yýllardýr,

yapmýþ olduðum haberlerle size hayatýn içinden hikayeler sunmaya çalýþtým.

Bunu yaparken kendimi hep karþýmdakinin yerine koydum. 

Ancak bu kez hikâyenin hem kahramaný hem de yazarý benim. Ve itiraf etmeliyim

ki insanýn kendine dýþarýdan bakmasý, bir baþkasýnýn yerine koymasýndan çok

daha zor. 

Hep baþkalarýnýn baþýna geldiðini sandýðýmýz hikâyelerden bu. Ama ben bu

hikâyenin, yaþam adý verilen o büyük romanýn sadece küçük bir bölümü olarak

kalmasýný, hayatýmý iþgal etmemesini istiyorum. Sadece kendim için deðil, diðer

organ bekleyenler için de... Ýþte bu yüzden bu yazý dizisini kaleme alýyorum. Belki

yaþadýklarýmý anlatýrsam organ baðýþýna bir katkýda bulunabilir, kalp, karaciðer

yetmezliðinden ötürü ölenler ya da böbrek yetmezliðinden ötürü diyaliz tedavisi

gören 40 bin kiþi için bir þeyler yapabilirim.

Kaynak: http://www.vatanim.com.tr/root.vatan?exec=haberdetay&tarih=18.12.2006&Newsid=98426&Categoryid=1 

Not: Yazý dizisinin devamýna Vatan gazetesi arþivinden ulaþýlabilir.
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Vatan 3 Mart 2007
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YAKINLARINA BÖBREK BAÐIÞLAMAK
ÝSTEYENLER ÝÇÝN BÝLGÝLER

Bir yakýnýnýzda böbrek yetmezliði varsa böbrek bulmasýnýn zorluklarýný

sanýrým anladýnýz. Bu bölüm sizleri bilgilendirmek için kitaba

konmuþtur. Siz de yakýnlarýnýza yeni bir yaþam hediye edebilirsiniz.

Yakýnýmýn neden böbrek nakline ihtiyacý var?

Yakýnýnýzýn böbrekleri yeterince çalýþmýyor. Bu nedenle ek tedavilere

gereksinim vardýr. Bu ek tedaviler olmadan yakýnýnýzýn hayatýný

sürdürmesi mümkün deðildir. Bu ek tedaviler:

1.Diyaliz 

2.Böbrek nakli: Böbrekleri yeterli çalýþmayan hastalarda en iyi tedavi

yöntemidir. 20. yüzyýlýn en önemli týbbi buluþlarýndan birisidir. Bu

hastalara uzun zamandýr kaybettikleri saðlýklý yaþama imkanýný

yeniden saðlar.

Ýki böbreði de mi hasta?

Evet, zaten tek böbreði saðlam olsa yakýnýnýz bu tür ek tedavilere

gereksinim duymazdý.

Böbrek nakli nedir?

Bir vericiden alýnan böbreðin, hastanýn vücuduna bir ameliyatla

yerleþtirilmesi iþlemine böbrek nakli denilir.

Kimlerden böbrek alýnabilir?

Böbrek iki çeþit vericiden alýnabilir. Birinci seçenek ölülerden böbrek

alýnmasýdýr. Ýkinci seçenek ise canlý vericilerden böbrek alýnmasýdýr.

www.tekinakpolat.net



- 133 -

Böbreðimi baðýþlarsam yakýnýma faydasý nedir?

Yakýnýnýz hem daha uzun yaþar, hem de yaþam kalitesi yükselir. Evinde,

iþinde karþýlaþacaðý sosyal/ekonomik problemlerle daha kolay baþ

edebilir. Böbrek yetmezliði olan hastalardaki en baþarýlý tedavi

seçeneðine sahip olmuþ olur.

Her isteyen böbrek verebilir mi?

Bunun için sizin ve yakýnýnýzýn kan gruplarýna bakýlmasý gerekir. Son

yýllarda kan grubu engel olmamakla birlikte farklý kan grubundan

böbrek nakli zahmetli ve pahalý bir tedavi yöntemidir. Eðer kan grubu

sorunu aþýlýrsa bazý testler yapýlarak sizin böbrek vermeye uygun bir kiþi

olup olmadýðýnýz araþtýrýlýr. Bu detaylý ve geniþ bir araþtýrmadýr. Bu

araþtýrma esnasýnda saðlýk durumunuz hakkýnda geniþ bir bilgi edinme

fýrsatýnýz da olacaktýr. Saðlýðýnýzý tehlikeye atacak en küçük bir olasýlýk

da sizin böbreðinizin kullanýlmayacaðýndan emin olabilirsiniz.

Böbrek vericisi olabilmem için koþullar nelerdir?

Ýlk ve vazgeçilmez koþul böbrek vermenizin sizin saðlýðýnýzý tehlikeye

atmamasýdýr. Daha sonra yakýnýnýz ve sizin aranýzda uygunluk aranýr.

Böbrek baðýþlarsam bana zararý olur mu?

20 yýldan uzun süreli çalýþmalarda böbreklerini baðýþlamýþ kiþilerde

böbreklerini baðýþladýklarý için önemli bir saðlýk sorunu çýkmamýþtýr.

Canlý böbrek vericileri normal bir yaþam yaþarlar ve ileride bu iþlemden

dolayý böbrek hastasý olma riskleri artmaz. Yaþamlarý ve aktivitelerinde

bir deðiþiklik olmaz.
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Tek böbrekli kalmam sorun yaratýr mý?

Toplumda her 1000 kiþiden biri tek böbreklidir. Bu kiþiler tek böbrekle

yaþamlarýný normal bir þekilde sürdürürler. Diðer böbreði herhangi bir

sebeple alýnan ve tek böbrekli kalan kiþilerde diðer böbrek büyüyerek

alýnan böbreðin iþlevini de üstlenir. Tek böbrekli insanlar hiçbir sorun

yaþamadan hayatlarýný sürdürebilirler. Hiçbir hekim bir hastasýný

iyileþtirmek isterken bir baþka hastasýnýn saðlýðýný bozmak istemez.

Nasýl böbrek verilir?

Baðýþlamak istediðiniz böbreðiniz bir ameliyatla alýnmaktadýr.

Ameliyatýn riskleri var mýdýr?

Her ameliyatýn belli bir riski vardýr ama böbrek verme ameliyatý oldukça

güvenli bir ameliyattýr. Bu ameliyattan dünyada yýllardýr binlercesi

yapýlmýþtýr ve gene her yýl binlercesi yapýlmaktadýr.

Ameliyattan sonra ne olacak ve kaç gün hastanede kalmam

gerekiyor?

Ameliyat akþamý yatakta oturabilir hatta kendinizi iyi hissederseniz

gezebilirsiniz. Akþam yemek yemenize ve su içmenize genellikle izin

verilmez. Ameliyatýn ertesi sabahý yemek yemeðe ve su içmeye

baþlayabilirsiniz. Hastalar genellikle ameliyattan birkaç gün sonra

evlerine gidebilirler. 

Ameliyattan sonra iþimin baþýna ne zaman dönebilirim?

Genellikle ameliyattan 3 hafta sonra hastalar iþlerine dönebilmektedir. 
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Ameliyattan sonra aðýr iþ yapabilir miyim?

Ameliyattan sonra genellikle 6-8 hafta aðýr iþten veya aðýr spor ve

egzersizlerden kaçýnmak gerekmektedir. 

Ameliyat bana mali yükümlülük getirir mi?

Yasalarda bir deðiþiklik olmadýðý takdirde ameliyatýn size hiçbir mali

yükümlülüðü olmayacaktýr. 

Hürriyet 19 Aralýk 2001
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YORUMSUZ

Milliyet 10 Kasým 1991
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Milliyet 10 Kasým 1991

Sabah 5 Kasým 1994
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Milliyet 8 Mayýs 1992
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Milliyet 9 Mayýs 1992, Milliyet, tarihi kaydedilmemiþ
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Kaynaðý kaydedilmemiþ
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Milliyet 10 Haziran 1990
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Milliyet 2 Kasým 1991
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Kaynaðý kaydedilmemiþ
Hürriyet Haber Ajansý
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ORGAN BAÐIÞI NEDEN AZ

Ülkemizde organ baðýþý ne yazýk ki istenilen düzeyde deðil ve her yýl

binlerce insanýmýzý organ bulamadýðý için kaybediyoruz. Organ baðýþýný

nasýl arttýrabiliriz? Organ baðýþýný arttýrmak için öncelikle organ

baðýþýndaki azlýðýn nedenlerini anlamalýyýz. Bu nedenler ne olabilir:

1.Beyin ölümü kavramýnýn anlaþýlamamasý

2.Verici görünüþünün ve vücut bütünlüðünün bozulacaðý endiþesi 

3.Ýslam dininin organ baðýþýna yaklaþýmýnýn bilinmemesi

4.Hastalarýna organlarýný almak için iyi bakýlmadýðý düþüncesi

5.Organlarýn kimlere takýlacaðý konusunda tereddütler 

6.Sosyal problemler: 

7.Hastane ve/veya hastane personeline tepkiler

8.Cenazeyi almakta gecikme olmasýndan endiþelenme

9.Organ mafyasý

Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Eðitim, Araþtýrma ve Uygulama

merkezine tarafýndan yapýlmýþ olan bir araþtýrma bu konuda bize

yardýmcý olabilir. 1 Ocak 1999 ile 1 Temmuz 2001 tarihleri arasýnda

bildirilen 73 beyin ölümü incelenmiþ ve 

% 27,5 týbbi nedenler 

% 5,5 verici bakýmýndaki problemler 

% 39,5 aile reddi nedeni ile verici olamamýþtýr. 

Aile reddinin nedenleri incelendiðinde ise

%  41'inin toplumsal çevrenin tepkisinden çekindiði 

%  27,5'unun vücut bütünlüðünün bozulmasýný istemediði

%  10,5'unun hastaneye tedaviler sýrasýnda tepki duyduðu

%  10,5'unun þu anda böyle bir karar veremeyeceðini 

%   7'sinin uygunsuz kiþiye takýlacaðýný düþündüðü
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%  3,5'unun þartlý baðýþ yapmak istediði tespit edilmiþtir.

% 27,5'u ise organ vericisi olmuþtur (Görüþülen ailelerin % 40'ý).

