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Prof. Dr. Ünal Aydın

1970 yılında M!las’ta do"du.
Zamanı, mekânı, olayları !lk algıladı"ı ve kavramladı"ı mutlu çocukluk 

yıllarını tar!h! Herakl!us Körfez!, Latmos etekler!ndek! köyünde geç!rd!. 
Babasının !ste"! üzer!ne doktorluk mesle"!n! terc!h ett!. 1997 yılında 
Dokuz Eylül Ün!vers!tes! Tıp Fakültes!’n! b!t!rerek doktor unvanını aldı. 
Ege Ün!vers!tes!’nde cerrah! !ht!sasını tamamladıktan sonra, çok !lg! 
duydu"u organ nakl! ve kanser cerrah!s! konusunda çalı%malar yaptı. Bu 
dönemde çocuklu"unda ya%adı"ı do"al ortamdak! gözlemlere dayanarak 
gel!%t!rd!"! cerrah! tekn!kler dünya l!teratüründe kabul gördü. Özell!kle 
safra yolları kanser! “Klatsk!n tümörü” konusunda gel!%t!rd!"! cerrah! 
tekn!k tüm dünyada büyük !lg! uyandırdı.

2009 yılında Güneydo"u Anadolu’nun !lk organ nakl! merkez!n!n 
kurucu ö"ret!m üyes! olarak davet ed!ld!"! Gaz!antep Ün!vers!tes!’nde 
bölgen!n !lk karac!"er ve böbrek nak!ller!n! gerçekle%t!rd!. Doçent 
unvanını alan Dr. Aydın, aynı dönem Anadolu’nun d!"er ün!vers!teler!nde 
organ nakl! merkezler!n!n kurulması ve gel!%t!r!lmes! adına Anadolu’dak! 
akadem!syenlere gönüllü e"!t!mler verd!.

Dr. Aydın, ba%ta Amer!kan Y!yecek ve #laç #dares! “FDA” olmak üzere 
uluslararası kurulu%larla ortak b!l!msel çalı%malar yürüttü.

Dr. Aydın’ın !k! yüzden fazla ulusal ve uluslararası b!l!msel makales!, 
b!ld!r!s! ve yazarı oldu"u k!tap bölümler! mevcuttur. Kend!s!ne a!t 
y!rm!ye yakın cerrah! ve tedav! tekn!"! bulunan Dr. Aydın, bu çalı%maları 
!le ödüle layık görüldü ve 2017 yılında profesör unvanını aldı.

Halen #zm!r’de, Asya’nın geleneksel ve m!st!k tedav! felsefes! !le 
Avrupa ve Batı’nın modern tıp anlayı%ını sentezleyerek kurmu% oldu"u 
Oncol!vehealth Cl!n!c’te “the end of As!a & the beg!nn!ng of Europe” 
mottosuyla onkoloj! alanındak! bütüncül tedav! çalı%malarını ve cerrah! 
operasyonlarını sürdürmekted!r.

Dr. Aydın, do"du"u topraklarda gördü"ü !mkânsızlıklara ba"lı 
!y!le%me çares!zl!"!ne b!r nebze de olsa !y! geleb!lmek !ç!n 2016 yılında 
kurulan, dayanı%ma ve yardımla%ma temalı “#y!le%t!rmek #y!l!kt!r 
Derne"!”n!n kurucu ba%kanı olarak Türk!ye’dek! tüm gönüllüler !le 
çalı%malarını sürdürmekted!r.

Dr. Aydın evl! ve !k! kız çocu"u babasıdır.
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Ege Kasabasında Vals

Yerküre -dünyamız- evrende canlılı"ın ba%ladı"ı ve devam 
ett!"! yer.

Canlılık… Belk! de evren!n en büyük muc!zes!. Canlı olmak, 
canlı kalmak ve canlı nesl! sürdürmek...

