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Ülkemizde
Organ Nakli ve
Koordinasyonu
Organ Nakli Nedir?
Ad› üstünde : Bir kiﬂinin organlar›n›n di¤erine tak›lmas›… Her ne kadar
organ nakli ifadesi insanlar aras› bir
transferden fazlas›n› ifade ediyor olsa
da ben burada kiﬂiler aras› kelimesini kullanmay› uygun gördüm. Çünkü
günümüzdeki yayg›n uygulama bu ﬂekilde. Ama unutmamak laz›m; bu uygulama bugün için geçerli… Gelecekte
özel olarak yetiﬂtirilmiﬂ baz› hayvanlar›n organlar›n›n insanlara tak›lmaya
baﬂlad›¤›n› duyarsak buna ﬂaﬂ›rmamak
laz›m. Organ üretimi ve transferi üzerine yap›lan çal›ﬂmalar o kadar çok ki,
gelecekte organ ihtiyac› olanlar›n bir
üretim merkezine baﬂvurmalar› belki
de her ﬂeyin çözümü olacak. Bir merkeze gidecek ve “Bir karaci¤er istiyorum” diyeceksiniz. Kan grubunuzu ihtiyac›n›z olan karaci¤erin boyutlar›n›
söyleyecek ve gerekeni yapm›ﬂ olman›n mutlulu¤uyla evinize geri döneceksiniz. Aradan 15 gün geçecek ve evinize gelen bir mektupla, sipariﬂi verilen
karaci¤erin haz›r oldu¤unu ve en k›sa
zamanda ba¤l› bulundu¤unuz organ
nakil merkeziyle irtibata geçmeniz gerekti¤inin haberini alacaks›n›z. MerkeB‹L‹M ve TEKN‹K 24 Aral›k 2007

zinize gidip doktorunuzla görüﬂecek
ve iki gün içinde yepyeni bir organ›n
da böylelikle sahibi olacaks›n›z. Hatta
öyle ki üretilen organ tam da sizin için
oldu¤undan doku uyumunun gözetilmesine ve organ›n reddinin önlenmesi
için ilaç kullanman›za da gerek olmayacak.
Bir gün bu anlatt›klar›m›z›n yaﬂam›m›z›n bir parças› olmamas› için hiçbir neden yok. Ama bugün için henüz
fantezi olmaktan öte ﬂeyler de¤il… Öyle görünüyor ki; zannetti¤imiz kadar
yak›n bir gelece¤in gerçekleri de de¤iller. Her ne kadar aktüalite yukar›da
tasvir etti¤imiz günleri yar›n kadar yak›nm›ﬂ gibi anlat›yorsa da bu günlerin
gelmesi için henüz erken. Her ﬂeyden
önce halledilememiﬂ pek çok etik sorun var ve bu sorunlar›n üstesinden
gelmek de zannedildi¤i kadar kolay
de¤il. Demek ki; daha hat›r› say›l›r bir
süre eski usullerle idare etmek zorunday›z. Yani organ yetmezliklerinde
ﬂimdilik bir birimizin organlar›n› kullanmaya devam edece¤iz.
Görüldü¤ü gibi, organ nakli olgusu
bir yandan geliﬂirken bir yandan da bizi yepyeni bir gerçekle karﬂ› karﬂ›ya b›rakt›. Bu gerçek “Organ Bulma” zo-

runlulu¤u. Önce baﬂar›l› organ nakilleri gerçekleﬂtirdik, insanlara umut verdik ve organ bekleme listelerinde hastalar›m›z› s›ralad›k. Amac›m›z onlar›n
yaﬂamlar›n› kurtarmakt›; ama o bekleme listeleri birer ölüm listelerine dönüﬂtü ve biz hastalar›m›z› o listelerden
tedavi ederek de¤il, kaybederek eksiltmeye baﬂlad›k. Bu durum, gerek hastalar gerek hasta yak›nlar› ve gerekse de
biz hekimler aç›s›ndan ortak bir ac›yd›,
çünkü hepimiz gayet iyi biliyorduk ki;
organ bekleyen bir hastaya zaman›nda
bir organ bulunur ve tak›l›rsa o hasta
içimizden herhangi biri kadar sa¤l›kl›
bir ﬂekilde yaﬂama geri dönecektir…
Organ yetmezlikli hastalar› di¤er a¤›r
hastalardan ay›ran bu önemli fark, hepimiz için bir suçluluk duygusunu da
beraberinde getiriyordu… Yap›labilecek çok ﬂey vard› ama biz hiçbir ﬂey
yapam›yorduk.