Akdeniz Üniversitesinin çalýþmasýnda bildirilen % 40 oraný büyük bir

baþarýdýr. Organ baðýþý ile benzer özellikler taþýyan diðer bir durum da

kan baðýþýdýr. Organ baðýþýnda aile reddi nedenlerinin hiçbiri kan baðýþý

için geçerli deðildir ama ülkemizde kan baðýþý da ne yazýk ki istenilen

düzeyde deðildir. Bu durum toplumsal alýþkanlýklarýmýzla açýklanabilir.

Organ baðýþý ve kan baðýþý ile ilgili sorunlarýn önemli bir kýsmý eðitimle

aþýlabilir, aþýlmalýdýr. Kime, ne zaman kan veya organ gerekeceði

önceden bilinemez. Bu sorunlar ancak toplumsal dayanýþma ile

çözülebilir.

Akþam 14 Ekim 2007
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Milliyet 22 Mart 2006
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KAN BAÐIÞI

Ülkemizde kan baðýþý konusundaki sorunlar da devam ediyor. Üstelik

kan baðýþýnda organ mafyasý, beyin ölümü, kanýn kime verileceði, iyi

bakýlma korkusu gibi problemler de yok. Kan baðýþýný arttýrmak için

eðitim ve alýþkanlýklarýn deðiþtirilmesi önemlidir. Bu bölümde kan baðýþý

ile ilgili ilginç haberlerden bahsetmek istiyorum.

http://www.kizilay.org.tr/kanhizmetleri/ adresinden kan baðýþý hakkýnda

sýk sorulan sorular ve yanýtlarý öðrenilebilir.

Milliyet, tarihi kaydedilmemiþ
Sabah 11 Þubat 1999
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Halk 8 Mayýs 2001, Kaynaðý kaydedilmemiþ
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Haber 27 Haziran 2007, Hürriyet 22 Aralýk 2001
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Haber 28 Aðustos 2007, Halk 29 Aðustos 2007
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Hürriyet 12 Ekim 2000

Cumhuriyet 5 Mayýs 2007

Kaynaðý kaydedilmemiþ

www.tekinakpolat.net



- 152 -

EÐÝTÝMÝN ÖNEMÝ

Kaynaðý kaydedilmemiþ, Kaynaðý kaydedilmemiþ
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UNUTULAN ORGAN BAÐIÞI HAFTASI

http://www.nethaber.com/NewsDetails.aspx?id=1905

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/5360208.asp?m=1&gid=112&srid=3437&oid=4
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BAÞARDIKLARIMIZ

Sabah 21 Aralýk 2006
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Posta 18 Haziran 2006, Hürriyet 2 Ocak 2001, Takvim 20 Aralýk 2006
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Halk 8 Eylül 2006, Haber 28 Ekim 2006
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ANILAR/SORULAR

1.Elektronik posta adresime gelen iki mektup (deðiþtirilmeden)

Sayýn Dr.Tekin Akpolat

benim bazý bilgilere ýhtýyacým var sýzden bu konuda yardým alabýlecegýmý umarak

yazýyorum . ben þahsen böbregýmý bagýslamak ýsttýyorum ama bunu kuruluþlara

v.s degýlde dýrek olarak böbrek yardýmý olan kiþiye yapmak istýyorum ve bu

konuda sizin yardýmlarýný 

beklýyorum þimdiden teþekkürler saygýlarýmla KAN 

GRUBUM:ABRH+

----------------------------------------------------------------------

mehabalar.Ben kendi hür irademle böbregimin birini vermek istiyorum.

2.Yoðun Bakým ünitelerinin önemi nedir?

Beyin ölümü daha çok acil ve yoðun bakým ünitelerinde

gerçekleþmektedir. Organ baðýþý yapan/yapýlan hastalarýn organlarýnýn

kullanýlabilmesi ancak beyin ölümünün yoðun bakým ünitelerinde

gerçekleþmesi veya hastanýn hýzla yoðun bakým ünitesine transferi ile

mümkündür, bu nedenle yoðun bakým ünitesi ve yatak sayýsýnýn

arttýrýlmasý çok önemlidir. Beyin ölümü sonrasý diðer organlarýn

çalýþmasýný devam ettirmesi ancak yoðun bakým koþullarýnda

mümkündür.

3.Diyaliz tedavisi gören bir kadýn hastamýn eþi telefonla soruyor:

Kaynanam biraz önce öldü, böbrekleri hanýmýma takýlabilir mi?

4.Babasý evde vefat eden ve organ baðýþlamak isteyen bir

vatandaþýmýz telefonla arýyor:

Babam vefat etti, gelip organlarýný alýr mýsýnýz.
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GAZETELERDEN SEÇMELER

Ayþe ARMAN, Hürriyet 13 Mart 2002

Kýzým, üç yýl önce bugün topraða verildi

Telefon sesinden korkulur mu?

Bazen. 

Ýnsanýn içinin, ''Açma bu telefonu!'' dediði anlar vardýr.

Özellikle evde, yalnýzken.

Zýr... zýýr... zýýýr... zýýýýr...

O telefon çalaaar, çalaaar, çalaaar.

Zaman zaman yorganýn altýna girmek, kafamý yastýklara gömmek isterim. 

Çünkü duyacaðým þeylerin beni sarsacaðýný bilirim, hissederim. 

Anasýný satayým, sanki o telefonun röntgenini çekerim!

* * *

Sonra... 

Tam susacakken yapýþýrým sapýna.

Ürkek bir sesle ''Alo'' derim. 

Kýsa bir ''Alo''. 

Soru içeren bir ''Alo''. 

''Beni çabuk öldür, ne diyeceksen bir an önce söyle'', diyen bir ''Alo''.

Böyle de piskopatým.

Çeksene telefonun fiþini...

* * *

Ama iþte, bir gazete ortamýnda böyle bir lüksünüz olmuyor.

Bütün ''Alo''lara ''Alo'' diyorsunuz.

Ve ahizeyi her kaldýrýþýnýzda, üzerinize yýkýlan bir hayat hikayesiyle, ruhunuzun

enkaz altýnda kalacaðýný biliyorsunuz.

Adýnýz gibi...

* * *

Telefondaki ses:

- 16 yaþýndaki kýzým üç yýl önce bugün topraða verildi dedi.
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Ýçim ezildi tabii.

Etrafta altýna girebileceðim bir yorgan da göremedim.

Önce ne yapacaðýmý bilemedim, ne söylemem gerektiðini, telefondaki anneyi

nasýl teselli edebileceðimi...

Ama sonra, telefondaki annenin Ýlten Tuðtekin olduðunu öðrendim.

Yaþadýðý o korkunç acýya raðmen Ýlten Haným'ýn beni aramasýnýn sebebi teselli

bulmak deðildi.

Tek amacý vardý, o da kýzýnýn hatýrlanmasý...

* * *

Bugün iþte bunu yapacaðýz.

Hep birlikte.

Gizmo'yu hatýrlayacaðýz.

Çünkü o hakediyor.

Gizem Damla Tuðtekin, üç yýl önce, bu günlerde, küt diye, ortada makul bir

sebep yokken, sapasaðlamken, anevrizmaya yakalanýyor ve derin koma halinde

hastaneye kaldýrýlýyor.

Teþhis, beyin ölümü.

Dünyada bir anne babayý daha çok üzecek, sarsacak ne olabilir? 

Sadece benim kelimelerim deðil, hiç kimsenin kelimeleri anne Ýlten Tuðtekin'in

ile baba Adnan Tuðtekin'in ne kadar kahrolduklarýný anlatamaz.

Ve o anne baba, psikolojileri yerlerde sürünürken, fevkalade zor ve saygý

duyulmasý gereken bir þey yapýyor.

Kýzlarýndan ''yaþam desteði''nin çekilmesine ve organlarýnýn baðýþlanmasýna izin

veriyorlar.

Gizem ölüyor, üç baþka insan hayata yeniden doðuyor.

Ondan alýnan karaciðer ve böbreklerle bugün üç insan yaþýyor.

* * *

''Tereddüt etmedik mi? Mümkün mü böyle bir þey? Ettik tabii. Ama yeryüzünde

beyin ölümü gerçekleþip, tekrar saðlýðýna kavuþan bir tek insan yok. Yani

kýzýmýzýn hayata dönme ihtimali yoktu. Ama yine de 'Evet çocuðumuzun

organlarýný alabilirsiniz, izin veriyoruz' kaðýdýný imzalarken beynimizden aþaðýya

kaynar sular döküldü. Tek tesellimiz, Gizem'in Eylem gibi üç aylýk ömrü kalmýþ

insanlara hayat vermiþ olmasý...''

* * *
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Gizmo'nun karaciðeri 1.5 yýldýr nakil bekleyen 23 yaþýndaki Eylem Taþdemir'e

nakledildi.

Eylem, bugün son derece saðlýklý, üniversitede okuyor.

Ve sýk sýk Tuðtekin ailesini ziyaret ediyor ve hala eve her geldiðinde Ýlten Haným'ýn

ifadesine göre, yaprak gibi titriyor, onlara müthiþ bir minnet duyuyor.

Gizem'in böbrekleriyle saðlýðýna kavuþan 27 yaþýndaki Pýnar Demir ile 52

yaþýndaki Mirko Madzar'ýn da durumu farklý deðil.

Onlar da son derece saðlýklý.

Ve Tuðtekin ailesiyle yakýn iliþki içindeler.

''Mirko Bey'in eþi Elizabeth'le sürekli görüþüyoruz. O benim sadece arkadaþým

deðil, dostum. Gizem sayesinde hem çok acý hem de çok güzel þeyler yaþadýk.

Eþim, uzun süre kendine gelemedi. Gizem için 'O benim uðurumdu' diyordu ve

sürekli aðlýyordu. Ama yavaþ yavaþ toparlandýk. Gizem'in herþeye raðmen þanslý

bir çocuk olduðunu düþünüyorum. Üç kiþinin hayatýný kurtarmak herkese nasip

olmaz...''

* * *

En kýsa zamanda Tuðtekin ailesini evlerinde ziyaret etmek istiyorum. Küçük kýz

kardeþ Tuðçe'yle de tanýþmak istiyorum. Ýsteðim hem bu cesur insanlarý tanýmak,

bol bol Gizem hakkýnda konuþmak hem de ailenin yeni ferdi Damla Su'yu

kucaðýma almak...

