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SUNUŞ 

Füsun abla hastayken, durumun hiçte iç açıcı olmadığını  
öğrendiğimiz süreçte 

"Yaşamak kolay değil ya kardeşler 

Ölmek de değil? 

Kolay değil bu dünyadan ayrılmak" 

dizelerine -bir umut- sarıldık Orhan Veli'nin. 

Olmadı, "vakitsiz" ayrıldı aramızdan. 

 

Turgay Fişekçi'nin 

"Ne zaman biri ecelsiz ayrılsa 

Hayatım fazla geliyor bana" duygularıyla geçti bir süre. 

 

Şimdilerde onu giderek daha fazla arıyoruz. 

Türkiye'de, her yerde, TTB'de farklı bir iklime ihtiyacımız var, 

hissediyoruz.  

O bir iklimdi ılık, sevecen, sarıp sarmalayan, 

yüreklendiren, tepeden tırnağa insan. 

Özlüyoruz. 

 

Dr. Eriş Bilaloğlu 
Türk Tabipleri Birliği 
Merkez Konseyi Başkanı 
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YAYINA HAZIRLAYANIN NOTU 

Bu kitapta Füsun Abla için hastalığının saptanması sonrasında 
yazılanlar/söylenenler derlenmiş, bir arada toplanmıştır. Çalış-
ma kapsamında hastalığın saptanmasından başlayarak onu 
yitirmemizin ardından yazılanların, söylenenlerin tümüne ula-
şılmaya çalışılmıştır.  

Kitapta hastanede tedavi gördüğü günlerde odasının girişine 
konan deftere yazılanlardan hastalığında ona yazılmış posta 
kartlarına, onu kaybetmemizin sonrasında gazetelere verilen 
kayıp/başsağlığı  metinlerinden TTB web sayfasında onun için 
açılan bölüme yazılanlara, onu uğurladığımız törende yapılan 
konuşmalardan gazetelerde/dergilerde hakkında çıkan köşe 
yazılarına kadar geniş bir yelpazede bir araya getirilmeye çalışı-
lan onu anlatan, ona seslenen yazılar/sözler bir araya getirilmiş-
tir. Kitapta yer alan kısa/uzun metinler okuma kolaylığı düşünü-
lerek tarihsel bir kronoloji ile, olabildiğince benzerlerin gruplan-
dığı bir çatıda sunulmaya çalışılmıştır. 

Bu kitap arkadaşlarının, dostlarının, sevenlerinin ona seslenişle-
rinden ulaşabildiklerimizi içeriyor. Kitap veda sözcükleri demeti 
belki. Belki biraz dayanışma, biraz dostuna sarılış, biraz “bizi 
bırakma” çığlığı… Okuyunca görülecektir, aslında ona “ ha 
gayret” diyor arkadaşları, ha gayret Füsun abla, haydi Füsun 
yapabilirsin, başka türlüsü olamaz/olmamalı… Sonrası keder… 

Dr. Füsun Sayek, bu satırların yazarı için, ablası, arkadaşı, dos-
tu ve mücadele arkadaşıdır. Onunla Türk Tabipleri Birliği’nde 
çalışma şansını bulanlardan birisi olan bu satırların yazarı, kita-
bın hazırlanma sürecinde onu ne kadar özlediğini bir kez daha 
anımsamıştır. 

Bu kitabın hazırlık sürecindeki değerli katkı ve emekleri için 
sevgili Sinan Solmaz, Yeter Canbulat, Veli Çevik, Sultan Çe-
çen, Mutlu Sereli, Hülya Yüksel ve Prof.Dr. Nural Kiper’e te-
şekkür borçluyuz. 

Dr.Harun Balcıoğlu 

 





 

 
 
 

BAŞUCU NOTLARI 
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Sevgili Füsun Abla, 
Bir an önce sağlığınıza kavuşup, neşeli dost sohbetlerimizin 
başlaması dileğiyle…(8/11/2005) 
Cenk Sökmensüer  

 
Sevgili  Füsun Hanımcığım, 
Güçlü kişiliğinle en kıza zamanda sağlığınıza kavuşacağınıza 
inanıyorum. 
Geçmiş olsun dileklerimle, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 
(8/11/2005) 
Nazlı Ünsal  

 
Sevgili Füsun, 
Acil şifalar diliyorum. Direnmeyi, sakın direnmeyi bırakma. 
Görüşmek üzere (8/11/2005) 
Tuncay Sözen  

 
Değerli Füsun Ablamız, 
Kalbimiz sizinle… 
Ece-Bülent Tırnaksız , Ayçağ-Kaya Yorgancı 

 
Sevgili Füsun Abla, 
Seni çok seviyoruz. 
Murat Sincan, Melih Elçin, Orhan Odabaşı 

 
Çok değerli Dekanımızın sevgili eşine gönülden acil şifalar dili-
yorum. 
Sevinç Demir 

 
Güzel ablam, 
Acil şifalar diliyorum 
Z. Öner 

 
Sevgili Füsun Ablama acil şifalar diliyorum 
Bir an önce sağlığına kavuş 
Tijen Çakmak 
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Sevgili Füsun Ablamız, 
Seni ne çok özlediğimizi bir bilsen…En kısa sürede görüşmek 
ve tatlı sohbetlerinizi dinlemek umuduyla, çok çok geçmiş ol-
sun… Yanaklarından öpüyoruz.Sevgiler,Saygılar 
Nazife – Ataç 

 
Sevgili Füsun,  
Geçmiş olsun, acil şifalar dileriz (8/11/2005) 
Dr. Yüksel Abdullah Keçik  

 
Sevgili Füsun Abla, 
En kısa zamanda sağlığınıza kavuşmanız dileklerimizle… 
Dicle Oğuz Güç 

 
Sayın Hocam 
Bir an önce düzelmeniz dileklerimle 
Mutlu Hayran 

 
Ablam, Seni çok seviyorum… 
Harun Balcıoğlu 

 
Füsun Abla,  
Çok çok geçmiş olsun, seni çok çok seviyoruz. En iyi, en güzel 
şeyler sizinle olsun. 
Hem. Gülen Umut 

 
Sevgili Füsun Ablamız, 
Bizlerin ve bu ülkenin size ihtiyacı var. Bir an önce iyileşmeniz 
dileğiyle acil şifalar diliyoruz. 
Ömrüm Uzun, Serhat Ünal 

 
Sevgili Füsun Ablamız, 
Size geçmiş olsun dileklerimizle acil şifalar diliyoruz. Sevgiler ve 
saygılar. (9/11/ 2005) 
Göğüs Hastalıkları ABD Bölümü Üyeleri, 
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Füsun Ablamız, 
Bütün iyi dileklerimiz seninle (9/11/ 2005) 
Ömer Aran, Volkan Kaynaroğlu  

 
Sevgili Füsun Abla, 
Geçmiş olsun dileklerimi iletir, saygılarımı sunarım. (9/11/ 
2005) 
Dr. Nilüfer Güler 

 
Canım Mamim, 
Seni çok ama çok seviyorum, bir an önce iyi ol lütfen. Yine 
etrafına neşe mutluluk saç. Sen hep kalbimdesin seni seviyo-
rum. Her şey iyi ve güzel olacak. 
Sultan 

 
Sevgili Füsun Abla,  
Seni çok özledik. Lütfen çabuk aramıza dön… 
Mustafa Barış seninle tanışmak için çok sabırsızlanıyor. 
Aylin – Sinan - İkbal Solmaz 

 
Füsun Nine, Seni çok seviyorum.  Aylin Solmaz. 

 
Sevgili Füsun Abla, 
Seni çok özledik. Acilen iyileşmeni bekliyorum. Seni çok sevi-
yoruz.  
Mustafa Kutlutürk 

 
Hocam, en kısa zamanda sağlığınıza kavuşmanız dileğiyle… 
Ali - Birgül Varan 

 
Sevgili Füsun Abla, 
En kısa zamanda, sağlığına kavuşman için dua ediyoruz, bekli-
yoruz. (9/11/ 2005) 
Filiz - İlker Gelişen 
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Sevgili Füsun Ablacığım, 
Bir an önce sağlığına kavuşman için dua ediyorum. Bozcaada 
şarabını saklıyoruz, birlikte içeceğiz. Seni çok seviyoruz. (9/11/ 
2005) 
Dr. Lale Karakoç Sökmensüer 

 
Sevgili Füsun,  
Sen çok güçlüsün, her şey iyi olacak buna yürekten inanıyo-
rum. En iyi dileklerimi kabul et lütfen, çok sevgiyle 
Esin Aşan 

 
Sayın Hocam, 
Geçmiş olsun der, Allah’tan şifalar dilerim.  
Posta Muhsin Demirbaş 

 
Sevgili Füsun,  
Bir an önce iyileşeceksiniz ve yine güzel gülen gözlerle selamla-
şacak, sohbet edeceğiz. Acil şifalar ve sevgilerimizle. 
Prof. Dr. Serap Aslan 

 
Canım kardeşim, 
Seni tekrar aramızda görmek dileğiyle, acil şifalar için duacıyız. 
(10/11/ 2005) 
Dr. Gülten Seçmeer 

 
Sevgili Füsun,  
Her an senin eski sağlığına kavuşman için tanrıdan sana acil 
şifalar diliyor ve yanaklarından öpüyorum. Tüm dualarımız 
seninle…(10/11/ 2005) 
Ayşın Bakkaloğlu 

 
Sevgili Hocam,  
Kalbimiz sizinle, bütün güzel dileklerimiz sizinle 
Hemşire Şennur Küçükçoban, Ruh Sağlığı Birimi 
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Sevgili Hocam, 
Bütün iyi dileklerimiz sizinle. (10/11/ 2005) 
Personel Satı Tetik 

 
Sevgili Sayek ailesine geçmiş olsun dileklerimle. 
Gonca Tatar 

 
Sevgili Füsun, 
En iyi dileklerimiz seninle. Biran önce ayağa kalkmanı ve 
Strasbourg’a (?) gitmemizi istiyoruz.  
Prof. Dr. Ergül Tunçbilek, Prof. Dr. Melda Çağlar 

 
Sevgili Füsun,  
Acil Şifalar dileklerimi iletirim. 
Dr. Olcay Gedik 

 
Sevgili Füsun,  
Sağlık dileklerimle. 
Dr. Nezaket Adalar 

 
Sevgili Füsun,  
Geçmiş olsun, acil şifalar diliyoruz. Sevgilerimizle.  
(10/11/ 2005) 
Özden Sanal, Aytemiz Gürgey 

 
Sevgili Füsun Abla, 
Çabucak iyileşip aramıza katılmanızı tüm hekimler adına diliyo-
ruz. Sevgilerimizle. 
Dr. Fatma Gümrük, Dr. Figen Gürakan 

 
Sevgili Füsun Abla,  
Sevgiler, saygılar ve en iyi dileklerimle geçmiş olsun diliyorum. 
(10/11/ 2005) 
Ayşegül Tokatlı 
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Geçmiş olsun ve acil şifalar dileklerimizle. 
Dr. Elif Babaoğlu, Melih Babaoğlu, Dr. Ümit Yaşar 

 
Sevgili Füsun Abla,  
Seni hep göz anabilim dalındaki halinle hatırlıyorum. Canlı 
hayat dolu ve gülen gözlerinle…Gülen gözlerini yeniden gör-
mek arzusuyla acil şifalar diliyorum. Sevgi ve saygılarımla. 
(10/11/ 2005) 
Zülfiye Aydoğdu 

 
Saygıdeğer Füsun Sayek, 
Bir an önce sağlığınızı tam kazanmış olarak, görme dileğimi 
ifade etmek için ziyaretinize geldim. Umarım en kısa sürede 
görüşme olanağı buluruz. Sizi seviyoruz, size çok ihtiyacımız 
var.  
Sağlık ve Esenlik Dilekleriyle. (10/11/ 2005) 
imza okunamadı 

 
Sevgili Füsun Abla, 
Bir an önce iyileşmeniz ve etrafa fazlası ile saçtığınız pozitif 
enerjiniz ve neşenizle aramızda olmanızı dilerim. (10/11/ 2005) 
Bülent Elibol 

 
Sevgili Füsun Abla, 
Sizi çok seviyoruz, Biran önce iyileşerek güler yüzünüzle ara-
mızda olmanız içim tüm kalbinizle dua ediyoruz. 
Billur - Kubilay Varlı 

 
Sevgili Füsun, 
Bir an önce sağlığına kavuşmanı, güzel günler yaşamanı dileriz. 
(11/11/ 2005) 
Eser - Uğur Cilasun 
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Sevgili Füsun, 
Bir an önce iyileş ki anneannelik deneyimlerimizi paylaşalım. 
Güzel günlerde beraber olmak dileğiyle, öpüyorum.  
(11/11/ 2005) 
imza okunamadı 

 
Füsuncuğum, 
Bir an önce iyileşmeni diliyoruz. Seni çok seviyoruz.  
(11/11/ 2005)  
Ülkü & Aykut 

 
Şükrü’nün, Kardelen’in ve Zeynep’in kalbi sizinle Füsun Abla 
(11/11/ 2005)  
Şükrü Hatun 

 
Sevgili Füsun, 
Söylenmeden bilinen, konuşmadan duyulan, anlatılmadan 
anlaşılan, sözcüklere ve kalplere sığmayan en derin duygularımı 
iletiyorum. Lütfen kabul et! Sevgilerimle 
Gülsev Kale 

 
Sayın Hocam 
Acil şifalar ve aramıza sağlıklı olarak dönmeniz dileğiyle Saygı-
larımla 
Prof. Dr. Seyfi Kulaksız 

 
Sayın Hocam, 
Acil şifalar ve en kısa zamanda aramıza dönmeniz dileğiyle. 
Sizinle daha nice yapacaklarımız, alacak yollarımız var 
Acil Tıp Uzm. Bülent Erbil, Mesa Hastanesi 
(İzmir’den Gültekin Akarca, Funda Karbek, Tanzer Korkmaz ve 
daha bir çok İzmir Tabip Odasında sizi seven arkadaşların da 
geçmiş olsun dileklerini iletirim.) 
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Merhaba Füsun abla, 
Sözleştiğimiz üzere en kısa zamanda evime bekliyorum. Daha 
İstanbul planımız da var biliyorsunuz. Ona baharda gideriz 
artık. Kucak dolusu sevgiler. (11/11/ 2005) 
Rahime Nohutçu 

 
Füsun abla, 
Siz benim tanıdığım en savaşçı kadınlardan birisiniz. Bu hasta-
lıkla da aynı güçle savaşacağınıza inanıyorum. Sevgi ve ışık 
sizinle olsun. (11/11/ 2005) 
Uğur Özçelik 

 
Saygıdeğer Füsun Hocamıza geçmiş olsun der, acil şifalar dile-
riz. Sizin bu hastalığı yenecek kadar güçlü bir insan olduğunuzu 
biliyoruz. Buna inanıyoruz. (11/11/ 2005) 
Sevgi Bakır, Melahat Salyam,  Erişkin Hastanesi Hem. Müd. 

 
Sevgili Hocam, 
Geçmiş olsun dileklerimle acil şifalar diliyorum. (11/11/ 2005) 
Ayla Çelikcan, Anestezi Yoğun Bakım Hemşiresi 

 
Değerli Hocam, 
İnanıyoruz ve biliyoruz…Türk hekiminin parlayan güneşi hiç 
sönmeyecek.Derin saygı sonsuz sevgilerimizle (11/11/ 2005) 
Özlem Akarsu, Özgür Aytaç 

 
Değerli Hocam, 
Acil şifalar ve daha güzel ve sağlıklı günlere. En derin saygı ve 
sevgilerimle 
Attila Çakmak 

 
Değerli Füsun, 
Candan geçmiş olsun, yakında aramızda görmek ümidi ile 
gözlerinden öperim. 
Dr. Sevinç Nejat Oral 
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Sevgili Füsun, 
Ben ve Vural seni çok seviyoruz. Bugün N. Fişek anma toplan-
tısında seni çok aradık. Benim karşımda halen İngiltere’den 
getirdiğin küçük güzel vazo duruyor. Seni çok çok öpüyoruz. –
Gelin deyin hemen gelelim-(12/11/ 2005) 
M. & V. Bertan 

 
Füsun Abla,  
Seni çok seviyoruz, hep mutlu olun 
İmza okunamadı 

 
Sevgili Füsun Abla,  
Sizi sevdiğimi söylemek (ifade etmek) için geldim. Sağlıcakla 
kalın. (12/11/ 2005) 
Dilek Aslan 

 
Sevgili Füsun Hocamız, 
Acil Şifalar dilerim. Bir an önce düzelmeniz dileğiyle. 
Sema 

 
Sevgili Hocam, 
Ne kadar zor işler başardığınızı hepimiz biliyoruz. Biz hastalık-
tan bir an önce kurtulacağınıza eminiz. 
Acil şifalar diliyoruz ve sizi seviyoruz. 
Dr. Alptekin Memiş 

 
Sayın Hocam, 
Geçmiş olsun dileklerimi iletir, acil şifalar dilerim. 
Dr. Yusuf Alper Kılıç 

 
Sevgili  Ablacığım, 
Sizi geç tanıdım ama buna çok yanıyorum. Son 4-5 yıldaki 
beraberliğimiz bana gerçekten onur ve zevk verdi. Daha nice 
yıllarda beraber olmak dileğiyle. Sevgilerimle (12/11/ 2005) 
Dr. Sinan Adıyaman 
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Sevgili Füsun Abla, 
Sizi bir an önce aramızda görmeyi çok istiyoruz. Sevgi ve saygı-
larımı sunarım 
Önder Okay 

 
Sevgili Füsun Abla 
Sevgi ve özlemlerimizi aktarmak için geldik. (12/11/ 2005) 
Semih Tatlıcan-Sibel Tatlıcan 

 
Değerli Kardeşim, 
Tıp doktorları adına bütün yapılması gereken işleri omuzlayan 
“Kuvayı Milliyeci” arkadaşım, 
Aydınlanmamış halka, Aydınlanmamış milletvekilleri-
ne,Aydınlanmamış yetkililere karşı bu kadar süratli, yoğun si-
lahlı ve silahsız çatışmalara girersen ve herhangi bir menfaat 
gütmeden çalışırsan olacağı bu: Ya hasta olursun ya da binbaşı 
Reşat Çiğilitepe gibi olursun. 
İyileşmeni tanrının adaleti olarak kabul ediyorum.  
(12/11/ 2005 Ankara) 
Dr. Burhan Topal 

 
Füsun Abla, 
 İyileşin, bize yemeğe gelin. (13/11/ 2005) 
Ömer -  Defne Kalaycı 

 
Sevgili Füsun,  
En kısa zamanda seni aramızda görmek istiyoruz. Sevgilerimizle 
gözlerinden öperiz. (13/11/ 2005) 
Ülkü - Aykut Kuranel 

 
Sevgili Füsun Abla, Seni seviyorum. 
En kısa zamanda sağlıklı olmanı diliyorum ve istiyorum. 
Deniz Bakkalcı (Metin’in kızı) 
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Sevgili Füsun Abla,  
X. Pratisyen Hekimlik Kongresi’ne gitmeden önce sana uğra-
mıştım; dönüşte gelirim diyerek ayrılmıştım. 
Orada herkesin seni sorduğunu ve yine hep birlikte olma istek-
lerini iletiyorum. 
Görüşmek üzere. (13/11/ 2005  21:58) 
Eriş 

 
Sevgili Füsun Ablacığım, 
Kalbimiz seninle. (13/11/ 2005) 
Dr. Figen Şahpaz 

 
Sayın Hocam, 
Acil şifalar dilerim. Saygılarımla. 
Prof. Dr. Giray Kabakcı, Kardiyoloji ABD 

 
Çok Sevgili ve Değerli Füsun Abla, 
Sizi özledik. En kısa zamanda görüşebilmeyi diliyorum. Geçmiş 
olsun. Sevgiler ve saygılar. (14/11/ 2005) 
Füsun Çuhadaroğlu Çetin 

 
Sevgili Füsun Abla 
Seni en kısa zamanda yanımızda görmek istiyoruz. Acil şifalar 
dileklerimizle. 
Dr. Cumhur Şener 

 
Sevgili Füsun’umuz, 
Geçmiş olsun dileklerimizle, acil şifalar diler, tüm dualarımızı en 
içten sağlık dileklerimizi iletiriz. 
Sevgilerimizle.  
Çelik-Ferda Taşar 

 
Sevgili Füsun Abla,  
Bir an önce iyileşmenizi diliyoruz. Saygı ve sevgiler. 
Sibel - İlhan Tezcan 
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Sevgili Füsuncuğum, 
Bahattin ve ben sana acil şifalar diliyoruz. Sanat, iyilik, güzellik 
meleklerin senin yardımcın olsun. En iyi günlerde buluşmak 
dileğiyle. Tanrıya emanet ol, sağlıkla kal. Sevgiler  
Hatice 

 
Değerli Hocam,  
Siz öğrencilik yıllarımda tanıdığım hekimlik ve insanlık mücade-
leniz nedeniyle örnek aldığım ender değerlerdensiniz. İzmir’den 
Hacettepe’ye geldiğimde Ankara’da daha iyi tanıdım ve müca-
dele amacına hayranlığım daha da arttı. Kişisel mücadelenizi de 
başarıyla atlatıp en kısa zamanda aramıza önder olarak tekrar 
dönmeniz dileğiyle saygılar sunuyorum.  
Dr. Doğaç Niyazi Özüçelik, HÜTF Acil Tıp Anabilim Dalı 

 
Canım Füsun, 
Biz sizi hep tanrı sandık, hiçbir şey olmaz diye düşündük, aslın-
da duygularımı anlatmak inan çok zor. Bütün Toroslar acil 
şifalar diliyoruz.  
Bengi Toros 

 
Sevgili Füsun Hocamız,  
Ben sizi hep savaşçı bir insan olarak düşündüm. Tıp doktorları-
nı savunan, onların hakkını arayan ve hiçbir zaman yılmayan 
bir hocam olarak görüyorum. Bütün kalbimle inanıyorum ki bu 
hastalık karşısında da yılmadan savaşacak ve bu hastalığı en 
kısa zamanda yeneceksiniz. Tekrardan bizim haklarımızı savu-
nacaksınız. Bütün dileğim acil şifa bulup tekrar aramıza dön-
meniz. 
Stj. Dr. Yaser Said Çetin 

 
Füsun ablaaaa…,  
Sana çok ihtiyacım var… Çok ihtiyacım var… Neşelenmek için 
bu hayatın sana ihtiyacı var. (15/11/ 2005) 
Şirin Sümer Çubukçu 
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Çok sevgili Füsun Ablamız, 
Acil şifalar diliyor, bir an önce aramıza katılmanızı dört gözle 
bekliyoruz. Sevgi ve saygılarımızla. 
Serap& Bülent Sivri 

 
Sevgili Füsun Hocam  
Acil şifalar diler, her zaman yanınızda olduğunu bilmenizi iste-
rim. (15/11/ 2005) 
Dr. Şuayib Yalçın 

 
Füsuncuğum, 
Rahatsız etmemek için sık gelmiyorum. Şimdi uyuyordun. Seni 
en kısa zamanda da iyileşmiş görmek en büyük dileğim.  
(15/11/ 2005-19:40) 
Dr. Gülten Tekuzman 

 
Can Arkadaşımız,  
Tekrar güzel yüzünün gülmesini ve şakalarını bekliyoruz. 
Sezin- Türkiz 

 
Canımdan Canımıza 
Her şey bitsin. Gülen gözlerinden gülmek eksilmesin. Sevgile-
rimizle, sağlıkla kal (16/11/ 2005) 
Dr. Sevin Özdeniz 

 
Sevgili Füsun Sayek,  
En içten geçmiş olsun dileklerimize en kısa sürede aramazda 
görmek istiyoruz.  
Dr. Belkıs Erbaş, Dr. Tomris Erbaş 

 
En kısa sürede tekrar aramıza dönmeniz dileğiyle(16/11/ 2005) 
Prof. Dr. Tekin Durukan, Prof. Dr. Ali Ayhan,  
Prof. Dr. Sinan Beksaç 
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Sayın Hocamız, Sayın Başkanımız, Sevgili Füsun Abla, 
Biz sizi bekliyoruz. Aramıza kısa sürede geleceğiniz biliyoruz. 
Sevgi ile iyilikler diliyoruz. (17/11/ 2005) 
Ayşın Uçkun  Mehmet T. Kitapçı 

 
ÖSYM Çalışanları adına geçmiş olsun dileklerimizin kabulünü 
rica eder. Saygılar sunarız. (17/11/ 2005) 
Günal Oktay , Işıl Çıngı, Yıldız Heves,  İdil Terzibaşıoğlu 

 
Füsun Hanım,  
En kısa zamanda iyileşmenizi dilerim. Sizi tekrar televizyonlarda 
görme dileğiyle. Saygılarımla (18/11/ 2005) 
Mete Genç 

 
Sevgili Füsun, 
En içten iyilik dileklerimiz seninle, sevgiler.  
Olcay Oran 

 
Sevgili Füsun Abla, 
Geçiş olsun dileklerimizle, gönülden sevgilerimizi sunuyorum.  
Murat Yurdakök 

 
Sayın Füsun Hanım,  
Geçmiş olsun der en kısa zamanda acil şifalar dilerim.  
Fatma Şule Erdem, B Katı Genel Cerrahi Hemşiresi 

 
Sayın Füsun Hanım,  
Acil şifalar dilerim, sevgi ve saygılarımla. Geçmiş olsun. 
Mevlüde Akbaş 

 
Canım Füsun Abla, 
Yukarı çıkarken o kadar heyecanlandım ki. Bu heyecanla şimdi 
bir kez daha düşünüyorum ki seni çok seviyoruz. 
Hülya Yüksel 
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Füsun Ablacığım, 
Seni çok görmek istiyorum seni çok seviyorum. 
Meliha Göksu 

 
Füsun Abla, 
Seni seviyorum  ve yanımızda görmek istiyoruz.  
Yeter Canbulat 

 
Sevgili Füsuncuğum,  
Geçmiş olsun. Sen güçlü  bir insansın. Bunun da üstesinden 
geleceksin. Sana acil şifalar diliyorum. Turhan’da Sevgilerini 
iletiyor.  
Prof. Dr Meseret Cumhur 

 
Sevgili Füsun,  
En içten dileklerimizle geçmiş olsun diyoruz, Belkıs da seni 
öpüyor. En kısa zamanda seni tekrar aramızda görmek  
dileklerimizle.  
Prof. Dr. Sezgin İlgi 

 
Canım Füsun,  
Erdal ile ziyaretine geldik. Seni çok seviyoruz. Şifalar diliyoruz. 
En kısa zamanda aramızda görmek dileğiyle.  
(18/11/ 2005  13:40) 
Metin , Erdal Şahin 

 
Sevgili Füsun Abla,  
Hislerimi anlatmama kelimelerin yetmeyeceğini biliyorum. Seni 
hep en güçlü halinle hatırlayacağımı bilmeni istedim. Canımın 
en sıkkın olduğu, şer odaklarının ruhunu cendereye aldıkları 
zamanda telefondaki sesin ile “so what?” demiştin. O iki kelime 
bana nasıl kuvvet vermişti… İçimden sana duyduğum sevgi ve 
minneti hiçbir zaman dile getirememiştim. Kısmet bugüne imiş. 
Şimdi de ben  “so what?” demek için geldim. Tüm kalbimle. 
(18/11/ 2005  14:15) 
M. Oğuz Güç 
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Sevgili Füsun, 
Çabucacık iyileşip, çıkmanı dört gözle bekliyoruz. Ve seni sev-
giyle kucaklıyoruz. (18/11/ 2005  16:15) 
Dalkara’lar  

 
Sevgili Ablam, 
Bir an önce seni ayakta sağlıklı ve yanımızda görme dileğinde-
yiz. Kalbimiz, sevgimiz her zaman senin yanında. (18/11/ 2005) 
Dr. Şamih Demli  

 
Sevgili Füsun Abla,  
Tartıştığımız ve birbirimizi iğnelediğimiz günleri özledim.  
Umarım tekrarlama şansını buluruz. Deniz ve Esma da senin 
için dua ediyor. 
Muharrem 

 
Sevgili Hocam, 
Her zorluğun ardından bir güzellik gelirmiş demişlerdi bana; 
sizin için bu güzelliğin en güzelini diliyorum.  
(19/11/ 2005-01:15) 
Stj. Dr. Görkem Çalışkan 

 
Sayın Füsun Sayek, 
Türk hekimlerinin sesi olmaya devam etmeniz dileklerimle acil 
şifalar dilerim. (22/11/ 2005   17:00) 
Doç.Dr. Mustafa Aldur 

 
Füsun Abla,  
En kısa zamanda yeniden birlikte çalışmak dileklerimizle. 
(22/11/ 2005   17:15) 
Önder Ergönül, İbrahim Değirmenci 

 
Sevgili Füsun Abla, 
Geldiğimde uyuyordunuz. Size sevgilerimi dostluğumu ve iyi 
dileklerimi bırakıyorum. Hasretle öpüyorum. 
Şevkat Bahar Özvarış 
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Sevgili Füsun Ablamız,  
Sizi tekrar aktif ve gülen yüzünüzle aramızda görmek dileğiyle 
acil şifalar dileriz. 
Dr. Hasan Özen, Dr. Aysel Yüce, Dr. Seza Özen 

 
Sevgili Füsun Abla,  
Bütün dualarımız seninle,  
Ahsen ve Ailesi 

 
Sevgili Füsun Abla 
İyilik haberlerinize çok memnun oluyoruz. Size geçmiş olsun 
dileklerimi ve en içten sevgilerimi yolluyorum. 
Dr. Rezzan Topaloğlu 

 
Sayın Füsun Sayek, Acil şifalar dilerim. 
Dinçer Geves 

 
Sevgili Füsuncuğum, Aziz arkadaşım, 
 Konuşacak çok şey birikti. Seni çok seviyorum.  
Nesrin Çilingiroğlu 

 
Sevgili Füsun, 
Tüm Büyükdamgacılar acilen şifalar diliyor. Seni çok seviyoruz. 
Güldal Büyükdamgacı 

 
Sevgili Füsun, 
Hastalığın yakıştığı kimse olmaz ama sen iyice bu 
katagoridesin, canlı, sevecen, cıvıl cıvıl, hep başkalarının, top-
lumun sağlık konularını önceleyen sen bu alanda da çok şeyler 
başardın başaracaksın da. Biz seni çok sevenler seninle aynı 
amaçlara yönelik birlikte olacağımız günlerimizi sabırla bekliyo-
ruz ve inanıyoruz. Şevkat’le birlikte geldik, hekimlerin her şeyin 
iyiye gittiğini söyledi. Sevindik…Seni seviyoruz.  
Ayşe Akın 
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Sevgili Füsun Abla, 
Seni sevdiğimizi aklından çıkarma. Geçmiş olsun. 
Dr. Ahmet Tellioğlu 

 
Sevgili Füsun Abla, 
Geçmiş olsun diliyorum. Yaşam enerjinizi lütfen kaybetmeyin. 
Sizlerin enerjisiyle çok güzel şeyler yaptık. Yine el ele omuz 
omuza daha da güzellerini yapacağız. Sevgi ve saygılarımla. 
Dr. Cem Denk 

 
Sevgili Füsun Abla, 
Geçmiş olsun dileklerimle acil şifalar dilerim. Sevgi ve Saygıla-
rımla 
Dr. Haluk Topaloğlu 

 
Dünyanın en güzel Füsun Ablası, 
Bana en güzel abla oldun yıllar önce. Sevgi  ve iyi dileklerimi 
iletiyorum. Yüreğim sizinle… 
Yasemin Gazioğlu 

 
Sevgili Füsun Hanım, 
Her şeyin ilkini sizde yaşadım. Sizle ilk işyerim oldu. Benim ilk 
patronumdunuz. Sizleri tanımak hayatımdaki en güzel şey. Sizi 
çok seviyorum. 
Seviye Ardıç 

 
Sevgili Füsun, 
İnsancıl, iyimser, güçlü kişiliğinle yıllarca yanımızda oldun, bize 
güç verdin. Şimdi aynı güçle senin iyileşeceğinden eminiz. Yine 
birlikte, piyanonun başında nice yeni yılları birlikte kutlayaca-
ğız. Neden bu yıllar olmasın? İnşallah… Tüm dualarımız senin-
le. (29/11/ 2005) 
Ablaların Seyhan-Ayhan Yücel 
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Sevgili Füsun Hanım, 
Muscat görevimiz için yarın yola çıkıyoruz. Ayrılmadan size 
içten sevgi ve iyi dileklerimizi yinelemek istedik. Birlikte geçir-
miş olmaktan mutluluk duyduğumuz birliktelikleri Muscat’ta 
tekrarlamak, yine dostluk ve sevgiyle bir arada olabilmek dileği 
ile gözlerinizden sevgiyle öpüyoruz. (29/11/ 2005) 
Lale & Engin Türker 

 
Sevgili Füsun, 
Duygularımı senin gibi kolayca kağıda dökebilecek gibi bir 
yeteneğim yok ne yazık! 
Sana acil şifalar diliyorum ve “ha gayret” diyorum.Sevgilerimle 
(30/11/ 2005) 
Aygün 

 
Sevgili Füsun Hocamıza acil şifalar diliyoruz. 
Genel Cerrahi Servisi adına Dr. Ziya Dündar, Dr. Barış D.  
Yıldız , Stj. Dr. Tuğba Bilgin, Stj. Dr. Serap Demirel 

 
Canım Füsun’cuğum,  
Hemşireliğin  peşinde bildin hızla koşup duran arkadaşın  
Saadet Ülker, en içten duygularla sana acil şifalar diliyor, seni 
seviyor, seni özlüyor. (9/12/ 2005) 

 
Sevgili Füsun Hanım, 
Size çok geçmiş olsun der acil şifalar dilerim. Sizi seviyoruz. 
(9/12/ 2005) 
Kadriye Tuncer, HÜ Onkoloji Radyoloji Hemşiresi  

 
Sayın Füsun Hocamız, 
Geçmiş olsun dileklerimizle acil şifalar dileriz. 
Genel Cerrahi Anabilim Dalı personeli, Sema Hanağasıoğlu 
(Hemşire), Fikriye Yolcu (Hemşire), Satı Kaleli (Sekreter), Se-
rap Buğuş (Sekreter), Arzu Demir (Sekreter) Meral Kul (Sekre-
ter), Ayşe Bayrambaş (Hizmetli), Ziya Uyanık (Hizmetli), Emine 
Salhan (Hizmetli) 
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Sevgili Füsun Abla, 
Bir an önce iyileşmeniz dileğiyle, geçmiş olsun der, sevgi ve 
saygılarımı sunarım. (9/12/ 2005) 
Bülent Kılıç 

 
Merhaba sevgili arkadaşım, 
Hatırını sormaya geldik ancak grip evde yaygın, içeri girmek 
istemedim. Seni sevgiyle öpüyorum. (12 /12/ 2005) 
Nesrin Çilingiroğlu 

 
Sevgili Füsun Abla, 
Size merhaba demeye geldik. Ancak eşim çok ağır bir grip  
geçiriyor. İçeri girmeye çekindim. En kısa zamanda beraber 
olmak üzere sevgiyle kalın. (12/12/ 2005) 
Hilal Özcebe 

 
Sevgili Füsun, 
İyileşeceksin biliyoruz. Aramıza gelmeni dört gözle bekliyoruz. 
Seni çok seviyoruz. 
En güzel anne için, hep böyle kalacaksın. Dualarımız seninle  
Doris Naussi 

 
Sevgili Füsun Abla,  
En kısa zamanda sağlıklı bir şekilde evinize dönmenizi yürekten 
diliyorum. (15/12/ 2005) 
Selçuk Sürücü 

 
Sevgili Füsun  
Sen her zaman herkese kendinden çok şey verdin. Bizim sana 
verebileceklerimiz ise sıcak sevgimiz, dualarımız ve en içten 
duygularımızdır. Sevgilerimle 
Michelle 
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Zeki, Zuhal, Zafer,Feride, Yusuf, Mustafa, Kemal, İbrahim, 
Cevdet, Yasemin, Cüneyt biz hepimiz seninleyiz, sen hepimiz-
desin. (17/12/ 2005) 
1988-2005 İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulları ve TTB Büyük 
Kongre Delegeleri adına 
Zeki Gül 

 
Seni çok seviyorum. Ata da öpüyor seni (17/12/ 2005) 
Zuhal. 

