
 
İkinci Baharı Bir İmza İle Onlara Siz Yaşatın 

 
 Hep bahsederiz toplumsal dayanışmadan. “Birlik beraberlik içinde, 
saygı sevgi ve hoşgörü çerçevesinde yaşamalıyız.” diyoruz. Bunu diyoruz 
ama hiç düşünüyor muyuz anlatılmak isteneni, yoksa sadece ezberlenmiş 
cümleler olarak konuşup kestirip atıyor muyuz? 

Birlik beraberlik diyoruz, saygı diyoruz, sevgi diyoruz ama sadece 
diyoruz. Hangimiz bu konuyu enine boyuna düşünüyor? Bunlar bir 
ülkenin zayıf halkalarıdır. Dediğim şey sadece insanların birbirine saygı 
duyup selam vermesi hal hatır sorması değil, bu halkalardan birini hep 
unutuyoruz, bu halkayı hep koparıyoruz. Peki bu halka ne biliyor 
musunuz? Organ bağışı. 
 
 Organ bağışının “Bir insanın organlarının bir kısmını veya 
tamamını, henüz sağlıklı iken veya beyin ölümünün ardından başka 
insanlarda yararlanılmak üzere bağışlaması işlemi.” tanımından çok bir 
çiçeğe su verme gibi düşünün. Umudun naklidir organ nakli, hayat 
kurtarır. Yaşam savaşının kazanılması, dimdik ayakta durmasıdır organ 
nakledilenin.  

Bir de duygusal yönü vardır. Belki sizin et parçası dediğiniz sağlıklı 
şey, bir başkasının hayalidir. Et parçasını toprak altında çürütmek nakil 
bekleyeni sadece hayallerinden uzaklaştırmaya yarar. Hele bir de 
sağlıklıyken yapılan nakil, nakil alınan ile nakledilenin arasında oluşan 
sıcak bağ.. Sanki 40 yıllık arkadaş gibi..Biri diğerinin kahramanı, öbürü 
ise onun bir parçası. 
 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Beyin_%C3%B6l%C3%BCm%C3%BC


  İşte topluma bunu aşılamalıyız. Organ naklini değil, yaşam 
naklini, umudun naklini, sıcak bir bağın, kardeşliğin naklini. Aynı 
zamanda da empati kurabilmeyi. Bir düşünün şimdi organ bekleyen bir 
hastasınız ama nakil veren yok, nakil gelmezse öleceğinizi bilseniz ne 
hissederdiniz?  

Türkiye’deki nakil oranına, bir de nakile ihtiyacı olanlara 
bakıyorum. Ve buradan şunu çıkarıyorum toplumumuz uyuyor. 
Başkalarının kendilerine ihtiyacı var. Hani kendileri en ufak bir şeyi 
unutulunca ortalığı birbirine katıyorlar ya, nakil bekleyenler susuyor, 
sabırla bekliyor. Bu toplumun en zayıf halkasıdır. En az dile getirilen, 
dile getirilmekten kaçınılan.. Toplumumuzu uyandırmamız lazım. Bu 
konudaki konferanslar belli kişilerle değil de halka açık yapılmalıdır. 
Organ bağışıyla ilgili çok iyi düzenlenmiş yasalarımızı toplumumuzun 
vicdanıyla harekete geçirmelidir.  

Hatta her gün hayatını kaybeden insanları düşünün onların hepsi 
organ bağış formu doldurmuş olsaydı bağış sayısı artar, insanlar iyileşirdi. 
Halkımız bu konuda bilinçlenirse bağış bekleyenler azalır; ama daha da 
önemlisi o hep bahsettiğimiz toplumsal dayanışmayı gerçekleştirmiş 
oluruz. Size sorarım “Nakle ihtiyacı olan insanların sayısının giderek 
azaldığı, toplumsal dayanışmanın giderek arttığı bir ülkede yaşamak mı?” 
Yoksa “ Nakil gelmediğinden hayatını kaybeden insanların olduğu 
bilinçsiz ve umudun yeşermediği bir toplumda mı yaşamak mı istersiniz?” 
Ama bunlara karşı hala “Ne de olsa benden başka veren vardır, bana mı 
kaldı?” diyen insanların bilinçlendirilip, manevi yönden de eğitilmeleri 
gerektiğini düşünüyorum. Hani o çok bildikleri ve uyguladıkları 
toplumsal dayanışmalarıyla(!) beraber.  
 

“Mitolojide ilk doku ve organ nakli M.Ö 5. yüzyılda yapılmış.” 
derler, peki siz neden birinin kahramanı olmuyorsunuz? 

Organ bağışı sadece organlarını birinde nakil etmek değildir. O 
kişiye gökkuşağını izletebilir, dünyanın en güzel namelerini hissettirebilir, 
onun torunlarını görmesini sağlayabilirsiniz. Onu acılarından 
kurtarabilirisiniz, her gün makineye bağlı yaşamından dışarı 
çıkarabilirsiniz, belki yürütebilir hatta kanserden kurtarabilirsiniz. 
Kısaca o kişiye özgürlüğü tattırabilirsiniz. Bu sizin elinizde. Bırakın 



sadece kusurlarınız, hatanız, yanlışlarınız gömülsün. Ve unutmayın ki 
çok iyi bir kahraman olabilirsiniz. Ona yaşam bağışlayarak organ kardeşi 
olabilir ya da onun ikinci baharı olabilirsiniz. İnsanın insana yapabileceği 
en büyük iyilik budur. 
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