Canlılı"ı ba%armak!
Nefes almak!
Doymak!
Evren!n en büyük muc!zes! canlılı"ın sürdürüleb!l!rl!"!n!n 

onlarca g!zl! kodu var elbet; bu kodlardan en öneml!ler! doyun-
mak1 ve do"urmak. Sa" kalmak !ç!n doyunmak, canlı nesl!n 
devamı !ç!n !se do"urmak b!r mecbur!yet.

Sonsuz !norgan!k evrende !lk organ!k molekül ve !lk canlı-
lık, evren!n kend! olu%umu kadar muc!zev! ve muhte%em. O 
canlılık belk! de tahm!n ed!lemeyecek kadar uzun b!r zaman 
d!l!m!nde ve sayılamayacak kadar çok kodlamanın sonucu… Ya 
da “ol” kel!mes! kadar bas!t ve sade…

Canlılı"ın yerküre denen nad!de yerde sürdürüleb!lmes! !ç!n 
nefes almak ve doyunmak olmazsa olmaz. Mükemmel d!zaynın 
!ç!nde nefes alıp oks!jene ula%mak, belk! de en kolayı… Ama 

1 Halk a"zından, yeter!nce yem!% olmak, doymak. 
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doyunmak b!raz daha zahmetl!, adı üstünde, tüm kavgaların 
kend!s! “ekmek kavgası”. Her canlının canlı kalma adına en 
büyük rekabet! ve kavgası: Belk! de o a"acın dalındak! elmayı 
görmek, ula%mak, dokunmak, koklamak ve ısırıp tadını almak; 
heps! b!r rekabet ve b!r kavga sebeb!… Kırmızı elmayı ısırıp 
doyunmak…

Ama nefes alıp oks!jene ula%mak öyle m!? Oks!jen, yerkürede 
canlılı"ın oldu"u her yerde, havada öylece asılı; sıfır rekabet, 
onu göremey!z b!le. Görmeden !ç!m!ze çeker!z, nefese görme-
den doyarız. Elma a"acının aks!ne, sank! nefes a"acı ters çev-
r!lm!% de dallarındak! oks!jen meyves! yerküren!n her yer!nde 
zahmets!z ve rekabets!z b!r %ek!lde canlılı"a sunulmu% g!b!. #n-
sanın aklı zorlanmadan edem!yor, acaba öbür âlemdek! cennet 
denen yerde elma a"acının ters duruyor olu%u doyunmaya da 
rekabets!z ve kavgasız ula%ılaca"ı anlamına mı gel!yordur? Öy-
leyse yerküredek! tüm kavgaları b!t!rmen!n yolu elma a"acını 
ters çev!rmekle mümkün olur mu?.. 

Evren!n en büyük muc!zes! ve do"umu canlılık… Canlılı-
"ın en büyük muc!zes! do"urmak, canlıyı do"urmak d!%!n!n !%!, 
d!%!, evren!n kend!s!. 

D!%!n!n, canlı nesl!n devamı adına do"urması b!r o kadar 
sancılı, me%akkatl! ve b!r o kadar kend!l!"!nden. Do"urulanın 
canlı kalma adına memen!n kokusunu alması, ula%ması, meme-
y! a"zına alıp emmes!, doyunması rekabets!z ve kend!l!"!nden, 
d!%!n!n -annen!n- tem!natında. Ne muhte%em kavramlar g!rda-
bı; evren!n !ç!nde d!%!, d!%!n!n !ç!nde evren… 

D!%!n!n tek muc!zes! kend!nden sonrak! canlının do"urul-
ması ve doyurulması de"!l, b!zat!h! kend! canlılı"ının sürdü-
rülmes! adına ps!koloj!k ve f!zyoloj!k dayanıklılı"ı da ba%ka b!r 
muc!ze. Hemen yanı ba%ımızda bunun sayısız örne"!n! her gün 

fark ederek ya da fark etmeden ya%ıyoruz: Erken do"mu% b!r kız 
çocuk, erkek çocu"a göre daha dayanıklıdır. Otuz !k! haftalık 
b!le olsa çoktan nefes alıp vermeye ba%lamı%tır. Bayrak yarı%ın-
da, annes!nden bayra"ı almaya hazırlanan b!r ol!mp!yat sporcu-
su g!b! yer!nde kıpır kıpır emmeye, doyunmaya ba%lamı%tır b!le. 
Öte yandan b!r do"al afette b!le enkaz altında onlarca saat sa" 
kalab!len y!ne kız çocuklarıdır.