 
Bir an önce gülümsemenin belirmesi umuduyla. Seni çok  
özlüyoruz. 
Dr. Altan Ayaz, ATO 

 
Abla, Seni çok arıyoruz. 
Volkan Kaynaroğlu 

 
S. Füsun Sultan,  
Sen bize Hacettepe geldiğimiz 1967’li yılları hatırlatırsın, yerin 
başkadır. Acil şifalar, sevgiler (13/6/2006) 
M. Bakkaloğlu 

 
Sevgili Füsun Abla, 
O kahkahalarını, hayata hep esprili tarafından bakışını özlüyo-
ruz. Bir an önce seni aramızda görmek istiyoruz. Sana güç ve 
kuvvet dilerim. 
Tufan Kaan 

 
Sevgili Füsun Hanım, 
Ben sizi tanımıyorum ama sizlerin çok çabuk bir şekilde iyileş-
menizi istiyorum. Çünkü bu defter bana sizin çok sevilen bir kişi 
olduğunuzu söylüyor bende sizi tanısaydım seveceğimden emi-
nim. Sevgiler Saygılar 
Yüksel 
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Sayın Hocamız, Acil şiflar dileriz. 
Dr. Nabil Nuamah 
Dr. Hassen Daughmoura 

 
Füsun Ablam, Seni çok seviyorum. Çok öpüyorum. 
Orhan 

 
Merhaba Sevgili Arkadaşım, Seni seviyorum. 
Nesrin Çilingiroğlu 

 
Sevgili Füsun Hocamız, 
Şu ana kadar tüm sevdikleriniz, destekledikleriniz, iyilik yaptık-
larınız şu an size borçlarını en derinden hissediyor ve iyi dilekle-
rini size yolluyorlar. Bu kadar sevenin “en sevdiklerine” dilekleri 
şüphesiz karşılığını bulacak!! Sizi seviyoruz, tekrar iyi olun, bize 
desteğinize ihtiyacımız var. Sevgiyle 
Banu Çakır 

 
Sevgili Füsunumuz, 
Geçmiş olsun dileklerimizle, en içten sevgilerimizi iletiriz. En 
kısa zamanda birlikte olmak arzusuyla, yanaklarından öpüyor, 
seni kucaklıyoruz. 
Ferda - Çelik Taşar 

 
Füsun Abla, 
Rahatsız etmemek için giremiyorum. En iyi dileklerimle 
Ayşe Kars 

 
Sayın Hocamız, Değerli Ablamız, 
Sizi rahatsız etmek istemiyoruz. Sağlıcakla yeniden aramızda 
görmek istiyoruz. 
Dr. Mustafa Bakar, Dr. Pınar Özışık, Dr. Burcu Hazel  
(Nöroşirurji) 
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Canım Ablam 
Aklıma 90’lı yıllar, 80’li yıllar geliyor şimdi. 1980’lerde Halk 
Sağlığında Epidemiyoloji Doktorası dönemimiz, 1990’larda 
“TTB Halk Sağlığı Kolu” çalışmalarımız, ortak çalıştığımız tüm 
toplantılar…Evet ablam… Seni çok seviyor, ve yeniden birlikte 
olmayı diliyorum. Sevgiler, acil şifalar  
Dr. Dyt. Funda Şensoy, “TDD Eski Başkanı” 

 
Sevgili Füsun Teyzecim, Kalbimiz hep seninle… 
Seni o kadar çok seviyorum ki, çabucak iyileşip yanımıza  
gelmen dileğiyle… Kocaman sarıldım. 
Meral – Emre -  Gazi Huri 

 
Canımız  Füsun Ablamız, 
Tüm kalbimizle bir an önce sağlığınıza kavuşmanız için dua 
ediyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz. 
Simge - Dilek - Tunçer Haznedaroğlu 

 
Çok sevgili Füsun Abla, 
Sizi seviyoruz, çok özlüyoruz kolay gelsin. Kısa sürede birlikte 
olabilmek dileği ile. 
Ayşin Uçkun -  Mehmet Tevfik Kitapçı 

 
Değerli Füsun Ablamız, Tüm kalbimizle sizinleyiz 
Ayçağ – Kaya Yorgancı 

 
Değerli Hocam, Kalbimiz Sizinle 
Bülent Tırnaksız, Arzu Topeli İskit- Yusuf A. Kılıç 

 
Sevgili Füsun, 
Yıllardır sürdürdüğün TTB Başkanlığı görevinde, sevgiyi, 
tevazuyu, şefkati, barış yandaşlığını, bilimden, demokrasiden, 
çağdaşlıktan yana ilkeli ve kararlı duruşunla yoğurup, bize eşsiz 
bir “Bilge Kadın” örneği sundun. Temsil ettiğin kimlik, TTB’yi 
geleceğe taşıyacak kuşaklara esin kaynağı olacak.Seni en içten 
duygularla kucaklıyorum. (24/6/2006) 
Prof. Dr. Gençay Gürsoy 
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Saygıdeğer Başkanım, 
Tabip odalarında görev aldığım günden beri başkanlığımızı 
yaptınız. Son dönemlerdeki hastalığınız nedeniyle sizi aramızda 
görmesek de, o pozitif enerjinizi her zaman yanımızda  
hissediyoruz. Acil şifalar diliyorum. (24/6/2006) 
Dr. Cihan Sert, Bursa Tabip Odası 

 
Hekimlerin Ablası, İyi hekim, güzel insan Füsun Sayek hocamızı 
tanımış olmaktan, onun mesajlarını almaktan, sağlıklı insan, 
sağlıklı toplum için verdiği mücadeleyi paylaşmaktan onur duy-
dum, mutluluk duydum.  Genel Kurulda mesajını dinlerken bu 
duyuları tekrar yaşadım. Sevgili Füsun Sayek’e yaşam mücade-
lesinde başarı ve acil şifalar diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyo-
rum. (24/6/2006) 
Levent Tüzel, EMEP Genel Başkanı 

 
Sevgili Füsun Abla, 
Meslek örgütümüze akıttığınız büyük emekler için sonsuz teşek-
kürler. Gözlerinizdeki ışık, meslek mücadelemizi sürdürmek için 
yüreğimizi her zaman aydınlık tutacaktır. Sizi tanımak büyük bir 
mutluluk. Karşınızda sevgi ve saygı ile eğiliyorum. 
Dr. Faruk Yıldız 

 
Sevgili Füsun Abla, Seni çok seviyoruz. 
Mehmet Özen 

 
Sayın Dr. Füsun Sayek, 
Bu güne kadar yapmış olduğunuz tüm çabalar, sarf ettiğiniz 
emekler ve sonsuz özveriniz için çok çok teşekkürler. Sizi  
seviyoruz. Acil şifalar diliyoruz. 
Dr. Pınar Çatalkaya, Aksaray Tabip Odası adına 

 
Sevgili Füsun Abla,  
Birlikte yürüdüğümüz bu yolda devam ediyoruz, bu yol sizi 
aydınlattığımız bize gösterdiğiniz bir yol, sizi özledik sizi çok 
seviyoruz, acil şifalar diliyorum  (24/6/2006) 
Dr. Orhan Erdinç, TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi  



 BAŞUCU NOTLARI 35 

Füsun Hanım,  Allah size şifa versin, geçmiş olsun 
imza okunamadı 

 
Sevgili Füsun Abla, Gülen gözlerin hep parlasın iyi ki varsın. 
Dr. Erdoğan Mazmanoğlu 

 
Sevgili Füsun Abla,  
Bilge kadın, iyi insan, iyi hekim. Kalbimiz hep yanında.  
Acil şifalar diliyor, ellerinden öpüyorum.  
Dr. Ali Ünlü, Manisa Tabip Odası Delegesi 

 
Füsun Abla’cım, 
Sizi çok özledim. Sohbet edecek, anlatacak o kadar çok şey var 
ki. En kısa zamanda görüşmeyi diliyorum. Sizi çok öpüyorum. 
Sevgiler 
Mutlu  

 
Sevgili Ablacım, 
Seni çok seviyoruz ve çok özledik.  5 Mart’ı hiç unutmuyoruz. 
Mustafa Barış ve Aylin de hiç unutmayacak. Bir an önce eve 
dönersen seni görmeye yine geliriz. (24/6/2006) 
Seni doyasıya öpüyoruz. 
İkbalos, Sinanos, Aylin, Mustafa Barış 

 
Sevgili Başkanım… 
Gene seninle birlikte bir güzel günü kutlamanın sevincini ve 
mutluluğunu yaşıyorum. Verdiğimiz demokratik savaşımın 
sonuçlarını görmek açısından ben şahsen son derece gururlu-
yum ve umutluyum.  
Seninle ve sevdiklerinle bu sorunlu dünyayı paylaşmak  
çok güzel.  
En içten gelen sevgilerimle 
Semih Baskan 
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Sevgili Füsun Abla 
Bana çok şey katan TTB’ye çok şey kattığın için  
sevgi ve saygı ile… 
Dr. Nasır Nesanır, Manisa Tabip Odası 

 
Değerli Füsun Sayek, 
Başka zaman dilimlerinde beraber olmak beklentisiyle sevgiler. 
Dr. Canan Sönmez, Manisa Tabip Odası  

 
Sevgili Füsun Hanım,  
Çok güzel çalışma dönemlerimiz oldu. Sağlık Bakanlığı’nda 
birlikte verdiğimiz savaşım hep anılarımdadır. Sizin bir an önce 
iyileşeceğinizi ve aramıza dönmenizi dilerim.  
Sevgi ve saygılarımızla. 
Dr. Suat Çağlayan 

 
Sevgili Füsun Hanım, 
Sizi tanımak çok güzel bir şey. Yaşamı ve insanları sevdiğiniz 
için bu hastalığı yeneceğinize inanıyorum. Eşim Rektum CA yı 
atlattı onunla yaşadığımız sevinci sizinle de yaşamak istiyoruz. 
Gönlümüz sizinle. 
Dr. Beşir Özdamar, Batman Tabip Odası 

 
Füsun Arkadaş, 
Geçmiş olsun bir an önce aramıza yeniden dönmen umuduyla. 
Dr. Ahmet Zafer Ergün, Kastamonu 

 
Sevgili Füsun Abla, 
Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Nazmiye, Yağmur ve birde 
2 yaş 8 aylık Arda sağlığına kavuşmanı çok istiyor.  
Sevgilerimizle. 
Dr. Yağmur Savran, Muğla 
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Canım Ablamız, 
Sizi Türkiye Sağlık Hakları, insan hakları mücadelesindeki, 
onurlu ve hümanist katkılarınız nedeniyle her zaman coşku ile, 
her zaman çarpan bir yürek ile yanımızda, masamızda, kalbi-
mizde taşıyacağız.  
Samimiyetinizden ve dostluğunuzdan yana hiçbir zaman kuş-
kumuz olmadı. Samsun Sinop Tabip Odası olarak umudumuzu 
çoğalttığınız için binlerce teşekkürler sunuyoruz. 
Terme’de tek bir hekimim, bir bayan hekim arkadaşımızın oda-
sında duran resminiz, belki bunca emeğin, bunca yorgunluğun 
en hümanist ödülüdür. Saygılarımızla  (24/6/2006) 
Dr. Cem Şahan, SSTO Yönetim Kurulu Başkanı 

 
Merhabalar, 
İyi ki varsınız, iyi ki sizinle tanıştım. Sevgilerimle. (24/6/2006) 
Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, Edirne 

 
Canım Füsun Ablacığım, 
Sen hep bizimlesin varlığın bile yeterli bizim için. O güzel gözle-
rin hep gülsün olur mu?TTB, Senin Türk Tabipleri Birliğin hep 
var olacak. Erkan hep senin tatlı kardeşin olacak. 
Erkan Kapaklı 

 
Merhaba, 
Bugün Türk Tabipleri Birliği Büyük Kongresinde salondaydın. 
İnanıyorum ki, bundan sonraki Genel Kurullarda da olacaksın. 
Kararlı ve dik duruşunla, inançlarına bağlılığınla daima bizlerle 
birliktesin. En içten sevgilerimle  
Dr. Şükrü Güner 
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Sn. Füsun Sayek, 
Öncelikle sana adımı söylemek daha iyi olur. Benim adım 
Ethem Tunal Hamzaoğlu yani Onur Hamzaoğlu’nun çocuğu. 
Seni çok seviyorum. Arada sırada aklıma deney tüplerinin için-
deki suyu birbirlerine döktüğümüz gün geliyor. İkinci olarak ta 
eline küçük bir kağıt alıp gemi yaptığın günler geliyor. Seni çok 
seviyorum.  
Ethem Tunal Hamzaoğlu 

 
Dost ve Sevgili Ablam,  
TTB için önemlisin, ama bu örgütün sosyalistleri için de en az o 
kadar önemlisin.  
Seni seviyoruz. (24/6/2006) 
Onur Hamzaoğlu 

 
Sevgili Füsun Ablacığım, 
Oda çalışmalarımız boyunca Merkez Konseyi Başkanı olarak sizi 
tanıdım. Kibarlığınız, insanlığınız ve hoşgörünüze hayran kal-
dım. Bir an önce aramıza katılmanız dileğiyle. Sevgiler, saygılar. 
(24/6/2006) 
Op. Dr. M. Zafer Dağlar 

 
Sevgili Füsun Abla, 
Ha gayret, sen neleri yenmedin, nelerle karşı karşıya geldin de 
mücadele etmedin. Karşı karşıya geldiğinde mücadele et ne 
olur bu hastalıkla da mücadele et. Kalbimiz seninle. Seni çok 
çok seviyorum. 
Kadir (deli Kadir) 

 
Sevgili Füsun Abla,  
Kararlı ve sıcak bakışınla en zor günlerde bile örgütlülüğün, 
olumlu bakışın, karşılıklı güvenin nasıl olması gerektiğini en 
güzel şekilde senden öğrendik. Bir an önce iyileş ve aramızda 
ol. Seni çok seviyoruz. (24/6/2006) 
Azem Ülkü, Çanakkale 
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Sayın Füsun Sayek’e, 
Acil şifalar dileyerek en kısa sürede sağlıklı olarak aramızda 
görme arzumuzu iletiyoruz.  Saygılarımla 
Dr. Ömer Karahan, Konya 

 
Yaptığınız ve yapacağınız tüm çalışmalara teşekkürler. Saygılar. 
Dr. Halit Ergönül, Mersin 

 
Biz sizi çok sevdik. İyi ki varsınız. Yaşamak direnmektir! 
Dr. Metin Uzabacı, Tarsus 

 
“Umutsuzlardır dünyayı değiştirecek olan”  
Füsun Ablamıza Sevgiyle 
Dr.Candan Coşkun 

 
Sizin her zaman olduğu gibi bu savaştan da zaferle çıkacağınızı 
biliyor, sevgi saygıyla selamlıyoruz. En kısa zamanda yanımızda 
görmek dileğiyle. 
Alp Çenit, Ufuk Çenit Yılmaz, Antalya 

 
Sevgili Füsun Abla, 
Kızım seni soruyor. Nasıl olduğunu, merak ediyor. Bu kongreye 
gelirken selamlarını iletmemi istedi. Onun tanıdığı ilk başkan-
lardansın ve seninle tanışmakla bir kadın olarak kendine duy-
duğu güveni artırdı. 
Bense; hastalığını kabullenemedim. Aramıza dönmeni, huzurlu 
sakinliğinle bizleri kucaklamanı bekliyorum. 
Selma Güngör 

 
Füsun Ablam,  
Sizi çok aradık, andık, hatta sizinle birlikte yaşadık burada. Bir 
sonraki toplantımızda hep beraber olmak dileğiyle. Sağlıklı 
mutlu yaşam diliyorum. 
Dr. Hasan Kaplan / Ege Ü. İzmir 
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Sevgili Füsun Abla,  
Rahatsızlığınızı oldukça geç duyduğumda inanın yıkıldım. Sizin 
isminizle gelen elektronik çağrılardaki insanca seslenişler bir kez 
daha içimi kapladı. Yaşama çok sıkı sarılacağınızı çok iyi biliyo-
rum. Sizin içinizdeki umut bizleri diriltti. Sizi de dirilteceğinize 
inanıyorum. Acil şifalar dileğiyle. 
Dr. Yusuf Birgül, Çanakkale Tabip Odası 

 
Sevgili Füsun Abla, 
Ne mutlu bana ki sizi tanıma, sizinle aynı dönemde çalışma 
mutluluğuna eriştim. Acil şifalar diliyorum. 
Dr. Ö. Faysal Çadır, Samsun Sinop Tabip Odası 

 
Değerli Füsun Abla, 
Sensiz büyük kongrenin daha solgun olduğunu bir kez daha 
yaşadık. 
Dr. Ramazan Aşçı, Samsun Sinop Tabip Odası 

 
Sevgili Füsun Abla 
Sabah aydınlık yüzünüz salonda bizimle birlikteydi. Sizi ne 
kadar özlediğimi fark ettim.  
Sizi seviyorum. 
Dr. Feride Saçaklıoğlu 

 
Sevgili Füsun Abla, 
Hep bizimlesin biliyoruz. Seni özlemediğimizi sanma ama he-
yecanla dönmeni bekliyoruz. Seni seviyoruz. Görüşmek üzere. 
Riyat Kırmızıoğlu 

 
Sevgili Füsun Abla, 
Acil Şifalar diler, tekrar aramızda görmek isteriz. Saygılarımla. 
Dr. İbrahim Ersoy 
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Sevgili Füsun Abla, 
11 yıl önce bana el yazın ile yeşil bir mektup kağıdına yazdığın 
mektupta sıkıntılı günlerimde yanımda olduğunu hissettirerek 
güç vermiştin. TTB üyesi olmaktan onur duymamızı yalnız 
olmadığımı ifade etmiştin. Zor günler geçirdiğin bu günlerde 
yalnız değilsin. Kalbimiz seninle. Sevgiler, saygılar. (24/6/2006) 
Nesrin Usta 

 
Sevgili Füsun Abla, 
Bana öğretmen gerekenleri hala öğretmedin.  
Sağlıklı günler dilerim. (24/6/2006) 
Dr. A. Özdemir Aktan 

 
Sevgili Füsun Abla,  
Biz kongrelere gelirken ilk sen bizi kucaklardın ama bu gün 
yoktun. Bu beni korkunç demoralize etti, performansımı düşür-
dü. Seni çok çok özledim. Sensiz bir TTB düşünmek istemiyo-
rum. Ruhumuz, kalbimiz seninle sevgili ablacığım. Sana acil 
şifalar dilerim. (24/6/2006) 
Adem Avcıkıran, Diyarbakır Tabip Odası  Başkanı 

 
Sevgili Füsun Abla, 
Genel Kurul boyunca barkovizyonda gülümseyen fotoğrafınız 
içimizi ısıttı ve sizi ne kadar özlediğimizi hissettim. En kısa za-
manda sizi tekrar aramızda görmek dileğiyle… Sevgiler. 
İzmir’den göz doktoru meslektaşınız Dr. Nurdan Talay 

 
Sevgili Füsun Abla, 
Genel Kurul’a hoş geldin. Ağzına sağlık, kalemine sağlık. Yüre-
ğine ve zihnine sağlık. 
Dr. Önder Okay, ATO Başkanı 

 
Seninle STED, TTB, Pratisyen Hekim Kongresi daha güzel 
Füsun Abla. 
Dr. Sevinç Yılmaz Yeltekin 
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İyiki varsın, iyiki güzel güzel yüzün var! 
Dr. Sedef Akdoğan, Bolu Tabip Odası Bşk. 

 
Sevgili  Füsun Abla, 
Seni çok seviyorum. Acil Şifalar Diliyorum. 
Dr. Seracettin 

 
Füsun abla, size acil şifalar diliyorum. En kısa sürede sizi ara-
mızda görmek istiyorum. 
Dr. Mithat Yağlı, Ordu Tabip Odası 

 
Sevgili Füsun Abla; 
Bizler sağlık ortamındaki sıkıntılarla boğuşurken biliyorduk ki siz 
çözüm öneriyor, yol gösteriyordunuz. Aydınlattığınız yol bize 
rehber olacaktır. Acil şifalar dileğimle. 
Dr. Nihat Gülhan, Çanakkale  

 
Değerli dost, insan.Sensiz kongre tatlı olmuyor. Teşekkür 
Saygılar, selamlar. (24/6/2006) 
Dr. Mahmut Ortakaya 

 
Sevgili Füsun Ablacığım, 
Ömrümüzü kendimizden çok insanları düşünerek, onlar için bir 
şeyler yapmaya çalışarak geçiriyoruz. İyimi yapıyoruz, kötü mü? 
Bazen bunu sorguluyorum. Ama biliyorum ki bu tercih beni 
mutlu ettiği için böyle yapıyorum. Sen benim için gıpta ettiğim 
bir insansın. Bundan sonra da böyle olacaktır. 
Seni istemeden üzdüğümüz, kızdırdığımız olduysa bizi bağışla. 
Bu dostça ve hep birlikte en iyi yapabilmek içindi.  
Seni seviyorum; sen tüm mücadelelerini başardığın gibi şu 
anda ki bireysel savaşını da kazanacaksın. Sevgilerimle 
(24/6/2006) 
Hülya Balkanlı,  Balıkesir 
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Sevgili Füsun Abla,  
En kısa zamanda iyileşip sevdiklerinize dönmenizi diliyoruz. 
Seza - Haluk Özen 

 
Sayın Füsun Hanım, 
Hasta olduğunuzu duydum, üzüldüm. Alemlerin yaratıcısı ve 
yegane ilah (kanun koyan) hayatı evirip çevirecek olan kanun-
ları var eden, merhametli ve Şafii ismiyle şifa verecek olan Al-
lah’ın (cc) sizlere acil şifalar vermesini diliyorum.Saygılarımla 
Dr. Ali Yalçın, Malatya Tabip Odası Delegesi 

 
Sevgili Füsun Abla,  
Seni çok özledik. Her koşulda bizlere aktardığın yaşam coşku-
suyla, gülen gözlerin ve kahkahalarınla yeniden aramızda gör-
mek istiyoruz. 
Güray Kılıç 

 
Sevgi Füsun Abla, 
Yokluğunda bir genel kurul yaşamak zor. Ama birlikte olduğun 
dostların senin yokluğunu aratmamak için ellerinden geleni 
yaptılar ve gözlerimizden sessiz damlalar akıttılar.Ama tüm TTB 
genel kurullarında tüm pratisyen hekimlik kongrelerinde duy-
maya alıştığımız sevecen sesini ve yaydığın pozitif enerjiyi daha 
fazla özletme.Birlikte oluşturduğumuz değerler için umudumuzu 
daha da güçlü kılacak mücadeleyi sürdüreceğimizden emin 
ol.Seni tüm kalbimizle bir an önce aramızda görmek dileğiyle. 
Mustafa Sülkü 

 
Sevgili Füsun Abla, 
Ne güzel söylemişsin evet burası bizim nefes aldığımız yer ve 
iddiamız da var, Türkiye’nin de nefes aldığı yer bu değerlerdir. 
Öyle bir içimize sindirmişsiniz ki bu değerleri, o kadar gönülden 
bağlıyız ki örgütümüze ve emeği geçenlere, bağımsızlık özlemi-
miz ve değerimiz, böyle bir bağımlılık ve değerimiz, böyle bir 
bağımlılıkla o kadar da uyuşuyor ki bir an önce iyileşmenizi 
diliyorum.Sevgilerimle 
Dr. Gönül Tanır 
 



 FÜSUN SAYEK İÇİN  
 YAZILANLAR – SÖYLENENLER 
44 

Sevgili Füsun Sayek, 
Kalbimiz ve dualarımız sizinle, En iyi dileklerimizle ve sevgileri-
mizle… Sizi yeniden sağlıklı olarak aramızda görmemiz  
en büyük umudumuz. Saygılarımızla. (25/6/2006) 
Defne ve Hakan Altıntaş  

 
Çok sevgili Füsun,  
Dün seni düşündüm ve bugün ziyaretine geldim. Seni ve  
gülüşünü özlediğimizi fark ettim. Sana içtenlikle iyilikler ve şifa 
diliyorum. (26/6/2006) 
Dr. Erdal Şahin  

 
Sevgili Füsun Abla, 
Bu zorlu, sıkıntılı günlerinde geçirip tekrar sağlığına kavuşmanızı 
diliyoruz. 
Sizin sevgi dolu sıcacık yüreğinizi özlüyoruz. Acil şifalar 
Rezan & Haluk Topaloğlu 

 
Sevgili Füsun, 
En kısa zamanda şifa bularak yine evinde, sevdiklerinle  
olacağına inancımız sonsuz. Sevgilerimizle 
Prof. Dr. Serap Arslan 

 
Sevgili Füsun Sayek, 
Gül yüzünüzde gülümsemeleriniz eksik olmasın. Bizleri  
yıkmayan her şey daha güçlü olmamızı sağlar. Sizi daha güçlü 
göreceğimizi biliyoruz. Sevgi ve dualarımız sizinle  
Yasemin & Rami Mahfoud 

 
Füsun Hanım, 
Size geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, en kısa zamanda  
dostlarınızla birlikte sıcak yuvanızda olmanızı temenni  
ediyorum. (29/6/2006) 
Nuray Aydan, Onkoloji Enstitüsü Sekreteri 
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Füsun Hocam, 
Hep sizi televizyonda bizim düşüncelerimizi savunurken gör-
düm. Sizinle tanışmak isterdim ama sizin kanınızı almayı size 
işlem yapılırken yardım etmeyi aklımın ucundan bile geçirme-
miştim. İnşallah bu yazıyı bir gün okursunuz. Sizin gibi üstün 
niteliklere sahip birisinin bunu da yeneceği kanısındayım. Sizin-
le her ne sebep olursa olsun tanışmak hayatımın unutulmaz 
tecrübelerinden biri olacak. İnşallah imla hatalarımı mazur  
görürsünüz. Keşke sizin için başka bir şeyler yapabilseydim. 
Servis Doktoru Mehmet Özen 

 
Sevgili Hocam, 
Siz her zaman yüreğimizin sesi, yol göstericisi, pusulamız  
oldunuz. İnanıyorum ki uzun yıllar boyunca bu böyle devam  
edecek. En derin sevgi ve saygılarımla. (1/7/2006) 
Dr. Mahir İğde 

 
Füsun Hanım, Sizi çok seviyoruz… 
HÜTF 2006 Mezunları 

 
Hocam merhabalar, 
Ben ve ailem adına geçmiş olsun diliyoruz. Sizi çok seviyoruz 
çok değerlisiniz. 
Dr. Mehmet Aslan, Nükleer Tıp Ar. Gör. 

 
Canım Füsun’cuğum, 
Çok daha iyi günlerde görüşmek dileklerimle. Sabırla  
Aysun 

 
Sayın Bayan Füsun, 
Sizi çok seviyoruz, duacıyız, sağlıklar dileriz. (6/7/2006) 
Sait Yıldız Mehmetoğlu 
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Sevgili Füsunum, 
Seni dün gece rüyamda çok iyi gördüm. Bu sabah onun için 
uğrayıp anlatmak istedim. Bir daha ki sefere görüşmek üzere 
yine uğrayacağım. Sevgilerimle 
Canan Özgen 

 
Füsun’cuğum, 
İnşallah eve çıktığında yollarda ve bahçede yürümek üzere seni 
bekliyor olacağım. Sohbetlerimizi özledim. Seni özledim. 
(10/7/2006) 
Engin Akış 

 
Sevgili Füsun, 
İnşallah en kısa zamanda, eski günlerdeki gibi görüşeceğiz. 
Seni, sohbetini çok özledik. 
Sevgiler (10/7/2006) 
Eser Cilasun 

 
Sevgili Füsun Abla, 
Bugün öğlen arası geldim ama, rahatsız etmemek için  
girmedim. Seni ve güzel gülüşünü özledik. Umudumuz ve  
iyi dileklerimizi bırakıyorum. Sevgiler (11/7/2006) 
Şevkat Bahar 

 
Sayın Füsun Sayek, 
Sağlık ve esenlikler diliyor, saygılar sunuyorum (11/8/2006) 
Derman Boztok 

 
Seni (sizi) çok çok seviyorum. 
Aylinos 
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Çok Değerli Dr. Füsun Sayek, 
Sayek çifti olarak sağlık konusunda ülkemiz insanlarına yaptığı-
nız hizmetler her türlü takdirin üstündedir. Size minnet duygula-
rıyla dolu insanların iyi dilek ve dualarının sizin üzerinize oldu-
ğu bir gerçek. Her türlü sorunu çözmekte doğruları bulmakta 
gösterdiğiniz üstün yeteneklerinizin kaynağı olan o harika bey-
ninizin ve iradenizin, hastalığınızı yeneceğinden eminiz. 
Derin sevgilerimizle ve sağlık dileklerimizle. 
Prof.Dr. Gülten Günel, Doç. Dr. Işın Ünal Çevik 

 
“Gemiler hep aynı sularda mı yüzer? 
Trenler hep aynı raylarda mı gider? 
Bir kez olsun değişmez mi hayatın rotası? 
Bir sihirli değnek korunmaz mı, 
Yazgımın karasına?...” 
Bu dizeleri yıllar önce sıkıntılı dönemlerimde yazmıştım. Yıllar 
içinde anladım ki “sihirli değnek”, benim gücüm, benim ça-
bammış… Hayatın içinde savruluruz bazen… Bazen çok acı-
masızdır hayat! Bundan daha kötüsü olmaz diye düşündüğü-
müz anlarımız olur. Ama direnmesini bilenlere hayat yeniden 
göz kırpar. Mum ışığında kalsa bile, rüzgarın en hayratına di-
renmesini bilenlere hayat yeniden gülümser…Dünya sevenle-
rin, sevmeyenlerin, direnenlerin, direnmeyenlerin sayısız öykü-
leriyle dolu. 
Gözlemlediğim kadarıyla sağlığınızı geri almanız için sizin çok 
sebebiniz var. Sizi çok sevdiği her halinden belli olan beyefendi 
bir eşiniz, sevgi dolu, asil bir hanımefendi olan anneniz, pırıl 
pırıl Selin’iniz ve torununuz!...Siz hayata sabırla ve inançla 
asılırsanız eğer, sağlığınız size umduğunuzdan çok daha erken 
geri dönecektir emin olun. Sağlığınıza kavuştuğunuzda bana da 
lütfedip bildirirseniz çok sevinirim. Saygı ve sevgilerimizle 
Meral İşçi, Ev tel: 0 37…..Cep: 0 53….. 
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Tıp Dünyası – ANKARA –“………17 Ekim günü Türk Ta-
bipleri Birliği önünde düzenlenen törene Sayek’in ailesi ve 
dostları, milletvekilleri, sendika, meslek ve sivil toplum örgütle-
rinin yöneticileri, tabip odaları ve TTB yöneticileri ile çok sayı-
da hekim ve tıp fakültesi öğrencisi katıldı. Sayek’in anısına say-
gı duruşuyla başlayan tören, yaşam öyküsünün okunmasıyla 
devam etti. Ardından, yakınları Füsun Sayek’i anlattılar.  

Konuşmaların ardından, Sayek kır çiçekleri ve gözyaşları eşli-
ğinde Maltepe Camii’ne götürüldü. Maltepe Camii’nden de al-
kışlar arasında Arsuz’a uğurlandı.  

Dr. Füsun Sayek için, 18 Ekim Çarşamba günü Arsuz’da bir 
tören düzenlendi. Arsuz kent meydanında yapılan törene, yine 
katılım büyük oldu. Sayek’in ailesi, yakınları, meslektaşları ve 
Arsuz’luların yanı sıra, şehir dışından gelen çok sayıda dostu da 
buradaki törende hazır bulundu. Saygı duruşunun ardından, 
Akrabası Tevfik Sayek, Arsuz Belediye Başkanı Fuat Süme, 
Prof. Cem Terzi, Gaziantep Tabip Odası Başkanı Dr. Kemal 
Bakır, Hatay Tabip Odası Başkanı Dr. Abdülmesih Hurigil’in 
Sayek’e ilişkin konuşmalarına geçildi. Kızı Selin Sayek de acı-
sının büyüklüğünü dile getirdi. Kılınan cenaze namazının ar-
dından Sayek, sevenlerinin gözyaşları arasında Arsuz’da topra-
ğa verildi.”  

 

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy: 
Bugün bir sevgili dostumuzu, mücadele arkadaşımızı, yaşımız 
kaç olursa olsun sevgili “Füsun Abla”mızı sonsuzluğa gönderi-
yoruz. Füsun Sayek, yarım yüzyılı aşkın devrimci hekim hareke-
tinin en önemli, en önde gelen, en yiğit taşıyıcılarından biriydi. 
Onun en önemli özelliklerinden biri öfkeyi bile sevgiyle ifade 
etmesiydi. Füsun’un yüzüne bakmak bu eşsiz özelliği görmek 
için yeterlidir. Füsun Sayek Türkiye’de özellikle 1980’den beri 
sağlık alanını piyasaya teslim eden anlayışa  karşı açılan müca-
dele bayrağını taşıyan yoldaşlarımızdan biriydi. Onun bıraktığı 
noktadan bu mücadele sürecektir. Ta ki bu anlayış değişinceye 
kadar. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Hepimize başsağlığı 
diliyorum. 

 

Dr. Tülay Kansu: Sevgili Füsun’umuzu kaybettik, acımız çok 
büyük, kelimeler anlamsız ve yetersiz kalıyor. Füsun, biz dostları 
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için vazgeçilemez bir bağ, bir neşe kaynağı idi. Hayat doluydu, 
adeta ölümsüz gibiydi.  