Bu zorunluluk, bilim dünyas›n› giderek canl› vericili nakillere yöneltti.
Madem ki bir insan› yaﬂatabilmek için
bir organ bulmak tek yoldur. Bu organ› yaﬂamakta olan bir yak›n›ndan temin etmek de pekala mümkün olabilir.
Hele de böbrekler ve akci¤erler gibi
yedekleri olan organlar için bu çok ko-
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layd› ve böylece özellikle böbrek nakilleri uygulamadaki kolayl›klar› nedeniyle giderek artmaya baﬂlad›. Cerrahi
teknikler ilerledikçe, karaci¤er gibi kapasitesi çok yüksek organlar da bir tane olmalar›na ra¤men canl›lardan temin edilmeye baﬂland›. Bugün için yaﬂayan bir kiﬂinin karaci¤erinin yar›s›n›
alarak di¤er bir insana takabilmek neredeyse s›radan ameliyatlar›n aras›na
girmek üzere…
Böylece organ nakli iki koldan geliﬂmeye baﬂlad›. Birisi ölen kiﬂilerin organlar›n› kullanmak ki, biz buna kadavra vericili nakiller diyoruz. Di¤eri,
yaﬂayan bir insandan organ alarak bir
baﬂkas›na takmak ki, biz buna canl› vericili organ nakli diyoruz. ‹kinci türde
hepinizin de dikkat edece¤i gibi önemli bir fark var. Organ al›nan kiﬂi yaﬂ›yor oldu¤undan öncelikle onun hayat›n› tehdit edecek bir duruma yol açmamal›y›z. Aksi takdirde Hipokkrates’
ten beri gelen tababetin en temel ilkelerinden birisine ters düﬂmüﬂ oluruz…
“Primum nihil nochere” yani önce zarar verme ilkesi t›bb›n biny›llar boyunca en önemli dayanaklar›ndan birisi olmuﬂtur. ‹ﬂte bu nedenle, burada bütünüyle sa¤l›kl› bir insan› ameliyat ederken ald›¤›m›z riski asla göz ard› etmemeliyiz.

Ayr›ca bu tür canl› vericili nakilleri
de¤erlendirirken, organ verme iﬂlemi
için ba¤›ﬂ demek pek de do¤ru de¤il.
Bu al›ﬂ veriﬂ, genellikle aile fertleri aras›nda veya çok yak›n dostlar aras›nda
mümkün olmakta. Bu denli yak›n iliﬂkiler içindeki al›ﬂveriﬂin bir ba¤›ﬂtan
ziyade bir yaﬂam hediyesi olarak de¤erlendirilmesi daha do¤ru olur. Bir
annenin çocu¤una verdi¤i bir organ›
ba¤›ﬂ olarak düﬂünmek mümkün de¤il. Gerçek anlamda ba¤›ﬂ dedi¤imizde,
ba¤›ﬂ› yapan›n kime gitti¤ini bilmedi¤i,
alan›n da kayna¤›n› tam olarak bilemedi¤i bir durumdan söz ediyoruz ki, bu
tam olarak kadavra vericili organ nakillerini kapsar. Sosyolojik olarak
önem taﬂ›yan ve bizim de esas olarak
üzerinde çal›ﬂt›¤›m›z ve geliﬂtirmeye
çal›ﬂt›¤›m›z organ al›m türü de bu.
Canl› vericili nakiller bizim çaresizli¤imizi bir nebze azaltm›ﬂ olsalar da, beraberlerinde sadece bilimsel de¤il ayn›
zamanda etik ve de hukuki problemleri de getirmiﬂ bulunuyorlar. Kim kime
organ verebilir?... Akrabalar aras›
transferler d›ﬂ›nda organ al›ﬂ veriﬂinde
para söz konusu olur mu?... Organ al›m› 4. dereceye kadar akrabalarla s›n›rlan›rsa, insan›n 4. derece akrabas›ndan
yak›n bir dostu olamaz m› ?... ve bu durumda ille de kiﬂisel bir ç›kar m› düﬂü-

nülmelidir ?... Organ verme iﬂleminin
parasal bir karﬂ›l›¤› olmal› m›d›r?... gibi çok zor sorular ne yaz›k ki canl› vericili nakillerle karﬂ›m›za ç›km›ﬂ sorular ve cevaplar› da san›ld›¤› kadar kolay de¤il…
Organ nakli dendi¤inde herkesin
en çok akl›na gelen ve kuﬂku yaratan
organ mafyas› olgusu da, canl› vericili
nakillerle gündeme gelmiﬂ bir konu.