Evet, Tuðtekin'lerin bir buçuk aylýk bir bebekleri var!

Dünya tatlýsý bir þey olduðuna eminim.

Herþey onlar için çok iyi olsun.

Çünkü bunu fazlasýyla hakediyorlar!

HAMÝÞ: Organ baðýþý yapýldýðý gün genellikle bu haberler kocaman yer alýyor

ama bir yýl sonra hatýrlayan bir Allah'ýn kulu çýkmýyor. Ben de bu yazýyý üç yýl sonra

da insanlarýn hatýrlanmasý için yazdým.
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Can DÜNDAR, Milliyet 1 Haziran 2006

Ýnternetten þehir efsaneleri

Ana-oðul Ýzmir Carrefour'da alýþveriþ yapýyorlarmýþ.
Anne vitrinlere bakarken, birileri çocuðuna eterli mendil koklatmýþ. Kucaklarýnda
baygýn çocukla "Acil hasta var, açýlýn" diyerek kalabalýðý yarmýþlar, güvenliði
aþmýþlar. Bir hafta sonra çocuðun iç organlarý alýnmýþ, cesedini alýþveriþ
merkezinin çöplüðüne býrakmýþlar.
* * *
Yine Ýzmir'de bir kadýn Gaziemir Kipa'ya gelmiþ. Açýk parfüm satýlan bir reyonu
gezerken 40 yaþlarýnda bir adam yanýna yaklaþmýþ, "Eþime parfüm alacaðým,
bana yardýmcý olur musunuz" diyerek elindeki þiþeyi koklatmýþ. Kadýn bayýlmýþ.
Adam "Eþim bayýldý" diye baðýrarak kadýný kucakta dýþarý çýkarmýþ.
Kadýndan hâlâ haber yokmuþ.
* * *
Barda tanýþtýðý bir çocuðun evine giden genç kýz, sabah (her nasýlsa ölmeden)
buz dolu bir küvette uyanmýþ. Eliyle vücudunu yoklayýnca dikiþi fark etmiþ. Yanda
bulduðu notta, "Böbreðin bende" yazýyormuþ.
Yine Ýzmir'de 6 yaþýnda bir çocuk cesedi 25 gün önce bir çöpte torbaya sarýlý
olarak bulunmuþ. Tabii onun da "içi boþaltýlmýþ".
Geçen salý, Yamanlar'da 4 çocuk teneffüsteyken kaybolmuþ ortadan...
Organ mafyasý siyah arabalarla geziyormuþ. Ege'de kayýp çocuk ilanlarý elden
ele daðýtýlýyormuþ.
* * *
Ýnternette son günlerde virüs hýzýyla daðýlan haberler bunlar...
Genelde mesajý alýp daðýtanlar "Basýn uyuyor mu?" diye uyarýlar da ekliyorlar.
Söylenti, sanal âlemde yayýldýkça dehþet verici bir hal alýyor.
Ýyi de doðru mu bunlar?
Bir teneffüste 4 çocuk kaybolur da duyulmaz mý?
Aileleri ortalýðý yýkmaz mý? Emniyet, basýn ayaklanmaz mý?
Dün mesajlarda adý geçen Ýzmir Carrefour'un ve Gaziemir Kipa'nýn yetkilileriyle
görüþtüm. Onlara da telefon yaðýyormuþ. Kesinlikle böyle olaylardan haberdar
deðiller.
Doðan Haber Ajansý'nýn Ýzmir bürosu, Aliaða Kaymakamý'yla, Tire Emniyet
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Müdürü'yle, Uþak Emniyet Müdür vekiliyle görüþtü. "Söylentiler tümüyle asýlsýz"
cevabýný aldý.
Ýzmir Emniyeti "Bize ulaþan ihbar yok. Sakin olun" açýklamasý yaptý. 
* * *
9 Eylül Üniversitesi Organ Nakli koordinatörü Çitim Dontlu ile konuþtum. O da
hayretler içindeydi. Haberler yayýlýnca Ege'deki organ nakil koordinatörlerinin
hepsini aramýþ. Hiçbirinde böyle bir kayýt yokmuþ.
"Anlatýlanlar tamamen hayal ürünü" dedi Dontlu...
Bir defa organ nakli için beynin durmuþ, kalbin atýyor olmasý lazým. Bu da ancak
yoðun bakým ünitesinde bir süre için saðlanabilen bir ortam... Dahasý, organýn
çýkarýlmasý için transplant hekimleri gerekiyor. Üstelik kalbin 4 saat, karaciðerin
12 saat, böbreðin en geç 48 saat içinde nakledilmesi þart. Bu süre içinde de
organ, özel bir solüsyonda saklanmak zorunda.
"Bu tür haberler bizim organ baðýþ kampanyalarýna da büyük zarar veriyor" dedi
Dontlu... 
* * *
Habere daha hýzlý ve kolay ulaþmamýz için bir cennet vaat eden internet ne yazýk
ki ayný zamanda tevatürün, sansasyonun, palavranýn hýzla yayýlmasýna ve
toplumda panik yaratýlmasýna da aracý oluyor. Mesaj kutumuza ulaþan her haberi
sorgulamadan daðýtarak biz de bu paniðe katkýda bulunuyoruz ve iþ çýðýrýndan
çýkýyor.
Öyle ki düþ gücü yüksek birinin yazacaðý bir öyküyle iki gün içinde ortalýðý
birbirine katmasý mümkün hale geliyor.
Elbette uyanýk olalým, ama lütfen bu kadar kolay dolduruþa gelmeyelim.
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Taha AKYOL, Milliyet 14 Þubat 2007 

Yorgo'nun böbreði

YORGO Kurtuli Rum vatandaþýmýz. 19 yaþýnda bir genç. Kulaklýðýndan müzik

dinleyerek bisikletiyle iþine gidiyor. Vahim bir trafik kazasý. Hastanede 2.5 saat

ameliyat, maalesef beyin ölümü!..

Annesini 8 yýl önce kaybettiði için babasý Aleko Kurtuli oðlunun organlarýný

baðýþlýyor ve dört can kurtuluyor:

"  Yorgo'nun kalbi 42 yaþýndaki Yeter Kaçar'a takýlýyor. 

"  Bir böbreði 21 yaþýndaki Meryem Akbaþ'ý, öbür böbreði saðýr ve dilsiz Dursun

Tekin'i kurtarýyor. 

"  Karaciðeri ise Elmas Akgül'e hayat veriyor.

Bu asil olayý CNN Türk Türkiye'ye duyurdu.

Baba Aleko elbette biliyordu ki, oðlunun iç organlarý Müslüman Türk hastalarý

kurtaracak! Bunu bilerek o asil jesti yapmasý daha bir anlamlýdýr.

Kan baðýþý veya organ baðýþý yaptýðýmýzda hepimiz biliyoruz ki, bir Rum, bir

Ermeni, bir Yahudi vatandaþýmýzýn yahut bilmem hangi ýrktan, hangi dinden bir

turistin hayatýný kurtarabilir.

Yurtdýþýndaki kan bankalarýndan alýnan kanlar kaçýmýzýn hayatýný kurtardý kim bilir.

Yorgo'nun böbreðiyle kurtulan Meryem'in resmini gördüm, güzel, sarýþýn bir genç

kýz; artýk yüzünden hayat fýþkýrýyor, "Yorgo için dua ediyorum" diyor.
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Ertuðrul ÖZKÖK, Hürriyet 12 Kasým 2004

Neden en çok Ýzmir organ baðýþlýyor

DÜNKÜ Hürriyet'te yayýnlanan organ baðýþlarýyla ilgili haberde bir þey
dikkatimi çekti.

Son bir hafta içinde organ baðýþýnda bulunan kiþilerin daðýlýmý þöyleydi:

Ýki Aydýn, bir Ýzmir, bir Antalya ve bir Ýstanbul.

Yani organ baðýþlayanlarýn hemen hepsi, Türkiye'nin sahil þeridindendi.

Acaba son bir haftalýk görüntü yanýltýcý mý diye düþündüm.

Ancak dünkü Hürriyet'te bir baþka bilgi daha vardý.

Türkiye'de 2002 yýlýnda 73, 2003 yýlýnda 984 kiþi organ baðýþýnda bulunmuþ.

Bugüne kadar organ baðýþýnda bulunan insan sayýsý da 2057 kiþi.

Organ baðýþlarýnýn Türkiye'ye daðýlýmý ise þöyle:

Yüzde 21.8 Ýzmir.

Yüzde 13.4 Ýstanbul.

Yüzde 8.3 Aydýn.

Demek ki, son bir haftada organ baðýþýnda bulunan insanlarýn daðýlýmý tesadüfi
deðil.

AYNI HARÝTA

Genellikle Türkiye'nin sahil þeridinde yaþayan insanlar bu konuda daha duyarlý.
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Nüfuslarýna göre bir karþýlaþtýrma yapýldýðýnda da, aslýnda en yüksek oranýn
Aydýn'da olduðu gözleniyor.

Bu tabloya bakýnca, insanýn gözünün önüne geçen hafta Hürriyet'in birinci
sayfasýnda yayýnlanan iki harita geliyor.

ABD Baþkanlýk seçimlerinde Bush'a oy verenler genellikle ülkenin iç taraflarýnda
yaþayan muhafazakár insanlardý.

Kýyý þeridinde ise Kerry daha fazla oy almýþtý.

Bu harita, Türkiye'de son seçimlerde ortaya çýkan oy daðýlýmýna paraleldi.

Türkiye'de de Akdeniz sahil þeridinde ve Avrupa yakasýnda CHP ilerideydi.

Organ daðýlýmý istatistiklerini bu haritanýn üzerine koyarak þöyle bir sonuca
ulaþabilir miyiz?

Türkiye'de daha çok liberal görüþlü insanlar organ baðýþýnda bulunuyor.

Bu sonuç çok yanýltýcý olmayabilir.

Ama gerçeði tamamen yansýttýðý da söylenemez.

Ýstanbul'da kapkaç terörünün kurbaný olan Ahmet Hakan Canýdemir'in ailesinin
muhafazakár yapýda kiþiler olduðunu tahmin ediyorum.

Demek ki muhafazakárlýk, organ baðýþýna engel bir kiþilik karakteri deðil.