Mezuniyet yıllığımızda onun için şöyle yazıyor: “Etiyolojisi ay-
dınlanmamış diyabet vakalarından biridir. Tatlılığının doğuştan 
mı, yoksa sonradan mı olduğu tıp çevrelerince sık tartışılan bir 
konudur. Annesinden gülerek ve konuşarak doğduğu, içine 
girdiği toplulukların bu vakanın etkisiyle gülmeye başladıkları 
bilinir. Neşeli olmanın ömrü uzattığına olan inancı yüzünden, 
ömrünü uzatmak için ancak mutlu bir azınlığın uygulayabildiği 
bu eski tedavi metodunu kullanır...” Maalesef bu tedavi işe 
yaramadı ve biz sevgili Füsun’umuzu çok erken kaybettik.  

Bugün ebediyete uğurladığımız bu güzel insanın, dolu ve başa-
rılı bir yaşamı oldu. Yaşama en büyük katkılarından birinin 
Selin ve Aylin gibi çok değerli çocuklar yetiştirmesi olduğunu 
düşünüyorum. Sevgili eşi İskender, kardeşi Serap ve Oktay, 
annesi Müberra hanım yaşamı ve hastalığı süresince en büyük 
desteği oldular. 

Bu ebedi yolculukta, Füsun’la birlikte beynimizden ve yüreği-
mizden bir parça da birlikte gidiyor. Dünya daha renksiz, hayat 
daha zor görünüyor. Onu yakından tanımak bir ayrıcalıktı. 
Gülen yüzünü, zekice esprilerini unutmak mümkün değil. Onu 
çok özleyeceğiz. 

Sevgili arkadaşımıza, gittiği yerde huzur, ailesine ve tüm seven-
lerine başsağlığı ve sabır diliyorum. 

 

Prof. Dr. Şükrü Hatun: Sevgili Füsun Abla, burada seni, 
İskender Abi’yi, Selin’i, Aylin’i seven yüzlerce insanla beraberiz. 
İçimizdeki her şeyi söylemek imkansız. Ben birkaç tanesini söy-
lemeyi deneyeceğim. Aslında Füsun Abla, hepimizin yürekleri 
aynı. Ama biz senden anlayarak ve iyi sevmeyi öğrendik. Öyle 
ki sen TTB’ye geldiğin zaman yüreğimiz hafiflerdi. Bizi sen 
birleştirirdin. Aslında bu ülkenin her yerindeki tabip odalarını 
TTB haline getiren sendin. Seninle erinmeden, kolayca yola 
çıkmayı öğrendik. Bize büyük yolculuklar küçük adımlarla baş-
lar, bunu öğrettin. Örneğin STED, örneğin uzmanlık eğitimine 
ilişkin çalışmalar ve birçok şey. Ve biz seninle konuştuğumuz 
zaman –ben bunu çok hissederdim, yaşardım- sanki duygula-
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rımız akar, düşüncelerimiz güçlenirdi. Her şeyi yapabiliriz gibi 
gelirdi.  

Ülkemizin zor dönemlerinde hep beraber mücadele ettik. Şimdi 
o vandal erkekler topluluğu, Sağlık Bakanları, müsteşarlar, 
genel müdürler… Nerede onlar? Kabalıkla TTB’ye ve Türki-
ye’de eşitlikçi, insancıl bir sağlık hizmeti değerine –aslında Fü-
sun Sayek’e- saldırırken onların bu ülkede hiçbir izinin kalma-
yacağına ben eminim. Füsun Abla için rahat olsun. Çünkü 
senin anıların ve kişiliğin binlerce hekimin ve tıp öğrencisinin 
kalbinde yaşayacaktır. Seni sonsuza uğurladığımız bugün bili-
yoruz ki biz, bundan sonra her sabah senin sevgine açacağız; 
senin sevdiğin kır çiçekleri gibi. Ve söz veriyoruz senden kalan 
bütün duyguları, düşünceleri ve fikirleri yaşamımız boyunca 
koruyacağız. Sen de bizden başka bir şey istemezdin.   

 

Prof. Dr. Cem Terzi: Füsun Abla, günümüzün prototipi in-
sanlardan biri değildi. Kendisini toplumdan ayrı olarak tanımla-
yıp, kendi çıkarlarını toplumunkinden farklılaştırdığı ölçüde; 
ortak mekanizmaların dışında duran ve kendi dar çıkarının 
gereğini bir ahlaki kaygıya yer vermeden kollayan insanlardan 
biri değildi. Güce tapan biri değildi. 

Çıkarcı bireycilikten hep uzak durdu. Hem kendi hayatına hem 
öteki hayatlara saygı, sevgi, özen, duyarlılık, özveri ile yaklaşır-
ken bir yasama sanatı geliştiren biriydi. Vandal maddi getiriler 
uğruna kişiliğini, kimliğini, onurunu gözden çıkarmayı aklından 
geçirmeyen bir insandı. Yaşamı, Murathan Mungan şiiriyle 
sımsıkı tutardı. Neslini tüketmekte olan insanlardan biriydi. Yiğit 
bir toplumcuydu. Umut ve kıvılcım doluydu. Türkiye’nin “meç-
hul aydın anıtının altına” bir yiğit toplumcuyu veriyoruz. Ruhu 
şad olsun... Başımız sağ olsun. Başımız dik olsun.  

 

DİSK Başkanı Süleyman Çelebi: Yalnız doktor değil, bir 
mücadele insanıydı. Hem sağlık sorunlarına hem Türkiye so-
runlarına duyarlılığı ile kendisini tanıdık. En moralsiz dönemi-
mizde bize moral veren ve mücadele azmimizi çoğaltan önemli 
bir önderdi. Sağlık sorunlarından Türkiye’nin temel sorunlarına,  
daha iyi yaşam mücadelesinde önderlik yaptı. Mücadeleyi be-
raber sürdürdük. Bu anlamda yerinin çok zor doldurulacağını 
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biliyoruz. Ama önemli olan; hepimize düşen görev, onun onur-
lu duruşunu, onurlu mücadelesini sürdürmek, onun taşıdığı 
bayrağı birlikte dalgalandırmaktır. Önünde saygıyla eğiliyorum 
ve mücadelemize katkısından dolayı teşekkür ediyorum. 

 

KESK Başkanı İsmail Hakkı Tombul: Sevgili Füsun Abla; 
ablamızdı. Ben de bir meslektaşı olarak iyi hekimlik değerlerini 
Füsun Abla’dan öğrendim. Sağlık ortamında yaşanan tüm so-
runlara karşı Füsun Abla iyi insan, iyi hekim ve bu toplumun 
insanı, bu ülkenin yurttaşı olarak her zaman duyarlıydı. Sendi-
kalaşma çalışmalarının başında hemen bizimle mücadeleye 
başladı. Tüm Sağlık Sendikası’nın kurucu üyelerindendi. Bili-
yorduk ve söylüyorduk ki; iyi hekimlik mücadelesi sadece he-
kimlerin özlük sorunları mücadelesi ile bir tutulamaz. Ancak 
sağlık ortamında nitelikli, ücretsiz ve tüm yurttaşların erişebile-
ceği bir sağlık hizmeti sağlanabilirse iyi hekimlik yapılabilir. 
Füsun Abla’nın bu değerleri hepimize ışık tutuyor. En zor anı-
mızda, çeşitli eylemlerde hemen yanı başımızda Füsun Abla’nın 
sımsıcak gülüşü ve bizi rahatlatan ifadeleri hepimize mücadele 
azmi taşıyordu. Sevgili Füsun Ablamız rahat uyuyacak. Onun 
değerleri, TTB’nin KESK’in değerleri dalga dalga bu topluma 
yansıyacak, yayılacak. O zaman Füsun Abla yerinde daha rahat 
uyuyacak. Anısı önünde saygıyla eğiliyorum.  

 

TMMOB Eski Başkanı Kaya Güvenç: Ben de hepiniz gibi, 
Füsun arkadaşımızla bir dönem hayatı paylaşma mutluluğuna 
erişmiş insanlardan biriyim. Yoğun bir mücadele döneminde, 
birlikte yaşadığımız o çalkantılı dönemlerde, çok çalıştık, çaba-
ladık. Zaman zaman kahrımızdan öldük, zaman zaman öfke-
lendik, zaman zaman çocukça açan bir çiçeği görür gibi sevin-
dik. Ama mücadeleyi, kararlılığı, öfkeyi, sevgiyle birlikte götü-
ren bir insan vardı aramızdı. O da Füsun’du. Sevgili Füsun iyi 
ki vardın. İyi ki bazı şeyleri paylaşabildik. 

 

Prof. Dr. Berna Arda: Bu hayatta ne yaşarsanız yaşayın, ne 
yaparsanız yapın; geriye bir tek şey kalıyor aslında… İyi bir adla 
anılıp anılmadığınız. Füsun Sayek, iyi bir adla anılmayı sonuna 
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kadar hak eden bir insandı. Nur içinde yatsın. Başımız sağ ol-
sun.  

 
Milliyet Gazetesi Sağlık Muhabiri Yıldız Yazıcıoğlu: 
Sayın Füsun Sayek’le biz de çok şey paylaştık. Sadece ben 
değil, benden önceki kuşaklar ve yaşasaydı sonraki sağlık mu-
habirleri kuşağı da ondan çok şey öğrenecek ve paylaşacaktı. 
Öncelikle yazılı mesajımızı okumak istiyorum: “Herkese eşit ve 
ücretsiz sağlık hizmeti ilkesini benimseyen ve Türk Tabipleri 
Birliği çatısı altındaki tüm politika üretimi ile eylem çizgisini 
basına her anlatışında bu ilkeyi vurgulayan Dr. Füsun Sayek’in 
kaybından dolayı derin üzüntü duymaktayız. Sayın Sayek  
basın mensupları olan bizler ile kurduğu ilişkisinde hep içtenlikli 
ve soruları her zaman yanıtlamaya hazır tutumu ile saygı duy-
duğumuz bir meslek örgütü başkanı olmuştur. Saygıyla uğurlu-
yoruz.”  

Kendisi basın mensuplarının da Füsun Ablası olmuştur. Türk 
Tabipleri Birliği’nin bir eylemi ya da basın toplantısına gelmek 
hiçbir zaman biz basın mensupları için eziyet olmamıştır. Çünkü 
biz her zaman onun tarafından içten bir güler yüzle karşılandık. 
Ankara’daki sağlık muhabirleri olarak saygıyla uğurluyor ve 
teşekkür ediyoruz. 

 
SES Başkanı Köksal Aydın: Sendikal mücadelemizin kuru-
cu unsuru, herkese eşit, ulaşılabilir sağlık mücadelesinin bir 
neferini kaybettik. Herkesin başı sağ olsun. Halk arasında bu 
tür törenlere son görev derler. Görevin başka anlamını Füsun 
Ablamızın sayesinde onunla birlikte öğrendik. Ben son görev 
tanımını kabul etmiyorum. Biz bugüne kadar herkese eşit, nite-
likli ve ücretsiz sağlık mücadelesinde görevdeydik. Bugün de 
burada görevdeyiz. Yarın da görevde olmaya devam edeceğiz. 

 
Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Yavuz Önen: Ben 
de hem Emek Platformu sürecinde hem de Türkiye İnsan Hak-
ları Vakfı çalışmaları sırasında Füsun Sayek’in yakınında bu-
lunma şansına ermiş bir arkadaşınızım. Şu anda eksikliğini 
hissediyorum. Eminim ki hekimlik ortamı da, Türkiye de eksil-
miştir. Böylesi değerlerin aramızdan yitip gitmesi büyük bir 
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kayıp olmuştur. Anısı mücadelemize ışık tutacaktır. Rahat uyu-
sun.  

 

Dr. Eriş Bilaloğlu: Füsun Abla ile kısa denemeyecek bir za-
man diliminde beraber çalıştık. Çalışmak denebilirse. Çünkü 
aslında buradaki birçok arkadaşım, dostum gibi çalışmadık; biz 
zamanı beraber yaşadık Füsun Abla’yla. Onun değerine, öne-
mine, TTB’ye ve ortamımıza katkısı üzerine sanırım artık çok 
vaktimiz olacak konuşmak için. Ben bir iki duygumu ifade et-
mek istiyorum.  

Füsun Abla ile biz tarz olarak farklı insanlardık. Kızdığım bir 
tarzı vardı. Randevularına tam zamanında ya da biraz gecikerek 
gelirdi. İsterdim ki bir 3-5 dakika önce gelsin, 10 dakika önce 
gelsin. Bütün randevularını bilirdim ben Füsun Abla’nın. Bütün 
randevuları Sultan’ın defterinde yazılıydı. Bana şakayla karışık; 
“Beni izle, yanlış yapmayayım” derdi… Ben bu randevuyu 
bilmiyorum! Sultan, senin defterinde yazıyor mu bu toplantı? 
Senin defterinde böyle bir randevu var mıydı? Ben izleyeme-
dim Füsun Abla’yı. Yanlış yaptım. Kızgınım. Tarzım değil ama 
isyan duygusu taşıyorum.  

Füsun Abla bir akarsu gibiydi, kaynaktı, bir özdü. Pınar gibiydi, 
pınarımızdı bizim. Sevinç kaynağımızdı. Enerji kaynağıydı. 
Küçük küçük şirinliklerdi, bir çığlıktı. Kimi zaman pratisyen he-
kimlik alanında, kimi zaman insan hakları, hekim hakları, hasta 
hakları alanında farklı bir çığlıktı. Bazen neşe taşıyan, sevinç 
taşıyan bir çığlık. Bazen aynı çığlık öfke taşıyan bir tarzdaydı 
Füsun Abla’da. O çığlıkların önemli bir kısmı, fark ettiğimizde 
bir uyarıydı aslında.  

Füsun Abla; bizim için pınar olma özelliğini yıllar içinde tüket-
tiysem özür diliyorum. Eğer sevinç kaynağı olma özelliğini azalt-
tıysam özür diliyorum. Eğer bir çığlık olduğunda sesini kıstıy-
sam hem senden, hem buradaki herkesten özür diliyorum. Ama 
artık sen benim için, bizim için hiç azalmayacak, hep artacak bir 
şey oldun: Özlem oldun.  

 

Dr. Mahmut Ortakaya: Sizler eşinizi, kardeşinizi, annenizi 
kaybettiniz. Diyarbakır’lı hekimler ise en yakın dostlarını kay-



 VEDA SÖZLERİ 57 

bettiler. Dost kolay kazanılmaz. Biz, en çok ihtiyaç duyduğumuz 
zamanda en yakın dostumuzu kaybettik.  

 

Dr. Abdülmesih Hurigil * Yitirdiklerimizin ardından konuş-
mak, duygularımızı ifade etmek gerçekten güç. Füsun abla 
yaşamının son 20 yılını deyim yerindeyse TTB’ye, etkin-
demokratik hekim hareketine adadı. Toplum sağlığına, emeğe, 
yaşama, mesleğe, demokratik mücadeleye ve insana dair ne 
varsa onu yaptı Füsun abla. Bu yaptıkları yüreği aynı inançla 
çarpan her hekim için pozitif bir güç oldu. 

10 yıl önce Ankara’da askerliğim döneminde Füsun abla ile 
STED yayın kurulunda kısa bir birlikte çalışma şansım olmuştu. 
O toplantılarda farklı düşünceye sahip hekimleri büyük bir sabır 
ve olgunlukla dinleyip, farklılıklara karşın ortak bir şeyler üret-
menin de mümkün olabildiğini ondan öğrenmiştim. 

Merkez Konsey başkan adayımız olduğu 1996 genel kurulunda 
seçim öncesi sohbetimizde “yüklendiğim sorumluluğun ne ka-
dar ağır olduğunun farkındayım.” dediğinde heyecanını ve 
gözlerindeki ışıltıyı görmek gerekiyordu. O heyecanı ve gözle-
rindeki ışıltısı TTB Başkanı olarak görev yaptığı süre boyunca 
hiç kaybolmadı. Hastalığı ile boğuştuğu en zor döneminde 
daha gerek tıp dünyasına yazdıklarıyla, gerekse toplantılarımız 
ve genel kurumuza gönderdiği içten mesajları ile bizlere hep 
güç kattı. 

Füsun ablanın sağlığın özelleşmesini ve metalaştırılmasını red-
deden ve toplumun sağlıklı yaşama hakkını savunan o kararlı 
duruşunu hiç unutmayacağız. 

Işığın yolumuzu aydınlatacak, ve bizler bıraktığın yerden devam 
edeceğiz Füsun abla. 

*Hatay Tabip Odası Başkanı Dr. A.Mesih Hurigil’in Arsuz töre-
ninde yaptığı konuşma metni Hatay Tabip Odası süreli yayını 
“YENİDEN ÇARPINTI” nın- -Kasım 2006 sayısında “Füsun 
Ablayı Kaybettik!” başlığıyla yayımlanmıştır. 
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GAZETE DUYURULARI 

VEFAT 

Müberra ve merhum Dr. Ali Tekeşin’in kızı, Merhum Antuvanet 
ve Şarlo Sayek’in gelini, Serap, Oktay ve Lale’nin ablaları, 

Taner, Ece, Simon-Abdullah, Emel-Leon, Samya-Reşit’in yen-
geleri, Ali’nin teyzesi, Füsun Başak ve Çiğdem Ekin’in halaları, 

Nicole, Antonio, Kozma, Fadi, Jenny Talin, Raya, Yeliz, 
Yasmina, Philipp, Daniel, Alexander, Tahnee, Rhea,Nedim, 
İman, Yann ve Şirin’in Füsun ablaları,Renate ve Dr. Erkmen 
Böke’nin dünürü, Mert Böke’nin kayınvalidesi, Can Böke’nin 
Teta’sı, Selin ve Aylin’in biricik anneleri, Dr. İskender Sayek’in 

sevgili eşi hayat arkadaşı İnsan hakları, hekim hakları, hasta 
hakları savunucusu 

Dr. FÜSUN SAYEK’i 

16.10.2006’da kaybettik. Acımız sonsuzdur. Nur içinde yatsın. 

“Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var, 

Yaşadın mı büyük yaşayacaksın, 

Irmaklara göğe, bütün evrene karışırcasına 

Çünkü ömür dediğimiz şey, hayata sonulmuş bir armağandır, 

Ve hayat sunulmuş bir armağandır insana… 

AİLESİ 

 

Tarih ve Saat: 17 Ekim 2006 11:00  
Yer: TTB Merkez Konsey Binası Maltepe Ankara 

Öğle namazından sonra Maltepe Camii’nden uğurlanacaktır. 

Not: Çiçek göndermek isteyenler için Tıp Fakültesi Öğrenci 
Burs Fonu, Yapı Kredi Bankası Hacettepe Şubesi 104110-8 
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BAŞKANIMIZ (1996-2006) FÜSUN SAYEK’i yitirdik. 

Başlayan ve Bitmeyen 

“bitmeden susarsa 

bitmiş gibi türküsü 

biliyorsanız eğer 

siz sürdürünüz 

solarsa çiçeği 

vaktinden önce 

anılarda yaşatın 

kalsın ölümsüz…* 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ 

TÖREN: Tarih:17 Ekim 2006-Saat: 11.00 
Yer: Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 

Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No.2 Maltepe/Ankara 

*Şiir Eray Canberk. 

 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı  
Sayın Dr. Füsun SAYEK’in 

Acı kaybını Yaptığı değerli hizmetleri bilerek  
tüm meslektaşlarımla paylaşıyorum. 

Gücümüz Birliğimizdir. 

Dr. ERDAL ATABEK 
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FÜSUN ABLAMIZI YİTİRDİK 

Cenazesi bugün (17.10.2006) saat 11:00’de 

Türk Tabipleri Birliği önünde düzenlenecek töreni takiben  
saat 12:00’de Maltepe Camii’nde kılınacak  
öğlen namazının ardından uğurlanacaktır. 

 

Hoşçakal dostum, vedalaşmadan, sessizce 

Eğme boynunu öyle, nedir bu gözlerindeki keder 

Bu dünyada yeni bir şey değil ki ölüm 

Yaşam da pek öyle vazgeçilmez olmasa gerek 

Ayrılık yazılsa da alnımıza bugün 

İlerde birgün karşılaşırız yine inan 

Yüreğim seninle dolu olacak hep 

Hoşcakal sevgili dostum benim Hoşcakal 

Ankara Tabip Odası 

 

Sevgili Başkanımız 

“FÜSUN ABLAMIZ” 

20 yılı aşkın süredir gözlerinden eksik etmediğin gülümseme, 

yüreğinden eksik etmediğin sevgi, dostuk ve hoşgörü; 

iyi ve onurlu hekimlik mücadelesindeki  
en büyük dayanağımızdı. 

İnsan hakları, hekim hakları ve hasta hakları” mücadelemizde 

başlattığın türküyü söylemeye devam edeceğiz. 

Şiir tadında, coşkuyla inadına paylaşarak yaşadığın hayattan ve 

aramızdan erken ayrıldığını biliyoruz. 

Sevgin mücadelemizde ve yüreğimizde yaşamaya devam  
edecektir. 

İstanbul Tabip Odası 
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Türk Tabipleri Birliği Başkanı (1996–2006) 

Sevgili ablamız 

Dr. Füsun Sayek’i kaybettik. 

Acımız büyüktür. Tüm meslektaşlarımızın, yakınlarının ve  
sevenlerinin başı sağ olsun 

İzmir Tabip Odası 

 
59 Yıla sığan mücadele ve sevgi dolu bir yürek. 

Etkin – Demokratik hekim hareketinin en ön saftaki neferi 

FÜSUN ABLA’mızı kaybettik. 

Bıraktığın yerden devam edeceğiz. 

Adana Tabip Odası - Gaziantep Tabip Odası – Hatay 
Tabip Odası – Mersin Tabip Odası – 

Şanlıurfa Tabip Odası 

 
Başsağlığı 

Türk Tabipleri Birliği eski başkanı (1996–2006 dönemi) 

Dr.Füsun Sayek’in 

vefatının üzüntüsünü yaşıyoruz. 

Yakınlarına ve tüm hekim camiasına başsağlığı diyoruz. 

Samsun-Sinop Tabip Odası Yönetim Kurulu 

 
Başsağlığı, 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi eski Başkanı 

Dr. FÜSUN SAYEK’i 

(Füsun ablamızı) kaybettik. Acısını yüreklerimizde hissediyoruz. 

Ailesine ve tüm hekim camiasına başsağlığı diliyoruz. 

Diyarbakır Tabip Odası 
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Başsağlığı 

Türk Tabipleri Birliği Başkanı (1996–2006) 

Dr. FÜSUN SAYEK 16 Ekim 2006 sabahı aramızdan  
ayrılmıştır. 

Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. 

Edirne Tabipler Odası Başkanlığı 

 

Dr.FÜSUN SAYEK’i kaybettik. 

Özgür, demokratik ve sağlıklı bir toplum için adanmış 
bir ömür… 

Sivil toplum örgütleri; bir duayenini, 

Ülkemiz; bir sevdalısını, 

Sağlık çalışanları; candan seven, güler yüzlü,  
kararlı ablasını kaybetti. 

Onu sevgiyle, saygıyla kalbimizin derinliklerinde saklayacağız. 

Ailesine, mesai arkadaşlarına ve sağlık camiasına başsağlığı 
diliyoruz. 

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 

 

BAŞSAĞLIĞI 

Hekim ve hasta hakları savunucusu Türk Tabipleri Birliği’nin 
Değerli Başkanı 

Sayın Dr. Füsun SAYEK’in vefatını üzüntüyle öğrenmiş  
bulunuyoruz. Ailesine ve tüm tıp toplumuna  

başsağlığı diliyoruz. 

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ 
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BAŞSAĞLIĞI 

Herkese eşit, ücretsiz, ulaşılabilir ve nitelikli sağlık hakkı  
mücadelesinin yılmaz savunucusu; değerli insan;  

Ablamız Dr.Füsun Sayek’i kaybettik. 

Ailesine, dostlarına ve tüm sağlık emekçilerine başsağlığı dileriz. 

Anısını “Her şeyin başı sağlık; sağlıkta yıkımı durduralım”  
mücadelemizde yaşatacağız. 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) 
Genel Merkezi 

 
Eşit, ücretsiz, nitelikli,  ulaşılabilir sağlık hizmeti sunumu  

mücadelesinde başı çeken 

TTB Merkez Konseyi Eski Başkanı Dr. Füsun SAYEK’i  
kaybettik. Başımız sağolsun. 

Ailesine, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçilerine ve dostlarına 
başsağlığı diliyoruz. 

SES AKSARAY, ANADOLU, BAKIRKÖY,ŞİŞLİ ŞUBE 
YÖNETİM KURULLARI 

 
BAŞSAĞLIĞI 

TTB Merkez Konseyi Eski Başkanı  
Dr. Füsun Sayek’ i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. 

Ailesine, TTB camiasına, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçilerine 
ve dostlarına başsağlığı diliyoruz. 

Anısını mücadelemizde yaşatacağız. 

SES ESKİŞEHİR ŞUBESİ YÖNETİM KURULU 

 
İnsanca bir yaşam mücadelesini hayatının her anında sürdüren, 

Demokrasi ve emek mücadelesinin bir emekçisi olan 

FÜSUN SAYEK’i yitirdik. 

Ailesine ve tüm dostlarına başsağlığı dileriz. 

Eğitim-Sen Merkez Yönetim Kurulu 
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Füsun SAYEK 

Ülkemiz, hayatını “herkese eşit, parasız, nitelikli sağlık hizmeti” 
için mücadeleye adayan 

Onurlu bir sağlık emekçisini daha yitirdi. 

Ailesine, dostlarına ve tüm sağlık emekçilerine başsağlığı dileriz. 

TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYONU 

 
ONU HEP ÖZLEYECEĞİZ 

Yaşamını insan ve toplum sağlığına 

Demokrasi ve barışa, 

Akla ve bilme adayan, 

Dr. FÜSUN SAYEK 

çabalarına mola verdi. 

Türkiye İnsan Hakları Vakfı En güvenilir dostlarından birini 
kayıp etti. 

Acımız büyüktür. 

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI 

 
BAŞSAĞLIĞI 

Derneğimizin kurucularından sayın Prof.Dr. Cahit Talas ve 
Saygıdeğer İnsan Hakları savunucusu TTB eski Genel Başkanı 

Sayın Dr. Füsun Sayek’i 16 10 2006 tarihinde kaybetmiş  
bulunmaktayız. Her iki değerli dostumuzun aramızdan  

ayrılmalarının derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Aileleri başta 
olmak üzere tüm insan hakları camiasına başsağlığı diliyoruz. 

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 
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Değerlerimizi Ardı Ardına Yitirmenin Acısını Yaşıyoruz 
Nereye Ey Güzel İnsanlar? 

İnsan Hakları, demokrasi ve özgürlük mücadelesinin üç  
değerini ardı ardına yitirdik. 

İnsan Hakları Derneği kurucularından, özgür ve bilimsel eğitim 
mücadelesinin öncülerinden, işçi sınıfının dostu  

Prof. Cahit Talas; 

Herkese eşit ve ücretsiz sağlık şiarıyla sağlık emekçilerinin  
hakları için yaşamı boyunca mücadele eden değerli bilim insanı 

Doktor Füsun Sayek'i yitirmenin acısını yaşarken, 

devletin pasaport vermemesi sonucu tedavi olamayarak  
yaşamını yitiren değerli halk ozanı Ruhi Su'nun demokrasi ve 
özgürlük mücadelesinin sıra neferi eşi Sıdıka Su'yu yitirmenin 

acısı ve üzüntüsü içerisindeyiz. 

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi olarak, 

yaşamını yitiren Cahit Talas, Füsun Sayek ve Sıdıka Su'nun 
dostlarına, yol arkadaşlarına ve kederli ailelerine başsağlığı ve 

sabır diliyoruz. 

Yaşamları boyunca daha güzel, adil ve eşit bir dünya için hak 
ve özgürlük mücadelesi yürüten aydınlık değerlerimizi  

unutmayacağız. 

Acı ve üzüntü ile soruyoruz. "Nereye Ey Güzel İnsanlar" 

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi 
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Başsağlığı 

Türk Tabipleri Birliği Eski Genel Başkanı 

Dr. FÜSUN SAYEK’i 

kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. 

Ailesine ve tüm hekim camiasına başsağlığı dilerim. 

Prof.Dr.İSMET TAN 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı 

 

Türk Tabipleri Birliği Başkanı (1996–2006) 

Sayın Dr. FÜSUN SAYEK’i 

kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. 

Kendisine Tanrı’dan rahmet, ailesine ve Türk Tabipleri Birliği 
Merkez Konseyi Camiasına ve tüm hekimlere başsağlığı dileriz. 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı 

 

ACI KAYBIMIZ 

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Önceki Dekanı  
Prof. Dr. İskender Sayek’in eşi, 

Türk Tabipleri Birliği Başkanı (1996-2006) 

Dr. Füsun SAYEK’i 

kaybetmiş olmanın üzüntüsü içerisindeyiz. 

Kendisine Tanrı’dan rahmet, ailesine ve sevenlerine ve  
Hacettepelilere başsağlığı dilerim. 

Prof. Dr. Serhat Ünal 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı 
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ACI KAYBIMIZ 

Anabilim dalı Başkanımız Prof. Dr. İskender Sayek’in çok  
değerli eşi Dr. FÜSUN SAYEK’i kaybetmiş olmanın derin 

üzüntüsü içerisindeyiz. 

Tanrıdan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 

GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI AKADEMİK VE 
İDARİ PERSONELİ 

 

Acı Kaybımız 
Sınıf arkadaşımız, neş’e kaynağımız, can dostumuz 

FÜSUN SAYEK’i kaybettik. 
Kederimiz büyüktür. Tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. 

Hacettepe Tıp Fakültesi 1970 Mezunları 

 

ACI KAYBIMIZ 

Türk Tıbbının çok önemli isimlerinden Dr. FÜSUN SAYEK’i 
kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. 

Kendisine Tanrıdan rahmet, ailesine başsağlığı ileriz. 

DAHİLİ VE CERRAHİ BİLİMLER YOĞUN BAKIM 
DERNEĞİ 

 

BAŞSAĞLIĞI 

Türk Tabipleri Birliği Eski Başkanı, Dr. Füsun SAYEK ‘in 
vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kederli 

ailesine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz. 

GASTROİNTESTİNAL ENDOSKOPİ DERNEĞİ 
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ACI KAYBIMIZ 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi eski başkanı ve  
Derneğimiz Onur Üyesi 

Dr. FÜSUN SAYEK’i Kaybettik. 

Yaşamı boyunca emek harcadığı birinci basamak sağlık  
hizmetleri alanında çalışan 

tüm pratisyen hekimler adına 

SENİ UNUTMAYACAĞIZ 

PRATİSYEN HEKİMLİK DERNEĞİ 

 

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI 

Türk Cerrahi Derneği Eski Başkanı değerli meslektaşımız  

Prof. Dr. İskender Sayek’in eşi ve 

Türk Tabipleri Birliği Eski başkanı, 

Sevgili arkadaşımız Dr. Füsun SAYEK’i kaybettik. 

Üzüntümüz ve acımız çok büyüktür. 

Sevgili Füsun Sayek’i hep güzel anılarıyla içimizde yaşatacağız. 

Hepimizin başı sağ olsun. 

TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ 

 

Başsağlığı 

Türk Tabipleri Birliği Eski Başkanı, 

Türkiye Endokrinoloji Camiasının yakın dostu, değerli  
meslektaşımız 

Op.Dr. Füsun Sayek’in 

vefatını derin üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. 

Türk Tabipleri Birliğine ve tüm tıp camiasına başsağlığı dileriz. 

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği  
Yönetim Kurulu ve Üyeleri 
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BAŞSAĞLIĞI 

Türk Tabipleri Birliği’nin Eski Başkanı, Değerli meslektaşımız 

Dr. Füsun SAYEK 

Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ailesi, yakınları ve  
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz. 

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yönetim Kurulu 

 

BAŞSAĞLIĞI 

Dr. FÜSUN SAYEK 

Kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşlarımıza ve 
ailesine başsağlığı dileriz. 

TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ 

 

ACI KAYBIMIZ 

Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi Üyesi 

TTB Başkanı (1996–2006) 

Sayın Op. Dr. Füsun SAYEK’i Kaybetmiş bulunmaktayız. 

Kendisine Allah’tan rahmet 

Ailesi, yakınları ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz. 

Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi 

 
İyi ve onurlu hekimlik mücadelesinin yorulmaz savaşçısı 

Dr.FÜSUN SAYEK’i 

yüreğimize gömdük. Tüm hekimlerin başı sağ olsun. 

Türk Pediatri Kurumu Derneği 
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BAŞSAĞLIĞI 

Türk Tabipler Birliği Başkanı 

Dr.Füsun Sayek’i kaybettik. 

Ailesine ve tüm hekim camiasına başsağlığı dileriz. 

Türk Radyoloji Derneği 

 
BAŞSAĞLIĞI 

Camiamızda uzun yıllar birlikte keyifle çalıştığımız,  
TTB Merkez Konseyi önceki başkanı, 

Hekim, hasta, insan haklarının yılmaz savunucusu aydın insan 

Dr. FÜSUN SAYEK’i 

Genç ve çok verimli bir çağda yitirmenin üzüntüsü içindeyiz. 

Ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık çalışanlarına  
başsağlığı  
diliyoruz. 

TÜRK TORAKS DERNEĞİ 

 
BAŞSAĞLIĞI 

Türk Tabipleri Birliği Değerli Başkanı Sayın Prof. Dr. FÜSUN 
SAYEK’in Vefatını üzüntüyle duymuş bulunuyoruz. Ailesine ve 

tüm tıp toplumuna başsağlığı dileriz. 

Türk Üroloji Derneği Yönetim Kurulu 

 

Acı Kaybımız 

Ülkemizde diyabetli ve tüm hasta haklarının gelişiminin  
öncülerinden, Örnek insan gerçek aydın  

Dr. FÜSUN SAYEK’i kaybettik. 

Acımız sonsuzdur. 

Türkiye Diyabet Vakfı Adına Prof.Dr.M.Temel Yılmaz 
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BAŞSAĞLIĞI 

TTB Merkez Konseyi Eski Başkanı 

Dr. Füsun SAYEK’i 

kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine, TTB camiasına,  
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçilerine, her sektörden emek 

mücadelesinin ön saflarında mücadele eden mücadele  
arkadaşlarına ve dostlarına başsağlığı diliyoruz. 

EMEK PARTİSİ GENEL MERKEZİ 

 

BAŞKANIMIZ ABLAMIZ FÜSUN SAYEK’İ YİTİRDİK 

Başlayan ve Bitmeyen 

Bitmeden susarsa 

Bitmiş gibi türküsü 

Biliyorsanız eğer 

Siz sürdürünüz 

Solarsa çiçeği 

Vaktinden önce 

Anılarda yaşatın 

Kalsın ölümsüz. 

(Şiir Eray Canberk) 

İZMİR DEMOKRATİK KATILIMCI HEKİMLER 

 

Füsun Abla çok üzgünüz; 

Seni, dostluğunu, sıcaklığını zihnimizde ve yüreğimizde  
hep yaşatacağız. 