Bugün ne yaz›k ki dünyan›n her yerinde uygulama alan› bulan ve ad›na organ ticareti denen organ mafyas› faaliyetleri, san›ld›¤›n›n aksine canl› vericili nakillerde ve de özellikle böbrek nakillerinde söz konusu olmakta. Uygulamadaki kolayl›k nedeniyle ve organ
al›ﬂ veriﬂinin para karﬂ›l›¤› oldu¤unun
ispat edilemedi¤i hallerde suç unsuru
da bulunmad›¤›ndan, bu tip organ nakilleri bir ticaret türüne dönüﬂmüﬂ durumda. Bir tak›m örgütlenmeler, bir birini hiç tan›mayan insanlar aras›nda
ba¤lant› kurarak simsarl›k yapmakta
ve para karﬂ›l›¤› insanlardan organ alarak ihtiyac› olanlara takmakta. Böylece herhangi bir ölüme gerek olmadan
organ sat›ﬂ› gerçekleﬂiyor ve ciddi
maddi kaynaklar yarat›l›yor. Bu uygulamalar bir cinayete neden olmamas›na karﬂ›n, yine de suç niteli¤i taﬂ›yor.
Bütün ülkelerin kanunlar› bu türden
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organ sat›ﬂ›n› yasaklam›ﬂ olsa da, ne
yaz›k ki bu faaliyetlerin önüne geçilmesi san›ld›¤› kadar da kolay de¤il. Kesin kay›tlar› olmamas› nedeniyle burada isimlerini yazamad›¤›m pek çok ülke de bu ticareti durduram›yor. Burada üzücü olan, hiç hak etmememize
ra¤men ülkemizin de ad›n›n bu ülkeler
aras›nda an›l›yor olmas›. San›ld›¤›n›n
aksine illegal faaliyetler ülkemizde çok
dar bir alanda faaliyet gösterebilmiﬂlerdir ama canl› vericili nakillerin, tüm organ nakillerinin % 75 ini oluﬂturdu¤u
bir ülke olmam›z nedeniyle bu ﬂaibeden kurtulmak kolay de¤il. Bat›l› ülkeler canl› vericili nakilleri tüm organ nakilleri içinde %25 in üzerine ç›karmazken, bizler bunu baﬂaramad›¤›m›z ve
yeterince kadavra organ› temin edemedi¤imiz için de ne yaz›k ki bu yak›ﬂt›rma üzerimize uymakta ve hak etmedi¤imiz bir durumla karﬂ› karﬂ›ya kalmaktay›z.
Buraya kadar anlatt›klar›mdan da
anlaﬂ›laca¤› gibi, organ nakli ve organ
ba¤›ﬂ› birbirleriyle iç içe olsalar da asl›nda birbirlerinden ayr› konular. Baﬂar›l› organ nakilleri yap›yor olmak yetmiyor ve organ bulamazsan›z, organ
naklini bir tedavi seçene¤i haline getiremiyorsunuz. ‹nsanlara umut veriyor;
ama bu umudu karﬂ›layam›yorsunuz…
‹ﬂte bu nedenle tak›lacak organlar›
bulmak zorundas›n›z ve bunun da gerek etik, gerekse de hukuki aç›dan en
emin ve etkili yolu, kadavradan organ
bulmaktan geçiyor. Böylelikle hem insanlar› tedavi edebilecek, hem organ
mafyas› ﬂaibelerinden kurtulacak hem
de ülke ekonomisine büyük katk›lar
sa¤lamak imkan›na da kavuﬂmuﬂ olaca¤›z. Tak›lan her organla sadece insan hayat› kurtarm›ﬂ olmuyor, büyük
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kârlar da elde ediyoruz. Bugün için
böbrek yetmezli¤i nedeniyle diyalize
giren 35.000’in üzerindeki hastan›n
tümüne bir böbrek bulup takabilme
imkan›m›z olsa, ülke ekonomisine neredeyse senede 1 milyar dolara yak›n
bir katk› söz konusu olabilecek. Bunu
baﬂarabilmenin tek yolu da daha çok
kadavra organ› temin ederek yap›lan
nakilleri art›rabilmek.