Canlılı"ın sürdürülmes! adına yüzlerce !lkel kodlamanın ya-
nında belk! de b!r o kadar sosyoloj!k kodlama var. Heps!nden 
ötes!, b!yoloj!k hafıza ve z!h!nsel kapas!te, b!lg!, akıl… ve !nsan 
canlısı. Ve !nsan canlısının aklını ve hafızasını canlı kalma adına 
kullanması… $!facı, sa"altım sanatçısı… 

Canlılı"ın sonlanması, organ!kten !norgan!"e dönü%… 
Ölüm… Ölen canlının organlarının ötek! canlının canlı kalma-
sı, organ!k kalması adına kullanılması… Ölen!n b!r parçasının, 
yan! organının mı yoksa organı alan organ!zmanın mı canlı-
lı"ının sürdürülmes!? #ron!k b!r g!rdap, sa"altım sanatı adına 
modern zamanlar…

Sa"altım sanatı adına, karac!"er nakl! yaptı"ım hastalarda da 
y!ne muc!zen!n adı d!%!. D!%!n!n canlı kalması !ç!n ölen b!r!n-
den alınan karac!"er! onun !ç!ne naklett!"!mde, adeta evrendek! 
canlılı"ın tem!natı ben!m, derces!ne canla ba%la mücadele ett!-
"!n! defalarca gözlemlem!%!md!r. Y!ne !ron!k b!r %ek!lde, d!%!-
n!n kend! canlılı"ı !ç!n m! yoksa !ç!ne koyulan organın canlı 
kalması !ç!n m! fazladan çabaladı"ı d!%!n!n !ç!nde b!r sır olarak 
kalacak… 

#y!le%mek, canlı kalab!lmek !ç!n her gün onlarca hastamla 
dertle%!yor ve heps!n!n ayrı ayrı h!kâyes!n! d!nl!yorum. Bazen 
de onların h!kâyeler!nde kaybolup g!d!yorum. Her h!kâyede 
ya%ama !ste"! avcılı"ı yapıyorum, ya%ama sev!nc! kırıntılarını 
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dev%!r!yorum. Ço"u zaman görü%meler!m çok bereketl! geç!yor, 
onlarca ya%ama sebeb! kırıntısı buluyor ve mutlu oluyorum. 

***

O gün y!ne çok yorgundum, b!r karac!"er nakl! b!r karac!-
"er kanser! olmak üzere !k! amel!yattan çıkmı%tım; neredeyse 
on b!r saatt!r ayaktaydım ve bacaklarım zonkluyordu. #k!nc! 
amel!yatın son d!k!%!n! attıktan sonra h!ç yorulmamı% numa-
rasıyla der!n b!r oh çekt!m. Üzer!mde daha yen! g!y!lm!% g!b! 
duran amel!yat önlü"üm ve eller!mde amel!yat eld!venler!m. 
Sank! en güzel bayramlıkları sabah erkenden annes! tarafından 
g!yd!r!lm!%, “Aman ha yen!ler!n! k!rletme” temb!hatını sıkı sı-
kıya almı% !taatkâr b!r çocu"un, ak%am onca ko%turmaya, onca 
oyuna, e"lenceye ra"men bayramlıklarını k!rletmeden eve gel-
m!% çocu"un muz!pçe çoraplarını çıkarıp kö%eye fırlatı%ı g!b! sol 
eld!ven!m!n b!le"!ne sa" el!m!n !%aret parma"ını takıp, olab!l-
d!"!nce ger!p amel!yathanen!n kö%es!nde duran çöp kovasına 
fırlattı"ımda, sa" el!m!n yumru"unu sıkıp evet, basket derken, 
aslında bayramlık kıyafetler!m! h!ç k!rletmeden eve gelmen!n 
ya da amel!yat önlü"üm tertem!z amel!yatı yapmanın ba%arısı-
nın hazzını ya%ıyordum. 