Dr. Sibel Kalaça-Dr. Çağrı Kalaça-Dr. Ahmet Arzık 



 GAZETE DUYURULARI / HABERLERİ 75 

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. FÜSUN SAYEK 

İnsan hakları, hekim hakları ve hasta hakları savunucusu,  
bizim dostumuz, 

Sevgili Füsun ablamız, gülen yüzünü, parlayan gözlerini  
unutabilir miyiz hiç? 

Dr.Ümit Kartoğlu, Nellie Kartoğlu 

 

Başsağlığı 

Ailemizin çok değerli varlığı 

Sevgili Dr. FÜSUN SAYEK’imizi 

vakitsiz kaybetmenin tarifsiz acısı içindeyiz. 

Merhumeye Cenab-ı Allah’tan rahmet, kederli ailesine,  
sevenlerine ve Türk Tıp camiasına  

başsağlığı ve sabır diliyoruz.  
Mekanı Cennet olsun. 

Dr.NURİ BAYAR AİLESİ adına Baysan, Mehmet Ali, 
Uğur, Ayça ve Selin Bayar 

 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi eski Başkanı 

Doktor Füsun Sayek’i en verimli çağında yitirdik. 

Başarılı hizmetleri unutulmayacaktır. Ailesine ve  
meslektaşlarımıza başsağlığı dilerim. 

Prof.Dr.Mehmet ÜNAL 
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Sağlık emekçilerinin mücadele önderi ve Türkiye halkının sağlık 
hakları savunucusu yiğit kadın, 

Onur timsali adın NUSRET FİŞEK’lerin, ERDAL ATABEK’lerin 
yanına yazıldı. 

Onurlu duruş nedir, merak edenlere 

FÜSUN SAYEK adı örnek olsun. 

Diş Hekimi Zekai Biçer 

 

Başsağlığı 

Sayın Danışmanımız Prof.Dr.İskender Sayek’in Değerli Eşi; 

Ablamız, Meslektaşımız, Dostumuz, Destekçimiz: 

DR.FÜSUN SAYEK. 

Arkasında Onur, Umut, Sevinç, Dostluk, Bırakarak,  
Ebediyete İntikal etmiştir. 

Ailesine, Yakınlarına ve Meslektaşlarımıza Başsağlığı Dileriz. 

İleri Tıp Teknolojileri Eğitim ve Uygulama Merkezi 

 

Başsağlığı 

Türk Tıbbının çok önemli isimlerinden Dr.FÜSUN SAYEK’i 
kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine ve 

tüm tıp toplumuna başsağlığı dileriz. 

ODTÜ Mezunları Derneği 
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GAZETE HABERLERİ 

17.10.2006, Cumhuriyet  

Eski TTB Başkanı Sayek’i öldüren “hekim hatası”  

Füsun Sayek, hep “hekimler doktora gitmeyi öğrene-
medi” diye yakındaı Ama kendisi de aynı hatayı yaptı 
ve kansere yenildi.  

“Herkese eşit sağlık hizmetinin savunucusu eski Türk Tabipleri 
Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Füsun Sayek 59 yaşında 
öldü. Sağlıkçıların “yaşama sevincimiz” dediği Sayek, meme 
kanseriydi.  

Çevresinde yaşama aşkıyla tanınan Sayek, hastalığının ağırlaş-
tığı dönemlerde, Can Yücel’in “Çaresiz dertlere düştüm, yok 
mu bunun çaresi? Var, yaşamayı ölecek kadar sevmek” dizele-
rinden güç aldığını belirtmiş ve hastalığının ilerlemesinde geç 
teşhisin etkisi olduğunu anlatmıştı. Hekimlerin, “doktora gitme-
yi öğrenemediğini” belirten Sayek, kendi hastalığını kabullen-
mekte de çok geç kaldığını söylemişti. “Pembe yakın gözlükle-
riyle”, hep çevresine neşe saçan Sayek, hastalığı ağırlaştığı için 
katılamadığı TTB’nin 24 Haziran’daki son Genel Kurulu’na şu 
mesajı yollamıştı:  

“Düşlerimiz yüce bu ülkede, herkesin, toplumun iyi sağlık hiz-
meti almasını istiyoruz. Gözümüz kendimizden başkasını gör-
meyecek kadar kararmış, ruhumuz başkalarını düşünemeyecek 
kadar yıpranmış, vicdanımız incinmeyecek kadar körelmiş de-
ğil. Biz hekimiz, vicdanlıyız ve heyecanlıyız. Şimdi her şey dolu-
dizgin ve çoğul, her şey kesintisiz. Ve şimdi her şey yeniden….”  

Erdoğan’a iğne yapacaktı 

Sayek, Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın “doktorlara iğne 
yaptırmam, felç edebilir” açıklamasına, “Başbakan’a iğne yap-
mayı çok canım istiyor. Ama bu iğne empati, halkı daha iyi 
anlayabilme, hızlı öfkelenmeme, son söyleyeceğini ilk söyle-
meme iğnesi olacak” esprisiyle yanıt vermişti.  

Sayek için bugün TTB önünde tören düzenlenecek. Sayek’in 
cenazesi, törenin ardından İskenderun’da toprağa verilecek.  
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1970’de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitiren Sayek, 
aynı yıl Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda başladığı uzmanlık 
eğitimini 1971-1976 yıllarında New-York’ta sürdürdü. 1981’de 
göz hastalıkları uzmanı olan Sayek, 1986’da Britanya’da top-
lum göz sağlığı sertifikası aldı. Sayek, 1996-2006 arasında 10 
yıl TTB Merkez Konseyi Başkanlığı yaptı.  

 

17.10.2006, BİRGÜN 

‘Füsun Abla’ kansere yenildi. 

Hayatını “Herkese eşit, parasız, nitelikli sağlık hizmeti” için 
mücadeleye adayan, 10 yıl Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez 
Konseyi Başkanlığı görevini yürüten Füsun Sayek (59) yaşamı-
nı yitirdi. Sayek Ankara’da TTB’deki törenin ardından İskende-
run’da toprağa verilecek. 

10 YIL TTB MERKEZ KONSEY BAŞKANLIĞI YAPTI 

Hekimler, Füsun Ablalarını Kaybetti 

Hayatını “Herkese eşit, parasız, nitelikli sağlık hizmeti için mü-
cadeleye adayan, 10 yıl boyunca Türk Tabipleri Birliği (TTB) 
Merkez Konseyi Başkanlığı yapan Füsun Sayek önceki gün 
hayatını kaybetti.  

Meme kanserine yenik düşen Sayek için bugün Ankara’da Türk 
Tabipleri Birliği önünde bir tören yapılacak. Sayek’in cenazesi, 
törenin ardından eşinin memleketi İskenderun’da toprağa veri-
lecek. Evli ve iki çocuk annesi olan Füsun Sayek, 10 yıl boyun-
ca Türkiye’nin en büyük meslek örgütlerinden biri olan Türk 
Tabipleri Birliği’ne başkanlık da yapmıştı. “doktor doktora git-
miyor” diyen Sayek kanser teşhisi geç konuldu. Göz doktoru 
olan Sayek, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde süren 
uzun bir tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi. En son 
2005 yılındaki 21 Nisan “Görevdeyiz” eylemine katılan Sayek, 
daha sonrasında aktif olarak başkanlık görevini sürdüremedi.  

Sayek işkencenin önlenmesi parasız sağlık hakkı, F tipi cezaev-
lerinin kapatılması ve hekimlerin hakları gibi birçok demokratik 
talep için yıllarca mücadele etti. Hasta yatağında alanlardaki 
arkadaşlarına destek veren Füsun Sayek’e ise en büyük desteği 
Can Yücel’in şiirleri verdi. Sayek hastalıktan kurtulmak için 
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yaşama sıkı sıkı tutundu. Füsun Sayek, hastalığı sırasında “Ça-
resiz dertlere düştüm, yok mu bunun çaresi? Var: Yaşamayı 
ölecek kadar sevmek” adlı şiirinden destek aldığını söylüyordu. 
Belgin Toraman/Ankara 

 
17.10.2006, Evrensel  

Hekimlerin Füsun Ablası yaşamını yitirdi.  

Hekim hareketinin ve demokrasi mücadelesinin önde gelen 
isimlerinden Türk Tabipleri Birliği eski Başkanı Dr. Füsun 
Sayek, dün sabah saatlerinde evinde yaşamını yitirdi. Hekim 
camiasında “Füsun abla” olarak anılan, insan sevgisini hekimlik 
onuruyla buluşturan, sıcakkanlılığı ve sevecenliği ile tanınan 
Füsun Sayek, bir süredir, hekimlik eğitimini aldığı Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesinde kanser tedavisi görüyordu. Sayek, 
bugün TTB önünde yapılacak tören ve Maltepe Camii’nde 
kılınacak öğle namazının ardından memleketi İskenderun 
Arsuz’da toprağa verilecek.  

1996–2006 yılları arasında TTB Merkez Konseyi Başkanı olarak 
görev yapan Sayek, hekim haklarının korunması ve geliştirilme-
si, sağlık hakkı ve demokrasi mücadelesinin ön saflarında yer 
aldı. Türkiye sağlık ortamını piyasaya devreden Sağlıkta Dönü-
şüm Programı’na karşı hekimlerin g(ö)reve çıkmasına büyük 
katkı sağlayan Sayek, hekimlere yönelik hürmetsiz yaklaşımlara 
da ironik bir dille gereken yanıtları verdi. “Doktora değil hemşi-
reye iğne yaptırırım” diyen Başbakan Erdoğan’a Sayek’in yanıtı 
unutulmadı. “Canım Başbakan’a iğne yapmak istiyor”. 

Sayek, geçtiğimiz Haziran ayında yapılan TTB 54. Büyük 
Kongresi’ne hasta yatağından gönderdiği mesajda meslektaşla-
rına şöyle seslenmişti: “Düşlerimiz yüce bu ülkede, tüm herke-
sin, toplumun iyi sağlık hizmeti almasını istiyoruz. Gözümüz 
kendimizden başkasının durumunu görmeyecek kadar karar-
mış, ruhumuz başkalarını düşünemeyecek kadar yıpranmış, 
vicdanımız incinmeyecek kadar körelmiş değil. Biz hekimiz, biz 
vicdanlıyız, biz heyecanlıyız. Şimdi her şey dolu dizgin ve çoğul. 
Ve şimdi her şey yeniden. 

Sayek, yol göstermeye devam edecek 

Emek Partisi Genel Başkanı Levent Tüzel, yaptığı açıklamada 
TTB eski Başkanı Füsun Sayek’i kaybetmenin üzüntüsünü 
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yaşadıklarını dile getirdi. Tüzel açıklamasında “sağlık alanında 
uygulanan politikalara karşı, halkın çıkarlarını esas alan bir 
politikanın örgütleyicisi olarak mücadele eden Füsun Sayek’in 
yaşamını kaybetmesini üzüntüyle öğrendik. Sayek, yaşamı 
boyunca, sermaye hükümetlerin IMF politikalarını uyguladıkları 
en önemli alanlardan biri olan sağlık alanında, halkın sağlık 
hakkının vazgeçilmez bir temel insan hakkı olduğu bilinciyle 
mücadele etti. Onun yaşamı boyunca biriktirdiği deneyim, 
bundan sonra da, emeğin hakları için mücadele eden herkes 
için yol gösterici olmaya devam edecektir” ifadelerine yer verdi. 
Tüzel, başta TTB ve SES olmak üzere Sayek’in bütün meslek-
taşlarına ve mücadele arkadaşlarına başsağlığı diledi.  

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ da yaptıkları açıklamalarla Sayek’in vefatına duydukları 
üzüntüleri dile getirdiler.  

Mücadele arkadaşları Füsun Sayek’i gazetemize anlattı 

TTB Merkez Konseyi Başkanı Gençay Gürsoy -Hekim 
hareketine çok önemli katkılarda bulunan bir arkadaşımızı yitir-
dik. O, hekim hareketinin 50 yıllık geleneğini devam ettirerek 
mücadeleyi yarınlara taşıdı. Kaybımız çok acı vericidir ancak 
onun bıraktığı yerden mücadelenin devam edeceğini bilmek 
bizim için önemli bir teselli kaynağıdır. Füsun bir kadın hekim 
olarak herkesle çok sıcak, dostça ilişkiler kurmasından kaynaklı 
olarak Füsun abla olarak anıldı. O sadece bir meslek örgütünün 
önderi olarak değil aynı zamanda hekimlerin Füsun ablası ola-
rak da unutulmayacaktır. 

TTB eski 2. Başkanı Metin Bakkalcı -Füsun Sayek hekim-
lik ortamımızın, ülkemizdeki 70 milyonun sağlık ortamının ve 
kuşkusuz hekimlik vicdanını temsil eden TTB’nin yaşam sevin-
cidir. O en doğal haliyle, insana ait bütün güzellikleri bugün 
dahi insanın mutluluğu için yeniden üreten ve gelecek umudu-
muzu çoğaltan her şeyden önce bir insandır, hekimdir, dosttur. 
Türkiye bugün bir takım güzelliklere sahipse en başta onun gibi 
insanların katkısıyla bu noktalara gelmiştir. Türkiye daha güzel 
bir ortama onun gibi insanların yolundan giderek ulaşacaktır.  

TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Orhan Odabaşı -Füsun 
abla bir mücadele kadınıydı, haksızlıkları kabullenmezdi ve 
doğru bildikleri adına hiçbir şeyden sakınmazdı. Ondan öğren-
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mekten en çok mutlu olduğum özellik, “tepkiyi ertelememek” 
oldu. O mücadeleyi hiç ertelemedi. Füsun ablanın çıkışları ör-
gütü her zaman rahatlattı, sorunu görünür kıldı. Füsun abla, 
kişiye özel davranmazdı, insan ilişkilerinde kimseyi geri çevir-
mezdi, herkes ona rahatlıkla ulaşabilirdi. Onun enerjisine ye-
tişmek kolay değildi. Füsun ablayla birlikte mücadele etmek 
hepimiz için bir onur.  

Şebnem Korur Fincancı -Çok zor. Ölümü yakıştıramadığı-
mız insanlardan biriydi hayat dolu, gözlerinin içinde ışıklar olan 
bir insandı. Her zaman bizimle birlikte olacak onun hayalleri. 
Yanımızda  olmaması çok yürek acıtıcı bir durum. Alışabilece-
ğimiz bir durum değil. O bizim meslektaşımızdı. Ablamızdı, 
öğretmenimizdi.  

 

17.10.2006, Milliyet  

Pembe gözlüklü doktor kansere yenik düştü.  

Hatalı sağlık politikalarına renkli çerçeveli gözlüğü ve 
yakasında çiçeklerle karşı çıkan Eski Türk Tabipleri 
Birliği Başkanı Dr. Sayek bugün son yolculuğuna uğur-
lanacak.  

Eski Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Füsun 
Sayek (59) dün kansere yenik düşerek yaşamını yitirdi. Dr. 
Sayek, TTB’nin önünde bugün yapılacak törenle son yolculu-
ğuna uğurlanacak.  

Dün sabah, son iki yıldır savaş verdiği kanser nedeniyle yaşa-
mını yitiren Sayek, “Sağlık hizmeti için nüfus cüzdanı yeter” 
sloganıyla yürüttüğü politikalarla TTB tarihindeki en aktif baş-
kanlardan biri oldu.”  

‘Umutla bakmak için’ 

Sayek, 1996-2006 arasında yürüttüğü TTB Merkez Konseyi 
Başkanlığı görevinde hükümetlerin sağlık politikalarına karşı 
renkli çerçeveli gözlüğü ve yakasından eksik etmediği çiçeklerle 
muhalefet yaptı.  

Sağlıktan tasarruf olmayacağını anlatan Sayek, neden pembe 
çerçeveli gözlük kullandığını, “Türkiye’ye ve geleceğine umutla 
bakmak için..” sözleriyle açıklamıştı.  
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TTB Merkez Konseyi, tıp camiasında “Füsun abla” sıfatıyla 
anılan Sayek’in ardından Eray Canberk’in, “Bitmeden susarsa 
bitmiş gibi türküsü, biliyorsanız eğer siz sürdürünüz…solarsa 
çiçeği vaktinden önce anlarda yaşatın, kalsın ölümsüz…” dize-
leriyle vefat mesajı yayımladı.  

Sayek için bugün 11.00’de TTB önünde tören düzenlenecek ve 
Maltepe Camii’nde cenaze namazı kılınacak. Sayek daha sonra 
eşi Prof. Dr. İskender Sayek’in memleketi İskenderun- Arsuz’da 
toprağa verilecek.  

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Sayek’in vefatı nedeniyle başsağlı-
ğı mesajı yayımladı.  

Bir ömür mücadele  

Dr. Füsun Sayek, 1947’de Niğde Bor’da doğdu. 1970’te Ha-
cettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Sayek, aynı 
yıl başladığı uzmanlık eğitimini 1971-1976 arasında New – 
York’ta sürdürdü. 1976’da anestezi, 1981’de göz hastalıkları 
uzmanı olan Sayek, 1996’da İngiltere’de toplum göz sağlığı 
sertifikası aldı. Sayek, 1996-2006 arasında da TTB Merkez 
Konseyi Başkanlığı yaptı.  

 
17.10.2006, Radikal  

Eski TTB Başkanı Sayek’i öldüren “hekim hatası!”  

Füsun Sayek hep “Hekimler doktora gitmeyi öğrene-
medi” diye yakındı. Ama kendisi de aynı hatayı yaptı ve 
kansere yenildi.  

Herkese eşit sağlık hizmetinin savunucusu eski Türk Tabipleri 
Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Füsun Sayek 59 yaşında 
öldü. Sağlıkçıların ‘yaşama sevincimiz’ dediği Sayek, meme 
kanseriydi.  

Çevresinde yaşama aşkıyla tanınan Sayek, hastalığının ağırlaş-
tığı dönemlerde, Can Yücel’in ‘Çaresiz dertlere düştüm, yok mu 
bunun çaresi? Var: Yaşamayı ölecek kadar sevmek’ dizelerin-
den güç aldığını belirtmiş ve hastalığının ilerlemesinde geç teş-
hisin etkisi olduğunu anlatmıştı. Hekimlerin, ‘doktora gitmeyi 
öğrenemediğini’ belirten Sayek, kendi hastalığını kabullenmek-
te de geç kaldığını söylemişti. ‘Pembe yakın gözlükleriyle’, hep 
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çevresine neşe saçan Sayek, hastalığı ağırlaştığı için katılamadı-
ğı TTB’nin 24 Haziran’daki son Genel Kurulu’na şu mesajı 
yollamıştı:  

“Düşlerimiz yüce bu ülkede, herkesin, toplumun iyi sağlık hiz-
meti almasını istiyoruz. Gözümüz kendimizden başkasını gör-
meyecek kadar kararmış, ruhumuz başkalarını düşünemeyecek 
kadar yıpranmış, vicdanımız incinmeyecek kadar körelmiş de-
ğil. Biz hekimiz, vicdanlıyız ve heyecanlıyız. Şimdi her şey dolu-
dizgin ve çoğul, her şey kesintisiz. Ve şimdi her şey yeniden…”  

Erdoğan’a iğne yapacaktı 

Sayek, Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın “Doktorlara iğne 
yaptırmam, felç edebilir” açıklamasına, “Başbakan’a iğne yap-
mayı çok canım istiyor. Ama bu iğne empati, halkı daha iyi 
anlayabilme, son söyleyeceğini ilk söylememe iğnesi olacak 
esprisiyle yanıt vermişti.  

Sayek için bugün TTB önünde tören düzenlenecek. Sayek’in 
cenazesi, törenin ardından İskenderun’da toprağa verilecek.  

1970’de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini bitiren Sayek, 
aynı yıl Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda başladığı uzmanlık 
eğitimini 1971-1976 yıllarında New York’ta sürdürdü. 1981’de 
göz hastalıkları uzmanı olan Sayek, 1986’da Britanya’da top-
lum göz sağlığı sertifikası aldı. Sayek, 1996-2006 arasında 10 
yıl TTB Merkez Konseyi Başkanlığı yaptı.   

 
17.10.2006, Vatan  

100 bin doktorun temsilcisi Dr. Sayek kansere yenildi.  

Türk Tabipleri Birliği (TTB) eski başkanı Göz Doktoru Füsun 
Sayek dün sabah hayatını kaybetti. Sayek’in cenazesi bugün 
eşinin memleketi İskenderun’da toprağa verilecek.  

Türk Tabipleri Birliği’nin en uzun süre başkanlığını yapan 
(1996-2006) ve Türkiye’deki 100 binin üzerinde doktorun tem-
silcisi olan Dr. Füsun Sayek, yakalandığı meme kanserinden 
kurtulamadı. Dün sabaha karşı Hacettepe Tıp Fakültesinde 
yaşamını yitiren 59 yaşındaki Sayek, eşinin memleketi olan 
İskenderun’da bugün toprağa verilecek. 20 yılı aşkın süredir 
doktorluk yapan ve kendisi gibi eşi de doktor olan Füsun Sayek 
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de tıpkı diğer kanserliler gibi hastalığı kendi keşfetmesine rağ-
men tanı konulmasını uzunca bir süre reddetti.  

Yüzde 85’i hasta  

Hastalığını başkanı olduğu Türk Tabipleri Birliği’ne yazdığı bir 
mektupla anlatan Sayek, “Tanı konulmasını reddettim, bir dok-
torum olmadı. İnkar, öfke, suçluluk ve nihayet kabullenmeyi 
ben de yaşadım. Kemoterapi tedavisine başladım. Kendime 
neden daha iyi bakmadım, neden daha doğru beslenmedim, 
sevdiklerimi üzdüm işte, ne çok iş erteliyorum” diyerek meslek-
taşlarıyla dertleşti. Sayek, “Doktorlar doktora gitmesini öğre-
nemiyorlar. Genelde hastane koridorlarında birbirlerine danışı-
yorlar. Yüzde 85’i hasta olarak çalışıyor. Ben de benzerlerini 
yaşadım” diyerek bir doktorun hasta olmasının zor olduğunu 
mektubunda anlatıyordu. Sayek, uzun zamandır çok yakın 
dostları dışında hiç kimseyle görüşmüyordu.  

Hatta yaşamayı çok sevdiğini söyleyen Sayek’in teselliyi ünlü 
şair Can Yücel’in dizelerinde bulduğu belirtiliyordu. İşte o dize-
ler:  

“Çaresiz dertlere düştüm, yok mu bunun çaresi?  

Var: Yaşamayı ölecek kadar sevmek”  

Füsun Sayek’in özellikle politikacılarla arası hiç iyi olmadı. SSK 
hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na devri sırasında Ankara’da 
düzenlediği protesto mitinginde, “Başbakan’a iğne yapmak 
istiyorum, ihtiyacı var” diyen Sayek’in tedavisi, mezun olduğu 
okul Hacettepe Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümü’nde Doç. Dr. 
Alev Türker ve Prof. Dr. Emin Kansu tarafından yapılıyordu.  

 
17.10.2006, Özgür Gündem  

Füsun Sayek’i kaybettik 

Eski Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Füsun 
Sayek, hayatını kaybetti.  

Yakalandığı hastalık nedeniyle uzun süredir tedavi gören 
Sayek, dün sabah aramızdan ayrıldı.  

Sayek, 1996–2006 yılları arasında TTB Merkez Konseyi Baş-
kanlığı yapmıştı. Füsun Sayek için bugün, TTB önünde tören 
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düzenlenecek. Sayek’in cenazesi, törenin ardından eşinin mem-
leketi İskenderun’da toprağa verilecek.  

Meme kanseri olan Dr. Füsun Sayek, hastalığını uzun süre inkar 
ettiğini, doktor olmasına rağmen tedaviye geç başladığını söy-
lemişti. Hayli başarılı bir mesleki kariyere sahip olan ve Türki-
ye’de 100 bin hekimin sözcülüğünü yapan Dr. Sayek, “Doktor 
doktora gitmesini öğrenemiyor. Çoğu hastayken çalışıyor. Ben 
de benzer şeyler yaşadım…Kanser tanısını inkar ettim. Can 
Yücel’in “Çaresiz dertlere düştüm, yok mu bunun çaresi? Var; 
yaşamayı ölecek kadar sevmek” diyen şiiri ile kendime gelerek 
tedaviye başladım” demişti.  

Başarılı bir doktor olması yanı sıra başkanlığını yaptığı Türk 
Tabipleri Birliği’nin çalışmaları sırasında yaptığı açıklamalarla 
da ses getirmişti. Dr. Sayek, 25 Şubat 2005’de TOBB’un Eko-
nomi ve Teknoloji Üniversitesinde ders veren başbakan Erdo-
ğan, “ben doktora iğne yaptırmam ama hemşireye yaptırırım. 
Çünkü hemşirenin pratiği yoğun. Bir yoklar, damarı bulur. Ama 
doktor bulamaz. İcabında felç de edebilir” sözlerine ertesi gün 
“canım Başbakan’a iğne yapmak istiyor” sözleriyle karşılık 
vermişti.  

 
17.10.2006, Star  

Eski TTB Başkanı Sayek yaşamını yitirdi  

Meme kanseri tedavisi gören eski Türk Tabipleri Birliği (TTB) 
Merkez Konseyi Başkanı Füsun Sayek dün sabah Ankara’da 
hayatını kaybetti. Sayek için bugün 1996-2006 yılları arasında 
başkanlığını yaptığı TTB Merkez Konseyi binası önünde tören 
düzenlenecek. Cenazesi törenin ardından İskenderun’da topra-
ğa verilecek.  

 
17.10.2006, Yeni Şafak  

Geç tedavi fayda etmedi 

Meme kanseri olan Türk Tabipleri Birliği eski Başkanı ve göz 
doktoru Dr.Füsun Sayek vefat etti. Sayek, hastalığını uzun süre 
inkar ettiğini, doktor olmasına rağmen tedaviye geç başladığını 
açıklamıştı. Dr. Sayek, “Tanı konulmasını reddettim, bir dokto-
rum olmadı. İnkar, öfke, suçluluk ve nihayet kabullenmeyi ben 
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de yaşadım, kendime neden daha iyi bakmadım, neden daha 
doğru beslenmedim, sevdiklerimi üzdüm, işte, ne çok iş erteli-
yorum” diye anlattığı uzun bir suçluluk dönemi sonrasında 
kemoterapiye başlamıştı. Sayek için bugün, TTB önünde tören 
düzenlenecek. Sayek’in cenazesi, törenin ardından eşinin mem-
leketi İskenderun’da toprağa verilecek. 

 

17.10.2006, Akşam  

Doktorlar artık Sayek’siz 

Beyaz önlüklü eylemlerin mimarı Füsun Sayek, hayata veda 
etti. “Kanserim demek zor” diyen, Türk Tabipleri Birliği’nin 
(TTB) efsanevi başkanı, uzun zamandır göğüs kanseri ile mü-
cadele ediyordu. Sayek ile MHP’li Sağlık Bakanı Osman Dur-
muş’un arası, “mecburi hizmet” uygulaması nedeniyle açılmış, 
Sayek, ülke genelinde protesto çağrısı yapmıştı. Sayek’in, sağlık 
hizmetlerinin özel sektöre kaydırıldığına ilişkin eleştirilerinin 
ardından Sağlık Bakanı Recep Akdağ, “Burası muhalefet are-
nası değildir” diye tepki gösterince hekimler Sayek’e destek 
vermişti. Ülke genelinde yapılan “Beyaz Önlük” eylemine, Baş-
bakan Erdoğan’da tepki göstermişti. Erdoğan’ın “Hekimler iğne 
yapmayı bilmiyor” sözlerine Sayek, “Başbakan’ın bilinçaltında 
hekimlere karşı yarası var” demişti.  

 

17.10.2006, Takvim  

Kansere yenildi  

Türk Tabipleri Birliği’nin eski Başkanı Füsun Sayek, kansere 
yenildi. Sayek’in cenazesi, bugün kılınacak öğle namazından 
sonra, İskenderun’da toprağa verilecek. 

 

17.10.2006, Posta  

Doktorların başkanı kanserden öldü 

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi eski Başkanı Dr. 
Füsun Sayek (59) iki yıldır savaştığı meme kanserine yenik 
düştü. Dr. Füsun Sayek Ankara’daki TTB’nin önünde bugün 
saat 11:00’de yapılacak törenle son yolculuğuna uğurlanacak. 
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Dr. Füsun Sayek “canım, Başbakan Erdoğan’a iğne yapmak 
istiyor” sözüyle de hatırlanacak.  

 

17.10.2006, Hürriyet  

Eski TTB Başkanı Dr. Sayek vefat etti  

Türk Tabipleri Birliği’nin eski Merkez Konseyi Başkanı Dr. Fü-
sun Sayek, 1,5 yıldır mücadele ettiği göğüs kanseri nedeniyle 
dün 59 yaşında hayatını kaybetti. 1996-2002 yılları arasında 4 
dönem hekim merkez örgütünü yöneten iki çocuk annesi Dr. 
Sayek için bugün Ankara’da saat 11:00’de TTB Merkezi önün-
de tören düzenlenecek. Maltepe Camii’nde kılınacak öğle na-
mazının ardından Sayek’in cenazesi İskenderun’a götürülerek 
Arsuz’daki aile kabristanında toprağa verilecek.  

 

17.10.2006, Sabah Ankara  

Tabiplerin acı günü  

Türk Tabipleri Birliği eski Başkanı Dr. Füsun Sayek, kansere 
yenik düştü. Uzun zamandır meme kanseri için tedavi gören 
Sayek, hastalığa daha fazla direnemedi. Tedavi gördüğü hasta-
nede dün sabah saatlerinde fenalaşan Dr. Sayek, hayatını kay-
betti. Evli ve iki çocuk sahibi olan Dr. Sayek, 1990-1994 yılları 
arasında Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeliği, 1996-
2006’da Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı yaptı. 
Sayek, rahatsızlığı nedeniyle TTB’nin başkanlık seçimlerine 
katılamamıştı. Dr. Sayek, son yolculuğuna bugün saat 11:00’de 
Türk Tabipleri Birliği önünde gerçekleştirilecek törenle uğurla-
nacak. Sayek, Maltepe Camii’nde kılınacak öğle namazının 
ardından İskenderun Arsuz’da toprağa verilecek.  

 

17.10.2006 Sabah  

Sayek 59 yaşında hayata veda etti  

10 yıl boyunca Türkiye’de 100 bin hekimin sözcülüğünü ya-
pan, sağlık camiasının isyankar doktoru Füsun Sayek tedavi 
gördüğü evinde vefat etti. Çalışma arkadaşlarının “doğuştan 
isyankardı, ancak gülen gözleriyle hepimiz için yaşama sevin-
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ciydi” diye tanımladığı Sayek’in ölümü sağlık camiasında bü-
yük üzüntü yarattı. 

59 yaşında vefat eden Sayek, çok istediği doktorluk mesleğine, 
1970’de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirerek adım 
attı. Serbest göz doktorluğu yaptıktan sonra Sağlık Bakanlığı 
Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı olan Sayek, 10 yıl 
boyunca da Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı 
yaptı. 

 
17.10.2006, Zaman  

TTB eski Başkanı Sayek hayatını kaybetti.  

Türk Tabipleri Birliği (TTB) eski Merkez Konseyi Başkanı Füsun 
Sayek, dün sabaha karşı hayatını kaybetti. Göğüs kanseri ne-
deniyle yaşamını yitiren Sayek, Hacettepe ÜniversitesiTıp Fa-
kültesi Onkoloji Bölümünde bir süredir tevdi görüyordu. Sayek, 
1996-2006 yılları arasında TTB Merkez Konseyi Başkanlığı 
yaptı. 59 yaşında ölen Sayek için bugün, Tabipler Birliği önün-
de tören düzenlenecek.  

 
17.10.2006, Gözcü  

Türk Tabipleri Birliği eski Başkanı Sayek öldü.  

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi eski Başkanı Füsun 
Sayek(59) hayatını kaybetti. Yakalandığı hastalık nedeniyle 
uzun süredir tedavi gören Sayek, dün sabah vefat etti. Sayek, 
1996-2006 yılları arasında TTB Merkez Konseyi Başkanlığı 
yapmıştı. Füsun Sayek için yarın, TTB önünde tören düzenle-
necek. Sayek’in cenazesi, İskenderun’da toprağa verilecek.  

 
17.10.2006, İSKENDERUN (Yerel günlük gazete)  

 Füsun  Sayek Hayatını Kaybetti  

Türk Tabipleri Birliği Başkanı  16 Ekim 2006 (dün)  sabah 
hayatını kaybetti.  

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi eski Dekanı İskenderunlu 
İskenderun Sayek’in eşi   

Dr. Füsun Sayek’in eşi, uzun süredir savaştığı hastalığna yenik 
düşerek yaşama gözlerini yumdu. Sayek’in naşı, bugün Anka-
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ra’da saat 11:00’de TTB Birliği  önünde yapılacak törenden 
sonra  Maltepe Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından 
toprağa verilmek üzere Arsuz’a getirilecek.  

 
17.10.2006, Körfez Gazetesi (Yerel günlük gazete) 

Dr. Füsun Sayek’i kaybettik 

Türk Tabipleri Birliği Başkanı (1996-2006) Dr. Füsun Sayek 
yakalandığı kansere yenik düşerek dün sabah yaşamını yitirdi.  

Hacettepe Tıp Fakültesi eski Dekanı ve halen Genel Cerrahi AD 
Başkanı olarak görev yapan  Prof. Dr. İskender Sayek’in  eşi 
olan Füsun Sayek çevresinde ve tıp camiasında sevilen bir 
kimlikti.  

 
18 Ekim 2006, Radikal  

Füsun Sayek gözyaşlarıyla  

Yakalandığı hastalık nedeniyle önceki gün hayatını kaybeden 
eski Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Füsun 
Sayek, Ankara’dan toprağa verileceği İskenderun’a uğurlandı. 
TTB önündeki törene, Sayek’in eşi Prof. Dr. İskender Sayek ve 
iki kızı, CHP Grup Başkanvekili Haluk Koç, KESK Genel Baş-
kanı İsmail Hakkı Tombul, DİSK Genel Başkanı Süleyman 
Çelebi ve çok sayıda meslektaşı katıldı. Törende konuşan TTB 
Merkez Konseyi Başkanı Gençay Gürsoy, Sayek’in, sağlık ala-
nını piyasaya teslim eden anlayışa karşı mücadele eden önder-
lerden olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Se-
zer’in, İskender Sayek’e gönderdiği mesajın da okunduğu tören 
ardından Sayek için Maltepe Camii’nde öğle namazının mütea-
kip cenaze namazı kılındı. Sayek’in cenazesi, eşinin memleketi 
İskenderun’da toprağa verilecek.  

 
18.10.2006, Evrensel 

Füsun Sayek “mücadele sözü”yle uğurlandı.  