Organ Nakli ve Organ
Bulma Kavramlar›
Organ nakillerinde ülke genelindeki büyük baﬂar›ya karﬂ›n organ bulma
konusunda bu denli geri kal›ﬂ›m›z›n alt›nda yatan nedenleri araﬂt›rmak için
yaklaﬂ›k on y›ld›r ciddi çal›ﬂmalar yap›yoruz. 30 y›l› aﬂk›n organ nakli deneyimi olan bir ülke olarak bu çal›ﬂmalar›
son on y›la s›¤d›rm›ﬂ olmak her ne kadar kabul edilebilir olmasa da, en az›ndan çal›ﬂmalar›n baﬂlam›ﬂ olmas›
önemli yollar katetmemizi sa¤lad›.
Öncelikle büyük bir önyarg›dan
kurtulmuﬂ olduk. Kadavra organlar›n›n say›s›n› art›rmaya yönelik çal›ﬂmalar baﬂlamadan önce bu konuda eksi¤i-

Do¤uﬂtan safra yolu yoklu¤u nedeniyle sar›l›k
geçirmiﬂ olan bu çocuk karaci¤er nakli sayesinde
kurtuldu.

mizin halk›m›z›n e¤itim düzeyinden
kaynakland›¤›n› san›yorduk. Dinsel ve
kültürel nedenleri ön planda ele al›yor
ve bu nedenlerle ba¤›ﬂlar›n az oldu¤unu düﬂünerek bu durumdan halk›m›z›
sorumlu tutuyorduk. Oysa gerçe¤in
hiç de öyle olmad›¤›n› görmek uzun
sürmedi. 1997 y›l›nda organizasyonun
baﬂlamas›yla yapt›¤›m›z çal›ﬂmalar,
“Yak›nlar›n› kaybetmiﬂ hastalara organ ba¤›ﬂlar m›s›n›z?” sorusu yöneltildi¤inde %38 oran›nda olumlu yan›t
al›nd›¤›n› ortaya koydu. Bu oran, bugün için baz› bat›l› ülkenin organ ba¤›ﬂ oran›ndan bile yüksektir. Üstelik
burada sorunun yöneltildi¤i kiﬂilerin
s›ca¤› s›ca¤›na hastalar›n› yeni kaybetmiﬂ insanlar oldu¤u göz ard› edilmemeli. Bu, organ ba¤›ﬂ kart› da¤›tmaktan çok daha zor bir durum. ‹nsanlar›n
ac›yla dolu olduklar› ve hiçbir baﬂka
ﬂeyi dinlemeye tahammülleri olmad›¤›
bir anda bu soruya olumlu cevap verebilmiﬂ olmalar›, san›ld›¤› kadar kolay
de¤il.
Yeri gelmiﬂken hat›rlatmakta yarar
var… Bugün ülkemizde organ ba¤›ﬂ
kart› da¤›t›m› sembolik bir anlam taﬂ›r.
Hiç kimsenin organlar›, organ ba¤›ﬂlam›ﬂ olsa bile yak›nlar›na sormadan
al›nmaz. Pek çok insan›n mahiyetini
bilemedi¤i için korktu¤u organ ba¤›ﬂ
kart›, hiçbir zaman organ al›nmas› için
bir teminat olmam›ﬂt›r. O kart›n amac›
konuyu gündeme getirip hat›rlatmak
ve bir nebze insan›n baﬂ›na gelmeden
düﬂündürmekten baﬂka birﬂey de¤il.
Çünkü, az önce de ifade etti¤imiz gibi
önceden sa¤l›kl› bir bilinçle bu konu
düﬂünülmediyse o ac›l› anda bu karar›
vermek hiç de kolay olamaz. Yani organ ba¤›ﬂ kart› olsa da, olmasa da uygulanan temel süreç de¤iﬂmez ve hep
yak›nlar›na sorulur.
Görüldü¤ü gibi, as›l cevap vermemiz gereken soru da böylece de¤iﬂmekte. Ço¤umuz belki kendi organlar›m›z› ba¤›ﬂlarken tereddüt etmeyiz;
ama ya yak›nlar›m›z için ne düﬂünürüz? En çok sevdiklerimizin organlar›n› ba¤›ﬂlayabilir miyiz acaba?...Ya çocuklar›m›z›n?.. Onlar›n organlar›n› ba¤›ﬂlayabilir miyiz?..