Aslında çok yorgundum ama b!r o kadar da mutluydum 
çünkü hem çok e"lenm!% hem de çok !y! vak!t geç!rm!%t!m. O 
gün de gün boyunca çok ba%arılı !k! amel!yatın ardından çok 
yorulmam gerek!yordu. Ama yorulamazdım çünkü gün daha 
yen! ba%lıyordu; gece boyunca canlı kalma adına odamın önün-
de %!fa bekleyen hastalarımın dertler!n! d!nley!p, muayeneler!n! 
yapıp, onların h!kâyeler!nden canlı kalma kırıntıları toplaya-
caktım. 

Saat ak%am dokuz buçuk, kapının önünde !nsanlar… O 
yorgun hal!mle uzun kor!dorda odama do"ru yürüyorum haf!f 
aksak. Odamın önündek! bekleme salonuna geld!"!mde bekle-
mekten yorulmu% !nsanlar; k!m!s! üzgün, k!m!s! hals!z, k!m!s! 
umutsuz, k!m!s! sıkılmı%… Heps! b!r üm!t bekle%!yor. Bekleme 
salonuna g!rd!"!mde her b!r yüz, her b!r duygu adeta e%de"er 
dalga boyunu senkron!ze etm!% ı%ınlarla bana do"ru bakıyordu, 
öyle k!, sank! ku"u gölündeyd!m. Defalarca koreograf!s!ne ça-
lı%mı% m!m!kler ve yüzler ben! yukarıdan a%a"ıya, a%a"ıdan yu-
karıya do"ru süzüyor. O yorgun ve b!tk!n hal!m! gören onlarca 
yüz, m!m!k ve duygu b!r anda üzüntüye dönü%tü. Muhtemelen 
herkes, bu hal!yle hep!m!z! nasıl muayene ed!p !lg!lenecek d!ye 
end!%eye kapılmı% olmalıydı. Ama b!lm!yorlardı ben!m canlı 
kalmanın, mutlu olmanın, d!nlenmen!n, kısacası !kmal olma-
nın kırıntılarını onlar !le b!rl!kte toplayaca"ımı… 

Çoktan !çler!nden b!r! yüzüme zıpırca gülümsem!%t! b!le. 
Sank! hastalı"ı umurunda de"!l, ben!m yorgunlu"umu da h!ç 
takmıyormu%çasına… Yakla%ık y!rm! k!%!l!k grubun !ç!nden 
onu seçt!m, ona do"ru yöneld!"!mde onu seçt!"!m! çoktan an-
lamı%tı. Sıranın k!mde oldu"unu sormadan, “Sen gel, sen!nle 
ba%layayım,” ded!m. Bunu hep yapıyordum, zaten amacım o 
ya%ama sev!nc! dı%ına, yüzüne vuran !nsanla b!raz sohbet ed!p 
ya%ama sev!nc!n! kolayca toplamaktı. Hem kend!m! b!raz d!n-
lend!rmek hem de b!r hastanın muayenes!n! aradan çıkarmak 
!st!yordum.

Muayene sırası onda olmadı"ı !ç!n utangaç kız edasıyla ger! 
çek!lse de, ben, Ege kasabası dü"ününde h!ç tanımadı"ım ama 
gözüme kest!rd!"!m o kızı dansa kaldırırcasına (Ege kasabası 
dü"ünler!nde tanımadı"ınız b!r kızı dansa kaldırab!l!rs!n!z.) 
kararlı, cesaretl!, b!raz sempat!k ama ya kızın ab!s! varsa (d!-
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"er hastalarım tepk! göster!rse) ürkekl!"! !le el!nden tutup ak-
sak b!r r!t!mle sahneye götürür g!b! muayene odama aldım. O 
da ben!mle aynı heyecanı ve sahney! ya%amı% olmalı k!, dansa 
kalkmanın heyecanı !le bastonu oturdu"u yerde unutmu%. Yor-
gunlu"umun verd!"! aksamayla onun aksayı%ını sonradan fark 
ett!m, me"er o eklem!ndek! protez a"rıdı"ı !ç!n baston kullanı-
yormu%.