Türk Tabipleri Birliği eski Başkanı Füsun Sayek, ailesinin, dost-
larının, hekimlerin; kitle örgütü, siyasi parti ve sendika yönetici-
lerinin katıldığı bir törenle son yolculuğuna uğurlandı. Yaşamı 
boyunca sağlık hakkı ve hekim hakları için mücadele eden 
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Sayek’e, hekimler “Füsun abla rahat uyu, mücadele sürecek” 
sözünü verdi. Sayek’in tabutu çok sevdiği kır çiçekleri ile süs-
lendi. Törende yapılan konuşmalarda, Sağlık Bakanı’nın 
Sayek’in cenaze törenine ilgisizliği de protesto edildi.  

Türk Tabipleri Birliği eski Başkanı Füsun Sayek, son yolculuğu-
na “Füsun abla rahat uyu, mücadele sürecek” sözüyle uğurlan-
dı. Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelen hekimler, 
Füsun ablalarına “Bayrağını devraldık, geleceğe taşıyacağız” 
diye seslendi.  

Yaşama, önceki gün veda eden TTB eski Başkanı Füsun Sayek 
için, dün TTB önünde tören yapıldı. Törene çeşitli illerden An-
kara’ya gelen hekimler, Sayek’in ailesi, dostları, parti ve kitle 
örgütü yöneticileri katıldı. Törene Sağlık Bakanlığı’ndan üst 
düzey katılım olmaması, çelenk dahi gönderilmemesi tepki 
topladı. Sayek’in tabutu çok sevdiği kır çiçekleri ile süslenirken, 
tören sırasında serpiştiren yağmura Füsun abla’nın ailesi ve 
mücadele arkadaşlarının gözyaşları eşlik etti. Sayek’in eşi Prof. 
Dr. İskender Sayek, kızları Selin ve Aylin Sayek taziyeleri kabul 
etti. Sayek anısına saygı duruşuyla başlayan tören, Sayek’in 
yaşam öyküsünün anlatılmasıyla devam etti.  

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy, tören-
de yaptığı konuşmada “Füsun Sayek yarım yüzyıldır süren 
devrimci hekim hareketinin en yiğit neferlerinden biriydi. Öfke-
yi bile sevgiyle ifade ederdi. Sayek, 1980’den beri sağlık alanını 
piyasaya devreden anlayışa karşı verilen mücadelede yer aldı. 
Bu mücadele, bu anlayış değişene kadar devam edecek. Bu 
duygu onun ışıklar içinde yatması için yanı başında yer alacak” 
dedi.  

Füsun Sayek’in okul arkadaşlarından Tülay Kansu, Sayek’in 
yaşama hep gülümseyerek baktığını belirterek, “Mezuniyet 
yıllığında “tatlılığının doğuştan mı, sonradan mı olduğu hep 
tartışıldı” yazardı. Sevecen bir insan olarak, mücadelenin hep 
en önünde yer aldı” diye konuştu. Sayek’in dostlarından Şükrü 
Hatun ise, “Biz anlayarak sevmeyi, çekinmeden yola çıkmayı 
ondan öğrendik. TTB’ye her geldiğinde yüreğimiz hafiflerdi, 
bizi birleştirirdi. Söz veriyoruz senden kalan bütün duygu, dü-
şünce ve tutumları yaşamımız boyunca koruyacağız’ dedi. Sağ-
lık Bakanlığı yetkililerinin törene katılmamasını eleştiren Hatun, 
“O Vandal erkekler topluluğu nerede” diye sordu.  
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DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi de Sayek’in hem sağlık, 
hem de ülke sorunları için mücadele ettiğine dikkat çekerek, “ 
O mücadele azmimizi çoğaltan bir önderdi. Hepimize düşen 
görev onun onurlu mücadelesini sürdürmektedir” dedi.  

G(ö)revimiz bitmedi !  

KESK Genel Başkanı İsmail Hakkı Tombul, “Füsun abla sendi-
kalaşma mücadelesinde hep vardı. Tüm Sağlık – Sen’in kurucu 
üyesiydi. Eylemlerimizde onun sıcak gülüşü bize mücadele azmi 
taşırdı” derken, SES Genel Başkanı Köksal Aydın, “Bu son 
görevimiz değil. Hep birlikte görevimizi sürdüreceğiz” diye ko-
nuştu. TMMOB eski Başkanı Kaya Güvenç, Sayek’in mücade-
lede öfkeyi sevgiyle birleştirdiğini belirtirken, TİHV Başkanı 
Yavuz Önen, “Anısı mücadelemize ışık tutacak” dedi. Sağlık 
muhabirleri adına söz alan Yıldız Yazıcıoğlu, “O bizim de Füsun 
ablamızdı” dedi.  

Törenin ardından Sayek’in tabutu omuzlar üzerinde Maltepe 
Camii’ne taşındı. Öğle namazının ardından Sayek’in cenazesi 
toprağa verilmek üzere İskenderun Arsuz’a gönderildi.  

 

18.10.2006, Birgün  

Füsun Sayek gözyaşlarıyla uğurlandı 

Türk Tabipleri Birliği (TTB ) eski başkanı Füsun Sayek, son 
yolculuğuna gözyaşları arasında uğurlandı. Ankara’da TTB 
Genel Merkezi önünde yapılan törene birçok hekimin yanı sıra, 
sendika başkanları ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.  

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Gençay Gürsoy, 
törende yaptığı konuşmada, Füsun Sayek’in anısını yaşatacak-
larını ve onun gösterdiği hedefe doğru emin adımlarla yürüye-
ceklerini söyledi. Gürsoy “Onun bıraktığı yerden mücadeleye 
devam edeceğiz. Sevgili Füsun’umuzu kaybettik. Ebedi uyku-
sunda rahat uyuması için mücadeleye devam edeceğiz” diye 
konuştu.  

KESK Genel Başkanı İsmail Hakkı Tombul da, Füsun Sayek’in 
sendikalaşma mücadelesinde kendileri ile birlikte yürüdüğünü 
söyledi.  
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DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi ise “Füsun Sayek yalnız 
bir hekim değil, aynı zamanda mücadele insanıydı. Mücadeleye 
katkısından dolayı teşekkür ediyoruz ve onu saygıyla uğurluyo-
ruz” dedi.  

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Genel Başkanı 
Köksal Aydın da toplumun haklarını savunan yiğit bir neferi 
kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Sayek’in cena-
zesi, Maltepe Camii’nde kılınan öğle namazından sonra toprağa 
verilmek üzere İskenderun – Arsuz’a götürüldü.  

 

18.10.2006, Milliyet  

Füsun Sayek’e sevgi ve gözyaşı  

Kanser nedeniyle yaşamını yitiren Sayek’in cenazesi, 
TTB’deki tören ve Kocatepe Camii’ndeki namazdan 
sonra İskenderun’a gönderildi.  

Kansere yenik düşerek hayatını kaybeden eski Türk Tabipleri 
Birliği  (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Füsun Sayek, dün dü-
zenlenen tören ve Maltepe Camii’ndeki cenaze namazı sonrası, 
toprağa verilmek üzere İskenderun’un Arsuz beldesine uğurlan-
dı.  

TTB önündeki törene, CHP Grup Başkanvekili Haluk Koç, 
KESK Genel Başkanı İsmail Hakkı Tombul, DİSK Genel Başka-
nı Süleyman Çelebi, İnsan Hakları Vakfı Başkanı Yavuz Önen, 
Çankaya Belediye Başkanı Muzaffer Eryılmaz, Galatasaray 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. İlber Or-
taylı ile çok sayıda meslektaşı katıldı.  

“Hiç akla getirmedik” 

TTB Merkez Konseyi Başkanı Gençay Gürsoy, Sayek’in öfkeyi 
bile sevgiyle ifade ettiğini, sağlık alanını piyasaya teslim eden 
anlayışa karşı mücadele eden önderlerden biri olduğunu söyle-
di.  

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in mesajı okunduktan 
sonra yakın arkadaşı Prof. Dr. Tülay Kansu, Sayek’in ölümünü 
hiç akıllarına getiremediklerini kaydetti.  
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Sayek’in cenazesi Kocatepe Camii’nde öğle namazını müteakip 
kılınan cenaze namazının ardından İskenderun’a gönderildi.  

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal da parti grubunda Sayek için 
“Seçkin bir aydınımızı genç yaşta kaybettik. Büyük üzüntü için-
deyim” dedi.  

 

18 Ekim 2006, Özgür Gündem  

Dr. Sayek Uğurlandı  

Türk Tabipleri Birliği eski Genel Başkanı Doktor Füsun Sayek, 
meslektaşları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Meme 
kanseri nedeniyle yaşamını yitiren 1947 doğumlu Türk Tabiple-
ri Birliği eski Başkanı Füsun Sayek için dün TTB önünde bir 
cenaze töreni düzenlendi. Törene Çankaya Belediye Başkanı 
Muzaffer Eryılmaz, CHP’li Haluk Koç, Eğitim Sen Genel Baş-
kanı Alaaddin Dinçer, DİSK Başkanı Süleyman Çelebi ve KESK 
Başkanı İsmail Hakkı Tombul’un yanı sıra çok sayıda sivil top-
lum kuruluşu temsilcisi ve Sayek’in meslektaşları katıldı. Tören-
de konuşan TTB Başkanı Gençay Gürsoy, Füsun Sayek’in 
herkesin ablası olduğunu belirterek, “O yarım yüzyıldır hekim 
devriminin öncülerindendi” dedi. Sayek’in cenazesi, defnedil-
mek üzere, İskenderun’un ilçesi Arsuz’a gönderildi.  

 

18 Ekim 2006, Akşam  

Meslektaşlarından Sayek’e gözyaşı seli  

Türk Tabipleri Birliği (TTB) eski Merkez Konseyi Başkanı  Fü-
sun Sayek için TTB önünde düzenlenen törende gözyaşları sel 
oldu. Törene Sayek’in eşi Prof. Dr. İskender Sayek ve iki kızının 
yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Haluk Koç, KESK Genel Baş-
kanı İsmail Hakkı Tombul, DİSK Genel Başkanı Süleyman 
Çelebi, Çankaya Belediye Başkanı Muzaffer Eryılmaz, Galata-
saray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlber 
Ortaylı ile çok sayıda meslektaşı katıldı. Törende konuşan TTB 
Başkanı Gençay Gürsoy, Sayek’in öfkeyi bile sevgiyle ifade 
ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve Sü-
leyman Demirel’in taziye mesajlarının okunduğu törenin ardın-
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dan Maltepe Camii’nde cenaze namazı kılındı. Sayek’in cena-
zesi eşinin memleketi İskenderun’da bugün toprağa verilecek.  

 

18 Ekim 2006, Takvim  

Türk Tabipleri Sayek için ağladı 

Yakalandığı hastalık nedeniyle önceki gün hayatını kaybeden 
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi eski Başkanı Füsun 
Sayek, son vedaları kabul etti. Sayek için dün TTB önünde 
düzenlenen törene, ailesi ve çok sayıda meslektaşı katıldı. Prof. 
Sayek’in naaşı, Maltepe Camii’nde kılınan cenaze namazının 
ardından, toprağa verilmek üzere İskenderun’a gönderildi. 

 

18.10.2006, Sabah Ankara Eki  

Füsun Abla’ya veda  

     Yakalandığı meme kanserine yenik düşen ve önceki gün 
hayatını kaybeden eksi Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez 
Konseyi Başkanı Füsun Sayek için TTB önünde tören düzen-
lendi. Törene, Sayek’in eşi Prof. Dr. İskender Sayek ve iki kızı-
nın yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Haluk Koç, KESK Genel 
Başkanı İsmail Hakkı Tombul, DİSK Genel Başkanı Süleyman 
Çelebi, İnsan Hakları Vakfı Başkan Yavuz Önen, Çankaya 
Belediye Başkanı Muzaffer Eryılmaz, Galatasaray Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı ile çok 
sayıda meslektaşı katıldı.  

TTB Merkez Konseyi Başkanı Gençay Gürsoy, Sayek’in sağlık 
alanını piyasaya teslim eden anlayışa karşı mücadele eden 
önderlerden biri olduğunu belirterek, “Onun mücadelesi bun-
dan sonra da devam edecek” dedi. Törenden sonra Maltepe 
Camii’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. 
Sayek’in cenazesi toprağa verilmek üzere eşinin memleketi 
İskenderun’a götürüldü.  

18.10.2006, Hürriyet  

Dr. Sayek’e alkışlı veda  

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi eski Başkanı Dr. 
Füsun Sayek, dün TTB önünde törende son yolculuğuna uğur-
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landı. Törende eşi, iki kızı ile kardeşlerinin yanı sıra çok sayıda 
hekim ve yakın dostu gözyaşı döktü. Cumhurbaşkanı Sezer, 
başsağlığı telgrafıyla ailesine sabır diledi. Dr. Sayek bugün İs-
kenderun / Arsuz’ta toprağa verilecek.  

 
18.10.2006, Gözcü  

Füsun Sayek’e son görev  

Yakalandığı hastalık nedeniyle önceki gün hayatını kaybeden 
eski Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Füsun 
Sayek için Ankara’da TTB önünde tören düzenlendi. Törene, 
Sayek’in eşi Prof. Dr. İskender Sayek kızları Selin ve Aylın’in 
yanı sıra çok sayıda meslektaşı katıldı. Sayek’in cenazesi, eşinin 
memleketi İskenderun’da son yolculuğuna uğurlanacak. Öte 
yandan Ankara’daki evinde kalp yetmezliği nedeniyle geçtiği-
miz gün hayata veda eden eski Çalışma Bakanlarından Prof. 
Dr. Cahit Talas da Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.  

 
18.10.2006, Vatan  

Dr. Sayek’in Cenazesi İskenderun’a gönderildi.  

“Neden kendime bakmadım sevdiklerimi üzdüm” di-
yordu.  

Kansere yenik düşen Türk Tabipleri Birliği (TTB) eski başkanı 
Füsun Sayek için dün TTB önünde tören düzenlendi. Sayek’in 
canazesi eşi Prof. Dr. İskender Sayek ve iki kızının katıldığı 
törenin ardından İskenderun’a gönderildi. Sayek, 1,5 yıl önce 
yakalandığı göğüs kanserini meslektaşlarına bir mektupla du-
yurmuştu. Göz hastalıkları uzmanı olan Dr. Sayek, mektubunda 
“Doktorlar doktora gitmesini öğrenemiyorlar. Ben de tanı ko-
nulmasını reddettim. İnkar, öfke, suçluluk. Kendime neden 
daha iyi bakmadım, neden daha doğru beslenmedim, sevdikle-
rimi üzdüm, ne çok iş erteliyorum” diyordu.  

 
18.10.2006 Posta  

Füsun Sayek’e sevgi ve gözyaşı  

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi eski Başkanı Füsun 
Sayek kansere yenik düşerek hayatını kaybetmişti. Füsun Sayek 
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için dün Ankara’daki TTB önünde tören düzenlendi. Törende, 
Füsun Sayek’in eşi Prof. Dr. İskender Sayek, kızları Selin ile 
Aylin’i kucaklayarak teselli etmeye çalıştı. TTB Merkez Konseyi 
Başkanı Gençay Gürsoy, Sayek’in, öfkeyi bile sevgiyle ifade 
ettiğini, sağlık alanını piyasaya teslim eden anlayışa karşı mü-
cadele eden önderlerden biri olduğunu söyledi. Törende Cum-
hurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in, İskender Sayek’e gönderdi-
ği başsağlığı mesajı da okundu. TTB’deki törenden sonra Fü-
sun Sayek’in cenazesi Kocatepe Camii’nde öğle namazını mü-
teakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek 
üzere İskenderun’un Arsuz beldesine uğurlandı. 

 
18 Ekim 2006, Referans  

Herkesin ablası Sayek uğurlandı 

Kanser nedeniyle önceki gün hayatını kaybeden eski  Türk 
Tabipleri Birliği (TTB ) Merkez Konseyi Başkanı Füsun Sayek’in 
için Ankara TTB önünde dün tören düzenlendi. Törene, 
Sayek’in eşi Prof. Dr. İskender Sayek ve iki kızının yanı sıra 
CHP Grup Başkan Vekili Haluk Koç, KESK Genel Başkanı 
İsmail Hakkı Tombul, DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi ile 
çok sayıda meslektaşı katıldı. Törende konuşan TTB Başkanı 
Gençay Gürsoy, Sayek’in sağlık alanını piyasaya teslim eden 
anlayışa karşı mücadele eden önderlerden biri olduğunu belir-
terek o herkesin ablasıydı. O yarım yüzyıldır hekim devriminin 
öncülerindendi dedi. Törenin ardından Sayek için Maltepe 
Camiinde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. 
Sayek’in cenazesi, Hatay’ın İskenderun ilçesine gönderildi. 
ANKA 

 
19.10.2006, Cumhuriyet  

Füsun Sayek aşık olduğu kentte 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin 10 yıl başkanlığını 
yapan Dr. Füsun Sayek (59), “aşık olduğu” İskenderun’un 
Arsuz beldesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Arsuz 
Meydanı’ndaki tören Sünni, Alevi, Ortodoks, Katolik ve Ermeni 
Ortodoksları da bir araya getirdi.  

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve DSP Genel Başkanı 
Zeki Sezer’in de çelenk gönderdiği cenaze törenine, Hatay Mil-
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letvekili Abdulaziz Yazar, kentin üst düzey yöneticileri, demok-
ratik örgüt temsilcileri ve farklı dinlere mensup din adamları 
katıldı.  

Sayek’in kızı Selin, “Herkese, annemin onlara duyduğu sevgiyi 
geri verdikleri için teşekkür ediyorum” dedi. Cenaze Arsuz Me-
zarlığı’nda gözyaşları ve çiçeklerle toprağa verildi.  

 
19.10.2006, Özgür Gündem  

Dr. Sayek toprağa verildi.  

Yakalandığı göğüs kanseri nedeniyle yaşamını yitiren Türk 
Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi eski Başkanı Füsun 
Sayek’in cenazesi, dün Hatay’a bağlı İskenderun’un Arsuz bel-
desinde, düzenlenen törenle toprağa verildi. 

Cenaze töreni için, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı 
olan eşi Prof. Dr. İskender Sayek, kızları Aylin ve Selin, çok 
sayıda yakınıyla CHP Hatay Milletvekili Abdülaziz Yazar, İs-
kenderun Kaymakamı Cengiz Horozoğlu, Belediye Başkanı 
Mete Aslan, tabip odalarının temsilcileri, üniversitelerden öğre-
tim üyeleri ve vatandaşlar, Arsuz meydanında toplandı.  

Törendeki konuşmalarda, Füsun Sayek’in özgeçmişi okundu, 
anıları anlatıldı. Bu arada, kızı Aylin Sayek de ağlayarak kısa bir 
konuşma yaptı.  

İskenderun Müftüsü Bekir Gülce’nin, burada namazı kıldırma-
sının ardından, cenaze, Arsuz Mezarlığında toprağa verildi.  

Cenaze namazında, törene katılan bazı Hıristiyanların da saf 
tuttuğu görüldü.  

DTP’den başsağlığı mesajı 

Demokratik Toplum Partisi (DTP) eşbaşkanları, Türk Tabipleri 
Birliği (TTB) eski Başkanı Füsun Sayek’in hayatını kaybetmesi 
dolayısıyla TTB’ye başsağlığı mesajı gönderdi.  

TTB Merkez Konseyi’ne gönderilen mesajda, DTP camiasının 
Sayek’in yaşamını yitirmesinden dolayı büyük üzüntü yaşadığı 
belirtildi. Sayek’in yürüttüğü çalışmaların önemine dikkat çeki-
len mesajda, “Türkiye’de gerek sağlık politikalarındaki toplum-
cu – halkçı yaklaşımı, gerekse ülkenin diğer sorunlarına karşı 
gösterdiği demokratik duyarlılığı ve çizgisi unutulmayacaktır” 
denildi. Sayek’in yaşamı boyunca yürüttüğü mücadele, sivil 
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toplum alanındaki öncü konumu ve devrimci vicdanına vurgu 
yapılan mesajda, onun mücadelesinin Türkiye’deki halk kesim-
leri için bundan sonra ışık olacağı belirtildi. Mesajda devamla 
şöyle denildi: “Dr. Sayek’in kaybından dolayı duyduğumuz 
üzüntüyü belirtirken, Türkiye demokrasi güçlerine ve TTB Mer-
kez Konseyi’ne başsağlığı dileriz.”  

 
19.10.2006, Evrensel - 

Füsun Sayek toprağa verildi. 

Kanser nedeniyle yaşamını yitiren eski Türk Tabipleri Birliği 
(TTB ) Merkez Konseyi Başkanı Füsun Sayek’in cenazesi, Ha-
tay’ın İskenderun ilçesine bağlı Arsuz beldesinde, törenle topra-
ğa verildi.  

Törendeki konuşmalarda, Füsun Sayek’in özgeçmişi okundu, 
anıları anlatıldı. Bu arada, kızı Aylin Sayek de ağlayarak kısa bir 
konuşma yaptı.  

Törenin ardından cenaze, Arsuz Mezarlığında toprağa verildi.  

 
19.10.2006, Dünya  

Sayek son yolculuğuna uğurlandı  

Yakalandığı hastalık nedeniyle vefat eden Türk Tabipleri Birliği 
(TTB) Merkez Konseyi eski Başkanı Füsun Sayek’in cenazesi, 
Hatay’a bağlı İskenderun’un Arsuz beldesinde, dün düzenlenen 
törenle toprağa verildi.  

Cenaze töreni için, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı 
olan eşi Prof. Dr. İskender Sayek, kızları Aylin ve Selin, yakınla-
rı ile CHP Hatay Milletvekili Abdülaziz Yazar, İskenderun’un 
Kaymakamı Cengiz Horozoğlu, Belediye Başkanı Mete Aslan, 
tabip odalarının temsilcileri, üniversitelerden öğretim üyeleri ve 
vatandaşlar, Arsuz Meydanı’nda toplandı. Törendeki konuşma-
larda, Sayek’in özgeçmişi okundu, anıları anlatıldı. Bu arada, 
kızı Aylin Sayek de ağlayarak kısa bir konuşma yaptı. İskende-
run Müftüsü Bekir Gülce’nin, namazı kıldırmasının ardından, 
cenaze, Arsuz Mezarlığında toprağa verildi. Öte yandan cena-
zede, törene katılan bazı Hıristiyanların da saf tuttuğu görüldü.  
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Tıp Dünyası Gazetesi, 15 Kasım 2006, sayı 147 

Füsun Sayek UEMO'da anıldı 

Vefatıyla yakınlarını, sevenlerini ve Türk Tabipleri Birliği camia-
sını yasa boğan TTB’nin önceki başkanı Dr. Füsun Sayek, Av-
rupa Genel Pratisyenler Birliği’nin (UEMO) 20-21 Ekim tarihle-
rinde İsveç’in Upsala kentinde düzenlenen toplantısında anıldı.  

Füsun Sayek’in, daha önce çeşitli toplantı ve etkinliklerde bir 
araya geldiği UEMO Başkanı Dr. Christina Fabian, Sayek’in 
vefatından büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Fabian konuşma-
sında şunları kaydetti:  

“Hayatta bazı özel anlar ve bazı özel insanlar vardır. Bugün 
benim için, çok özel bir insanı kaybettiğimizi öğrendiğim, özel 
bir gün. Dr. Sayek gerek sıcaklığı ve içtenliği, gerekse İstan-
bul’da yaptığımız UEMO toplantısının açılış konuşması ve top-
lantı sonrasında ortak yaptığımız basın açıklamasında izleme 
şansı bulduğum güçlü kişiliği ile beni çok etkilemişti. Vefatı tüm 
hekimler için bir kayıptır.” 

Dr. Füsun Sayek’in mesleki ve örgütsel kimliği ile ilgili bir fotoğ-
raf sunumunun da paylaşıldığı toplantıda, Sayek’in anısına 
saygı duruşu yapıldı. 

Tekirdağ Tabip Odası-Günebakan, Ekim Kasım Aralık 
2006  

 
FÜSUN SAYEK’İ KAYBETTİK 

‘Beyaz Önlük’ eylemlerin mimarı Dr. Füsun Sayek, 16 Ekim 
2006 sabahı hayata veda etti. ‘kanserm demek zor’ diyen, Türk 
Tabipleri Birliği’nin efsanevi başkanı uzun zamandır göğüs 
kanseri ile mücadele ediyordu. Onu 17 Ekim 2006 günü Anka-
ra’da törenle uğurladık. 

Afyonkarahisar Tabip Odası Ocak 2007 Sayı 5 

 

BAŞIMIZ SAĞOLSUN 

“Çaresiz dertlere düştüm, yok mu bunun çaresi?  

Var: Yaşamayı ölecek kadar sevmek”  

Can Yücel 
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Kendisini insan, hasta ve hekim hakları için mücadele-
ye adayan Füsun Sayek’i kaybettik.  

Kendinden birşeyler kattın 

Güzelleştirdin ölümü de  

Ellerinin içiyle aydınlattın  

Ölüm ne demektir anladım 

Sezai Karakoç 

 

Doktorlar doktora gitmeyi bilmiyor 

TÜLAY SAĞLAM , NTV-MSNBC, 18 Ekim 2006 Çarşamba 

Tabipler Birliği eski başkanlarından Füsun Sayek’in geç 
teşhis nedeniyle meme kanserinden ölmesi Sayek’in sağlı-
ğında dile getirdiği, ‘Doktorlar doktora gitmeyi bilmiyor’ 
sözlerini gündeme taşıdı. Dr. Füsun Sayek, hastalığının 
ilerlemesinde geç teşhisin etkili olduğunu söylemişti. 
NTVMSNBC sordu: Doktorlar niçin doktora gitmiyor? 

İSTANBUL - Tıp dünyasının önde gelen isimlerinden, hormon 
ve metabolizma hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Üstün Korugan 
hastalığını ölümüne beş kala öğrendi. Yüksek ateşle hastaneye 
başvurduktan 20 gün sonra ölen 64 yaşındaki Prof. Korugan’ın, 
doğuştan kalp kapakçığı sorunu olduğu, ölümünden kısa süre 
önce anlaşıldı. Avrupa Hastanesi doktorlarından Kadın Hasta-
lıkları Uzmanı Hüsamettin Özgür’e mide kanseri teşhisi kondu. 
Fakat hastalığını kabullenemeyen Dr. Özgür tedavide geç kaldı, 
hastalık kısa zamanda vücuduna yayıldı. Hüsamettin Özgür 35 
yaşında hayatını kaybetti. ‘Herkese eşit sağlık hizmeti’nin savu-
nucusu TTB Merkez Konseyi eski başkanı Dr. Füsun Sayek, 
meme kanserine yakalandı. Sürekli ‘Doktorlar doktora gitmeyi 
öğrenemedi’ diyen Sayek, aynı hatayı yaparak teşhiste geç 
kaldı ve 59 yaşında kansere yenildi. Doktorlar kendi sağlığına 
ne kadar önem veriyor?  

İşte yanıtları: 

DOKTORUN TEŞHİSTE GECİKMESİ DÜŞÜNDÜRÜCÜ 
(Prof. Dr. Cihan Uras, Genel Cerrah)  Meme kanseri çok 
sık görülen bir hastalık ama kadın doktorların bu konuda kendi-

mailto:tulay.saglam@ntv.com.tr�
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lerine çok dikkat ettiklerini söylemek biraz zor. Zaten doktorlar 
kendi sağlıklarına her zaman yeterince önem vermiyorlar. Ben 
bir doktor olarak bütün kontrollerimi yaptırmıyorum. Ancak her 
kanserin taraması yapılacak diye bir şey yok. Örneğin kadınlar-
da rahim ve meme, erkeklerde prostat ve eğer ailesinde varsa 
kolon kanserleri taranabilir. Meme kanseri tespiti en kolay kan-
ser türüdür çünkü taraması kolaydır. Bir doktorun meme kanse-
ri teşhisinde gecikmiş olması düşündürücüdür 

BİR ŞEY ÇIKAR KORKUSUYLA KONTROL 
YAPTIRMIYORUM’ (Prof. Dr. Zeynep Oşar, 
Endokronolog)  O kadar çok kötü olayla karşılaşıyoruz ki ‘Bu 
bende yoktur, zaten olmamalı’ diyerek kontrollerimizi yaptırmı-
yoruz. Bunun altında yatan duygu korkudur... Ya bir şey çıkar-
sa korkusu. Bir de zamansızlık sorunumuz var. Meme 
kontorlerimi yaptırmıyorum ve bir endokronolog olarak hor-
monlarıma baktırmıyorum. Yani insanlara tavsiyelerde bulunu-
yorum ama sıra kendime gelince bu tavsiyeleri yerine getirmi-
yorum. Her doktorun mutlaka bir doktoru olması gerektiğini 
göz ardı ediyorum. 

‘HASTALARINA ÖNERİYOR, KENDİLERİ YAPMIYOR’ 
(Prof. Dr. Haluk Onat, ASM Onkolojik Bilimler Koor-
dinatörü) Füsun Sayek doğru söylemiş, aynı fikirdeyim. He-
kimler başta vakit bulamamaktan dolayı hastalarına önerdikleri 
şeyleri kendi hayatlarına uygulayamıyor. Ben mümkün olduğu 
kadar sağlığımla ilgilenmeye çalışıyorum, birkaç yıldır yılda bir 
kez kontrolden geçmeye çalışıyorum ama doktorların kendi 
sağlıklarına önem vermedikleri görüşüne katılıyorum. Aslında 
bizlerin daha çok dikkat etmesi lazım, mesleğimiz gereği bildi-
ğimiz halde birçok şeyi yapmıyoruz. Örneğin en sık görülen 
kanser türleri için bayan doktorların meme ve rahim kontrolleri, 
erkek doktorların ise prostat kanseri için PSA testi yaptırdıklarını 
pek sanmıyorum. 

HEKİMİNİ DEDİĞİNİ YAP, YAPTIĞINI YAPMA’ (Prof. 
Dr. Ufuk Emekli, Plastik ve Rekonstüriktif Cerrah) Dok-
torluk stresli bir meslek. Örneğin sigara içme alışkanlığı doktor-
lar arasında önemsenecek derecede yüksek. Biraz iş yoğunlu-
ğundan, biraz da klasik Türk düşüncesi ‘bana bir şey olmaz’ 
mantığından olsa gerek doktorlar kendilerini ihmal ediyor. Bir 
hekim olarak kontrollerimi, hastalarımdan istediğim sıklıkta 
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yaptıramıyorum. Yani halk arasında söylenen ‘hekimin dediğini 
yap, yaptığını yapma’ deyişi bir noktada doğru. 

‘KÖTÜ ŞEYLERİN BAŞKALARININ BAŞINA 
GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ’ (Dr. Elem Ayça Kaya, 
İç Hastalıkları Uzmanı) Hep en kötüsünü gördüğümüz için 
hastalıkları kendimize yakıştırmıyor ve bazı şeyleri önemsemi-
yoruz. Mesela bir lösemi hastasını gördüğümüz zaman bu du-
rumun bizim başımıza geleceğine ihtimal vermiyoruz, yani has-
tane ortamında kötü olaylara tanık oluyoruz ama sanırım kötü 
şeylerin başkalarının başına geleceğini düşünüyoruz. Kalp dok-
toru hastasına sigarayı bırakması gerektiğini telkin ediyor ancak 
kendisi sigara içiyor. Bir doktor olarak bu yaşa kadar meme 
kontrollerimi yaptırmadım, elektrokardiyografi çektirmedim, 
kolesterolüme baktırmadım ve hiçbir kanser taramasından 
geçmedim.  

KANSERDEN ÖLEN ÇOK DOKTOR VAR’ (Dr. Elif 
Gürkan, Fizik Tedavi Uzmanı) Rutin kontroller için yaşlan-
mayı bekliyorum. 37 yaşındayım, henüz meme kontrolleri ve 
smear testi yaptırmadım. Burada biraz doktorların bilgiden 
kaynaklanan rahatlığı olduğuna inanıyorum. Endişe edilecek 
bir sorun olduğunda röntgen ya da tahlillerimi yaptırıyorum. 
Galiba biz biraz kendimize güveniyoruz, tabii belirti veren has-
talıklar açısından bu doğrudur ama kanser belirti vermeyebilen 
bir hastalık. Her zaman hastanede olsalar da rutin kontrollerini 
yaptırmadıkları için kanserden ölen çok doktor var, üstelik çok 
genç yaşta.  

 ‘AYNAYA BAKMAK GEREK (Doç. Dr. Sinan 
Dağdelen, Kardiyoloji Uzmanı) Kendimi hasta olarak gö-
rüp zaman zaman o anlamda aynaya bakıyorum. Bir iki yıl 
sonra her gün bir tane aspirin almayı ve kilo almamayı düşü-
nüyorum. Mümkün olduğunca egzersiz yapıyorum ve arada bir 
de kolesterolümü kontrol ediyorum, yani hastalarıma söyledik-
lerimi kendim de yapmaya çalışıyorum. Zaman zaman yoğun-
luktan dolayı aksatsam da bunu yapıyorum.  

‘KUAFÖRE GİTTİĞİMİZ GİBİ DOKTORA GİTMEYİZ’ 
(Dr. Arzu Çağdaş, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzma-
nı) Çok dikkat ettiğim söylenemez ama senede bir meme kont-
rollerimi yaptırıyorum. Genel anlamda doktorlar sağlıkları ko-
nusunda biraz ihmalkar. İnsanın ödenmemiş faturaları ya da 
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banka hesaplarını kontrol ettiği gibi ‘vücudum için ne yapmalı-
yım ve neyi yapmadım’ diye sorması gerekir. 15 günde bir 
kuaföre gidiyorsam, sağlığım için de yapacağım bir şey var mı 
diye düşünüp gerekeni yapıyorum. Biz doktorların, başkalarına 
sağlık vermeye çalışırken sağlığımızı ihmal etmememiz gerekti-
ğini düşünüyorum. 

 

Türk Oftalmoloji Gazetesi. 36,516-517,2006  

KAYBETTİKLERİMİZ 

Dr. Füsun Sayek (Tekeşin) 1947’de Bor’da Müberra ve Dr. Ali 
Tekeşin’in üç çocuğundan ilki olarak dünyaya geldi. Babası o 
dönemde Bor’da Sağlık Müdürü idi. İlk ve Ortaokulu Bor’da 
bitiren daha sonra babasının görevleri nedeniyle Lise 1’i Diyar-
bakır’da okuduktan sonra 1964’te Hacettepe Tıp Fakültesi’ne 
başlayarak 1970 yılında mezun oldu. Kendi ifadesiyle; doktor 
olmak dışında seçeneği yoktu… Herkesin sandığının aksine; 
babası doktor olduğu için değil, topluma yararlı olma istediği, 
toplumsal sorumluluk duygusuydu onu doktor olmaya yönlen-
diren… 

1970-1971 döneminde aynı Fakülte Göz Hastalıklarında İhtisas 
başladı. 1971’de sınıf arkadaşı Dr. İskender Sayek’le evlenip 
Amerika Birleşik Devletlerine gitti.  Buffalo, New York Üniversi-
tesi Nörofizyoloji laboratuarında bir süre çalıştıktan sonra 
Millardo Filmore Hastanesinde İntörnlüğünü tamamlayıp 
Newyork Üniversitesi Ej Meyer Memorial Hastanesi’nde aneste-
zi ihtisasına başladı. 1975 yılında yaptığı bir çalışma American 
Society of Anesthesiology Kongresi’nde ödül kazandı ve 1976 
yılında uzmanlık çalışmasını tamamlayıp yurda döndü. Anestezi 
uzmanlık sınavına girerek ve Ankara Numune Hastanesi’nde 
bir süre anestezist olarak çalıştı.  1977 Hacettepe Tıp Fakülte-
sinde Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda tekrar ihtisas eğitimine 
başladı. 1982’de serbest hekimlik yapmak üzere üniversiteden 
ayrıldı.   

