
İLİ           : AYDIN 
TARİH     : 03.11.2017 

 
ORGAN NAKLİ VE CAN KURTARMA 

İnsanlığın derdiyle hemdert olan Aziz 
Kardeşlerim! 

Yüce Allah'ın lütfettiği sınırsız nimetler 
karşısında insanın Rabbine hamdetmesi ve sahip 
olduğu her şeyi O’nun rızasını kazanmak için vesile 
bilmesi en önemli kulluk vazifelerindendir. Şu kısacık 
ömrünü iyilik ve takvada yardımlaşarak1 geçirenlere; 
hayırda yarışarak2 tamamlayanlara ne mutlu!  

Selâm olsun hayırda yarışanlara!  
Selâm olsun iyilikte yardımlaşanlara! 
Kardeşlerim! 
"Mü'minler birbirlerini sevmede, 

birbirlerine merhamet etmede ve birbirlerini 
korumada bir vücuda benzerler. Vücudun bir 
uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu 
sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulur."3 
nebevî öğretisiyle Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), 
müminlerin birbirleri üzerindeki haklarına ve 
sorumluluklarına dikkat çekmektedir. İşte bu 
bilinçledir ki müminler, sorumluluk içerisinde bir 
hayat yaşarlar. Ve “… Bir kimse müslüman 
kardeşinin ihtiyacını giderirse, Allah da ona 
yardım eder…”4 inancıyla hareket ederler. 

Kardeşlerim! 
Bir müslüman olarak her hal ve zamanda diğer 

kardeşlerimize maddi ve manevi olarak yardımcı 
olmak, hem insanî hem de dinî görevimizdir. 
Yardımlaşmanın pek çok tezahürlerinin görüldüğü 
günümüz dünyasında, hastane köşelerinin bitmek 
bilmeyen gecelerinde hasretle şifa bekleyen, organ 
bekleyen, kan bekleyen nice hastaların olduğu 
düşünüldüğünde organ, doku ve kan bağışlamanın ne 
kadar anlamlı bir yardımlaşma olduğu görülecektir. 
Candan yapılan bu bağışın bir "can bağışı", aynı 
zamanda bir "can zekatı" olacağı bilinmelidir. 
Şüphesiz bu durum müminin mümine yapabileceği en 
büyük ihsanlardan ve ikramlardan olacaktır. 

 

Kıymetli Kardeşlerim! 
Organ nakli kişinin, hayatta iken serbest 

iradesiyle, tıbben yaşamı sona erdikten sonra da 
ailesinin izniyle "doku ve organlarının" başka 
hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesidir. 

Dinimize göre insan bedeni, canlı iken nasıl 
muhterem ise, cansız iken de öyledir. İnsan öldüğünde 
bedeninin herhangi bir organına keyfi olarak zarar 
verilmesi caiz değildir. Ancak bir hastaya tedavi 
maksadıyla organ nakli bazı şartların bulunması 
halinde caiz görülmüştür. Bunlardan bazıları 
şunlardır: 

• Hastanın hayatını veya hayati bir uzvunu 
kurtarmak için başka bir çarenin olmaması, 

• Organ veya dokusu alınacak kişinin, işlemin 
yapıldığı esnada hayatını kaybetmiş olması; 
organı alınacak kişi sağ ise alınacak organ 
veya dokunun, hayati bir organ olmaması, 

• Organ veya dokusu alınacak kişinin sağlığında 
yani ölmeden önce buna izin vermiş olması 
veya hayatta iken aksine bir beyanı olmamak 
şartıyla, yakınlarının rızasının sağlanması, 

• Alınacak organ veya doku karşılığında hiçbir 
şekilde ücret alınmaması, 

• Tedavisi yapılacak hastanın da kendisine 
yapılacak bu nakle razı olması gerekir.5 
 
Aziz Kardeşlerim! 
Ülkemizde on binlerce kişi organ nakli için 

sıra beklerken her yıl ortalama 8 bin kişi de bu listeye 
eklenmektedir. Ve en acısı, yurdumuzda her yıl 
yaklaşık 8 bin hasta, organ bulunamadığı için hayatını 
kaybetmektedir. Bu ise üzerinde düşünülmesi gereken 
elem verici bir durumdur. 

Kardeşlerim! 
Geliniz; “bir insanı yaşatmak bütün 

insanlığı yaşatmaktır”6 ilahi fermanına râm olarak 
insanlık adına bir el uzatalım kardeşlerimize; şifa 
olalım bedenlerine. Bir hayat bağışı yaparak umut 
olalım umudunu kaybedenlere. Bağışladığımız her 
organın filizlenen bir can olduğunu bilelim. 

Geliniz, organ bağışlayarak yeni bir hayata 
vesile olmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte 
yaşayalım.  

Ve bir can da biz olalım! 
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