Ama yine de Türkiye'nin muhafazakár kesimlerinin organ baðýþýnda daha az
istekli olduðu bir gerçek.

Bu durumda AKP'ye büyük görev düþüyor.

Türkiye'de organ nakli bekleyen 10 bin civarýnda hasta var.
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Ailelerin bu konuda bilinçlendirilmeleri için özel bir çalýþmanýn baþlatýlmasý
gerekiyor.

Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Ali Bardakoðlu, organ baðýþý konusunda dini hiçbir
engelin bulunmadýðýný, tam aksine bunun 'ibadet' kadar kýymetli bir davranýþ
olduðunu söylüyor. 

Üniversite çaðýndaki çocuðunu kaybeden muhafazakár bir ailenin yaktýðý meþale
elden ele geçiyor.

Þimdi bu büyük insaniyet duygusunu bütün Türkiye'ye yaymak için hepimiz
kollarý sývamalýyýz.

Kaynaðý kaydedilmemiþ
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Milliyet 30 Mayýs 2007, Milliyet 3 Haziran 2007
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Milliyet 17 Ekim 2006

Milliyet 23 Þubat 2007

Radikal 20 Mayýs 2007
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Hakký DEVRÝM, Radikal 27 Ocak 2007

"Hayata Baðýþ" kampanyasý 

Hürriyet'in Aile Ýçi Þiddete Son, Milliyet'in Baba Beni Okula Gönder kampanyalarý

var. Yürekten katýlýyorum. CNN Türk iki gündür yeni bir kampanya açtý: Hayata

Baðýþ. 

Türkiye'mizde organ nakli bekleyenlerin sayýsý 44 000 imiþ. Her yýl ortalama 8 000

kiþinin eklendiði bir topluluk bu... Gözünüzün önüne getirebilir misiniz 45 /50 000

kiþiyi? Boðaz semtlerinden Arnavutköy'ün nüfusu 10 000 civarýndadýr. Organ

bekleyenler demek ki, bütün Arnavutköy ahalisinin üç dört misli. 

Bunlarý, CNN Türk'ün kampanyasýyla ilgileneceðinizi umarak yazýyorum. 

http://www.hurriyet.com.tr/yasam/6113729.asp
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Meral TAMER, Milliyet 13 Mart 2007 

Organ/hayat baðýþlamayý öðreniyoruz

Geçen yýlýn son günlerinde asistaným Özlem Ertem'le

birlikte 2007'de bu köþe aracýlýðýyla Türkiye kamuoyunun

gündemine oturtmak istediðimiz önemli sorunlarýn

üzerinden geçmiþ ve þu 4 konuda karar kýlmýþtýk:

1) Çevreye karþý duyarsýzlýðýmýzý kýrabilmek

2) Organ baðýþýnda utanýlacak durumdan kurtulmak 

3) Kadýnlarý gerek siyaset, gerekse iþ hayatýnda yok sayan zihniyeti kýrmak

4) Gençlerimizi ille de üniversite yerine kýsa sürede meslek edindirecek

eðitimlere, meslek liselerine özendirmek

Medyanýn gücü

Küresel ýsýnmanýn vardýðý tehlikeli boyutlar, dünyanýn gündemiyle birlikte ve

bahar kývamýnda geçen kýþýn da katkýsýyla bizim gündemimize de girdi. 

Organ baðýþýnda son 1 - 2 ay içinde alýnan inanýlmaz mesafe ise, medyanýn tek

baþýna nelere kadir olabileceðinin en somut örneklerinden biriydi. 

Vatan Gazetesi Kitap Editörü sevgili Buket Aþçý'nýn 2 böbreðinin de iflas ettiðini

aniden farkýna varmasýyla, TBMM Baþkan Vekili ve CHP Bursa Milletvekili lenf

kanserini yeneyim derken karaciðerinin tahrip olmasýyla, medyada kendine yer

bulan organ baðýþý konusu, CNN Türk'ün kampanyasýyla ete-kemiðe büründü.

Artýk gün geçmiyor ki gazetelerde, televizyonlarda organ baðýþýyla ilgili yeni bir

habere rastlamayayým... 

Devlet Bakaný Mehmet Ali Þahin, böbrek hastasý olan eþine trafik kazasýnda ölen

Ukraynalý bir kadýnýn böbreðinin takýldýðýný, uçakta gazetecilere anlatýyor. 

Saðlýk Bakaný Recep Akdað, organlarýný baðýþladýðýný duyurmakla kalmýyor,

2007'yi Organ ve Doku Nakli Yýlý ilan ediyor. 

Karaciðer nakli sayesinde hayata tutunan Dinçer, organ naklini kolaylaþtýracak

yeni yasanýn TBMM'den bir an önce geçmesi için kollarý sývýyor ve Saðlýk

Bakanlýðý ile iþbirliði yapýyor...
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Nal topluyoruz

Geçen gün CNN Türk Genel Yayýn Müdürü Ferhat Boratav'la sohbet ediyorduk.

Verdiði rakamlardan utandým: Avrupa'da 1 milyon nüfus baþýna yýlda 15 - 20

organ baðýþý yapýlýyor. Ýspanya en yüksek: 1 milyon kiþiye 36, Fransa da

ortalamanýn üzerinde: 18. Yunanistan tembel: 6. Türkiye ise en gerideki

ülkelerden biri: 1 milyon nüfusta sadece 2.2 kiþi organ baðýþý yapýyor.

Buna karþýlýk özellikle böbrek ve karaciðerde olmak üzere, organ bekleyen çok

sayýda hasta var. Hafta baþýnda uygun böbrek bulunan genç meslektaþým Buket,

hastanede zafer iþareti yaparken "Yaþam kurasýnda adým çýkýnca, diðer adaylar

için aðladým" diyordu. 

Buket'in, CNN Türk'ün, Dinçer'in ve Saðlýk Bakanlýðý'nýn gayretleriyle organ

baðýþýný yerleþtireceðiz Türkiye'de. Aslýnda Ýstanbul'da demek daha doðru!

Boratav'dan öðrendiðime göre Ýzmir'de, Ege'de, Antalya'da böyle bir bilinç var;

buna karþýlýk yoðun bakým ünitelerinin açýk ara en fazla olduðu Ýstanbul'da ilgi

neredeyse sýfýr. Oysa beyin ölümleri, yoðun bakým ünitelerinde gerçekleþiyor...

Aralarýnda Aðrý, Artvin, Þýrnak, Tunceli, Bayburt, Bingöl, Bitlis'in de bulunduðu

toplam 30 ilimizde bugüne kadar neden tek bir organ baðýþý yapýlmadý diye

sormak abes, çünkü nedeni belli. Sadece Ýstanbul'un üzerindeki ölü topraðýný

kaldýrmakla, organ baðýþýnda makus talihimizi kýsa sürede yenebiliriz!

http://www.hurriyetim.com.tr/haber/0,,sid~5@nvid~447806,00.asp
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Oktay EKÞÝ, Hürriyet 11 Kasým 2004

Örnek insanlar...

ÝÇÝ evlat acýsýyla yanan bir aile ile 'böbreðinin deðiþtirilmesi için 8 yýldýr
bekleyen' mütevazý bir Türk kadýný, son hafta hepimize müthiþ birer insanlýk
dersi verdiler.

Ve ulusal kültürümüzün çok önemli bir deðeri olan iyilikseverliðimizin
mutluluðunu hepimize yaþattýlar.

Önce söyleyelim:

Geçen hafta iki kapkaççý tarafýndan elindeki cep telefonunu almak uðruna
trenden aþaðý atýlan Ahmet Hakan Canýdemir'in organlarýný, umutla organ
bekleyen insanlara baðýþlayan Canýdemir Ailesi ve özellikle baba Muzaffer
Canýdemir ne kadar övülse azdýr.

Ama 8 yýldýr böbrek nakli beklediði halde kendi sýrasýný 'Ben yaþlýyým. Böbreði
bu genç kýza nakledin' diyerek 24 yaþýndaki Sinem Çetto'ya veren 51 yaþýndaki
Evniye Demir, unutulmaz bir özveri örneði ortaya koydu.

Keþke Türkiye'de de; Ýngiltere'de, Almanya'da ve birçok baþka geliþmiþ ülkede
olduðu gibi bu tür örnekler, yýl boyu belli ölçütlere göre saptansa ve belli bir
tarihte hükümet tarafýndan, gerekçeleriyle birlikte madalyayla ödüllendirilse de
bu gerçek 'halk kahramanlarýný' unutulmazlýða kavuþtursak.

Ama ona gerek olmadan bile gelen bilgiler Türk kamuoyunun bu örneklerden
çok etkilendiðini ortaya koyuyor.

Örneðin Ýzmir'de bir spor tesisinde çalýþan 30 yaþýndaki Lebriz Çetiner
Alemdað, oðlu 'Dora'yý dünyaya getirdikten bir hafta sonra vefat etti. Alemdað'ýn
karaciðeri Ýhsan Yiðit'e, kalbi Emine Tokcan'a, pankreas ve bir böbreði Sibel
Kaþgören'e, diðer böbreði Mehmet Çakar'a nakledildi.
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Antalya'da 'kick boks' antrenörü 28 yaþýndaki Gülþah Ýbranoðlu, 5 Kasým Cuma
akþamý ani olarak fenalaþtý. Bir gün sonra da yaþamýný yitirdi. Aðabeyi ve
yakýnlarý, genç kýzýn vasiyeti üzerine organlarýný baðýþladý. Genç kýzýn karaciðeri
Çukurova Üniversitesi'ndeki bir hastaya nakledilmek üzere Adana'ya gönderildi.
Bir böbreði ve pankreasý 30 yaþýndaki Dursun Özyurt'a takýldý. Diðer böbreði
Ýsmail Emek'e, kalbi ise Rüstem Kara'ya nakledildi. Bekletilen iki kornea,
yapýlacak özel iþlemlerin ardýndan hastalara nakledilecek.

Aydýn Devlet Hastanesi'nde vefat eden Ali Rýza Ýnal'ýn organlarý Ýzmir'de sýra
bekleyen beþ hastaya nakledildi. 

Geçirdiði motosiklet kazasý sonucu Aydýn Devlet Hastanesi'nde ölen 34
yaþýndaki Mustafa Berk'in böbrekleri Ertuðrul Sepil (48) ve Kemal Candan'ý
(42), karaciðeri ise Halis Karabulak'ý (51) yaþama baðladý.