Zor de¤il mi?.. ‹nsan›n e¤itim düzeyi ne olursa olsun bu sorular›n cevab›n› sa¤lam kafayla düﬂünmeden vermek
çok zordur ve organ ba¤›ﬂ kart› da sadece bu hat›rlatmay› yapmaktan ötede
bir anlam taﬂ›maz…
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‹ﬂte bu denli az hat›rlatmaya karﬂ›n
bu kadar yüksek oranda bir organ ba¤›ﬂ› hepimizi ﬂaﬂ›rtt›. Fakat di¤er yandan bakt›¤›m›zda, bu ba¤›ﬂ oran› temin etti¤imiz organ say›s›na uyum sa¤lam›yordu. Dünyada temin edilen organ say›lar› de¤erlendirilirken, kullan›lan skalaya göre bir bölgede her y›l
için milyon nüfus baﬂ›na ç›kan kadavra donör (organ vericisi) say›lar› esas
al›n›yor. Birim olarak da pmp (Per
Million People) kullan›l›r. Bu ﬂekilde
matematiksel bir de¤eri baz ald›¤›m›zda dünya ortalamas›n›n çok gerisinde
oldu¤umuzu görürüz. Tablo bu durumumuzu aç›kça gözler önüne sermekte. Organ ba¤›ﬂ oranlar›nda dünya
standard›nda olmam›za karﬂ›n, kadavradan organ temini konusunda bu
denli geride olmaksa, temel sorunumuzu oluﬂturuyor.
1997 y›l›nda baﬂlayan ve özellikle
kadavra organ› teminine yönelik çal›ﬂmalar›n bize en büyük katk›s› bu oldu.
Organ bulma sorununun organ ba¤›ﬂ›ndan çok daha büyük bir boyutu oldu¤unu ve bu iﬂin asl›nda bir organizasyon sorunu oldu¤unu, bu organizasyonun da devleti ve de özellikle
sa¤l›k çal›ﬂanlar› ve hekimleri ilgilendirdi¤ini anlam›ﬂ olduk.

Organ Nakli
Koordinasyonunun
Anlam›
Yo¤un bak›mlarda baﬂlayan bu süreci özetlemek gerekirse; her ﬂeyden
önce ölümlerin zaman›nda belirlenmesi geliyor. Burada bilinmesi gereken en
önemli ﬂey, bir insan›n öldü¤ü zaman
organlar›n›n kullan›labilmesi için ölümün yo¤un bak›mda ve solunum cihaz›na ba¤l› olarak gerçekleﬂmesi gerekti¤i. ﬁimdi bu bilgiyle beraber zaman
zaman duydu¤unuz deprem ve felaket
bölgelerinde ölen insanlar›n organlar›n›n çal›nd›¤› hikayelerinin bir anda nas›l da anlams›zlaﬂt›¤›n› fark edebiliyor
musunuz? B›rak›n deprem bölgesini,
kaza mahallini ya da evde kendi baﬂ›na
gerçekleﬂen ölümleri, hastanede gerçekleﬂen ölümlerde bile kiﬂi ölüm an›nda solunum cihaz›na ba¤l› de¤ilse organlar› asla kullan›lamaz; çünkü ölüm
an›nda oluﬂan hasar, organlar› baﬂka
bir insan›n da iﬂine yaramaz hale geti-

rir. Kadavradan organ al›m süreci öylesine karmaﬂ›k ve çok yönlüdür ki, çok
mant›kl› gibi görünse de organ mafyas› bu sürecin içine kar›ﬂamaz. San›ld›¤›n›n aksine bugüne kadar hiç kimsenin organlar› öldürülerek al›n›p kullan›lmam›ﬂt›r. Kuﬂku duyanlar›n ülke genelinde polis kay›tlar›na ve adli rapor
tutanaklar›na bakmas› yeterli olacakt›r.
Ülkemizde yap›lm›ﬂ bu tür araﬂt›rmalar
vard›r ve tüm tespitler söylediklerimi
destekler niteliktedir.
Evet! Öncelikle ölümleri zaman›nda tespit etmemiz gerekir demiﬂtik.