1986’da British Council Bursu ile Londra’da körlügün önlen-
mesi konusunda Moorfields Hastanesi’nde 6 aylık bir eğitim 
alarak toplum göz sağlığı sertifikası aldı ve Türkiye’ye döndü-
ğünde Sağlık Bakanlığı’nda önce danışman olarak göreve baş-
ladı. kısa sürede tedavi hizmetleri genel müdür yardımcılığına 
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yükseldi. Sağlık Bakanlığı çalışmaları sırasında Trahom konu-
sunda Güneydoğu’da çok önemli bir çalışma yürüttü. Talasemi, 
diyabet gibi kronik hastalıkları ile ilgili ülke düzeyinde program-
lar yapılması konusunda çalışmalar yaptı. Kan bankacılığının 
yeniden düzenlenmesi alanında katkıları bulunan Dr. Füsun 
Sayek Dünya Bankası Birinci Sağlık Projesi’nde eğitim sorum-
lusu olarak görev yaptı. Sağlık Bakanlığı’ndan 1996’ya kadar 
çalıştı ve emekliye ayrıldı.  

Dr. Füsün Sayek’in tercümesi ile oftalmoloji topluluğumuz 
‘Consilium Ophtmal-Mologicum General’nin ‘Ophthalmic 
Ethique Codes’unu Kazandı. 1992’den vefatına kadar tod Eği-
tim Planlama Birimi Yürütme Kurulu üyesi olarak görev yaptı.  

1984 Yılında Ankara Tabip Odası yönetimine girdi. 1990 Yılın-
da Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi seçimlerine girerek Dr. 
Selim Ölçer başkanlığındaki konseyde iki dönem ikinci başkan-
lık yaptı. Daha sonra 1996 yılında Türk Tabipleri Birliği Merkez 
Konseyi başkanlığına seçildi. Bu dönemde insan hakları, hasta 
hakları, hekim hakları ve kadın haklarının savunucusu oldu. 
Türk Tabipleri Birliği’nde tıp eğitiminin önemini ön plana çıka-
ran çalışmaların başlamasını ve gelişmesini sağladı. Mezunuyet 
öncesi tıp eğitiminin hazırlanması konusunda verdiği destek 
bugün kurumsallaşan bir sürece dönüştü. Tıp eğitimi konusun-
da Türk Tabipleri Birliği’nde birçok raporun hazırlanmasında 
önemli katkılar sundu. Uzmanlık eğitimi ile ilgili Avrupa tıp 
uzmanları birliği ile ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda çalış-
maları sürdürdü. Sürekli tıp eğitimi bilgilendirme sisteminin 
Türkiye’de Avrupa’da birçok ülkeden önce başlaması ve sürdü-
rülmesini sağladı. Savaşa hep karşı oldu, bireysel silahlanmaya 
mayınlara karşı duruşunu her ortamda sergiledi. Sigara ve Sağ-
lık Ulusal Komitesi’nde önemli  katkılar sunarak tütünün sağlığa 
etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yaptı. Pratisyen 
hekimliğin bir ‘uzmanlık’ alanı olması için çaba sarf etti. Türk 
Tabipleri Birliği’nin birinci basamak hekimler için yayımladığı 
Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi’nin yayına girmesinde önemli bir rol 
üstlendi. Uzun yıllar editörlüğünü yaptı. 1990’da Cambritge 
İngiltere’de liderlik kursunu tamamladı. Avrupa Konseyi Sağlık 
Komitesi ve Uluslararası Körlükleri Önleme Birliği’nde ülke 
temsilciliği yaptı. Doğruları ve inandıkların her düzeyde, her 
platformda dile getirdi. Meslektaşlarına Sağlık Bakanı tarafın-
dan ‘eliniz hastaların cebinde’ suçlaması yöneltildiğinde, kürsü-
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ye fırlayıp, bunu asla kabul etmediğini ve bu sözlerin geri alın-
ması gerektiğini haykıracak kadar yürekliydi.  

14 Mart 2006’da İstanbul Tabip Odası tarafından Hizmet Ödü-
lü ile ödüllendirildi.  

Tıp eğitimin ağırlığı yaşamın güzelliklerini görmekten ve gös-
termekten hiçbir zaman uzaklaştırmadı onu… Saçından beyaz 
önlüğünün yakasından kır çiçeklerini eksik etmedi.  

Evli ve iki kız annesiydi. 16 Ekim 2006’da çok erken yaşta vefat 
etti. Kendisine rahmet tüm ailesine ve hekim toplumuna baş 
sağlığı diliyoruz. Ruhu şad olsun.  

 





 

 
 
 

GAZETE - DERGİ 
YAZILARI 

 





 GAZETE - DERGİ YAZILARI 109 

Füsun’dan Bize Kalan… 

Prof. Dr. Gençay Gürsoy (Tıp Dünyası , 15 Kasım 2006, sayı 
147) 

Bu, Füsun Sayek’in köşesinde benim imzamla çıkacak ikinci 
yazı. Birincisini yazarken “O” sadece görevini devretmiş, zorun-
lu dinlenmeye çekilmişti. Sık sık görüşemesek bile aramızdaydı. 
Bu yüzden yaptığım, onun yerine “nöbet raporu”nu yazmak 
gibi bir şeydi. 

17 Ekim günü, arkasında daha şimdiden sevgili Füsun Ab-
la’larının gülen yüzünün özlemini duyan binlerce hekim bıraka-
rak sonsuzluğa doğru uzun yolculuğuna çıktı. 

İtiraf edeyim ki, bu kez bu köşe için yazarken, onun bıraktığı 
sıcaklığı aynı kıvamda sürdüremeyeceğimi bilmenin tedirginli-
ğini yaşıyorum. 

Dr. Füsun Sayek’in kişiliğini, duygu ve düşünce dünyasını, 
uzun yıllar birlikte çalıştığı arkadaşları kadar yakından tanıma 
fırsatım olmadı. TTB Merkez Konseyi’nin İstanbul’da bulundu-
ğu yıllarda, farklı bir dönemin farklı faaliyet alanları ve doğal 
olarak üslup bakımından farklı kişilikleri ön plandaydı. Mesleki 
ve özlük haklarımızı savunma stratejisi ve ülkenin sağlık sorun-
larına bakış açısı bakımından izlenen ana doğrultu kuşkusuz 
bugünkünden pek farklı değildi ama dediğim gibi üslupta farklı-
lıklar vardı. 

İstanbul Tabip Odası başkanı olarak görev yaptığım yıllarda, 
Füsun’la ve TTB yönetiminde çalışan arkadaşlarla ancak top-
lantılar ve ortak eylemler sırasında birlikte olabildik. Bu kısa 
süreli gözlemler biriktikçe, TTB’ye eski yıllardakinden oldukça 
farklı bir “ılıman” iklimin egemen olduğu izlenimini edinmeye 
başladım. Bu iklim, izlenen siyasetin ya da çalışma yönteminin 
özüne değil, üslubuna, dışa yansıyan rengine ilişkindi. Bu özel-
lik TTB çevresinde kullanılan konuşma diline bile, belli bir sı-
caklık kazandırmıştı: “Ne güzel!..”, “Burada biz bir heyetiz!..”, 
“Birlikteliğimiz çok kıymetlidir!..”, “Duygu katsayısı yükseli-
yor!..”… vb. vb. 

Yine itiraf edeyim ki, başlangıçta hayli yadırgadığım bu dolgu 
ifadeleri, bana hem vakit kaybı hem de, söylenenlerin gerçek 
anlamlarını rötuşlayan yapaylıklar gibi gelirdi. Ama o çevreyi 
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daha yakından tanıdıkça fark ettim ki, bu konuşma üslubu belki 
bir oranda vakit kaybına ve anlam kaymalarına yol açıyor ama 
aynı zamanda söylenenlerin sertlik etkisine karşı da bir tür süs-
pansiyon işlevi görüyor. 

Mucitleri kimlerdi bilemem ama bu üslup en çok o sevecen ve 
iyimser gülümsemesiyle Füsun’a yakışıyordu. Başbakan’ın ünlü 
“Ben doktorlara iğne bile yaptırmam!..” mealindeki ifadesini 
yanıtlarken kurduğu cümle tam Füsun’a göreydi: “Canım Baş-
bakan’a iğne yapmak istiyor!..” 

Daha sonra “ılıman iklim” diye ifade ettiğim bu sıcaklığın, Fü-
sun’un özel kişiliği ile bezenmiş bir “kadınlık” kimliğinden bes-
lendiğini fark ettim. 

Türkiye’de hemen her tür siyasi çevrede, birkaç istisna dışında-
ki hemen tüm sivil toplum örgütlerinde, devlet bürokrasisinde, 
iş dünyasında, sokakta, camide, okulda ve çoğu evde eksik 
olan bu “kadınlık iklimi”dir. Savaşın, şiddetin, acımasızlığın, 
kavgacılığın, töre ve namus cinayetlerinin, trafik canavarlığının, 
sivil silahlanmanın nedeni, tümüyle değilse bile büyük oranda 
bu iklimden yoksun kalmamızdır. 

TTB’ye Füsun’dan miras kalan bu iklimin hiç bozulmadan sür-
dürülebilmesi umuduyla… 
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Başkanımız ve yoldaşımız Füsun Abla 

Gençay GÜRSOY , (CUMHURİYET 22/10/2006) 

“Türk Tabipleri Birliği’ne on yıl başkanlık yaptı Füsun Sayek. 
Sağlık politikalarını eleştirirken Türkiye’nin insan hakları sicilini 
düzeltmek için de uğraştı. Dostlarına göre “saçından ve beyaz 
önlüğünün yakasından çiçek eksik olmazdı” Zarafetini hastalığı 
döneminde de bırakmadı. “Sevdiklerimi üzdüm işte” diye kızdı 
kendine ve gitti. “ 

İlk  kez ne zaman karşılaştık tam anımsamıyorum. O bir toplan-
tıyı yönetiyor, ben orta sıralardan birinde oturmuş  uzaktan 
izliyordum. Yüzündeki o eşsiz anaç gülümsemeyle yorgun ve 
ilgisiz izleyicileri biraz canlandırmak uğruna gösterdiği nafile 
çabaya hüzünleniyordum. O da bir şeylerin değişebileceğine 
hala inanan, hiç büyümemeye kararlı, inatçı çocuklardan biriy-
di. Toplantı bitiminde kırk yıllık dostlar gibi sarıldık birbirimize. 

Doktor Füsun Sayek 1963 -1970 döneminde Hacettepe Tıp 
Fakültesi'nden mezun oldu. Sınıf arkadaşları "saçından ve be-
yaz önlüğünün yakasından kır çiçekleri eksik olmazdı" diyorlar. 
1971'de meslektaşı doktor İskender Sayek ile evleniyor; kendi 
ifadesiyle "kralını buluyor". Önce ABD'de anestezi dalında, 
sonra Türkiye'de göz hastalıkları dalında uzmanlık eğitimi... 

Uzun bir süre hekimlik pratiği ile birlikte Sağlık Bakanlığı'nda 
danışmanlık ve Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı 
yapıyor. Derken 1984'te Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu 
üyeliği ile başlayan ve Haziran 2006'ya kadar kesintisiz devam 
eden meslek örgütü çalışmaları... Doktor Füsun Sayek, bu sü-
renin son 10 yılında Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konse-
yi Başkanı olarak görev yaptı. TTB Başkanlığı görevini ondan 
devraldığım günlerde sevgili Füsun, hastalığının iyice ilerlemiş 
aşamasındayken bile bana iyimserlik aşılamaya çalışıyordu... 

Kabul edin ki, hekimlerin hastalanması biraz tuhaf bir durum-
dur. Ne kadar klişeleşmiş olursa olsun, bizler için dışındakilerin 
bıkmadan tekrarladığı "hekim de hasta olur muymuş?" sorusu-
nun karşısında bocalamamak, biraz yenilmişlik, biraz yetersizlik 
duygusuna kapılmamak olanaksız. Füsun'un hastalığı karşısında 
hepimiz bocaladık. Bir kez daha "terzi söküğünü dikemez" ben-
zeri kahredici tekerlemeler haklı çıktı. Kendi yarattığımız gör-
kemli efsanelere karşın, bu duyguyu ve bütün yaşamımızı  
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adadığımız "hastalık" denilen o sevimsiz hal karşısındaki sınırlı 
gücümüzü en iyi Füsun’un kendisi anlatıyor: 

"Evet; 'hekim de hastalanıyor'. Ama 'doktora gitmesini 
öğrenemiyor'. Kanada'da yapılan bir çalışmada doktorların 
genel topluma oranla çok düşük olarak sadece yüzde 45 'inin 
bir doktoru olduğu gösterilmiş. Genelde doktorlar 'koridorlarda’ 
birbirlerinden danışmanlık alıyor, yüzde 85’i hasta iken çalışı-
yor. Benzer bir durum yaşadım 'tedaviyi reddettiğim' şeklindeki 
şehir efsanesinin aksine bir süre 'tanı konmasını reddettim'. Bir 
doktorum olmadı ve 'e hasta' dönemi yaşadım.  

Sonra tanı çoğumuz hayatı biraz korkarak, biraz gergin ve biraz 
heyecanlı yaşarız. Saklambaç oynayan çocuklar gibiyiz aslında 
bulunmamayı umarak ve bu bekleyiş, içinde tırnaklarımızı yiye-
rek bulunmak istiyoruz çünkü. Bu fırsat çok yakınlaştığında 
endişeleniyor ve korku bizi yendiğinde de gölgelerin derinlikle-
rine iyice saklanıyoruz.’ D. Chopra'nın bu söylediklerini yaşa-
dım. Ardından tanı konulan her kanser hastası gibi; inkar, öfke, 
suçluluk ve nihayet kabullenme,.. Ve fark ettim ki tüm hastalar 
bu dönemleri çeşitli şekil ve uzunlukta yaşıyor... Ben kabullen-
me (evet bir kuzu gibi kabullendim) dönemine dek en uzun 
suçluluk dönemini yaşadım. 'Kendime neden daha iyi 
bakmadım', 'neden daha doğru beslenmedim' soruları ile yo-
ğunlaşmış, 'sevdiklerimi üzdüm işte', 'ne çok iş, erteliyorum' 
saptamalarıyla  upuzun bir 'suçluluk döneminin ardından ka-
bullendim. 

‘Algıda seçicilik’ midir yoksa gerçekten sorun daha da mı bü-
yüdü bilmem, pek çok uzak yakın tanıdığım kanser tanısını, 
kanserden ölümünü işittim bu kısa sürede. Etkilenmemek ola-
naksız. Yine algıda seçicilik herhalde; medyadan 'haberler' al-
dım. Bir kısmı TV'lerde açık oturumlar şeklinde ve neredeyse 
hastalara tedavilerini bıraktıracak sözlerin profesörlerce ifade 
edildiği programlar. Bir kez daha bu konuların konuşulmasının 
ne denli bilimsel, dostça ve duyarlılıkla yapılması gerektiğini 
anladım. 

 Bana gelince; sevgi, bilimsellik ve dostlukla kucaklandığım 
ortamında; şehir efsanelerinin aksine tedavimi olmuyorum. 
Uzun ve zaman zaman yorucu bu süreçte; hastalarımızın biz-
den, kendini sürekli geliştirme (bilimsellik, sürekli eğitim vb.) 
moral (olumlulukları öne çıkaran bir yaklaşım) beklediklerini bir 
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kez daha hissediyorum ve öyle bir ortam bulabildiğin için ‘şans-
lı hasta’ sınıfına giriyorum. Bu durumu sağlayan herkese sonsuz 
teşekkürler ediyorum. “ 

Füsun, birçok kadın hastada tanık olduğumuz gibi, zarafetle 
yoğrulmuş bir dirençle yaşadı bu trajik serüveni. Bunu bilerek 
söylüyorum; erkeklerden daha zarif bir dirençle. 

Geçen Salı günü onu sonsuzluğa uğurladık. Bizler; sağlığı piya-
saya teslim etmek isteyen bezirganlara, demokrasiden, özgür-
lükten, insan haklarından, aydınlıktan korkanlara karşı eksilme-
yen bir enerji ile direnen, bütün yaşamı boyunca sevgi, iyimser-
lik ve coşku üreten, şiir ve yaşam sevdalısı başkanımız ve yol-
daşımız “Füsun Abla”yı hiç unutmayacağız… 
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Sevgili Arkadaşım Füsun 

Doç. Dr. Özen Aşut  (Tıp Dünyası, 15 Kasım 2006, sayı 147) 

Son görüşmemizde, hastane odasında gene gülümseyerek ba-
kıyordun çevreye. 

Doğrusu biraz çekinerek girmiştim, çünkü kapıda, “Hastanın 
sağlığı açısından girmeyin” türünden bir şeyler yazıyordu. Ka-
pıda imza için bir defter vardı. Ama Selin girebileceğimi söyle-
yince yanına gelmiştim. Çok sevinmiştin. Ancak adımı söyle-
medin. Acaba unuttu mu diye düşündüm, çünkü sen tanıdığın 
kişilerle kesinlikle adlarıyla konuşurdun. İletişim konusunda bir 
ustaydın. Bir süre sonra ben kalkmak isteyince, 

“Ne olur gitme, biraz daha otur” dedin. Nedense içim burkul-
du…  

“Tabii otururum” diyerek bir süre daha oturdum.  Geride bırak-
tığımız TTB Kongresi’ni anlattım biraz. Son görüşmemiz böyle 
oldu… 

Seni tanıdığımı sanırdım. Yıllar boyunca o kadar çok şeyi birlik-
te yaşadık ve paylaştık ki… Oysa seni Arsuz’a uğurladığımız o 
törende, yaşamında ne çok tanımadığım özelliğin olduğunu 
gördüm. Örneğin, uluslararası etkinliklerinin ve görevlerinin 
bazıları; örneğin, önce anestezi uzmanlığı almış olman; örneğin 
İskender’e “Benim Kralım” demen, ve daha başkaları… Tören-
de dostların anlattığı kimi anılar ve yaşanmışlıklar, doğrusu o 
kadar çok yönlü yaşamaya nasıl zaman bulduğun konusunda  
beni şaşırttı. Zaten sen beni hep şaşırtırdın… 

Bunları fark etmek benim acı ve öfkemi daha da artırdı. Herkesi 
ağlattın. Törende gözyaşları birbirine karıştı. Herkes birbirinin 
omzunda ağladı. Sen arkandan ağlanmasını istemezdin belki 
ama biz ağladık. Çünkü öylesine çaresizdik. Ölüm karşısındaki 
çaresizliği tüm acımasızlığıyla duyduk ve isyan ettik…  

Senin böylesine gerekli olduğun bir dönemde aramızdan ayrıl-
man ne büyük haksızlık…Ayrılmadın, aramızdasın, seni hep 
yaşatacağız gibi klasik sözler söylemek beni avutmuyor. Bizi 
bırakıp gitmen büyük bir boşluk yaratacak. Yaratıcı düşünce ve 
eylemlerini; duygulu, sevecen insan ilişkilerini; iyimserliğini, 
herkese değer veren duygusal ve yürekli konuşmalarını içimiz 
yanarak özleyeceğiz… 



 GAZETE - DERGİ YAZILARI 115 

****** 

Sevgili arkadaşım Füsun Sayek özgün nitelikleri olan bir insan-
dı. İnsanı insan yapan özelliklerden uzaklaştıran herkesle ve her 
şeyle savaşmayı görev bilirdi. İnsanlar arasında eşitlik olsun, 
herkes insanca, sağlıklı koşullarda yaşasın isterdi.  

Herkese eşit, ulaşılabilir, ücretsiz sağlık hizmeti istemimizin yü-
rekli savunucusuydu. Bu istemi ülke sınırlarını da aştığı için, 
mesajlarında hep dünyadaki duruma da vurgu yapardı. Ama 
önceliği her zaman ve hiç kuşkusuz Türkiye idi. Bu nedenle, 
yaşam onu toplumcu ve kamucu öğretiyle buluşturdu.  Bu 
süreç Füsün’da  öylesine yumuşak ve doğal işledi ki belki ken-
disi de bunu zaman içinde fark etti. 

“Eğer özlediğimiz düzenin adı buysa, ben de bunu severek 
kabul ediyorum” demişti. 

Füsun, kendisini Türk Tabipleri Birliği ortamında en mutlu ve 
huzurlu hissettiğini belirtmişti. Haksızlıklar ve eşitsizlikler karşı-
sındaki kararlı ve mücadeleci tutumu, arkadaş ve dost ortamla-
rında onu tanıyanların çok iyi bildiği yumuşak, sevecen,  barış-
çıl ve birleştirici yaklaşımlara dönüşürdü. Bu nedenle, sorunla-
rın dostlukla çözülemediği, tartışmaya dönüştüğü, başka bir 
deyişle kendi yöntemlerinin geçersiz kaldığı TTB ortamlarından 
hoşlanmazdı. Böylesi durumlarda çok üzüldüğünü biliyorum. 
Sonunda kendisine göre bir çözüm bulmuştu: Dost insanların 
birbirleriyle tartışıp birbirlerini kıracağını tahmin ettiği toplantı-
lardan olanaklar ölçüsünde uzak kalmayı yeğledi. Böylece ken-
disi için acı ve üzüntü kaynağı bir süreçten korunmaya çalıştı 
belki. 

Uluslararası toplantılarda, sıklıkla onu sorarlardı. Katıldığım bir 
toplantıda, uluslararası tütün kongresinde konuşmasıyla herke-
se ders verdiğini söylemişti katılımcılardan birisi. Tütün Çerçeve 
Anlaşması için, Cenevre’de Dünya Sağlık Örgütü toplantıların-
da sigara tekelleriyle yapılan kıran kıran savaştaki çaba ve kat-
kıları, sigara karşıtı mücadele içinde olanların hala belleklerin-
dedir.  

 

Onunla ne çok şey paylaşmışız. Sigara sorunu, kadın hakları ve 
TTB’de kadın meslektaşlarımızın temsiliyeti, bireysel silahlan-
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ma, barış savaşımı, gericilikle savaş, pratisyen hekimlik, temel 
ilaç çalışmaları ve, ve…Her biri ayrı bir yazı konusu olabilir. 
“Hekim ve Sigara” kitabının yazımı ve basımı konusundaki 
beni yüreklendiren desteğini anımsıyorum. Sonra genel pratis-
yenlik meslek eğitimi ve Genel Pratisyenlik Enstitüsü sürecine 
katılmam… Beni bu alanla buluşturan da Füsun oldu. Pratisyen 
hekimlere bu alana ilgi duyduğumu ve konu üzerinde çalıştığı-
mı duyurmuş, onlar da beni çalışma grubuna çağırmışlardı… 

Aramızdan ayrılışının üçüncü gününde onunla ilgili nesnel bir 
değerlendirme yapmaya çalışıyorum. Kolay olmuyor. Anılar 
gözler önünde. Ama nesnel olmalı ve yazmalıyım. Bu ona karşı 
görevim. Yapmamız gereken önemli işler, ona boçlu olduğu-
muz görevler var. Onun istediği ve bizim elimizde olan bazı 
işleri hemen başarabiliriz. Örneğin, 

*Kadın meslektaşlarımızı daha yoğun olarak TTB saflarına 
çağırabiliriz. 

*En büyük hayallerinden biri olan, TTB ortamlarını sigarasız 
yapabiliriz. Sigara içen hekimler olmaktan vazgeçebiliriz. 

*Hepimiz onunla ilgili anılarımızı yazarak onun kişiliğinin ve 
yaşamının daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir, sonunda tüm 
söylenenlerden oluşan bir “Füsun Sayek kitabı” çıkarabiliriz.  

*Özgün yazı ve konuşmalarını bir araya getirip kitaplaştırabiliriz. 

Ve en önemlisi, 

*Onun boş bıraktığı yerin doldurulabilmesi için, hepimiz daha 
çok çalışabiliriz. 

*Onun hoşgörülü, barışçıl, iknaya yönelik, birlikten yana yakla-
şımlarını benimseyerek bu doğrultuda uğraş verebiliriz. 

*Barış için, eşitlik için, herkese insanca yaşam ve ücretsiz sağlık 
hizmeti için savaşmaya hız verip ülkemizi karanlıklara boğmak 
isteyenler karşısında safları sıkılaştırabiliriz… 

Sevgili Füsun… Seni şimdiden çok özlüyorum. Onurlu yaşamı-
nı saygıyla selamlıyorum. 

(18 Ekim 2006) 
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Sevgili Füsun abla, 

Prof.Dr. Şükrü Hatun, (Tıp Dünyası 15 Kasım 2006, Sayı 
147) 

Biliyorsun ben abla, abi demeyi severim; ama şimdi düşünüyo-
rum her gün yüreğimde hissettiğim üç beş tane abim var 
(Mahmut abi, Selim abi, Ömer abi, İskender abi, şimdilerde 
Akın abi gibi) ama biraz da şaşırarak görüyorum ki senden 
başka ablam yok. Bugün Selin’den öğrendim şimdi sen bir 
hastane yatağında hep uyuyarak yatıyormuşsun; anladım ki 
senle artık hiç konuşamayacağım. Bu sabah bunu düşünüp 
odamda kimse duymadan ağladım. Yani sensiz kalacağımı 
anladım Füsun abla. Biliyorsun Nazife sana “kendim için değil 
de arkamdan sevdiklerim çok acı çekecekler diye üzülüyorum” 
demişti. Şimdi biz Füsun abla, her sabah senin yokluğunla da 
içimiz kavrularak uyanacağız. Güneşin aynı güneş, gökyüzünün 
aynı gökyüzü olduğunu bileceğiz ama içimizdeki boşluk duygu-
su hiç geçmeyecek. Mesela ben yazdığım yazıları artık sen oku-
yamayacağın için aynı istekle yazamayacağım; ya da aklıma bir 
duygu, bir düşünce geldiğinde seni arayamayacağımın sızısı ile 
dolacak içim. Hatırlıyor musun senle sondan bir önceki buluş-
mamızda uzun uzun yaşamdan ve adını anmadan ölümden 
konuşmuştuk; ben de sana “Füsun abla biz Nazife’nin hastalığı 
sırasında insanın güzel yaşaması kadar başına gelenleri güzel 
karşılamasının ne kadar değerli bir şey olduğunu öğrendik. Sen 
de güzel, çok güzel yaşadın. Şimdi de işte hep beraber bu zor-
luğu da güzel yaşayacağız” demiştim. Sen de o güzelim iyimser-
liğinle gülmüş “Doğru söylüyorsun Şükrü. Şimdiye kadar ne 
istediysem yaptım; çok güzel yaşadım. Şimdi de sakinim aslın-
da ama daha bir yaşını yeni dolduran torunum Can’ı düşünün-
ce kendimi tutamıyorum” demiştin. Senle konuştuk mu yeterin-
ce bilmiyorum ama ikimizi birleştiren şeylerden birisinin çocuk-
lar olduğunu düşünüyorum şimdi ben. Beni biraz da çocuk 
doktoru olduğum için sevdiğini bilirdim. O güzel Ankara yılla-
rında beni ne kadar desteklemiştin; diyabetli çocuklar için dert-
lerimi gelip sana anlatır sonra da şaşırırdım nasıl bu kadar yü-
rekten anlıyorsun her şeyi diye. Bazen heyecanla Sağlık Bakan-
lığı’ndaki odana gelirdim kendimle dolu, aklımda bir sürü fikir. 
Sen benden daha çok heyecanlanırdın. Hatırlıyor musun biraz 
da bu duygularla Atina’ya Dünya Sağlık Örgütü’nün düzenledi-
ği bir toplantıya gitmiştik birlikte; diyabetli çocuklar için bir 
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şeyler yapabilir miyiz diye. Ne kadar iyi vakit geçirmiştik; orada 
biriken duygu ve bilgilerle bir çok iş yaptık biliyorsun dönüşte. 

Füsun abla, anlatacak o kadar çok şey var ki; hem anlatacak 
hem de coşku duyulacak çok şey. İnsan Füsun abla sonradan 
çok seveceği insanları önce uzaktan sever, içinde büyütür; son-
ra bir gün onlarla karşılaştığında her şeyin tam umduğu gibi 
olduğu sevinci ile dolar içi. Benim ki de böyle oldu. Sanırım 
senle ilk kez  -1984 yılı olmalı- her sabah yürüyerek, düşünerek, 
hayaller kurarak gittiğim Adıyaman 2 Nolu Sağlık Ocağın’a 
gelen Türk Tabipleri Birliği Haber Bülteni’nde yayımlanan bir 
röportajında karşılaştım. Soyadını hocamız İskender Sayek’ten 
biliyordum; senin de çok başarılı bir göz doktoru olduğunu 
duymuştum. Bu akrabalık duygularıyla ama en çok röportaj 
metninin içine serpiştirilmiş fotoğraflardaki akıllı ve duyarlı yü-
zünü aklımda tutarak ve etkilenerek okuduğumu hatırlıyorum o 
röportajı. Sonra Ankara yıllarında sanırım 1990’ların başına 
kadar pek karşılaşmadık seninle; ya da karşılaştıysak da  yakın-
laşmadık. Sonra biliyorsun bizi hangi rüzgar yan yana getirdi 
diye hep şaşırdığımız onlarca insanla (Selim Ölçer, Ata Soyer, 
Ali Süha Çalıkoğlu, Okhan Akhan, Eriş Bilaloğlu, Mehmet Ki-
tapçı, Kürşat Yıldız, Alirıza Tiryaki, Zuhal Amato, Cem Terzi, 
Mahmut Ortakaya, Ümit Kartoğlu, Necdet İpekyüz, daha bir 
çok insan işte) gönlümüzü Türk Tabipleri Birliği’ne yatırdık; 
ama bir o kadar da birbirimize yatırdık Füsun abla. Senin Tu-
nalı Hilmi  Caddesi’ndeki muayenehanene Kürşatla geldiğimiz 
günü hatırlıyor musun; Türk Tabipleri Birliği’nde yeni şeyler 
yapmak isteyen insanlar olarak senin bize ne kadar lazım oldu-
ğunu anlatmaya çalışmıştık sana. Sen de bizi yüreklendirerek 
uğurlamıştın odandan. Sana söyledim mi bilmiyorum ben bu 
ilk görüşmeyi hiç unutmadım Füsun abla; yani sana bir insan 
olarak bağlandığım o zamana hep sadık kaldım. Sanki seni 
Türk Tabipleri Birliği’nde çalışmaya biz zorladık diye senin 
üzerine hiç toz kondurmamak için elimizden geleni yaptık son-
raki yıllarda. Gerçi sen, seni biraz yabancı gibi gören birçok 
arkadaşı sonraki hayatın ve yaptıklarınla utandırdın ama biz 
sana yapılan her türlü haksızlıkta senden de daha çok etkilen-
dik. Ben yine de sana en büyük haksızlığın Sağlık Bakanlığı’nda 
çalışırken yapıldığını düşünürüm. Ne kadar duyarlı olduğunu ve 
ne kadar üzüldüğünü Hashimato tiroiditis’i olarak göstermiştin.  
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Sonra işte biliyorsun 1990 Haziran ayından itibaren -16 yıldır 
neredeyse- sembiyotik olarak yaşamaya başladık; Türk Tabiple-
ri Birliği’nde yeni bir dönem başlatırken yaşamlarımız da kay-
naştı. Evlerimiz, çocuklarımız, eşlerimiz, arkadaşlarımızla yeni 
bir hayat kurmuştuk sanki. Ama en çok sizin Çankaya Basın 
Sitesindeki evinizin gecekondulara bakan balkonunda yürekle-
rimiz birleşirdi. Sen ne güzel ev sahipliği yapardın Füsun abla; 
bilmem sana söyledik mi, belki biz (Mahmut abi, Selim abi, 
Nazife, Eriş, Pınar, Ali, İskender abi ve daha bir çok insan) 
sonraki yıllarda hep o balkonda geçen zamanları özledik. Bizi 
birleştiren ve yücelten dostluk duygusunu hiç unutmadık. İs-
kender abinin üst kattan yavaşça inişini, senin neşenle hafifle-
yen ruhlarımızı da. Yalnız Füsun abla bizi ne birleştirdi sorusu-
na bir çok ortak cevabımız olabilir ama sanırım ikimiz de bizi en 
çok Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi’nin birleştirdiğini, yüreklerimizin, 
beyinlerimizin ortak yönlerinin o dergide hayat bulduğunu 
düşündük daha sonraki yıllarda. En çok pratisyen hekim kong-
relerinde mutlu olduk; binlerce hekimle birlikte umutlarımızı diri 
tutmayı başardık o kongreler sayesinde.  

Konuşmayı severim bilirsin; ama salonda sen olduğunda aslın-
da biraz da senin için konuşurdum. Senin beni yüreğinle anla-
dığını, sevdiğini, desteklediğini hissederdim kürsüde, mutlu 
olurdum. En son seni düşünerek konuştuğum da ise sen salon-
da yoktun; kürsünün arkasındaki perdeye senin o biraz hınzır 
gülüşlü fotoğrafın yansıyordu. Ben ise yüreğimde binbir acı o 
eski güzel günleri savundum bütün ruhumla; dost olduğumuz 
kürt arkadaşlarımızı, içimiz yanarak izlediğimiz ölüm oruçların-
daki tutumuzu, son 15 yılda savunduğumuz hekimlik değerleri-
ni ama en çok da aramızdaki su katılmamış dostluğu savundum 
senin beni duyduğunu düşünerek. 

Bana sorsalar Füsun abla en çok ne zaman mutlu oldun, ne 
zaman yaşama en çok katıldın diye, Türk Tabipleri Birliği’nde 
Selim abinin Başkan, senin ikinci başkan, benim genel sekreter 
olduğum 1992-1994 yılları arası zamandı derim. Yaşamımdaki 
en güzel üçlüyü oluşturmuştuk o zaman; gerçi siz Selim abi ile 
daha yakındınız ve bazen size uzaktan imrenirdim ama aranız-
da, ortanızda olmak beni sonsuz mutlu ederdi. Çok çalışırdık 
biliyorsun; gece yarısı eve döndüğümde Nazife bana kızmazsa 
sevinir, güzelce uyur; sabah Hacettepe’ye giderdim bilimsel 
düşler kurmaya. Ali’yle sana uğrardık, aklımızdaki projeleri 
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sana anlatırdık; bizi hep yüreklendirirdin, severek, anlayarak 
yapardın bunu. Çok heyecanlıydık ama sen hiçbir defasında 
geçiştirmedin bizi. Bunu sana söylemiştim ama yeniden söyle-
mek isterim; Türk  Tabipleri Birliği’nin bütün mekanlarını, belki 
de Ankara’yı bize evimiz gibi yaşatan sendin Füsun abla. Anka-
ra’dan göç ettikten sonra biraz da seni görmek için gelirdim 
Ankara’ya; göremeyince üzülürdüm.  