Aslýnda organ baðýþlama açýsýndan þanslý sayýlmalýyýz. Çünkü hiçbir geleneðimiz
veya inancýmýz bunu engellemediði gibi tam tersine bir de teþvik ediyor.

Gerçi Türkiye'de halen 6 bin 501 hastanýn böbrek, 3 bin 635 hastanýn kornea,
351'inin karaciðer, 64'ünün kalp kapakçýðý, 65'inin pankreas ve 277'sinin kemik
iliði beklediði bildiriliyor, ama halkýmýzdaki bu 'hayat kurtaran insanlýk' bilinci
geliþtiði takdirde onlarýn da mutluluðunu paylaþacaðýmýzdan eminiz.
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Mehmet Ali BÝRAND, Posta 4 Aralýk 2004

Organýný ver, bir hayat kurtar

Çok sevdiðiniz bir insaný kurtaramadýðýnýz gün, hiç deðilse bir baþkasýna

yeni bir hayat vermek istemez misiniz? Hayata kavuþan o kiþi, sevdiðinizi de

adeta yaþatýr. Ancak, bütün bunlarý son dakikaya býrakmayýn, þimdiden

düþünün ve 0212.635 85 85'i arayýn.

Geçenlerde POSTA'da son derece güzel bir haber vardý. Organ baðýþlamanýn,

insanlarý nasýl kurtardýðý anlatýlýyor ve bunun nasýl yapýlabilineceði anlatýlýyordu.

Çoðumuz için, organ baðýþlamak çok yabancý bir þeydir. Ölüm halinde

kendimizin veya çok sevdiðimiz bir kiþiyi kaybettikten sonra, onun gözünün,

karaciðerinin veya böbreðinin alýnmasýný yadýrgarýz. Sanki ona ait bir mal

çalýnýyormuþ, sökülüp alýnýyormuþ gibi hissederiz.

Oysa, artýk kaybettiðimiz kiþi gitmiþtir ve onu bir daha geri getirmemiz

imkansýzdýr. Topraða verdiðimiz zaman da, onunla birlikte sapasaðlam

organlarýný da çürümeye terkederiz. Fakat belki de hemen yanýbaþýmýzda

gencecik bir insan, böbrek veya kornea veya kalp kapakçýðý bulamadýðýndan

dolayý ya ölüme mahkum olmuþ, belki de kör kalmýþtýr. Siz ise, sapasaðlam

böbrek, kornea veya karaciðerinizle birlikte gömülür gidersiniz.

Baþkasýna bir hayat vermek istemez misiniz ?

Ölümümüzden sonra, hiç deðilse saðlam organlarýmýzýn genç bir insaný hayata

döndürmesini düþünmez misiniz ?

Ýnsanlar ölümlerinden sonra anýlmayý isterler. Sýrf bunun için, kimilerimiz cami

veya okul yaptýrýr, anýt diktirir vs... Bir baþka insana hayat vermenin huzuru ve

güzelliði diðerlerinde yoktur.
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Bu kararý verebilmek için de, son dakikayý beklemek gerekmez.

"Organ ve Doku alýnmasý, saklanmasý ve nakli konusundaki kanun"

çerçevesinde, 18 yaþýný doldurmuþ, akli dengesi yerindeki herkes organ

baðýþýnda bulunabilir.

Eðer merak ediyorsanýz, 0212.635 85 85 nolu telefonu arayýn. 

Bilgi isteyin.

Kendinizden sonra, bir baþkasýna hayat verin.

Bunun mutluluðunu, yaþarken hissedin.

ORGAN BAÐIÞI NASIL OLUYOR ?

Bir kiþinin organýnýn alýnabilmesi için, o kiþinin daha önceden Organ Nakli

Kuruluþlarý Koordinasyon Derneðine veya bu konuda yetkili kuruluþlara

baþvurmasý gerekiyor. Ýki tanýkla birlikte, belgeleri dolduran kiþiye "Organ Baðýþ

Kartý" veriliyor. Ölüm halinde, en yakýný kiþinin de onayý aranýyor.

Nakil için, beyin ölümünün gerçekleþmesi gerekiyor. Dört hekim beyin ölümünün

gerçekleþtiðine karar verdikten sonra da, hangi organýnýn alýnabileceðini

saptýyorlar. Örneðin, böbrek baðýþlanmýþsa kan ve doku testleri yapýlýyor.

Ardýndan da, organ bekleyenlerle temas ediliyor.
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Vatan 5 Nisan 2006
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Vatan 6 Nisan 2006, Milliyet 8 Nisan 2001
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Hýncal ULUÇ, Sabah 20 Þubat 2004

Gömülen ve yaþatan "Organ"lar!.. 

Ýnsan baþýna gelince daha duyarlý oluyor" diyor, Prof. Dr. Kemal Benli.. Hoca
Nasreddin de "Damdan düþen halden bilir" demiþti ya hani.. 

Siroz nedeniyle tükenen karaciðerini Amerika'da deðiþtirmiþler. Ýyi ki
deðiþtirmiþler.. Bu organ nakli ameliyatý yapýlmasa, þimdi Kemal Hoca ile ancak
medyum aracýlýðý ile iliþki kurabilirdik.. Tam bir ölümden dönme olayý.. 

Amerika organ nakli konusunda en ileri ülkelerden biri.. Ama rakamlara bakýn..
Ölüme karþý yarýþarak organ bekleyenlerin sayýsý yýllýk 60 bin.. Yýlda yapýlabilen
ameliyat sayýsý ise 15 bin.. Geri kalan 45 bin kiþi, ya gidiyor, ya da daha da
daralan vakitleri ve yeni yýldan gelenlerle daha uzun bir bekleme kuyruðuna
giriyorlar, her gün ölerek.. Rakamlara göre, Amerika'da her gün organ beklerken
ölenlerin ortalama sayýsý 12-15!.. Ölmek mi, ölümü her gün beklemek mi daha
zor, ona siz karar verin.. 

Yaþam ve ölüm sayýsal lotodan çýkýyor yani.. Burada torpil, rüþvet yok..
Baðýþlanan organ kime uyarsa.. Dolar milyarderi gidiyor, dilenci kadar fakir
yaþýyor.. 

Dolar milyarderi bu kadar kolay gider mi?.. Rezil bir karaborsa baþlýyor.. Üçüncü
dünya ülkelerinden, fakir milletlerden, para ile satýn alarak, mafya ile kaçýrýp
öldürerek, hatta Çin'de peynir ekmek gibi kurþuna dizilenlerin organlarýný
devletten satýn alarak, zenginleri kurtarma gayreti bu çirkin ticareti tahrik ve teþvik
ediyor. 

Bilim, sorunu kökünden çözmek için, hayvandan insana nakil üzerine derin
araþtýrmalar yapýyor, ama henüz sonuç yok.. 

Kemal Hoca, bilgi vermeye devam ediyor..

Amerika'da organ naklinin maliyeti 250 bin dolar. Yazý ile ikiyüzelli bin.. Bizi
geçin.. Amerika'da kaç kiþi ödeyebilir, sigortalar olmasa.. 

Amerikan halký organ baðýþýný fena halde destekliyor.. Yüzde 85.. Ama bu izni
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yasal olarak, mesela ehliyetine kayýtlý verenlerin oraný yüzde 20!.. 

Yani "Organ baðýþlanmasý iyi.. Ama baþkasý baðýþlasýn" hikayesi.. 

Chicago'nun bulunduðu eyalette, halký organ baðýþýna teþvik kampanyasýnýn
yýllýk bütçesi 1 milyon dolar.. Karþýlýðý da var. En büyük baðýþ bu eyalette.. Ama
yetmiyor.. 

Bazý Avrupa ülkeleri ve Pennysylvania'da olduðu gibi, organ baðýþýnýn deðil,
baðýþlanmamasýnýn kayda alýnmasý isteniyor. Yani organlarýnýzla gömülmek,
yakýlmak, denize atýlmak istiyorsanýz, bunu yazý ile ilgili makamlara
bildireceksiniz. Bunu yapmazsanýz, her ölü, doðal bir organ baðýþçýsý.. Sorunun
tek çözümü þimdilik bu yasa, ama çýkaramýyorlar.. 

Amerika'da din adamlarý, köþe yazarlarý ve TV'nin ünlü yýldýzlarý devamlý organ
baðýþýna çaðýrýyorlar insanlarý.. Bir ölen, bir ölmek üzere olaný kurtarsýn diye.. Bu
telkinler beyin yýkama yoðunluðunda olduðunda etkili oluyor.. 

Karaciðer nakli, en önemli organ nakillerinden.. Böbrek bekleyenler, dializ
makinalarýna baðlanýp, bekleme sürelerini uzatabiliyorlar. Hatta kalp nakillerinde
yapay kalpler, makinalar devreye girebiliyor.. Ama karaciðerde böyle bir durum
yok.. 
"Ýnsaný raylara baðlýyor ve ne zaman geleceði belli olmayan, ama geleceði
mutlak bilinen bir treni beklemeye býrakýyorsunuz sanki" diye anlatýyor, Kemal
Hoca duygularýný.. Kendinizi onun yerine koyun.. Belli bir süre içinde size uyan
karaciðer bulamazsanýz, ölüm kesin..

Siroz, bizde alkole yapýþýk bir hastalýk sanýlýr. Oysa deðil.. Sarýlýk virüsleri, aþýrý
yaðlanma ve bazý tümörlerle karaciðerin iflasý, siroz sebebi olabilir, hayatýnda
damla alkol almamýþ biri için.. 

Prof. Dr. Kemal Benli isyan ediyor: 

"Amerika Baþkaný, Saðlýk Bakaný, Kongre Üyeleri, her gün televizyon, radyo,
gazete ve toplantýlarda organ baðýþýnýn önemini anlatýyorlar. Allah rýzasý için bizim
Cumhurbaþkanýmýz, Baþbakanýmýz, bakanlarýmýz, milletinvekilleri, köþe
yazarlarýmýz, TÜBÝTAK, YÖK, TÜSÝAD, Yargýtay, Sayýþtay, Danýþtay Baþkanlarýmýz,
rektörlerimiz, general ve amirallerimiz, imamlarýmýz, öðretmenlerimiz, her fýrsatta
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organ baðýþýnýn kutsallýðýný, bir ölüyü birkaç yaþayana dönüþtürmenin manevi
güzellik ve sevabýný her fýrsatta tekrar edemezler mi?." diyor.. 