Bunun için de yo¤un bak›mlar›n önemine de¤inmiﬂtik. Demek ki bir ülkenin zaman›nda yeteri miktarda kadavra tespiti yapabilmesi için öncelikle yeterli say›da ve kaliteli yo¤un bak›m yata¤›na sahip olmas› gerekir. Bu donan›m her ﬂeyden önce yaﬂayan insanlar
için gerekli. Nitelikli yo¤un bak›mlar
hem daha çok insan›n yaﬂamas›n› sa¤-

layacak, hem de ölüm halinde zaman›nda yap›lacak tespitlerle baﬂka insanlar›n yaﬂamas›na olanak verecek.
Yo¤un bak›mda gerçekleﬂen ölümün
kriterlerini ve s›kl›kla beyin ölümü olarak duydu¤umuz ve baz›lar›m›z› kuﬂkuya düﬂüren bu durumaysa birazdan
de¤inece¤iz.
Ölüm tespiti yap›ld›ktan sonra, hemen organ nakil koordinatörlerine haber verilir. Organ nakil koordinatörleri, bu organizasyonlar›n temel dire¤ini
oluﬂturan t›bbi personele verilen ad.
Sistem içinde halk e¤itimlerinden, kadavra donör için yazd›¤›m›z tüm iﬂlemlerin yürütülmesine kadar sorumlu
olan kiﬂiler bu profesyonellerdir. Haberi alan organ nakil koordinatörleri ölümün hem bilimsel hem de hukuki olarak tespitini belgeledikten sonra ölen
kiﬂinin yak›nlar›yla organ ba¤›ﬂ› için
görüﬂürler ve aileyi gerekli tüm konularda bilgilendirirler. Organ ba¤›ﬂ›n›n
yap›lmas› durumundaysa, o büyük yar›ﬂ baﬂlam›ﬂ olur…
Önce belgeler TC Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ba¤l› bir merkeze fakslan›r. Ka-

davra donörün kan grubu doku grubu
ve di¤er anatomik özelliklerine göre
al›c›lar tespit edilir. Ülkemizde bugün
için kalp, akci¤er, karaci¤er, böbrek,
pankreas ve ince barsak nakilleri yap›labildi¤inden, bütün bu organlar ve
olas› al›c›lar tek tek de¤erlendirmeye
al›n›r. Bu arada önemli bir nokta halk
aras›nda göz nakli olarak bilinen kornean›n kullan›m›. Ço¤unluk, göz nakli
olarak isimlendirildi¤i için cesetten bütün gözün al›nd›¤›n› zannetmesine
karﬂ›n asl›nda al›nan sadece kornea,
yani gözün önündeki cams› tabakad›r.
Al›m iﬂlemi tamamland›ktan sonra gözün görünümünde hiçbir ﬂey de¤iﬂmez. Konuya yabanc› bir doktor bile
göze bakt›¤›nda kornean›n al›nm›ﬂ oldu¤unu fark edemez. Di¤er bir önemli
nokta da kornea, bir organ de¤il doku
say›ld›¤› için kadavra yo¤un bak›mdan
ç›kt›ktan sonra bile al›nabilir ve al›m›
için aile izni gerekmez.
Az önce saym›ﬂ oldu¤umuz her organ›n al›m› ayr› ayr› uzmanl›klar gerektirdi¤inden s›ra bu ekiplerin koordinasyonuna gelmiﬂtir. Cerrahi ekipler
içinde iﬂi en zor olanlar, kalp ekipleridir çünkü di¤er organlar için buzda ve
uygun ortamda organlar 18 saat gibi
bir süre bekletilebilirken, kalbin ç›kar›ld›¤› andan 5 saat içinde tak›lm›ﬂ olmas› gerekir. Bu nedenle, ameliyat s›ras›nda ve sonras›nda zamanla ciddi
bir yar›ﬂ baﬂlar. Hele de kadavran›n
bulundu¤u bölge veya ﬂehir tak›laca¤›
merkezden uzaktaysa, durum daha da
zorlaﬂ›r. Bu aﬂamada ülkemizde iﬂler
hala imece usulü yürümekte hava yolu
ﬂirketlerinin ve özellikle de Türk Silahl› Kuvvetleri’nin ciddi destekleriyle bu
ulaﬂ›m baﬂar›labilmekte.
Organlar yerlerine ulaﬂ›p da hastalara tak›ld›ktan sonra, geri bildirimler
yap›l›r ve organlar› ba¤›ﬂlanan kadavra
donörün adli iﬂlemlerine s›ra gelir. Kadavra donörler s›kl›kla kafa travmas›na ba¤l› ölümler olduklar› için, büyük
ço¤unlu¤u adli vakalard›r ve bu aç›dan da önem arz ederler. Zaman zaman problemler yaﬂansa da, büyük bir
ço¤unlukla hekim ve savc›lar›n özverisiyle görüﬂ birli¤i sa¤lanarak bu adli
zorluklar›n da üstesinden gelinmekte.