İzmit’e geldikten sonra da hemen her hafta konuşurduk senle; 
senin sevgini o kadar yüreğimde hissederdim ki senin gerçek 
ablam olduğunu düşünürdüm. Sen de bana bir süre sonra 
“şükrüm” demeye başladın anam gibi. Senle konuşunca yüre-
ğim ısınır, zihnimdeki düşünceler güçlenirdi. Sanki senle konuş-
tuğumuz her şeyi yapabiliriz gibi gelirdi bana. Sonra biliyorsun 
bir perşembe akşamı aradım sizi ve İskender abiyi. Nazife hasta 
olmuştu. Herkesin sana benzettiği Nazife. Senin sesin, İskender 
abinin “hemen gelin şükrü” sözü biraz rahatlatmıştı beni. Ha-
cettepe Hastanesinin ameliyathanesinin bekleme salonunda 
sen vardın yanımda, o zor cumartesi günü senin omuzlarında 
ağlamıştım. Sonrasını biliyorsun işte ama ben bir öğlen Radyo-
terapi için kaldığımız evin karşısındaki “Akdeniz Akdeniz” lo-
kantasında oturuşumuzu, Nazife’yi senle geçirdiği saatlerin ne 
kadar güçlendirdiğini hiç unutmadım Füsun abla. O zor zaman-
ların sen ve İskender abi sayesinde dayanılır hale geldiğini de. 
Nazife’nin son yolculuğunda bir kardeş gibi konuştun onun 
arkasından; ama senle bizim köye Nazife’nin mezarını ziyarete 
gidemedik.  

Biliyorsun sen aramazsan ben seni arardım; benim henüz hiçbir 
şey bilmediğim, senin içine kapandığın haftalarda da seni arka 
arkaya aradım ama her defasında evdekiler farklı cevaplar ver-
diler bana. İçime bir kurt düştü ama pek kötü bir şey düşünme-
dim. Sonunda evinizin emektarı Lale’ye  sordum, “Füsun abla-
nın bir şeyi mi var” diye. O da bana “Ben bir şey söyleyemem 
Şükrü bey” deyince hemen Metin’i aradım. “Metin... Füsun 
abla…” sözcükleri çıktı ağzımdan. Cümlemi tamamlamadan 
anlamıştım sana bir şey olduğunu.. Sonrasını sen tahmin eder-
sin. Önce niçin biz yanında olamadık diye düşündüm; yani ben 
Ankara’da olsaydım  belki böyle olmazdı dedim safça ve ço-
cukça. Sonra kendimi alıştırdım işte her şeye.. Günler sonra 
senle konuşabildim.. “İlk kez  aile dışında senle görüşüyorum 
şükrü” dedin.. Sana sarılabildim mi hatırlamıyorum. Çok 
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uyarmışlardı çünkü sakın ağlama diye. Sarılırsam ağlarım diye 
düşünüp sarılamadım belki. Ama bir defa sen otururken ellerini 
sevmeme izin vermiştin.. O duygu kaldı hep içimde. 

Sana en son Sevser’le gelmiştik; onu tanı istemiştim. Vücudun 
yorgundu ama ruhunla bizi yüreklendirdin, sevgini hissettirdin. 
Bizi kapıya kadar geçirmiştin dik durmaya çalışarak. 

Belki artık sana itiraf edebilirim o gün içimden vedalaşmıştım 
senle. 

Sevgili Füsun abla, biz Nazife’den sonra şimdi senin de sevgini 
açacağız her sabah senin sevdiğin çiçekler gibi; senden kalan 
bütün duyguları koruyacağız yaşamımızın sonuna kadar. Zaten 
sen de başka bir şey istemezdin bizden. 12.10.2006 
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Dr.Füsun Sayek Hakkında 

Dr.Metin Bakkalcı (-GÜNEBAKAN-Tekirdağ Tabip Odası 
Bülteni- Sayı:41) 

Ne mutlu ki, bu ülkenin ve hekimlik ortamının bir Füsun 
Sayek’i var. 

Ne mutlu ki, hekimlik vicdanının örgütü olan Türk Tabipleri 
Birliği’nin bir Füsun Sayek’i/Füsun Ablası var. 

Ne mutlu ki, bizlerin bir Füsun Sayek’i/Füsun Ablası var. 

İnsana ait tüm zenginlikleri yansıtan o muhteşem gözleri, 

Umutlarımızın/gelecek hayallerimizin bile yok edilmeye çalışıl-
dığı bir ortamda her zaman gülen aydınlık yüzü, 

Her türlü zorluklar karşısında bile içten ve doğal refleksi ile kış-
kırtıcı zekasının olağanüstü buluşması ile beden dili dahil kendi-
sini her düzeyde ifade ederek hepimizi çoğaltışı, 

İle o bizim yaşam sevincimiz. 

Bizzat varoluşu tüm insanlık için yaşamı güzelleştirmek, insanla-
rın mutlu ve sağlıklı olması, iyi hekimlik değerleri ışığında 
mesleğimizin nitelikli ve yaşam sevinci ile yerine getirilmesiyle 
özdeşleşmiş 

Bir insan 

Bir hekim, 

Bir anne, 

Bir eş, 

Bir kadın, 

Bir dost, 

Onunla birlikte bugünü zenginleştirdiğimiz gibi, geleceğe çok 
daha umutla bakabiliyoruz. 
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HERKES VE BİRKAÇ KİŞİ  

Dr. Melek Demir (DETAY Dergisi, Denizli Tabip Odası Süreli 
Yayını) 

Yağmur Herkese Yağar  

Güneş Isıtır Herkesi  

Mevsimler Herkes İçindir  

Yalnız Çığ Altında Kalan  

Sele Kapılan Her Zaman Birkaç Kişi  

…………….. 

Çığ Altında Kalan Sele Kapılan  

Aşktan Ve Acıdan Ölen  

Birkaç Kişi Dünyayı Başka Bir Yer Yapmaya Yeter  

Aslında Onların Hikayesidir Anlatılan  

Diğerleri Dinler, Seyreder, Geçer Gider  

Geçer Gider Herkes  

Hikayelerdir Geriye Kalan. 

On altı yıl önceydi 1991 Kasımında 1. Nusret Fişek Pratisyen 
Hekimlik Bilimsel Araştırma ödülünü almak üzere bir çok aksi-
likle (Özümcan dokuz aylıktı ve Ankara’ya gideceğim gün has-
talanmıştı) son ayda gelebildiğim soğuk bir Ankara gününde 
etrafa saçtığı müthiş enerjisiyle ile aldığım ödülün keyfini ve o 
güne özgü çocuksu sevinci birlikte paylaşarak başladı bizim 
Füsun Abla ile serüvenimiz. O gün, o coşkulu, çocuksu enerjisi-
ni yüklenerek döndüm Mersin’e. 

Çocuk olmak bir masaldı belki de; O’nun için hep okunacak ve 
anlatılacak. 

Masal alın koynunuza. 

Belki dönmeyiz uzun zaman 

Masallar hatırlatır size doğduğunuz yeri 

İlişkiler iklimini 

Çocukluk taşınabilir bir şeydir 

Alınsa da elinden geçmişi 
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1991 – 2001 yılları arasındaki on yıl süren STED okuyucu Da-
nışma Kurulu üyeliğimiz sürecinde Ankara’da yapılan bir çok 
okuyucu danışma kurulu toplantılısı ve sevgili Füsun Ablanın 
coşkulu, inançlı tutumu bizim yaşantımızda “iyi hekimlik” idea-
linin peşinde koşmanın kulvarını açmıştı. Bize öğretiyordu… 

Bilmediğimiz kelimelerin altını çizin, derdi öğretmenim.  

Bunca yıl, bunca yol, bunca hayat ve kitaptan sonra  

bütün kelimelerin altını çiziyorum. 

-Öğretmenim, artık izin istiyorum 

STED bir çok kişi gibi bizim de yaşamımızda vazgeçilmez ol-
muştu. Füsun Abla’nın pratisyen hekimlerin sürekli eğitimine 
inancının ürünüydü. STED, en uzak diyarlarda bir sağlık oca-
ğında ya da bir sağlık evinde, soğuk bir kış gününde ya da 
gecenin karanlığında bir yıldız gibi parlıyordu. 

Bir yıldız Sted 

Bir yıldızdık gökyüzünde  

parlamaya çalışan kenar evren çocuklarıydık. 

kardeşlerim kadar sevdim seni. 

Barış kadar Fırat kadar sevdim. 

……… 

parlamaya çalışan birer yıldızdık. 

Kardeşlerim ve ben dağıldık evrenin kimsesizliğine. 

Sağlık Bakanlığı’nda çalıştığı yıllarda da hep toplumcu tutumu-
nu sürdürmeyi başarmıştı üzülse de zaman zaman. 

Yaşıyorsan eğer ‘hiçbir zaman deme’ 

Yıkılır, yıkılmaz görünen,  

Kalmaz hiçbir şey nasılsa öyle 

Buyuranlar verdiklerinde son buyruklarını 

Buyruk altındakiler başlar konuşmaya, 

Kim ‘hiçbir zaman’ demeyi göze alabilir? 

….. 

Kavramışsan olup biteni, seni kim tutabilir? 

 ‘Hiçbir zaman’dan ‘bugün’ doğar. 
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Bugün yenilen yarının yenenidir. 

TTB yöneticilik yıllarında hem Türkiye tıp ortamını ve hekimle-
ri, hem de O’na bir biçimde dokunan herkesi hepimizi çok 
başkalaştırdı. özlük hakları ile ilgili TTB’nin nasıl eylemler yap-
ması gerektiğini tartıştığımız bir GYK toplantısında en arka sıra-
ya sessizce geçip “grev gözcüsü” önlüğünü giydiğinde daha 
sonraki yıllarda yaptığımız GöREV eylemlerinin ilkini başlatı-
yordu o gün o toplantıda. 

Artık hayat zorlu bir yoldan akıyordu 

En güzel serüvenlerimizin gemilerini yaktık 

 perişan ayaklarımızda yağmur sesleri  

çılgın saçlarımızdan kaçan dağınık ordulardık gözleri-
mizde paslı kilitler  

huysuz öperken korkunç sağır dudaklardık  

sağır dudaklarımızla uzun soluklu yağız atlardık  

yağıyorduk korkusuz. 

……… 

Söyleyin dağlara rüzgara  

yurdundan sürgün çocuklara  

Düşmesin kimse yılgınlığa  

Geçit vardır yarınlara. 

Hastalandığını öğrendiğimizde kimse yakıştırmamıştı. Üzgündük 
hepimiz çok. Yeniden isyan ediyorduk. Bu ne biçim hayat 

Bu ne biçim postacı 

Üç defa çalıyor kapıyı 

… 

Benimki ne biçim hayat 

Uymuyor ne gördüklerime 

ne duyduklarıma  

ne okuduklarıma 

Ben ne biçim benim 

Ne kendime benziyorum 

Ne başkalarına 
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bazı ırmaklar öldükten sonra kavuşurlar denize 

bazı ırmaklar öldükten sonra kavuşur denize 

bazı ırmaklar öldükten sonra kavuşurlar denize 

taşkınıyla bir tek dizenin 

sular altında kalan kitab 

ölenin, kavuşanın 

eski aylardan şaban yıldızımsın 

Arabi gökyüzümde 

beni öldüren ırmağa hala vuruyor ışığın  

biliyorum az kaldı denizime   

18Ekim 2006 ‘Arsuz’ sevginin kenti  

Yorgun kentler dinamittir bilir misiniz?  

Bu yorgun kentlerin dinamitleriyle  

tarihin mahsup defterinden  

silinir misiniz?  

Şimdi biz 

Şimdi biz neyiz biliyor musun? 

Yıkıntılar arasında yakınlarını arayan öksüz savaş  

çocukları gibiyiz. 

Umut ve korkunun hiçbir anlam taşımadığı bir dünya-
da 

Bir şey bulduğunda neyi, ne yapacağını bilmeyen 

çocuklar gibi 

Ve elbet biz de bu aşkta büyüyecek. 

Her şeyi bir başka aşka erteleyeceğiz. 

Füsun Abla hemen her konuşmasında, yazısında şiir dizeleri ile 
seslenirdi, bazen Can Yücel, bazen Gülten Akın ama illa ki 
Murathan Mungan ile… 

Güle Güle Füsun Abla 
*Şiirler Murathan Mungan 
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Bir arkadaş ölünce  

Uğur Cilasun  (BİRGÜN, 23 Ekim 2006) 

Tanıştığımızda hepimiz 17–18 yaşlarındaydık. Tıp fakültesinin 
birinci sınıfına başlamıştık. Sınıfta yoklamalar ad okunarak 
yapılıyordu. Bu nedenle herkes kısa bir süre birbirinin adını 
soyadını öğreniverdi.  

Füsun’un o zamanki soyadı “Tekeşin” idi. Babasının da doktor 
olduğunu, Sağlık Bakanlığı’nın üst düzey bir bürokratı olduğu-
nu öğrendik.  

Hayat dolu bir genç kızdı. Gözleri gülerek ışıldardı. Her şeye en 
olumlu yanından yaklaşırdı. Yıllar geçti, okul bitti. Gene bir sınıf 
arkadaşımızla, İskender’le evlendi. Soyadı “Sayek” oldu. İki 
güzel kız annesi Dr. Füsun Sayek.  

Yaşamı bu örgü ile sürseydi, Füsun benim anılarımda, güzel, 
cici, sevecen bir “sınıf arkadaşım” olarak kalırdı. Ama daha 
sonraları o, benim, bizim, “dava arkadaşımız” oldu.  

70’li yılların sonlarında, tabip odalarında ciddi bir kan değişimi 
yaşandı. O zamana kadar özellikle büyük kentlerde – hekimle-
rin (deyim yerindeyse) kaymak tabakasından olanlarının, kapalı 
devre bir yapılanma ile şekillendirdikleri tabip odaları, hemen 
tümü 68 kuşağından gelen genç hekimlerin ya da kafaları en az 
olanlar kadar genç olan hekim ağabeylerin, ablaların yönetimi-
ne geçti. Ankara’da Dr. Turhan Temuçin ve arkadaşları ile 
başlayan dönüşüm, Dr. Nevzat Eren’in başkanlığındaki yönetim 
ile, tabip odasının bir protokol örgütü olmaktan çıkarak toplum 
sağlığı ve hekim hakları konusunda “savaşkan” bir kitle örgütü 
olması ile sonuçlandı. Aynı süreç, İstanbul’da, İzmir’de, Antal-
ya’da, Diyarbakır’da ve neredeyse bütün Türkiye’de yaşar. 
Lokomotif örgüt, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin 
başında, hepimizin “ağabeyi”, unutulmaz Başkanımız Dr. Erdal 
Atabek vardı. Ben de Ankara Tabip Odası yönetiminde idim. 

Füsun o dönemde Ankara Tabip Odasının etkinliklerinde yer 
almaya başladı. Günler “kötü günler”di. Her gün onlarca kişi 
faili meçhul bir şekilde ölüyordu. Türkiye en iyi yetişmiş evlatla-
rını sokaklarda, kapısı kırılan evlerinde, gözü dönmüş saldırgan-
lara kurban veriyordu. Bu yetmezmiş gibi 12 Eylül Cunta yöne-
timi ülkenin üzerine bir kabus olarak çöktü. Herkes, bu baskı ve 
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terörden sinerken, Füsun Sayek, herkese eşit, nitelikli, ulaşılabi-
lir, bir sağlık hizmeti verebilmek için savaşım veren, demokrat, 
ilerici, yurtsever hekimler kampına katıldı.  

1984 yılında, hekimler, sivil – asker, faşist yönetimlerin tümüne 
“nanik” yaparcasına, Türk Tabipleri Birliği’nin başına, Cumhu-
riyet Türkiye’sinin en önemli devrimcilerinden birini Prof. Dr. 
Nusret Fişek’i getirdiler. Bizler, eski ATO yönetimi de neredeyse 
olduğu gibi Merkez Konseyi’ne geçtik. Füsun da ATO yöneti-
mine seçildi.  

Yıllar, daha iyi sağlık hizmeti ve hasta haklarını, hekimler için 
daha iyi yaşam ve çalışma koşulları yani hekim hakları için 
mücadele ile geçti. Bayrak elden ele dolaştı. Genç hekimler 
bizim yerimizi aldılar. Mücadeleyi sürdürdüler. Başlarına “abla-
ları” Füsun’u getirdiler. Birlikte dövüştüler.  

Füsun, Erdal Atabek – Nusret Fişek geleneğini aynı şekilde, 
tavizsiz sürdürdü, hak edene, hak ettiği cevabı anında verdi. 
Çok çalıştı. Hekim hareketini yüceltti. Halkı için, insanlar için iyi 
ve kalıcı şeyler yaptı.  

Şimdi, böyle bir arkadaş ölünce, biz, bu hareketin neferleri, bir 
dava arkadaşını kaybeden ne hissederse onu hissediyoruz.  

Çokça acı ama çokça da gurur…. 
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Beyaz Ölüm  

Yaşar Sökmensüer, Cinnah 8 (Hürriyet Ankara Eki 18.10.2006) 

 

Beyaz eylem… 

Tam 21. yüzyıla girerken tanıdı, benimsedi bu kavramı  
kamuoyu.  

Op. Dr. Füsun Sayek’in TTB Başkanlığı döneminde.  

Yarım asırlık Türk Tabipleri Birliği’nin ilk kadın başkanıydı.  

On yıl sürdürdü görevini.  

Yüz bini aşkın hekimin hakları için mücadele ederek.  

Ankara Hürriyet’e sağlık haberleri konusunda büyük katkıları 
oldu  

Kent kampanyalarımıza destek verdi.  

Ankara Tabip Odası ile birlikte.  

Sanırım, bir yıl önce duymuştum.  

Sayek’e meme kanseri teşhisinin konulduğunu.  

Duyduğumda aklıma önce mücadeleci kimliği geldi.  

Umudumu kendisine de aktardım  

Sonra bir röportajı yayınlandı.  

“Doktor doktora gitmeyi öğrenemiyor.  

Ben de benzer bir şey yaşadım.  

Kanser tanısını önce inkar ettim. 

Kanserim demek zor. 

Sonra bir röportajı yayınlandı.  

‘Doktor doktora gitmeyi öğrenemiyor. 

Ben de benzer bir şey yaşadım. 

Kanser tanısını önce inkar ettim. 

Kanserim, demek zor…”  
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Ardından hastalıkla mücadele başladı. 

Bu kez “doktor” olarak değil “hasta” olarak. 

Sanki o günlerde “Çaresiz dertlere düştüm / Doktor bana bir 
çare….” Türküsünü dinlemiş. Aynı röportajında mücadele gü-
cünü şu dizeden aldığını söylüyor.  

“Çaresiz dertlere düştüm, yok mu bunun çaresi?”  

Var: Yaşamayı ölecek kadar sevmek….” 

TTB’nin şiir ödülü törenini anımsıyorum.  

Madimak’ta öldürülen şair, doktor Behçet Aysan’a verilen. 

Başkan Sayek’in Aysan’a, “Sen iyi tabip, iyi dost, iyi şair” diye 
seslenişini. 

Anımsıyorum beyaz eylemlerdeki yüzünü, duruşunu.  

Beyaz ölüm olur mu bilmiyorum.  

Ama Aysan’ın şu dizelerini de anımsıyorum.  

“Uzun bir yolculuğa hazırlana,  

Yalnız bir yolculuğa,  

Çünkü beyaz bir gemidir ölüm,  

Siyah denizlerin hep çağırdığı….”  
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Bir kayıp  

Yıldız İmrek Koluaçık, Jin u Jin, (Evrensel 19.10.2006) 

Türk Tabipleri Birliği (TTB) eski Genel Başkanı Dr. Füsun 
Sayek’i kaybettik. Füsun Sayek, mesleki bilgisi ve bütün bilgisi-
ni meslektaşları ve toplumun hizmetine sunan, aydın ışıklı ka-
dınların önde gelenlerinden biriydi.  

Hekim dayanışması ve hekim haklarının, insan sağlığı ve hasta 
haklarından ayrı düşünülemeyeceği bilincinin geliştirilmesi için 
büyük katkıları olan bu güzel insan da ne yazık ki, kanser illeti-
ne kurban verdik.  

Füsun Sayek; yüzünü topluma ve insana dönen tüm hekimler 
gibi, “insan sağlığı”nın yalnız bir “hasta olmama” değil, “fizik-
sel-ruhsal – çevresel tam bir iyilik” hali olduğu bilincini vermeye 
çalıştı.  

Bu nedenledir ki, insan sağlığının, her şeyinin alınır- satılır bir 
meta haline dönüştürüldüğü kapitalist sistemle sağlanamayaca-
ğını anlatmaya çalıştı. Aynı zihniyetin ürünü GSS’nin yasalaş-
maması için, şahsı ve hekimler örgütüne yöneltilen tüm saldırı-
lara rağmen kararlı bir duruş sergileyerek “g(ö)revin” yerine 
getirilmesinde büyük emekler verdi.  

Fiziksel-ruhsal-çevresel tam bir iyilik halinin baş koşulu herhal-
de insanların barış içinde yaşama hakkının sağlanabilmesidir. 
Füsun Sayek, yaşamı boyunca barış hakkını savundu. Ortado-
ğu’nun emperyalist işgaline karşı çıkmakla kalmadı, Türkiye’nin 
iç barış ihtiyacının da altını çizdi.  

Siyasi iktidar, Füsun Sayek’i ve onun gibi düşünenleri, TTB’yi 
siyaset yapmakla suçladı. Elbette Füsun Sayek, “siyaset” yaptı. 
Füsun Sayek, insandan ve hele insanın tam bir iyilik halinden 
sorumlu bir hekim olarak bu “iyilik hali”gerçekleşme koşullarına 
dikkat çekmekle kalmadı, bunun için çaba gösterdi.  

Herkesin, özellikle asker-polis dahil tüm üst düzey bürokratların 
her gün yaptığı da siyaset, Generallerin iç ve dış siyaset üzerine 
açıklamaları, İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah’ın linci 
savunan açıklaması vb. kimsenin sırrı olmayan siyasi açıklama-
lar. Egemenlerin siyaseti serbest, yasak olan halktan ve demok-
rasiden yana siyaset. Bir de üst düzey bürokrata siyaset serbest, 
emekçi memura siyaset yasak.  
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Bu ülkede, meslek örgütleri, ziraat odaları, esnaf odaları vs. 
“sivil toplum” örgütlerinde, genellikle resmi söylem hakimdir ve 
neredeyse devlet katının bir küçük resmidir. Bu nedenle de ağır 
devlet bürokrasisi, halktan ve çıkarlarından kopuk kastlaşma bu 
sivil örgütlerde de hakimdir.  

Bu sivil örgütlerde resmi ideoloji ve siyaset yeniden üretilir, 
farklı sesler dışlanır. Son günlerde ATO’nun etrafında toplanan 
Ankara’nın sivil toplum erbabı ne kadar resmi bir ses getiriyor 
değil mi?  

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Genel Başkanı örneğin, birkaç ay 
önce Türkiye’nin sınır ötesi operasyon hakkını kullanabileceği-
ne ilişkin bir açıklama yapabiliyor. Bu açıklama, resmi siyasete 
uygun olduğu için meşru kabul ediliyor. TBB Genel Başkanı’nı 
seçmekte en etkili olan Ankara, İstanbul ve İzmir Barosu seçim-
lerini kazanan listeler ise, karşıtlarını siyaset yapmakla ve baro-
ların, siyaset yapmayıp avukatların mesleki sorunları ile ilgilen-
mesi gerektiği yönünde bir söylem geliştiriyorlar.  

Füsun Sayek; işte bu resmi söylemi aşan, insanı merkez alan 
gerçekten “sivil” bir siyasetin meşru görülmesinde önemli emek 
sahiplerinden biriydi.  

Sivil toplum örgütlerimizin resmi devlet erkanına yaklaşan diğer 
önemli ayağı, yönetimlerin “erkek” görünümüdür. Bu erkek 
görünüm, hem niceliksel ve hem de nitelikseldir. Geçtiğimiz iki 
hafta içinde yapılan baro seçimlerine bakıldığında adaylık süre-
cinden itibaren kadınları görmek pek mümkün olmadı. Kadınla-
rın aday olduğu listeler de ne yazık ki, resmi ve erkek söylem 
karşısında kaybetti. Bursa Barosu ve birkaç baro dışında yöne-
timde kadınları göremeyeceğiz.  

Füsun Sayek, genel başkanlık görevini hakkıyla taşıyan ve ka-
dınların eşitlik mücadelesini bu alanda da başarıyla sonuçlandı-
ran bir kadın olarak aramızdan ayrıldı.  

Kadınlar, insanlık ve barış mücadelesi adına bir kayıp….Işıklar 
içinde uyusun. 
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Güle güle Füsun abla  

Dr. İlhan Diken, (Özgür Gündem 20.10.2006) 

Çaresiz dertlere düştüm, yok mu bunun çaresi? 

Var: Yaşamayı ölecek kadar sevmek demişti şiirinde Can Yü-
cel…Aylarca bedenini saran o illet hastalığı, kanseri bir türlü 
kabullenemeyen, bir türlü kendine yakıştıramayan Füsun abla, 
sonuçta bu şiirle kendine gelerek tedavisine başlamıştı. “Bizler 
yaşamayı, uğruna ölecek kadar seviyoruz”, diyenleri çok iyi 
anımsıyorduk oysa…Geç kalmış da olsa sarılmıştı yaşama, 
çırpınıyordu yaşamak için Füsun abla… 

Sevecen, insancıl, cıvıl cıvıldı…Doğru bildiklerini söylemekten 
taviz vermezdi… “Yanlış adamlara” her platformda “postasını 
koymaktan” restini çekmekten asla çekinmezdi…”Ben doktora 
iğne yaptırmam, onlar iğne yapmasını beceremez, ama hemşi-
reye yaptırırım, onların pratikleri var. Bir yoklar damarı bulur, 
ama doktor bulamaz, icabinda felç bile edebilir” diyen Başba-
kan’a hitaben “Canım, Başbakan’a iğne yapmak istiyor” diye-
cek kadar harbiydi Füsun abla… 

O, bu ülkede örgütlü olan yüz bin hekimin, Tabipler Birliği’nin 
Dr. Füsun Sayek ablasıydı… 

“Kötüye diren, onları korkacağına, ona adaklar adayacağına, 
onu yatıştıracağına ona diren…Kötüden kurtuluşun tek yol, 
kötü olan her şeye, herkese direnmektir” demişti Zerdüşt… 
Direnmişti kötü sağlık politikalarına…”Her kim ki Diyarba-
kır’daki Dağkapı Sağlık Ocağı’nın yarısının karakol yapılmasına 
karşı çıkıyor, o bölücüdür” diyenlere karşı korkmamıştı, yılma-
mıştı, sağlık ocaklarına sahip çıkmıştı…O hepimizin Füsun abla-
sıydı.  

Diyarbakır’daki bir etkinlik için…Karanlık günlerdi…Her on 
metrede bir, insanların dönüp arkasına baktığı yıllar…Acaba 
satır, ya da tek kurşun nereden gelecek diye tedirgin olunan 
yıllar…O gün yine vurulmuştu. Faili meçhule gitmişti insan-
lar…Bir günde yedi sekiz ölümle karşılaşıp da, üçe-dörde, oh 
be!...Bugün bu kadara çok şükür dediğimiz günlerden biriydi; 
hiç unutmam…Üzülmüştük, kahrolmuştuk, çaresizdik her za-
manki gibi…Ama hayat devam ediyordu…Serde misafirperver-
lik vardı…Yemekler, müzikler, dilanlar…Hep birlikte, dostlarla 
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kol kolaydık…Le Amede, Amede’nin yerini bazı yerlerde Le 
Ahmede, Ahmede, Cane Cane’nin yerini de, iyi günüm dostum 
nerdesin hani?nin aldığı günlerdi o günler… 

Füsun abla her zamanki gibi yakınlığıyla şu kelimeleri fısılda-
mıştı kulaklarımıza…”Yahu sizler yani, Kürtler ne güzel insan-
larsınız…Tıpkı Filistinliler gibi…Gündüz öldürülüp onca can 
verip, üzülürken, gece eğlenip halay çekmekten geri kalmıyor-
sunuz birilerine inat…” O bizi anlıyordu…Çünkü o bizim Füsun 
ablamızdı… 

Aradan yıllar geçmişti…Ve o illet hastalığa yakalanmıştı…O 
gülücükler dağıtan yüzüne, hiçbir zaman çiçeklerini eksik etme-
diği görünüşüne, geleceğe umutla bakan ve hep “görev”de 
olan duruşuna olan hasretimizle, aylarca bir daha görebilecek 
miyiz, diye bekleyip durduk Füsun ablayı… 

30 Mart’ta duydum sesini en son…Telefon çalıyordu…Füsun 
ablam…Hasta yatağından arıyordu… 

Gaz bombaları patlıyordu her yandan…Kurşun sesle-
ri…Ardından ambulans sesleri…Ölüler, yaralılar taşınıyordu 
hastanelere…Çocuklar 3 yaşındaki, 5 yaşındaki bebeler vuru-
luyordu…Füsun abla arıyordu hasta yatağından…Mermi sesle-
rini, ambulans sirenlerini duyduğunu söylüyordu telefonun 
öbür ucundan…Ağlıyordu, ne yapabilirim diye soruyordu, 
çektiği onca acı içerisinde…Evet abla diyordum…Durum çok 
kötü diyordum, insanlar, çocuklar ölüyor diyordum…Artık 
yeter abla diyordum… 

Aynı duyguları paylaştığını, kahrolduğunu, ancak çaresiz oldu-
ğunu ifade ediyordu. O bizim Füsun ablamızdı. Çünkü o 
Türk’tü, Arap’tı, Ermeni’ydi, Hıristiyan’dı ya da Müslü-
man’dı…Çünkü o Kürt’tü, dosttu, yüreği bu ülkede yaşamı 
paylaşan, yaşamı uğruna ölecek kadar seven Niğde’liydi, İs-
kenderun’luydu, Trabzon’lu, Edirne’li, Mardin’li, Diyarba-
kır’lıydı…O bizim Füsun ablamızdı… 

Güle güle Füsun abla….Seni unutmayacağız… 



 GAZETE - DERGİ YAZILARI 135 

Doktorlar iyi hasta olamıyor  

Prof. Dr. Tevfik Özlü, Sağlık Hakkı (Sabah Ankara Eki,  
30 Ekim 2006) 

Geçtiğimiz haftalarda kaybettiğimiz Türk Tabipleri Birliği’nin 
(TTB) yıllarca başkanlığını yapmış Dr. Füsun Sayek, hastalığıyla 
ilgili olarak TTB’ye bir mektup yazmıştı. Sayek, mektubunda, 
yıllarca doktor olarak görev yaptıktan sonra ‘hasta’ konumuna 
düştüğünü açıklıyor ve “Tanı konulmasını reddettim, bir dokto-
rum olmadı. İnkar, öfke, suçluluk ve nihayet kabullenmeyi ben 
de yaşadım” diyerek, hastalığın, üzerindeki etkilerini anlatıyor. 
Hastalığını kendi keşfeden ve kemoterapi tedavisine başlayan 
Dr. Sayek, “Doktorlar, doktora gitmesini öğrenemiyorlar. Ge-
nelde hastane koridorlarında birbirlerine danışıyorlar. Ben de 
benzerlerini yaşadım” diyerek, bir doktorun hasta olmasının zor 
olduğunu anlatıyor. Bir doktorun hastalığı hakkındaki bu duy-
gularını nasıl değerlendiriyorsunuz?  

Meslektaşının kendisiyle alakalı bu samimi ifadeleri, aslında çok 
önemli bir gerçeğin altını çiziyor. Günün birinde biz hekimlere 
de hasta rolünü oynamak düşebiliyor. Bu da aslında çok doğal, 
şaşırmamak gerekiyor.  

Asıl hayrete konu olan, hekimlerin kendi hastalıkları karşısında 
gösterdikleri tepki. Sağlık, hastalık ve ölüm konusunda diğer 
insanlara göre çok daha bilgili olan hekimin, hasta olduğunda, 
diğer insanlara göre daha optimal davranışlar sergilemesi bek-
lenmez mi? Oysa, Sayın Sayek’in de söylediği gibi, vaka öyle 
olmuyor. Yıllarca masanın bu tarafında oturup da, günün bi-
rinde karşı taraftakinin yerine geçivermek çok güç bir durum.  

Bu durum, sadece Dr. Sayek’e özgü bir davranış değil, kuşku-
suz. Onun da ifade ettiği gibi; çoğu hekim rahatsızlıklarını, şika-
yetlerini bir hastalık olarak algılamaktan uzun süre kaçıyor. 
Hastalık olasılığını ciddiye alsa bile, bir sevk kağıdı ve bir hasta 
dosyası çıkarıp, randevu alarak, hekim kimliğinden sıyrılıp, bir 
meslektaşına hasta olarak başvurmayı beceremiyor. Ayaküstü, 
sorularla ve telefon trafiğiyle kendini rahatlatmanın peşinde 
oluyor. İstenen tahlilleri gerçekçi bulmuyor. Yaptırmakta isteksiz 
oluyor ve geciktiriyor. Radyolojik tahlillerin raporlanması süre-
cini bypass ediyor. Elden alınan filmler, koridorlarda ayaküstü 
değerlendirmelere tabi tutuluyor. Endoskopi, biyopsi, operas-
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yon gibi muayene ve girişimlere çok zor razı oluyor. Anormal 
sonuçları hastalık lehine yorumlamaktansa, değişik bahanelerle 
rasyonalize etmeye çalışıyor. Tedaviye gelince de, hemen mo-
difikasyonlara yelteniyor.  

Standart tedavileri olduğu gibi uygulamaktan kaçınıyor. Teda-
viye uyum ve kontroller konusunda da az sabıkalı değiliz.  

Bütün bunları görünce, ‘insan bazı şeyleri bilmese daha mı iyi 
olurdu’ diye düşünmeye başlıyorum. Hekimine güvenip teslim 
olan, ne derse yapan, umutla tedavinin iyileştirici etkisini bekle-
yen diğer hastalar, hekimlere kıyasla daha şanslı görünüyorlar.  

