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 ِبْسِم اّللِه الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

يِِۖ يِِۙ َوِاَذا َمِرْضُت فَ ُهَو َيْشفِ  َوَيْسقِ ي ُهَو يُْطِعُمِن ينِِۙ َوالَّذِ  فَ ُهَو يَ ْهدِ ي َخَلَقِن اَلَّذِ 
 يِِۙ  ُثَّ ُُيْيِ يُتِن ي يُِ َوالَّذِ 

 ُ     َعَلْيِه َوَسلََّم:َوقَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّي اّللَّ

َا ِحيَزْت َلُه  َمْن َأْصَبَح ِمْنُكْم آِمًنا ِِف ِسْرِبِه ُمَعاًِف ِِف َجَسِدِه ِعْنَدُه ُقوُت يَ ْوِمِه َفَكَأَّنَّ
نْ َيا  الدُّ

ORGAN NAKLİ 

 
Muhterem Müslümanlar! 

Okuduğum âyet-i kerimede Hz. İbrahim, Yüce 
Rabbimizi şöyle tanıtmaktadır: “O, beni yaratan ve 
bana doğru yolu gösterendir. O, beni yediren ve 
içirendir. Hastalandığımda bana şifa veren 
O’dur. Beni öldürecek ve sonra diriltecek olan da 
O’dur.”1  

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz 
(s.a.s) şöyle buyuruyor: “Sizden kim huzuru 
yerinde, bedeni sağlıklı ve günlük yiyeceği de 
yanında olarak güne başlarsa, sanki dünyalar 
ona bağışlanmış gibidir.”2  

Aziz Müminler! 

Yüce Dinimiz İslam’a göre insanoğlu değerli bir 
varlıktır. Kainattaki herşey onun istifadesine 
sunulmuş bir nimet hükmündedir. Buna paralel 
olarak Allah tarafından gönderilen ilahi dinlerin 
gönderiliş amacı da insanın can, akıl, din, nesil ve 
mal emniyetini sağlamak olarak özetlenmiştir. Can 
güvenliğini sağlamak herşeyin başında gelmektedir. 
Hastalıklardan korunma ve tedavi yollarını aramak 
da can güvenliğini sağlama yollarından birisidir.  

Günümüzde bilim ve teknolojinin gelişmesi ile 
birlikte hastalıkları tedavi yollarından birisi de organ 
nakli olmuştur. Yüce dinimiz İslama göre insan 
şerefli bir varlık olduğu gibi onun bedeni, organları 
da değerli ve dokunulmazdır. Ancak bazı 
durumlarda maddi bir karşılık beklemeksizin 
hastalıkların tedavisinde organ nakli caiz 
görülmüştür. Buna göre:  

—Zaruret halinin bulunması, yani hastanın 
hayatını veya hayati bir uzvunu kurtarmak için başka 
bir çaresinin olmaması, 

— Hastalığın bu yolla tedavi edileceğine 
kanaat getirilmesi, 

                                                           

1 Şuara, 26/79-81.  

2 Tirmizi, Zühd, 34. 
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 Din İşleri Yüksek Kurulunun 03.03.1980 tarih ve 396/13 sayılı kararı. 

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

—Toplumun huzur ve düzeninin 
bozulmaması bakımından, organ veya dokusu 
alınacak kişinin ölmeden önce buna izin vermiş 
olması veya hayatta iken aksine bir beyanı olmamak 
şartı ile yakınlarının buna razı olması, 

—Alınacak organ veya doku karşılığında 
menfaat sağlanmaması, ücret alınmaması, 

—Tedavisi yapılacak hastanın buna rıza 
göstermesi gibi şartların bulunması halinde organ 
nakli caiz görülmüştür.3 

 
Değerli Müminler 
 

Organ bağışı konusunda, acaba bizim organımız 
nasıl bir insana nakledilecek, türünden endişelere 
kapılmak gereksizdir. Sonuçta bir insana faydalı 
olmaya çalışarak bağışladığımız organımız bize 
sevap kazandıracaktır. Onu taşıyan kimsenin iyi 
veya kötü ameli kendisini ilgilendirir. Herkes yaptığı 
işlerin hesabını Allah’a verecektir. Günahlar ve 
sevaplar, insanin iradesini kullanarak 
gerçeklestirdiği fiillerdir. Nakledilen organ ise 
sadece bir alet hükmündedir. Dolayısıyla günah 
işleyen kimseye verilmiş olan organın ve organ 
sahibinin bu günahtan dolayı bir sorumluluğu 
bulunmamaktadır. Sorumluluk irade sahibi olan ve 
iradesini kullanarak fiilleri işleyen kişiye aitttir.  
Organlarımızın, biz öldükten sonra, herhangi bir 
menfaat karşılığında olmaksızın başka insanlara 
çare olması, gerçek bir bağış olduğu gibi aynı 
zamanda büyük bir insanlık örneğidir. 
Hutbemi bir ayet-i kerime ve bir hadis-i şerif meali ile 

bitiriyorum: 

 

Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor; “Her kim 
birini (hayatını kurtararak) yaşatırsa, sanki bütün 
insanları yaşatmıştır.”4 
 Peygamberimiz (s.a.v)’de şöyle buyuruyor; 
“İnsanların en hayırlısı insanlara en faydalı 
olandır.”5 

 
 
 
 
 
Hollanda Diyanet Vakfı 

 
 

 

4 Maide, 5/32. 

5 Buhari, Mağazi 35. 