Bugünkü 2238 say›l› organ nakli kanunumuzun 2594 bendinde, acil durumlarda adli vakalarda bile organ
nakli için giriﬂimlerin yap›labilmesine
imkan tan›nm›ﬂ bulunuyor. Bütün bu
Aral›k 2007
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uygulamalar›n amac›, bir ölümden en
az dört ve bazen 7 tane yaﬂam› ç›karabilmek ve yeni hayatlara imkan tan›yabilmek.
Tüm bu iﬂlemler tamamland›ktan
sonra s›ra cenaze iﬂlerine gelir. Bir cenazenin hastaneden ç›k›ﬂ›n›n bile zaman zaman güçlükler yaratt›¤› ülkemizde, bu iﬂi kolaylaﬂt›rma iﬂini de koordinatörler yapar. Ölümün ac›s›n›n
içinden yaﬂam sevincini ç›karabilme,
ya da di¤er bir deyiﬂle kendi ac›s›ndan
baﬂkalar›na sevinç ve mutluluk verebilme olgunlu¤unu gösterebilmiﬂ bu insanlar›n en az›ndan rutin süreçlerle
bo¤uﬂmas›n› engellemek, art›k sistemin bir görevidir ve bu en iyi ﬂekilde
yap›lmaya çal›ﬂ›l›r. Organ ba¤›ﬂ›nda
bulunan insanlar ne ülkemizde ne de
dünyan›n hiçbir yerinde herhangi bir
maddi ç›kar elde edemezler. Yak›nlar›n›n ard›ndan ellerinde kalan, yaln›zca
yapt›klar› büyük sevapt›r. Sistemin, iﬂleri rahatlatmaya yönelik çabas› da bu
yüzden kat be kat daha fazla önem kazan›r.

Beyin Ölümü
Gerçekten Ölüm mü?
Gelelim ölüm olay›na; herkesin çok
korktu¤u, ölmeden organlar› al›n›r
zannetti¤i o esrarl› karar an›na. Organ
nakli ve ba¤›ﬂ› kavram›na bak›ﬂ› en
olumsuz etkileyen konulardan birisinin bu oldu¤u düﬂünülürse, bu konu
üzerinde biraz durulmay› hak ediyor.
Her ﬂeyden önce “Beyin Ölümü” ve
“Bitkisel Hayat” aras›ndaki fark› aç›kl›¤a kavuﬂtural›m. Deyimlere dikkat edildi¤inde, aralar›ndaki ciddi fark da zaten aç›kça görülüyor. Bitkisel hayat;
ad› üzerinde hayat›, yani bir cins yaﬂam› anlat›yor. Bu yaﬂam formunda, beyin ölmemiﬂtir. Söz konusu olan beyinde bir fonksiyon bozuklu¤udur. Dolay›s›yla bir bitki gibi bile olsa yaﬂam
devam etmektedir. Belki ölü gibi yatmakta ve tüm gereksinimleri t›bbi baB‹L‹M ve TEKN‹K 28 Aral›k 2007

k›mla karﬂ›lanmaktad›r; ama hasta ne
son nefesini vermiﬂ ne de ölmüﬂtür.
Bildi¤imiz anlamda tekrar aya¤a kalkma olas›l›¤› çok düﬂük de olsa mümkündür. T›p dünyas›nda böyle vakalar›n seneler sonra mucize kabilinden eski anlamda yaﬂamlar›na döndüklerine
bazen rastlanm›ﬂt›r. Eski bir deyiﬂte
çok güzel ifadesini buldu¤u gibi “ç›kmam›ﬂ canda her zaman umut vard›r.”