Bugün hem artan maliyetler, hem de ülkelerin kendi vatandaþlarý için yeterli
organ bulamayýþlarý yüzünden dýþarda organ nakli nerdeyse imkansýzlaþtý. 

Türkiye'de organ nakilleri baþarý ile yapýlýyor. Karaciðer nakilleri, Ankara, Ýzmir,
Antalya ve Ýstanbul'da yapýlabiliyor. Ama dini ve kültürel nedenlerle baðýþ çok az
olduðundan yýllýk ameliyat sayýsý 100'ü (Yüz) geçmiyor. 

Bizde üstelik, baðýþlamak da kolay deðil.. 

Ýþte ben.. "Tüm organlarým baðýþlanmýþtýr. Hatta geri kalanlarý da gömmeyin. Týp
fakülteleri kadavra olarak kullansýn, öðrenciler, cesedimden de birþeyler
öðrenirse, öte yanda daha mutlu olurum" diye kaç kez yazdým. Ama öldüðümde
akrabadan biri "Hayýr" derse bütün bu laflarým geçersiz.. Geçerli nasýl olur, ben,
gazeteci, köþe yazarý Hýncal bilmiyorum. Bilsem bunu yasallaþtýrmak kaç
günümü alýr, kaç kaðýt doldurur, kaç imza atarým, tahmin etmek zor deðil.. Peki
niye bunlar çok basitleþtirilmez ve halka açýklanmaz.. "Vatandaþ organlarýný
baðýþlamak istiyorsan, þu numaraya telefon et, internette þu adrese gir, biz seni
buluruz" denmez, mesela..

Yaþayabilecek pek çok insan, herbiri bir hayat deðerinde organlar gömüldüðü
için ölüyorlar.. 

Bu ölenlerden birini bir yakýnýnýz, ölüm sýrasýný bekleyenlerden birini kendiniz
olarak düþünün.. 

Ýyi düþünün.. 

Ve de bu ülkede, baþta kuduz, yýðýnla hastalýk saçan sokak köpekleri için yazýlan
yazý ve edilen lafýn onda birinin organ baðýþý için dile getirilmediðine dikkat edin.. 

Sevgili Ertuðrul Özkök, geçen gün, hayvanlar için yazýlarýn artmasýndan duyduðu
sevinci dile getiriyordu.. 

Ya insanlar için Ertuðrul, ya insanlar için.. 
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Ýnsanlar için ne yazýyoruz biz?. 

Hürriyet, Milliyet, Sabah ortak bir kampanya ile, organ baðýþýný teþvik etmeye
giriþemezler mi?.. 

Niye giriþemezler?.. Niye giriþmezler?.. Niye hala beklerler?..

Milliyet 7 Kasým 2004, Milliyet 15 Kasým 2004
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Hürriyet Haber Ajansý, tarihi kaydedilmemiþ
Milliyet 15 Kasým 2004, Milliyet 28 Aralýk 2006
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Sabah 3 Ekim 2002, Milliyet 25 Mart 2007
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Milliyet 16 Nisan 2004, Hürriyet 25 Mayýs 2006
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Milliyet 9 Mart 2007

Milliyet 17 Nisan 2004
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Sabah 10 Þubat 2002

Vatan 5 Mayýs 2006

Vatan 10 Mayýs 2006
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Sabah 2 Nisan 2000, Kaynaðý kaydedilmemiþ
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Milliyet 15 Kasým 1997, Hürriyet 1 Aralýk 2002, Kaynaðý kaydedilmemiþ
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http://www.nethaber.com/NewsDetails.aspx?id=14824
http://www.milliyet.com.tr/2007/04/21/yasam/yas02.html
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Sabah 17 Aralýk 2000
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Milliyet 24 Aðustos 2006
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/3886603.asp?m=1&gid=69
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Sabah 23 Ekim 1997
http://www.hurriyetim.com.tr/haber/0,,sid~1@w~1@nvid~393843,00.asp
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http://www.haber7.com/haber.php?haber_id=248078
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http://www.hurriyet.com.tr/gundem/6373653.asp?gid=180
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MEDYADAN BEKLENTÝLER/MEDYANIN SORUMLULUÐU

Günümüzde medyanýn organ nakli konusundaki tutumu geçmiþ yýllarla

kýyaslanamayacak kadar olumlu ve teþvik edicidir. Organ baðýþýný teþvik

edici haberler vermeye devam edilmelidir. Organ ticareti konusundaki

bugüne kadar baþarý ile yaptýðý bilgi verme ve denetim görevini

sürdürmelidir. Özellikle 2 konuda çok dikkatli olmasýnda yarar vardýr.

1.Abartýlý ve çoðu zaman gerçek dýþý organ mafyasý haberleri insanlarý

organ baðýþýndan caydýrmaktadýr. Organ mafyasý/ticareti ile ilgili

haberin asýlsýz çýkmasý halinde, ilk haberin yer aldýðý sayfa ve boyutla

orantýlý bir düzeltme mutlaka yayýnlanmalýdýr.

2.Ýslam dininin organ baðýþýna bakýþ açýsý Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn

açýklamalarýna göre açýk ve nettir, Ýslam dini organ baðýþýný destekleyen,

teþvik eden bir dindir. Bu konuda kafa karýþtýracak haber ve

yorumlardan kaçýnýlmalýdýr.

Medyanýn organ baðýþýna artan ilgisi devam etmelidir.

Þekil. Hürriyet gazetesinde organ baðýþý ile ilgili haber sayýsýnýn yýllara

göre daðýlýmý (2007 yýlý ilk 9 ay)

Kaynak: http://arama.hurriyet.com.tr/default.aspx?keyword=organ%20ba%f0%fd%fe%fd
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SAÐLIK HABERLERÝNÝN SAÐLIKLILIÐI

Bildirge
1.Saðlýk haberciliði alanýnda önemli sorunlar yaþanmakta. Türkiye'de haber
oluþturma kararý, haberin kaynaðý, medyada yer almasý ve halkýn haberden
yararlanmasýnda sorunlar var. 
2.Saðlýkta uzmanlaþma desteklenmeli. Sansasyondan uzak, doðru saðlýk
haberciliði için tüm yayýn kuruluþlarýnda uzman saðlýk muhabiri istihdam
edilmeli.
3.Saðlýk habercisinin haber yapma özgürlüðüne yönelik hiçbir baskýya izin
verilmemeli.
4.Saðlýk haberlerinin sorumluluðunu saðlýk habercisi taþýmalý. Saðlýk
haberlerinin basýnda yer almasý aþamasýnda haberci dýþýndakilerin etkin
olmasý engellenmeli.
5.Saðlýk habercileri yalnýz haber üretmekle sorumludur.
6.Saðlýk habercileri için bilimsel danýþma havuzu oluþturulmalý.
7.Saðlýk alanýndaki haber kaynaklarý da eðitilmeli.
8.Saðlýk muhabirliði, iletiþim fakültelerinde ayrý bir ders olarak kabul edilmeli.
9.Saðlýk muhabirlerine sürekli eðitim olanaðý yaratýlmalý.
10.Týbbi dergilerdeki araþtýrmalarýn haber kaynaðý olarak kullanýlmasý
saðlanmalý.
11.Sanayi Bakanlýðý tüketiciyi Koruma ve Reklam Kurulu'nun etik ilkelerine
uymayanlara verilen cezalarla ilgili yapýlacak haberler caydýrýcý olabilir.
12.Saðlýk habercisi ile haber kaynaðý, alanlarýndaki etik kurallarý düzenleyen
bildirgeleri dikkate almakla yükümlüdür.

Mesude ERÞAN, Hürriyet 26 Haziran 1999
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MEDYANIN GÜCÜ

Sabah 7 Kasým 2000, Milliyet 21 Mart 2005
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Milliyet 17 Nisan 2002

Vatan 27 Eylül 2002
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Vatan 3 Mart 2007
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VERMEDEN ALMAK ALLAH�A MAHSUSTUR

Ýnsanlarýn organlarýný baðýþlamamalarý en doðal hakkýdýr ama böyle

düþünen insanlarýn, organ yetmezliði geliþince organlarýný baðýþlamýþ

kiþilerden organ naklini kabul etmesi dürüst bir davranýþ deðildir. Bu

nedenle Organ Baðýþ Kartýnýn adý Organ Baðýþ ve Talep Kartý olarak

deðiþtirilmelidir. 5 yýllýk bir geçiþ döneminden sonra sadece Organ Baðýþ

ve Talep Kartýný doldurmuþ insanlar ve 5 yýllýk geçiþ döneminden önce

organ yetmezliði olan hastalara (bu hastalarýn azýmsanmayacak bir

kýsmý 5 yýlýn sonunda ne yazýk ki hayatta olmayacaktýr) kadavradan

organ nakli yapýlabilir. Çocuklarýn her koþulda alýcý olduðunu söylemeye

gerek duymuyorum yani çocuklar her zaman alýcý adayýdýr.

DOKU VE ORGAN
BAÐIÞ/TALEP BELGESÝ

2238 SAYILI YASAYA
UYGUNDUR.

DOKU VE ORGAN
TALEP KARTI

Organ yetmezliði geliþtiði takdirde aþaðýdaki
organlarýn naklini talep ediyorum.

! KALP ! AKCÝÐER ! KARACÝÐER ! KORNEA

! KALP KAPAÐI ! BÖBREK ! PANKREAS ! DÝÐER

Önemli uyarý: Bu kart Organ Baðýþ Kartý doldurulduðu zaman geçerlidir.

DOKU VE ORGAN
BAÐIÞ KARTI

Adý - Soyadý ....................................................................... Kan Grubu ......................

D.Yeri - Tarihi ...................................................................... Ýmza ................................

Adres ............................................................................................................................

Ölümümden sonra ulaþýlabilecek kiþi :

Adý - Soyadý ....................................................................... Tel ...................................

Kartýn Verildiði Kurum  .......................................................

............................................................................................ Ýl Kodu

! KALP ! AKCÝÐER ! KARACÝÐER ! KORNEA

! KALP KAPAÐI ! BÖBREK ! PANKREAS ! DÝÐER

Ölümümden sonra, aþaðýda iþaretli organlarýmý bir baþkasýnýn yaþamasýna
yardýmcý olmak amacýyla baðýþlýyorum.