Odaya g!rd!"!m!zde o"luna seslend!:
“Aha o benum baston!mu getur da!”
Aha! Bu kız Egel! de"!l, Karaden!zl!, ab!s! varsa !%!m!z fena 

d!ye dü%ündüm.
Neyse, Hava teyzeyle uzun uzun konu%tuk. Babasının ne ka-

dar sert oldu"unu, e%!n!n çalı%mayı çok sevmed!"!n!, çocukları-
nı okuttu"unu, !% sah!b! yaptı"ını... Babasının man!fatura dük-
kânından kuma% çalıp pantolon d!kt!rd!"!n!, o pantolonu ete-
"!n altından k!mse görmeyecek %ek!lde (çünkü etek topuklarına 
kadar) bayramın !lk günü b!r saatl!"!ne g!yd!"!n!, ona ra"men 
babasının pantolon g!yd!"!n! yakaladı"ını... Bacaklarının kırıl-
masından son anda annes!n!n kurtardı"ını uzun uzun anlattı.

Hava teyze ya%ama sev!nc! !le doluydu, hayatta her %eyden 
zevk alıyordu. Kötü anılarını b!le zevkle, key!fle gülerek anla-
tıyordu. Normalde hastalarımdan etk!lenmekten çok ho%lanı-
rım fakat Hava teyzeden b!r farklı etk!lenm!%t!m. Ona yardım 
etme !ste"!m çok daha fazlaydı fakat c!dd! sorunları vardı. Sarı-
lık de"erler! çok yüksekt!, önce PTK denen katater2 !le safrayı 
dı%arı almamız ve sarılık de"erler!n! dü%ürmem!z gerek!yordu. 
Aynı zamanda akc!"er problemler! vardı, dahası, karnında su 

2 PTK (Perkütan transhepat!k kolanj!yograf!): C!ltten g!r!lerek ve karac!"erden ge-
ç!lerek safra yollarının görüntülenmes!d!r.&PTK yöntem!yle safra yollarına kateter 
takılarak yüksek b!l!rub!n düzeyler!n!n azaltılması amaçlanmaktadır.

toplanmaya ba%lamı%tı. Amel!yat yapab!lmek !ç!n uygun ko%ul-
lar sa"lamaya çalı%sak da her defasında b!r problem çıkıyordu, 
sonunda sarılı"ı dü%üreb!lmey! ba%armı%tık. Karnındak! su da 
b!tm!%t!, beslenme !ç!n c!dd! takv!yeler verm!%t!k. Akc!"er kapa-
s!tes! !ç!n ona her gün solunum egzers!z! ver!yorduk, solunum 
egzers!z alet!nde anca b!r top kaldırab!l!rken !k!nc! topu yarıya 
kadar hareket ett!reb!l!yordu.

$artları çok uygun olmasa da b!r sonrak! haftaya amel!yat 
günü verm!%t!k. O gün geld!"!nde ben Hava teyzeden daha 
heyecanlıydım ama heyecanım !ç!mde kalmı%tı çünkü Hava 
teyzen!n ate%! çıkmı%tı ve amel!yatı ertelemek zorunda kaldık. 
Hava teyze sak!n ve sabırlı b!r edayla amel!yatının kaldı"ını ka-
bul ett!"!nde el!nde solunum egzers!z! alet! vardı. Ol!mp!yata 
katılmı%, yarı% !ç!n sırasını bekleyen sporcu g!b! amel!yat önces! 
son çalı%malarını yapıyordu. Amel!yatının kaldı"ının haber!n! 
aldı"ında antrenmanını yarıda b!le kesmeden solunum egzers!-
z!n! yapmaya devam ett!.