Oysa beyin ölümü ve ölüm bundan
çok farkl›d›r. ‹fade deki beyin ölümü
deyimi kafa kar›ﬂt›rsa da, asl›nda ölüm
olgusunun en do¤ru tan›m› beyin ölümüdür. Örne¤in kalp durmas› ölüm demek de¤ildir. Bir insan, kalbi durunca
ölmez. Hatta baz› kalp ameliyatlar›nda
kalp saatlerce durdurulur. Bu süre
içinde hastan›n ölmemesi için bir pompayla kan pompalamaya devam edilir
ve beyin yaﬂat›lmaya çal›ﬂ›l›r. Kalp dokusunun çal›ﬂamaz hale geldi¤i ve öldü¤ü durumlarda da kalp nakli yap›larak insan›n yaﬂam› sürdürülür. Kalp
de¤iﬂse de insan de¤iﬂmez, çünkü beyni henüz yaﬂamaktad›r. Oysa beynin öldü¤ü durumda insan son nefesini vermiﬂ ve art›k soluk alamaz hale gelmiﬂtir. Teknoloji geliﬂip yerine baﬂka bir
beyin koydu¤umuzu hayal etsek de,
beyni de¤iﬂen insan art›k baﬂkas› olur.
Yani yap›lan iﬂlem vücuda beyin tak›lmas›ndan ziyade beyne vücut tak›lmas›d›r. Beyin de¤il vücut nakli yap›lm›ﬂt›r… Burada biraz durmak ve olay› daha aç›k ifade etmek gerekiyor… ‹nsan,
beynin içinde sakl›d›r… Orada yaﬂar ve
orada ölür. Di¤er organlar›n tümü beynin hayatiyetini sa¤lamak için çal›ﬂ›rlar. Kalp de bu di¤erlerinden biridir ve
çal›ﬂmad›¤›nda illaki ölüm anlam›na
gelmedi¤i gibi at›m›n› sürdürdü¤ü hallerde de insan›n yaﬂ›yor oldu¤una kan›t oluﬂturmaz. Hatta öylesine ki vücudun d›ﬂ›na al›nm›ﬂ bir kalp bile at›mlar›n› bir süre daha sürdürebilir
Yo¤un bak›mda, ölüm sonras› bir
süre daha yaﬂat›labilen insan de¤il sadece baz› organlar›d›r. Asl›nda bu canl›l›¤› devam ettirme süreci defnetti¤imiz bedenlerde bile bir süre devam etmektedir. Adli nedenlerle mezarlar
aç›ld›¤›nda, s›kl›kla cenazenin saçlar›n›n ve t›rnaklar›n›n uzam›ﬂ olduklar›
görülür. Tabiidir ki bu insan›n yaﬂad›¤›n› göstermez. Bu durum, insan›n
ölüm zaman›yla dokular›n tek tek
ölüm zamanlar›n›n farkl› olmas›ndan
kaynaklan›r. Beyin ölümü geliﬂmiﬂ in-

sandaki durum da bunun ayn›s›d›r. Baz› organlar k›sa bir süre için canl›l›klar›n› sürdürse de, insan art›k ölmüﬂtür
ve ölüm geri döndürülemez.
Beyin ölümüne karar verme sürecinde ülkemizde dört uzman hekim,
bir kardiyolog, bir anesteziyolog, bir
beyin cerrah› ve bir de nörolog imza
atarak ölümü onaylar. Normal bir
ölümde tek bir hekimin imzas› yeterken hatta bu hekimin uzman olmas› bile gerekmezken, organ al›m› söz konusu oldu¤unda dört uzman hekimin
devreye girmesi ve tüm ölüm testlerinin yap›lmas› tamamen hassasiyetten
kaynaklanmaktad›r. O nedenle s›radan
bir ölüm olgusunda pekala hata olabilecekken, bu ﬂekilde konulmuﬂ bir tan›da hata asla söz konusu olamaz ve
tüm söylentilere ra¤men çok aç›k bir
ﬂekilde söylenebilir ki; bu güne de¤in
hiçbir vakada böyle bir hataya da rastlanmam›ﬂt›r.
Hiç beklemedi¤i bir günde bir organla hayata dönmeyi bekleyen bir
hastan›n ve yak›nlar›n›n bütün ﬂans›n›n o anda onu hiç tan›mayan ve çok
sevdi¤i bir insan› kaybetti¤i için her ﬂeye küsmüﬂ ve kendisini çok önemsiz
ve terkedilmiﬂ hisseden bir baﬂka ailenin elinde olmas› ve verilecek karar›n
bir Romal› imparatorun öl veya yaﬂa
demesi kadar güçlü olmas› ne kadar
garip bir hikmetin eseri de¤il mi?... Eski bir duay› akla getiriyor…
“Tanr›m bana de¤iﬂtirebilece¤im
ﬂeyler için güç, de¤iﬂtiremeyeceklerim
için sab›r ve ikisini ay›rabilmek için de
ak›l ver”…
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