TANIKLAR
Adý ....................................................

Soyadý ....................................................

Doðum Tarihi ....................................................

Doðum Yeri ....................................................

Adres ....................................................

....................................................

Tel ..........................................Ýmza

Adý ....................................................

Soyadý ....................................................

Doðum Tarihi ....................................................

Doðum Yeri ....................................................

Adres ....................................................

....................................................

Tel ..........................................Ýmza

Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüðü
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Bu dört sayfalýk bir taslak karttýr. Hukuki açýdan ve uygulanabilirlik

yönünden üzerinde çalýþýlabilir, bu kartýn temel amacý insanlara

organlarýný baðýþladýklarý takdirde organ bulacaklarý mesajýný

vermektir.

Organ Baðýþ ve Talep Kartýnýn organ baðýþýný arttýracaðýný

düþünüyorum. Bu artýþ yine de sýnýrlý olacaktýr, çünkü organa ihtiyacý

olan hasta sayýsý giderek artmaktadýr.

Hastalýklarýn önlenmesi organ baðýþýna ihtiyacý azaltabilir. Eðitim ve

kampanyalar da organ baðýþýnýn artmasýna katkýda bulunacaktýr.
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ORGAN BAÐIÞLAMA ÝÞLEMÝ VE ORGAN BAÐIÞI KARTI

Organýnýzý baðýþlamaya karar verdiðinize göre bu iþlemin nasýl

yapýlabileceðini yazma zamaný geldi.

Organ baðýþý nerede yapýlýr?

2 yerde yapýlabilir:

1.Yaþadýðýnýz yere yakýn bir saðlýk merkezinde

2.Sayýlarý giderek artan organ baðýþý kampanyalarýnda.

Organ baðýþý nasýl yapýlýr?

18 yaþýný dolduran kiþiler hiçbir etki altýnda kalmadan, iki tanýk

huzurunda Organ Baðýþ Kartý (Doku ve Organ Baðýþ Belgesi) ve Organ ve

Doku Baðýþ Senedi doldurarak organlarýný baðýþlayabilir. Kiþi organ

baðýþý kartýný yanýnda taþýr. Organ ve Doku Baðýþ Senedi 2 nüsha

doldurulur; bir nüsha kurumda saklanýr, diðer nüsha Ýl Saðlýk

Müdürlüðü aracýlýðý ile Saðlýk Bakanlýðýna yollanýr.
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Bu iþlem ne kadar sürer?

Yaklaþýk olarak 5 dakika sürer.

Organ ve Doku baðýþ senedinin amacý nedir?

Bu formlarýn amacý organ baðýþý sayýsýný takip etmektir.
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Organ ve Doku Baðýþ Senedi Mafyanýn eline geçebilir mi?

Böyle bir þey düþünülemez bile, zaten mafyanýn bu baðýþ senetlerinin

peþinde olmasý için bir neden de yoktur. Mafya gönüllü olarak

organlarýný para ile satan kiþilerle ilgilenir.

Organ Baðýþ Kartýnýn amacý nedir?

Organ baðýþý kartýnýn temel amacý toplumsal duyarlýlýðý ve bilinci

arttýrmaktýr. 

Organ Baðýþ Kartýný sürekli yanýmda mý taþýmalýyým?

Evet, organ baðýþý kartýný taþýmaktan daha önemli olan organ baðýþý

konusundaki kararýnýzý yakýnlarýnýzla paylaþmaktýr.

Organ Baðýþ Kartýný yanýma almayý unutuyorum, ne yapabilirim?

Organý baðýþý kartý doldurup taþýmaktan daha önemli olan eylem organ

baðýþý kararýdýr. Bu kararý mutlaka yakýnlarýnýzla paylaþýnýz.

Yakýnlarýnýza organ baðýþýnýn vasiyetiniz olduðunu söyleyiniz. Hiçbir

doktor sadece organ baðýþý kartýna bakarak, hasta yakýnlarý ile

konuþmadan organ nakli yapmak istemez. Organ baðýþ kartý

yakýnlarýnýzýn bu zor anýnda vereceði kararý kolaylaþtýracaktýr.

Organlarýmý baðýþlamaktan vazgeçtim, ne yapmalýyým?

Yanýnýzda taþýdýðýnýz baðýþ kartýný yýrtýp atmanýz yeterlidir. Bu

kararýnýzý da ailenizle paylaþýnýz.
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Organ Baðýþý Kartýna ulaþmakta zorluk çekiyorum, ne yapmalýyým?

Organ baðýþý kabul eden merkez sayýsý ne yazýk ki sýnýrlýdýr. Yaþadýðýnýz

ilin saðlýk müdürlüðünü arayarak organ baðýþý yapabileceðiniz yerleri

öðrenebilirsiniz. Günümüzde organ baðýþ kampanyalarý artmýþtýr,

bunlarý takip ederek de organ baðýþý yapabilirsiniz.

Milliyet 16 Aðustos 2006
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ORGAN BAÐIÞI: EFSANELER-GERÇEKLER

Þehir efsaneleri ve boþ inançlarýn doðru karar almanýzý engellemesine izin

vermeyin...

Görünüþte her þey çok basit: Organ baðýþlayýn, hayat kurtarýn. 

Ancak pek çok insan organ baðýþlamýyor ve bunun sonucunda pek çok hayat

kaybediliyor.

Belki de, bugüne dek, hiçbir cerrahi iþlem konusunda organ baðýþý kadar

efsane, gizem üretilmedi. 

Eðer organ baðýþý yapma kararýnýzý, bir türlü tam açýklýða kavuþturamadýðýnýz,

emin olamadýðýnýz bazý inanýþlar yüzünden erteliyorsanýz, iþte size organ baðýþý

ve organ nakli konusundaki en yaygýn efsane ve kaygýlara iliþkin cevaplar:

Efsane: Eðer organlarýmý baðýþlarsam, acil servis doktorlarý ve görevlileri,

hayatýmý kurtarmak için gerektiði kadar çaba göstermez. Bir baþkasýnýn

hayatýný kurtarmak için benim organlarýmý almaya bakarlar.

Gerçek: Tedavi olmak için hastaneye gittiðinizde, doktorlarýn tek derdi sizin

hayatýnýzý kurtarmaktýr, baþkasýnýnkini deðil. Sizinle, acil durumunuza en uygun

uzmanlýk alanýndan bir doktor ilgilenir, organ nakil uzmanlarý deðil. 

Sizinle ilgilenen doktorun organ nakliyle bir ilgisi yoktur, çoðu zaman uzmanlýðý

da bu deðildir. Organ baðýþý, ancak beyin ölümü tespit edildikten sonra

gündeme gelebilir. 

Beyin ölümü tespitini yapan doktorlarla, organ nakli yapacak ekibin ve organý

alacak hastanýn sürekli doktorlarýn tamamen farklý kiþiler olmasý yasa gereðidir.

Ayrýca beyin ölümü durumda bile, doktorlar ailenizin, yakýnlarýnýzýn rýzasýný alýrlar.
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Efsane: Üzerinizde organ baðýþ kartý taþýmanýz ya da ehliyetinizde

"organlarýmý baðýþlýyorum" kaydýnýn bulunmasý, organlarýnýzýn alýnabilmesi

için yeterlidir.

Gerçek: Organ baðýþ kartý ve ehliyetinizdeki kayýt, yasal olarak geçerli

belgelerdir ama yeterli deðildir. Organ ve doku baðýþý öncesi doktorlar

muhakkak aile mensuplarýnýn, hasta yakýnlarýnýn rýzasýný almaya özen gösterirler. 

Dolayýsýyla organ baðýþ kararýnýzý, önceden ailenizle, yakýnlarýnýzla paylaþmanýz,

kararýnýzýn ciddiyeti konusunda onlarý önceden ikna etmeniz çok önemlidir.

Efsane: Belki de, beyin ölümü raporum imzalandýðýnda henüz gerçekten

ölmüþ olmayacaðým. Ve eðer organlarým nakil için alýnmasa, belki de

yeniden hayata dönme þansým olacak.

Gerçek: Magazin basýnýnýn çok sevdiði bir konu olmasýna raðmen, beyin ölüm

tanýsý konduktan sonra insanlarýn hayata dönmesi söz konusu deðildir. Beyin

ölümü durumunda, hasta makinaya baðlý olduðu için bir süre daha kan dolaþýmý

ve solunumu sürer, daha sonra bu da biter. 

Ayrýca, üzerinden organ baðýþ kartý çýkan hastalara, gerçekten beyin ölümü

durumunda olup olmadýklarýný anlamak için, normal bir ölüm vakasýndan daha

çok test yapýlýr.

Efsane: Bir gün organ mafyasýnýn kurbaný olmam ve uyutulup, sonra da bir

böbreðim alýnmýþ olarak sokakta uyanma ihtimalim her zaman var.

Gerçek: Bu söylenti olarak çok dolaþan, internette sýk rastlanan bir öykü olmakla

birlikte gerçek olma þansý neredeyse yok denecek kadar azdýr.  Organ nakli,

sokak köþelerinde yapýlamayacak kadar karmaþýk bir cerrahi operasyondur. 

Ayrýca, ön tetkikler yapmadan, doku uyuþmasý saptanmadan rastgelen alýnan bir

böbreðe, o böbreðin muhafaza edilebileceði süre içinde uygun alýcý bulmak da

çok zordur.
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Buna karþýlýk, yasal olarak suç olmasýna karþýn, özellikle de canlý vericili böbrek

nakillerinde para karþýlýðý organ ticareti söz konusu olmaktadýr. 

Organ ticaretini bitirecek tek çare de, iyi çalýþan ve yeterli organ saðlayan bir

baðýþ sistemidir. 

Efsane: Ailem sevdiklerinin organýný baðýþladýklarý gibi bir de hastane

masraflarýyla karþý karþýya kalacaklar.

Gerçek: Baðýþtan doðan harcamalar hiç bir zaman, baðýþçýnýn ailesine

yüklenmez. Ailenizden, ancak acil serviste ya da yoðun bakýmda hayatýnýzý

kurtarmak için yapýlan çalýþmalarýn bedeli istenebilir. Organ nakli ile ilgili olarak

bir maliyet varsa, bu organlarý alanlara yüklenir.