Ertes! hafta tekrar her %ey hazırlandı, amel!yat !ç!n plan ya-
pıldı. #nanılır g!b! de"!l ama amel!yattan b!r gün önce y!ne ate-
%! çıktı. Muhtemelen amel!yatı y!ne erteleyecekt!k. Günlerd!r 
ol!mp!yatlarda madalya almayı hayal eden sporcu g!b! çalı%an 
Hava teyzeye bu hafta oyunlar !ptal ed!ld! demek çok da ko-
lay olmayacaktı. Belk! de formunun z!rves!ndeyd! ve o madal-
yayı y!ne almak !st!yordu ama amel!yat sadece b!r oyun de"!l, 
ba%lı ba%ına çok kompl!ke b!r !%lemd!. Hele böyle büyük b!r 
amel!yat, elekt!f denen !deal ko%ullarda yapılmalıydı. Ve !k!n-
c! b!r kez amel!yatın ertelend!"!n! Hava teyzeye b!zzat kend!m 
söylemel!yd!m. Hava teyzen!n odasına sank! üstünü k!rletm!% 
çocuk edasıyla g!rd!m. Hava teyze y!ne o zıpır !fades!yle yüzü-
me baktı"ında, ben sank! onun yüzüne yarım bakab!l!yordum. 
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Duraklamadan, “Söyle bakayım da, y!ne ne suç !%ledun,” d!ye 
çıkı%tı"ında hem ortamı sak!nle%t!rmek hem de ben! kend!ne 
almak !st!yor g!b!yd!. Hava teyzeden aldı"ım cesaretle amel!ya-
tının kaldı"ını söyled!"!mde onun espr!l! çıkı%ına b!raz yapay da 
olsa gülümseyerek, sank! y!ne çıkan ate%!ne kızıyormu%çasına, 
“Bu ger! zekâlı ate% y!ne çıktı herhalde amel!yatı y!ne erteleyece-
"!z,” d!yeb!ld!m. O her hal!yle, her ortamda kend!n! fark ett!ren 
%ımarık çocuk m!m!kler! b!r anda kayboluverm!% ve yüzü dü%-
mü%tü. Üm!ts!zce, “Olsun, yarın ola hayrola,” d!ye cevap verd! 
ama esk!s! g!b! de"!ld!.

Ertes! gün odasına g!rd!"!mde Hava teyzen!n gözler! yer!n-
den fırlayacak g!b! yuvasında dönüyordu. K!rp!kler!n! pe% pe%e 
kırpıyor, o muz!p hal!nden eser kalmamı%tı, tam ters! gerg!n ve 
hırçındı. Daha selam b!le vermeden, “Ben! amel!yata alacaksan 
al, öleceksem ben ölece"!m sa"a ne, ben! keseceksen kes, yoksa 
ben saga kesecegüm,” ded!, bell! k! kararını verm!%t!.

Onun !ç!ndek! ya%ama enerj!s!n! b!r kez daha fark ett!m. Se-
v!nd!r!c! haber: #k! gün sonra Hava teyzen!n ate%! kontrol altı-
na alındı ve amel!yata alab!ld!k. Dört saat olarak planladı"ımız 
amel!yat yakla%ık sek!z saat sürdü. Hava teyzen!n verd!"! enerj! 
!le bu amel!yatın ba%arılı olması !ç!n olanca eforumu sarf ett!m 
ama yorulmadım çünkü o, Ege kasabası dü"ününde dansa kal-
dırdı"ım kalabalı"ın !ç!ndek! en güzel, ya%ama enerj!s! en çok 
olan kızla dört saat de"!l sek!z saat dans edeb!l!rd!m. Öyle de 
oldu, çok güzel b!r valst!. Ege kasabası dü"ünler!nde vals de 
yapılır, tango da… Hele tv!stte p!st!n tozu atılırdı. Bu kez part-
ner!m Karaden!zl!yd!, horonu da unutmadık. Sonunda !k!m!z 
de p!stten ayrılırken amel!yathanede b!z! seyreden ya%lı teyze-
ler!n, eller!ndek! dü"ünlük çantaları kollarına takıp nasırlarını 
çatlatırcasına b!z! alkı%ladıklarını utangaç b!r kasaba del!kanlısı 