Efsane: Yakýnýmýn organlarýný baðýþlarsam, organlarý para karþýlýðý verdiðim

söylencesi çýkar, çevreme rezil olurum.

Gerçek: Organ baðýþýnýn açýklanmasý sadece baðýþçý ailenin isteðiyle olur. Eðer

bunun bilinmesini istemezseniz, saðlýk ekibi, organ baðýþýnýn gizli kalmasý için

elinden gelen her þeyi yapacaktýr.

Efsane: Aile mensubum zaten hastalýk ya da kaza nedeniyle yeterince acý

çekti. Bir de organ baðýþý nedeniyle acý çekmesini istemiyorum.

Gerçek: Sevdiðiniz insan, organ baðýþý anýnda beyin ölümü durumundadýr ve acý

hissetmesi söz konusu deðildir. Ölümden sonra bile, sevdiðiniz insanýn

bedenine, yaþayan bir hastaya gösterilen özenin aynýsýnýn gösterilmesi için

mümkün olan bütün çaba sarf edilir.

Efsane: Organ ihtiyacý söz konusu olduðunda, zengin, ünlü ya da önemli

insanlar hemen listenin üst sýrasýna geçiveriyor. Organlarýmýn gerçekten en

çok ihtiyacý olana ya da listede en uzun bekleyene verileceðinin garantisi

yok.
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Gerçek: Zengin, ünlü ya da önemli kiþilere organ naklinde öncelik verilmesi söz

konusu deðildir. Bu izlenim biraz da, ünlü kiþilere yapýlan organ nakli

ameliyatlarýnýn medyada çok fazla yer almasý nedeniyle oluþmaktadýr. 

Baðýþlanan organlarýn daðýtýmý, doku uyuþmasý baþta olmak üzere týbbi kriterler,

hastalýðýn ciddiyeti ve listede bekleme süresi gibi ölçülerle yapýlmaktadýr. Zaten

bu ölçüler dikkate alýnmadan yapýlacak organ nakilleri týbben baþarýlý da olamaz.

Efsane: Yakýnýmýn cenazesinin ya da kendi cenazemin þeklinin,

görünüþünün organ baðýþý nedeniyle bozulmasý beni korkutuyor.

Gerçek: Organ ve doku baðýþý, cenazenin görünüþü mümkün olduðunca az

etkileyecek þekilde yapýlýr. Vücuttaki kesikler, kiþi yaþýyormuþ ve ameliyat olmuþ

gibi özenle kapatýlýr ve dikilir. 

Efsane: Organ baðýþý yapmak için çok yaþlýyým, kimse benim organlarýmý

almak istemez. 

Gerçek: Organ baðýþý yapma yaþýnýn özel bir üst sýnýrý yoktur. 70-80 yaþýndaki

donörlerden alýnan organlarla baþarýlý nakiller yapýlmýþtýr. Organlarýnýzý kullanma

kararý yaþa göre deðil, çok iyi belirlenmiþ týbbi ölçütlere göre yapýlýr. 

Kendinizi hemen diskalifiye etmeyin, organ ve dokularýnýzýn nakil için uygun olup

olmadýðý kararýný doktorlara býrakýn.

Efsane: Saðlýðým yerinde deðil, gözlerim iyi görmüyor, benim organlarým

zaten kimsenin iþine yaramaz.

Gerçek: Organ baðýþý yapmanýza kesinlikle engel olacak çok az týbbi durum

vardýr. Bir organýn nakilde kullanýlmasý kararý sadece týbbi ölçütlerle verilir. Bazý

organlarýnýz nakil için uygun olmasa da, baþka organlarýnýz uygun olabilir.

Býrakýn, bu konuda doktorlar karar versin.
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Efsane: Böbreklerimden birini, yaþarken baðýþlamak istiyorum. Ancak

bunu, sadece ihtiyacý olan bir aile mensubum için yapabileceðimi duydum.

Ama ailemde böbrek hastasý yok. Ben sadece ihtiyacý olan birine yardým

etmek istiyorum.

Gerçek: Aslýnda, yasal olarak ailenizden olmayan birine böbreðinizi

baðýþlamanýz konusunda bir engel yok. Ancak ameliyatý yapacak doktorlar,

baðýþladýðýnýz organ karþýlýðý maddi çýkar saðlamadýðýnýz ya da baský altýnda

baðýþ yapmak zorunda kalmadýðýnýz konusunda emin olmak isteyeceklerdir.

Zira, yasaya göre para karþýlýðý organ baðýþý, yani organ ticareti suçtur. Bu

konuda bir þüphe uyanýrsa, doktorlar ameliyatý yapmayý reddedebilirler. 

Ayrýca unutmayýn: Yaþarken hayat kurtarmak istiyorsanýz kan ve kemik iliði baðýþý

da yapabilirsiniz.

Efsane: Dini inançlarým organ baðýþý yapmamý engelliyor.

Gerçek: Bütün semavi dinler, insan hayatýný kurtaran bir yöntem ve karþýlýksýz bir

insaniyet ifadesi olarak organ baðýþýný onaylamaktadýr. Kuran'da bu yönde bir

açýk hüküm olmamasý, organ baðýþýna karþý çýkmak için yeterli gerekçe

olmamalýdýr. 

Kitap'ta ve Sünnet'te açýk hüküm olmayan ancak yeni dönemlerin getirdiði yeni

sorunlar için Ýslam alimlerinin kýyasla hüküm çýkarmasý kabul edilmiþ bir

uygulamadýr. 

Türkiye'de de, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Din Ýþleri Yüksek Kurulu, 1980 yýlýnda

organ baðýþý ve organ nakli konusunu deðerlendirmiþ ve dinen caiz olduðuna

hükmetmiþtir. 

Diyanet yetkilileri, her sorulduðunda bu konuya ayný þekilde açýklýk getirmeye,

inananlarýn þüphelerini ve kaygýlarýný karþýlamaya çalýþmaktadýrlar.
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** Bu bilgiler, küçük eklemelerle, Mayo Clinic Organ Nakil Merkezi'nin web

sitesinden (http://www.mayoclinic.com/health/organ-donation/FL00077) derlenmiþtir.

Kaynak: http://www.cnnturk.com/kampanyalar/hayata_bagis/haber_detay.asp?PID=1611&haberID=291351 
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SON SÖZ

Organýnýzý baðýþlamaya karar verdiniz ama organ baðýþ kartý alacak

zamaný henüz yaratamadýnýz, organ baðýþlama kararýnýzý yakýnlarýnýza

açýk bir þekilde ifade ediniz ve organ baðýþýnýn vasiyetiniz olduðunu

ýsrarla söyleyiniz. Kararýnýzý yakýnlarýnýzla paylaþmanýz organ baðýþý

kartý almanýz kadar önemlidir.

Bu kitabý nasýl temin edeceðinizi öðrenmek istiyorsanýz

tekinakpolat@yahoo.com adresine bir elektronik posta atmanýz

yeterlidir.

Organ baðýþý yaþam baðýþýdýr.
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KAYNAKLAR/WEB SAYFALARI

Kitaplar

1.Organ Nakli Koordinasyonu El Kitabý. Yücetin L (editör), 2. baský.

2.Organ Naklinde Ahlak, Adalet, Ticaret. Land W, Dossetor JB (editörler),

Erek E (çeviri editörü). Springer-Verlag & Nobel Týp Kitabevleri, Ýstanbul:

1994.

3.Basýnda Transplantasyonun 20 yýlý, Haberal Eðitim Vakfý Yayýnlarý,

Ankara: 1996.

Web Sayfalarý

Organ Nakli Koordinatörleri Derneði

http://www.onkod.org/ 

Welcome to UK Transplant 

http://www.uktransplant.org.uk/ 

Kýzýlay

http://www.kizilay.org.tr/

2. Dünya Organ Baðýþý ve Transplantasyon Günü

http://www.fairtransplant.org/events/2ndwdodt.php 

8. Avrupa Organ Baðýþ Günü

http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/anasayfalinkler/organ/organ_kutlam

a.asp

Hayata baðýþ (CNNTURK)

http://www.cnnturk.com/kampanyalar/hayata_bagis/
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Organ ticareti

http://www.multiline.com.au/~donor/black.html 

Diðer

http://www.diyaliz.net/

http://www.bircanacankat.com/

http://www.organdonor.gov/ 

http://www.google.com.tr 

http://www.unos.org/ 

http://www.lifegift.org/

http://www.uktransplant.org.uk/ukt/how_to_become_a_donor/questions
/questions.jsp  

http://www.akdeniz.edu.tr/organnak/html4.html 

http://www.life-source.org/ 

http://www.iopo.org/ 

http://www.doktorumonline.net/default.asp?mid=63&action=DisplayTr
ans&catid=4 

http://www.studentdonor.org/ 

http://www.esot.org/ 

http://www.mohanfoundation.org/slides.asp

www.tekinakpolat.net



Týbben yaþamým sona erdikten sonra aþaðýdaki iþaretli olan doku ve organlarýmýn
! Böbrek              ! Kalp              ! Karaciðer              ! Tümü

! Kornea              ! Akciðer              ! Pankreas
diðer hastalarýn tedavisi için kullanýlmasýna izin veriyorum. 

Adý .....................................................

Doðum Tarihi .....................................................

Kan Grubu .....................................................

Soyadý .....................................................

Doðum Yeri .....................................................

Tel .....................................................

Adres .................................................................................................................................................

..................................................... Ýmza 

ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ
TIP FAKÜLTESÝ

TRANSPLANTASYON ÜNÝTESÝ

DOKU VE ORGAN BAÐIÞ BELGESÝ

Adý .....................................................

Soyadý .....................................................

Doðum Tarihi .....................................................

Doðum Yeri .....................................................

Adres .....................................................

.....................................................

Tel ..........................................Ýmza

Adý .....................................................

Soyadý .....................................................

Doðum Tarihi .....................................................

Doðum Yeri .....................................................

Adres .....................................................

.....................................................

Tel ..........................................Ýmza

Ondokuz Mayýs Üniversitesi
Týp Fakültesi
Hemodiyaliz ve Onkoloji Merkezi
Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüðü
Tel: (362) 433 11 77 / 1945 - Fax: (362) 431 28 66

TANIKLAR

www.tekinakpolat.net
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