Demek ki, bilmek yetmiyor. Asıl olan, bilmek değil; bilgiyi ey-
leme dönüştürmek. Bilginin eyleme dönüşmesi ise çok farklı 
motivasyonlar gerektiriyor. Bunların başında inanç geliyor. 
Hekimine kuşku duymaksızın duyulan güven, hastanın, en iyi 
tedaviyi alabilmesine imkan sağlıyor. Bir diğer dönüştürücü 
faktör ise ümit. Güçlü bir umut, en ağır yan etkilerin ve kompli-
kasyonların bile tolere edilmesine izin veriyor. İşte hekimde 
eksik olan bunlar. Farklı olasılıkların ve olumsuz sonuçların 
farkında olan hekim, yeterince inançlı ve umutlu olamayabili-
yor. Sonuç olarak, biz hekimlerin işi zor. Hastaların çare bekle-
diği hekimin, kendine çare olamayışı ise, trajikomik bir durum.  

Not: Bu vesileyle Sayın Sayek’in ailesine ve tüm tıp camiasına 
başsağlığı ve sabırlar diliyorum.  
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Bir Kır Çiçeğine Mektuplar  

Onur Bakır (Evrensel, 25.10.2006) 

Bir insan ne yapabilir idiyse Füsun Hocamız layıkıyla ve de 
fazlasıyla yaptı. Şimdi sıra bizlerde. Onun bıraktığı meşaleyi 
daha ileri ve daha yükseklere çıkarma görevini vererek gitti 
hocamız bizlere. Meşaleni devraldık, yüzünü kara çıkarmayaca-
ğız hocam. Sen rahat uyu”  

Bursa’dan hekim Yaşar Kızılırmak böyle seslendi, TTB eski 
Başkanı Füsun Sayek’e. Türk Tabipleri Birliği’nin internet say-
fasında açılan “Dr. Füsun Sayek’i anmak için yazmak istedikle-
riniz” köşesine birkaç gün içinde Türkiye’nin dört bir yanından, 
Avrupa ve Amerika’dan çok sayıda mesaj geldi. Füsun ablala-
rını selamlayanlar arasında kimler yoktu ki; hekimler, sağlık 
emekçileri, gazeteciler, eczacılar, sinemacılar, eğitimciler, hu-
kukçular, tıp öğrencileri, hasta hakları savunucuları, dostları, 
mücadele arkadaşları, vatandaşlar… 

Geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Füsun Sayek’in anısına 
yazılan her yazı aynı şiirin birer dizesiydi sanki. İnsan sevgisi ile 
dolu, sıcak, sevecen bir abla, yeri doldurulamaz iyi bir dost, 
hekimlik değerlerini ve onurunu her şeyin önüne koyan bir 
hekim, yılmaz bir insan hakları ve demokrasi savunucusu, mü-
cadeleci, kararlı, direngen, derleyip, toplayan, öfkeyi dahi sevgi 
ile ifade eden, birleştiren, bütünleştiren bir meslek örgütü lide-
ri… 

Yazıların çoğu Füsun Sayek’in dilinden hiç düşürmediği şiirlerle 
bezenmişti. Can Yücel’den, Nazım Hikmet’ten, Murathan 
Mungan’dan, Adnan Yücel’den, umuda, inanca, insana dair ne 
kadar dize varsa, Sayek’e armağan edilmişti. Erken kaybetme-
nin acısı ve ince bir sitem de işlenmişti yazılara.  

En çok öne çıkan ise Sayek’in yaşamını adadığı hekimlik değer-
leri ve mücadeleyi sahiplenmeydi. 

Hekimler, Füsun ablalarına aynı sözü veriyordu: “Mücadele 
sürecek”  

Sağ yanı sağlık ocağı…. 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden Mahmut Sansarkan, “Füsun 
Hanım’ın bıraktığı bayrağı en doruk noktaya taşıyalım”,  
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Edirne’den Muhammet Özeker “Senin yaşayarak ve uygulaya-
rak öğrettiğin gibi sakin ama yılmadan ve korkmadan ve en 
önemlisi gülümseyerek devam etmeli mücadele” , İstanbul’dan 
Ali Özyurt ise “Şimdi daha güçlü ve azimli olarak mücadelemi-
ze devam edeceğiz. Ve senden aldığımız güçle hakkımız olan 
kazanımlarımızı birer birer elde edeceğiz. Özlediğimiz sağlık 
ortamını geri getireceğiz” diyordu. Ankara’dan Figen Şahpaz 
ise şu notu düşüyordu tarihe: “ Füsun abla’yı en sevdiği yere 
emanet ettik 2 gün önce; yattığı yerden bakınca sol tarafta de-
niz sağ tarafta da sağlık ocağı görünüyor biliyor musunuz?”  

Kongrede Rock’n Roll  

Sayek’in anısına yazılanlarda neşesinin, muzipliğinin yankıları 
da yer alıyordu. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinden Erbuğ 
Keskin, “Çok içim yanıyor be Füsun abla….Bir kongre açılışın-
da, güpegündüz toplantı salonunun otasında Rock and Roll 
yapan ilk TTB Başkanı ve Tıp Fakültesi Dekanı bizdik herhal-
de” diyor, Hollanda’dan Yusuf Özkan ise şöyle yazıyordu. 
“Hadi o eşsiz gülüşünü patlat, ‘şakaydı’ deyiver benim güzel 
ablam, hadi, n’olur!”  

Hasta Hakları Derneği Başkanı Leyla Şahin, Sayek’in hasta 
hakları mücadelesine, TİHV Başkanı Yavuz Önen ise insan 
hakları mücadelesine sunduğu katkıyı anlatıyordu. Kürt soru-
nunun çözümü için de çaba gösteren Sayek’e Diyarbakır’dan, 
Mersin’den, Mardin’den de sevgi akıyor, Mehmet Ataman, 
“Diyarbakır seni hiç unutmayacak” diyor, Dr. Emin Uluğ, Kürt-
çe ifade ediyordu acısını. Antalya’dan Dr. Naci İşoğlu ise şu 
sözlerle uğurluyordu Füsun ablasını: “Bilmem hangi köyün 
adasından, hangi sağlık ocağının içinden, hangi hastanenin 
koridorlarından yankılanan yeni yeşermiş sağlıklı çığlıklarda sen 
de olacaksın. İnsanca yaşam, onurlu meslek, herkese eşit, nite-
likli, ücretsiz sağlık çığlıklarında sen de olacaksın” .  
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“Çünkü ölüm, onmaz; yaşam, onarılamazdır.”  

Harun Balcıoğlu, Ara Sıra, (Evrensel 01.11.2006 ) 

 

Hekim olmak için çok çalışmak yeter mi?  

Uzun, yorucu bir eğitim süreci sonunda başarılı olursanız he-
kimliği hak edebilirsiniz. Ama “iyi hekim” olmak herkesin ko-
layca ulaşacağı bir yer değildir. Tıbbın, insanlık tarihinin getir-
diği birikiminin üstüne, hızla artan, sürekli çoğalan yoğun bilgi 
yükünü özümsemeniz, bilginin ötesinde pek çok beceriyi edin-
meniz, o da yetmez doğru tutum almayı öğrenmeniz gereklidir.  

Sıralanan koşullar yerine getirildiğinde hekim olabilirsiniz, işini 
doğru yapan, tıbbi birikimini iyi kullanan bir hekim de olabilir-
siniz. Ama “iyi hekim” olmak o kadar da kolay değildir. Söyle-
nir, “hekimlik hümanist olmayı gerektirir”. Hekimliğin zor ça-
lışma koşullarına başka türlü zor katlanılır çünkü. Karşınızdaki 
“insan”dır ve onun acısını anlamazsınız, onun çektiklerini his-
sedemezseniz iyi bir hekim olamazsınız. Peki, hümanist olmak 
iyi hekimlik için yeter mi? Tabi ki hayır. İyi hekimler için tedavi 
ettikleri, acısını dindirdikleri, yaşama döndürdükleri hastalar da 
yetmez. Çünkü onlar bilirler ki sadece hastalarını tedavi etmele-
ri yeterli değildir. Onlar hastalarına reçete yazmaları ile “hastay-
la / hastalıkla” ilişkilerini bitiremeyen hekimlerdir. Hastalıkları 
ortaya çıkaran koşulları engellemek / önlemek, gerekir. Teke tek 
hastalarının acısını dindirmenin ötesine geçerler, “Hastalan-
mamanın koşullarını” sağlamak için, eşit-ulaşılabilir sağlık hiz-
meti için mücadele etmek gerekir. Onlar sağlık sistemini bütün-
cül olarak düşünmeleri gerektiğini fark etmişlerdir. 

Kuşkusuz her bir hastaya verdikleri emek çok değerlidir, ama 
orada kalamazlar, ya diğer hastalar? Hekime ulaşamayanlar, 
hekimin yazdığı reçeteyi satın alamayanlar? Sonra başka soru-
lar:Neden bebek ölüm hızı bu kadar yüksek, neden ortalama 
yaşam süresi bu kadar kısa? Neden kır ile kent, doğu ile batı 
arasında sağlık göstergeleri farklı, eşitsizlikler bu kadar belirgin? 
Sorarlar kendilerine, neden bazıları daha fazla hastalanıyor? 
Neden bazıları daha çabuk ölüyor? Ya da neden yoksullar daha 
sık hastalanıyor, daha erken ölüyor? Hastalıkları ortaya çıkaran 
koşulları, sağlığın belirleyenlerini düşünmeden hekimlik yapıla-
bilir mi? Bütün bunları görmeden iyi hekim olunabilir mi?  
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Sağlık doğuştan kazanılmış bir hak değil midir? Neden sağlık 
hizmetleri herkes için eşit ve ulaşılabilir değil? Neden sağlık için 
yeterli kaynak ayrılmaz? Kamu sağlık hizmetlerinin geliştirilme-
mesi hatta çökertilmesi kimin yararınadır? Sağlık alınıp satılabi-
lir mi? İktidarlar neden hastaları müşteri olarak görmek / gös-
termek isterler? Herkese eşit, ücretsiz sağlık hizmeti bir ütopya 
mıdır? Hastaneler neden işletmeleştirilir? Özelleştirmeden kim 
karlı çıkar? Küreselleşme “Sağlıkta dönüşüm”ün neresindedir? 
Peki, çözüm nasıldır, nerededir? Antikapitalist olmadan sağlığın 
meta olmasına karşı çıkılabilir mi? Bu mümkün müdür? Ya da 
yeter mi? ….. 

Ülkemde bu ve benzer soruları soran, yanıtlarını arayan, çözüm 
üretmeye çalışan, kendini tıbbın teknik sınırlarına hapsetmemiş, 
sağlığı bütüncül kavramayı başararak mücadele etmeyi tercih 
eden hekimlerin adresi Türk Tabipleri Birliği’dir. Kuruluşunun 
üstünden yarım yüzyıldan fazla zaman geçmiş olana Türk Ta-
bipleri Birliği’nin (TTB) yukarıdaki ve benzeri soruları soran 
toplumcu hekimlerle, yalnızca hekim meslek örgütü olmaktan, 
demokratik kitle örgütü olmaya dönüştüğü yarım yüzyılı aşan 
bu süreç, yüzlerce hekimin karşılık beklemeyen gönüllü emeği 
ve özverisiyle örülmüştür.  

Bu hekimlerden birisini yitirdik geçtiğimiz günlerde, Dr. Füsun 
Sayek yok artık. Biz, arkadaşımızı, dostumuzu, ablamızı yitirdik, 
Türkiye’de emeği ile geçinenler, çalışanlar, yoksullar, sağlık 
hakkı için, onlar için mücadele eden bir yüreği yitirdiler.  

TTB içinde özveriyle emek verdiği uzun çalışma süresince, he-
kimlere, sağlık çalışanlarına ve halka karşı pek çok olumsuz 
dönüşümün gerçekleştiği bir dönemde mücadele etti. Biz tanı-
ğıyız, tarih tanıktır. Bütün çabamıza karşın, hep birlikte, bu kötü 
gidişe bir set olmayı (henüz) başaramadık ama dalgakıran ol-
mak da az şey değildir.  

Geride, güler yüzünü, cesur, inatçı/ mücadeleci tutumunu bize 
bıraktı, gitti….Hekimler ve sağlık çalışanlarının özlük haklarını, 
daha iyi çalışma koşulları için; halkın sağlık hakkı için mücadele 
etmek bize mirasıdır.  

Uğurlarken onu hekimler vardı, sağlık çalışanları vardı. Anka-
ra’da, İzmir’den, Mersin’den, Aydın’dan, Kocaeli’nden, Trab-
zon’dan, İstanbul’dan, Mardin’den, Antalya’dan, Adana’dan, 
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Antep’ten, Konya’dan, Aksaray’dan, Diyarbakır’dan, Deniz-
li’den, Tekirdağ’dan, Ankara’dan, Hatay’dan ve başka illerden 
yüzlerce meslektaşı, arkadaşı, seveni vardı… 

O’nu çok sevdiği bir yere götürdük. Yaseminler kokuyordu 
Arsuz’da. Uzaktan denizin, evlerin göründüğü bir tepede yata-
cak artık. Uğurlarken onu, yöreden köylüler, balıkçılar vardı, 
öğretmenler vardı. Arsuzlular vardı, hekim arkadaşları, dostları, 
sevenleri vardı.  

Oruç Aruoba “uzak” ta şöyle söz ediyor ölümden:  

“Her ölüm dünyada bir çatlak açar- bir boşluk bırakıp gider her 
kişi: Öteki kişiler de şimdi, o çatlağı kapatmakla, o boşluğu 
doldurmakla görevlendirilmiş hissederler kendilerini. Oysa, 
zamanla, çevre dokunun da çatlaması ve boşalmasıyla, o çatlak 
belirsiz – öteki çatlaklardan ayırt edilemez – hale gelecek; o 
boşluk da, zaten yok olacaktır. Ama kişiler bunu düşünmezler. 
Uğraşıp dururlar o çatlakla, o boşlukla – ama faydasızdır bu 
çaba; çatlak kapanmaz, boşluk dolmaz, uğraşıp durur kişiler, 
kendileri de birer çatlak, birer boşluk olana dek – o zaman da 
görevi yeni, kişiler devralmış bulacaktır kendilerini….Oysa 
önemli olan, çatlağı açıkça görebilmek, boşluğu olduğu gibi 
yüklenebilmekti. Çünkü ölüm, onmaz, yaşam onarılamazdır”  

Onu çok özleyeceğiz.  
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Füsun Sayek Hoşça kaldı içimizde  

Dr. Zeki GÜL UZUN MESAFE,  (Evrensel, 18/10/2006) 

Sevgili Füsun Ablamızı yitirdik. 1984 yılında ATO’a başlayan 
meslek odası uğraşı geçtiğimiz yıla kadar sürdürdüğü Türk Ta-
bipleri Birliği M.K. Başkanlığı ile devam etmişti. Ailesinin tanı-
mıyla insan hakları, hekim hakları ve hasta hakları savunucusu 
yani hepimiz için bulunmaz bir insan sıcağıydı. Yaşamının son 
yılını hasta gibi yaşadı. Kendi anlatımıyla bir hasta olarak tercih 
ettiği “tanı konmasını reddetme” süreci ile seveni hekimlere 
giderayak hasta yakını olmanın çaresizliğini öğretti. Bizler gaze-
temizi okurken bedeni İskenderun Arsuz’da toprakla buluşmuş 
olacak. Onu hastalığında, 15 Ağustos 2005 tarihli Tıp Dünyası 
Gazetesi’ndeki kendi yazısı ile uğurlamak istiyorum. Tüm köşe-
yi ona ayırmak ise veda anlamına gelecekti, kabullenemedim; 
aynen onun kendi tanı sürecini kabullenememesi gibi.  

……….… 

…………. 

 

 

 

Özgür MÜFTÜOĞLU,  (Evrensel, 18/10/2006) 

…………. 

…………. 

Yaşamının son anına kadar, insanca bir yaşam için bir hekim, 
bir aydın, bir emekçi duyarlılığı ile mücadele eden Füsun 
Sayek’i yitirdik. Ama onun mücadele azmi, daha özgür, daha 
insanca yaşam için mücadeleyi seçmiş olan tüm emekçilerin 
yolunu aydınlatacaktır. Hepimizin başı sağolsun.  
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Değerlerin insanı 

Celal K. Yıldırım , 

TDB Genel Başkanı (TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ 
DERGİSİ-TDBD/96. SAYI Sayfa: 15) 

Yaşamının yoğunlunda bazı olayları ve kişiler ilk anda dikkati-
nizi çekmez, onları mütevazi kişilikleri ve bilgelikleriyle zaman 
içinde tanır ve anlarsınız. Füsun Abla’yı (onu tanıdığımda his-
settiğim bu tanımamaydı ve her zaman da bu sözcükle seslen-
dim) Sağlık Şurası toplantısında tanıdım. Her zaman gülümse-
yen sakin, kararlı tavırlarıyla etrafına güven veriyordu. Her 
olaya, olguya olumlu tarafından bakan, sorunun çözümü için 
öneriler sunan tavırlarıyla karar almada zorlandığımız konular-
da yol gösterici oluyordu.  

O, mevkinin değil değerlerin insanı, başkanı  ve herkesin Füsun 
Ablasıydı. 

HOŞCAKAL GÜZEL DÜNYAM 

Hiç kimse buyur etmedi beni  

Bu dünyada hiçbir yere  

Ama açtım bütün kapıları tekmeleyerek  

Bütün engelleri göğüsleyip yıkarak  

Buyrun dediler o zaman incelikle  

Buyur ettiler  

Ve  

Buyurdum  

Elimden geldiğince görevimi yaptım  

Gülümsedim hıçkırıklarımı boğarak  

Sonunda kimsenin yorulmadığı denli yoruldum  

Artık kapılar açık kalsın  

Bundan sonra gireceklere  

Şimdi dinlenmeye gidiyorum  

Hoşcakal güzel dünyam.  

Aziz Nesin 





 

 
 
 

TTB WEB SİTESİNDEKİ 
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Saygıdeğer Füsun hanımın vefatını henüz öğrendim çok değerli 
meslektaşımızın vefatı eşi çocukları gibi bizleri de üzmüştür. Çok 
saygın değerli Füsun hanımın vefatından dolayı öncelikle eşine, 
çocuklarına ve tıp camiasına  başsağlığı dilerim. Mekanı cennet 
olsun  
Fevzi Terzi ,Amasya 

 
Sevgili Füsun Abla 
O sıcak kalbin on binlerce hekim ve milyonlarca bebekte atma-
ya devam ediyor. Türkiye sağlık ortamı seni unutmayacak. 
İlhan Özgüneş, Eskişehir 

 
Güleç yüzü ile onu her daim sağlıkla ilgili açıklamalarda görür-
düm. Allahtan rahmet diliyorum. Ailesinin, Tabipler Odasının 
ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun.  
İsim belirtilmemiş, Diyarbakır  

 
Füsun hanım; 
Aynı rahatsızlığı atlatmış bir hekim olarak çift üzüntü yaşıyorum. 
İnsan hakları, hasta hakları, hekim hakları adına dalgalandırdı-
ğınız bayrak hep taşınacaktır. Nur içinde yatın. 
N.Alkan, Uşak 

 
Güle güle Füsun Abla, açtığın kapılardan her zaman ışık geliyor 
olacak;  
Senin hep okuduğun gibi bu gün de bir şiirin olsun istedim... 
Sema İlhan, İzmir 

 
HOŞÇAKAL GÜZEL DÜNYAM  
Hiç kimse buyur etmedi beni  
Bu dünyada hiçbir yere  
Ama açtım bütün kapıları tekmeleyerek  
Bütün engelleri göğüsleyip yıkarak  
Buyrun dediler o zaman incelikle  
Buyur ettiler  
Ve  
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Buyurdum  
Elimden geldiğince görevimi yaptım  
Gülümsedim hıçkırıklarımı boğarak  
Sonunda kimsenin yorulmadığı denli yoruldum  
Artık kapılar açık kalsın  
Bundan sonra gireceklere  
Şimdi dinlenmeye gidiyorum  
Hoşcakal güzel dünyam. 
AZİZ NESİN 

 
"Geçmiş bir zamanı kalbim bulmak üzeredir" ya da neredesin 
Füsun abla? 
 
Fusun abla yaşamımı değiştiren ender insanlardan biri… Her 
şeyden önce, Hacettepe Üniversitesi’nde stajyer olarak onun 
grubuna düşme gibi bir sansı yakaladığımdan … ve hekim 
olmanın en önemli özelliğinin "insan" olmak olduğunu bizlere 
öğrettiğin  için… 1989 Eylül’ünde Tedavi Hizmetleri'ndeki oda-
sında her zamanki hararetle bir konuyu tartışırken, Dünya Sağ-
lık Örgütü’nün Türkiye temsilcisi Dr. Umberto Tomassi'ye Ka-
sım’da Pamplona, İspanya’da yapılacak Temel Sağlık Hizmetle-
riyle ilgili bir toplantı için "En iyisi Ümit, onu alsana toplantıya " 
demesi… ve benim uluslararası deneyimimin Füsun ablanın bu 
önerisiyle başlaması… Aynı dönemlerde, Dünya Bankası sağlık 
projesinin koordinasyon biriminde görevlendirilen ilk iki isim 
olmamız birlikte… Uluslararası alanda da kendinden söz ettire-
cek olan Sağlık İletişim Ağı Grubu WEBCOM'u 1997'de yitirdi-
ğimiz çok sevgili arkadaşımız Dr. Kemal Hoşgeçin ve Füsun 
abla'yla birlikte Ankara'da kurmamız… Her fırsatta bir araya 
gelmemiz… olaylara, tartışmalara sürekli yumuşak bir bakış 
açısı getirmesi… ama inandıklarını ödünsüz savunması… Ben 
UNICEF'teyken, Kırgızistan’da sürekli eğitimle ilgili birlikte ça-
lışmamız… Bir Ankara'ya gelişimde, TTB'de "Orta Asya'da bir 
gün" diye bir saydam gösterisi yapmamı istemesi ve yıllardır 
görmediğim dostları sürpriz olarak TTB'de bu gösteri için bir 
araya getirmesi… Cenevre buluşmaları… "Gelirken yine zeytin 
ezmesi getireyim mi" soruları… Fusun abla seni nasıl özlediğimi 
anlatamam…  
Dr. Ümit Kartoğlu, Cenevre, İsviçre 
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Sevgili Füsun Abla, 
TTB'ye her gelişimizde sıcak gülümsemen ile kucaklardın, 
umutla yolcu ederdin... 
Seni çok özleyeceğiz... 
Haluk C.Çalışır 

 

Çok erken ayrıldın aramızdan. Canım seni çok özleyeceğiz. 
Hepimizin başı  sağ olsun. 
Uz.Dr.Ömer Muharrem Tokso, Tekirdağ 

 

Tüm Tıp Camiası adına  “Sürdürdüğü bu haklı kavgasını karar-
lılıkla savunan” Türk Tabipler Birliğinin değerli başkanı, değerli 
insan Fusun Sayek’ in yaşamını yitirmesini derin bir üzüntüyle 
öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye tanrıdan rahmet, değerli 
ailesi ve çalışma arkadaşlarına baş sağlığı dileriz. 
Doğan Ormankıran, Ankara 

 

Hayatımın hiç bir döneminde yolumuz kesişmedi,birlikte çalış-
madık,ortak bir projede yer almadık ama bilirdim ki o hep bi-
zim yanımızda idi ve bizim hakkımızı en az kendi hakkını savu-
nurmuşçasına sonuna kadar savunurdu... Bir Doktorun, bir 
bilim insanının nasıl olması gerektiğine bunca yıpranmışlığın 
arasında en iyi örneklerden biridir Füsun Hanım... Allah Rah-
met Eylesin demekten daha fazla ne yapılabiliyorsa yapmak ve 
açtığı yolda onun gibi onurlu ve ilkeli olabilmek zamanıdır... 
Sevenlerinin ve Türk Tabiplerinin başı sağ olsun...  
Dr.Tolga UZ, Ankara 

 

Sevgili Füsun Abla, 
Şair ruhlu,sanat dostu, güzel insan...Şiir tadında,şiir gibi yaşa-
dın,kavganı şiirce verdin...Seni çok özleyecek, çok arayaca-
ğız...Sevgili Füsun Ablam, "ayak diredin" biliyorum ve sırf bu 
nedenle seni Arif Damar'ın dizeleriyle uğurluyorum ... 
Faik Çelik, İstanbul 
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YAŞAM ADINA 
Kahramanlık 
Sevginin bilincidir aslında 
Çabadır 
Birlikte ya da tek başına 
"Çiçek gücü"nden ince 
Analık gibi derin 
Ayak direyeceksin 
Kıracaksın ölümü yaşam için 
                       Yaşam adına 

 
Füsun hanımın vefatını henüz öğrendim. Vefatından dolayı 
öncelikle eşine, çocuklarına ve tıp camiasına başsağlığı diler, 
merhumeye Allahtan rahmet etsin ve mekanı cennet olsun  
Hüsamettin Vatansev, Konya 

 
Abla yaa, şaka yapma, zaten gurbettelik zor zenaatti.. bi de sen 
böyle soğuk şakalar yapıp yüreğimi ağzıma getirme…Hadi o 
eşsiz gülüşünü patlat, "şakaydı" deyiver benim güzel ablam, 
hadi, n'olur!.. 
Ölüm sana hiç yakışmıyor be canım ablam, inan hem de hiç... 
Işık içinde, gül içinde yat sevgili ablacığım... 
Yusuf Özkan, HOLLANDA 

 
İnsanlara şifa dağıtan bir profesyonelin bizzat şifaya muhtaç 
olması ve üstelik de geri dönülmez bir yola girdiğinin bilinmesi 
kadar hüzün verici başka ne olabilir? 
Eskisi kadar sağlıklı bir şekilde geri döneceğine olan umut şimdi 
olumsuz noktalansa da, buna olan inanç sanki zihnimi hiç terk 
etmeyecek gibi. Yakışmadı Füsun Abla! İnsanı yaşadığına mah-
cup etmeyecektin. 
Bilal Güneş, Ankara 

 
Sevgili Füsun Abla 
Sağlık çalışanları seni ve yaptıklarını asla unutmayacaktır. 
Dr.Nesrin Ekici, Eskişehir 
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Füsun ablamız..... 
Yeminimizdeki tarafsızlık ilkesinden taviz vermeyişiniz, ayrıca 
insan yaşamına duyduğunuz saygı ve bu uğurda verdiğiniz 
mücadele yaşamımıza ışık olacak. Uğurlar olsun... 
Dr.Seyhan Yılmaz, Hatay 

 
Yaşama Dair 
Yaşamak şakaya gelmez 
Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın 
bir sincap gibi mesela 
Yani yaşamanın dışında ve ötesinde 
hiçbir şey beklemeden 
Yani bütün işin gücün yaşamak olacak 
Yaşamayı ciddiye alacaksın 
Yani o derecede, öylesine ki, 
Mesela, kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda 
Yahut da kocaman gözlüklerin 
beyaz gömleğinle bir laboratuarda 
insanlar için ölebileceksin, 
Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için, 
Hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken, 
Hem de en güzel, en gerçek şeyin 
yaşamak olduğunu bildiğin halde, 
Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı 
Yetmişinde bile, mesela, zeytin dikeceksin 
Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil 
Ölmekten korktuğun halde 
Ölüme inanmadığından. 
Yani Yaşamak ağır bastığından. 
Nazım Hikmet 
 
Her gün örselendiğimiz bu onurlu meslekte bizim hala niye 
burda olduğumuzu anlamlandıran ve bize duruşuyla büyük bir 
örnek olan "önder" bir doktoru kaybettik. Hepimizin başı sağ 
olsun. 
Hakan Kılıç, Bursa 
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Sayıları az da olsa, etkileri çok olan, yaptığı her şeyi iyi yapan 
insanlar vardır. Füsun abla onlardandı; iyi hekim, iyi çalışma 
arkadaşı, iyi yönetici, iyi dost. Eminim başka yönlerini bilenleri 
onları da iyi diye tanımlayacaktır. Her kesimden, her inanıştan, 
her çevreden insanla diyalog kurmak konusunda ne kadar 
başarılı olduğunu imrenerek izlediğimi hatırlıyorum.  
Hayatı bütün yönleriyle tanımaya çalışan, ama olumlu şeyleri 
vurgulamasını bilen bir insandı.  
Çok şeyler yaptı, daha da çok yapabilirdi. Erken kaybettiğimiz 
için çok çok üzgünüm. 
Nuriye Ortaylı, Cenevre, İsviçre 

 

Dr. Füsun Sayek gibiler sadece bedenen ölürler. 
Hümanist bir hekim ve bir insan olarak bundan böyle bir azize 
olarak sonsuza dek yaşayacak…  
Dr.Sinan Güner, İstanbul 

 

Tüm sağlık camiasının ve Türk Tabipler Birliğinin başı sağ  
olsun.  
Fatih Adıgüzel, İzmit 

 

Bize haber yaparken adil olmayı, araştırmayı, yargılamadan 
sorgulamayı öğrettin. Öğretirken de bir hekim olmanın yanı sıra 
bize bir abla oldun. 
Seni çok özleyeceğim. TTB'nin ve tüm sevenlerinin başı sağ 
olsun 
Şennur Erdoğan, Antalya 

 

Sevgili Füsun abla, 
Şairin dediği gibi her şey sende gizli. Bütün mesajlardaki her 
Füsun’u abla sözcüğü izliyor. Böylesine bir sevgiye sahip oldu-
ğun için ne kadar mutlusundur kim bilir. Hoşgörün, çalışkanlı-
ğın, güler yüzün kalmış aklımda... Hep gül Füsun Abla, hep 
gül.. 
Galip Ekuklu, Edirne 
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Her Şey Sende Gizli  
Yerin seni çektiği kadar ağırsın,  
Kanatların çırpındığı kadar hafif..  
Kalbinin attığı kadar canlısın,  
Gözlerinin uzağı gördüğü kadar genç...  
Sevdiklerin kadar iyisin,  
Nefret ettiklerin kadar kötü..  
Ne renk olursa olsun kaşın gözün,  
Karşındakinin gördüğüdür rengin..  
Yaşadıklarını kâr sayma:  
Yaşadığın kadar yakınsın sonuna; ne kadar yaşarsan yaşa,  
Sevdiğin kadardır ömrün..  
Gülebildiğin kadar mutlusun.  
Üzülme bil ki ağladığın kadar güleceksin  
Sakın bitti sanma her şeyi,  
Sevdiğin kadar sevileceksin.  
Güneşin doğuşundadır doğanın sana verdiği değer  
Ve karşındakine değer verdiğin kadar insansın.  
Bir gün yalan söyleyeceksen eğer;  
Bırak karşındaki sana güvendiği kadar inansın.  
Ay ışığındadır sevgiliye duyulan hasret,  
Ve sevgiline hasret kaldığın kadar ona yakınsın.  
Unutma yağmurun yağdığı kadar ıslaksın,  
Güneşin seni ısıttığı kadar sıcak.  
Kendini yalnız hissettiğin kadar yalnızsın  
Ve güçlü hissettiğin kadar güçlü.  
Kendini güzel hissettiğin kadar güzelsin..  
İşte budur hayat!  
İşte budur yaşamak,  
Bunu hatırladığın kadar yaşarsın  
Bunu unuttuğunda aldığın her nefes kadar üşürsün  
Ve karşındakini unuttuğun kadar çabuk unutulursun  
Çiçek sulandığı kadar güzeldir,  
Kuşlar ötebildiği kadar sevimli,  
Bebek ağladığı kadar bebektir.  
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Ve her şeyi öğrendiğin kadar bilirsin,  
bunu da öğren,  
SEVDİĞİN KADAR SEVİLİRSİN...  
Can Yücel  

 
Sevgili Sayek Ailesi ve Türk Tabipleri Camiasına başsağlığı 
diliyorum. 
Sevgili Füsun Ablama mekanın cennet olsun diyorum. 1998-
2004 yılları arasında birlikte çalıştığımız günlerde en kızgın ve 
gerilimli anlardaki yumuşak sakin sevecen ama kararlı konuş-
malarını unutmayacağım 
Dr.İdris Ertaşkın,1998-2004 Gaziantep Tabip Odası Başkanı, 
Gaziantep 

 

Bireysel çıkarları biryana bırakıp toplum sağlığı adına,ülkesi 
adına uğraş veren yürekli insanların yazık ki giderek azaldığı bu 
ortamda gerçekten ne büyük bir kayıp....Sevgili Füsun ab-
la;seninle birlikte mücadeleye başlayanların nasıl savrulup git-
tiklerini daha fazla görmek istemediğin için sanıyorum bu erken 
veda ediş…Yerin kolay doldurulamayacak,yaptıkların kolay 
unutulmayacaktır...Sağlık camiasının başı sağ olsun...  
Ecz.Sevgi Yıldız, Ankara  

 

Biz daha gelip görecek, merhaba diyecektik Füsun Ablamıza. 
Tanıdığımız yiğit, yürekli, sevecen, neşeli ve bir o kadar diren-
gen Füsun Ablanın hasta olduğunu bile duymamıştık. Nasıl 
geldi kapımıza bu apansız veda bilemiyoruz. Çaresiz kaldık, 
dilimiz tutuldu buralarda; Yolun açık ola Füsun Abla, yeryüzü 
yolculuğun sırasında hepimizin hayatlarına dokundun. Sana 
tekrar teşekkür ederiz. Hayatımıza karıştığın her anı değerli 
hazinemiz olarak saklayacağız. Sevgilerimizle… 
Tülin Budak-Alpdogan , New Jersey,ABD 

 

Sevgili Füsun Abla, 
Sen hep bizlere şiirle mesajlar verirdin. Ben de seni şiirle uğur-
lamak istiyorum 
Süleyman Demir, Denizli 
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Gidenler nerde kaldılar, özledim gülüşlerini 
Bir kenti güzelleştiren yalnız onlardı sanki 
Onlardı çocuklara ve aşka ölesiye bağlanan 
Kadınları güzelleştiren herhalde onlardı 
"Tükürsem cinayet sayılır" diyordu birisi 
Tükürsek cinayet sayılıyor artık 
Ama nerede kaldılar, özledim gülüşlerini onların 
... 
Hangi duvar yıkılmaz sorular doğruysa 
Bir gün gelirsek hangi kent güzelleşmez 
Şiirlerim bir dostun vurulduğu yerde yakıldı 
Geri almıyorum külleri yangınlar çıksın diye 
Devriyeler çıkart şimdi, bütün ışıklarını söndür 
Sorduğum hiçbir soruyu geri almıyorum ey sokak 
Ve dilimin ucunda küfre dönüyor her sözcük 
Dudaklarımı kanatırcasına ısırıyorum günlerdir 
Bir gök gürlese bari diyorum bir sağnak patlasa 
Bitse bu kirli ve yapışkan sessizlik, hiç gitmesem 
Oysa ne kadar sakin sokaklar, bu kent ve bütün yeryüzü 
İpince bir su gibi sızıyorum gecenin tenha göğüne 
Sessizce çekip gidiyorum şimdi, sessiz ve kimliksiz 
Belki yine gelirim, sesime ses veren olursa bir gün...  
Ahmet Telli 

 

Demokratik Hekim Hareketi ve Emek Hareketi, yılmaz bir sa-
vaşçısını kaybetti. Onun bir hekim olarak mesleki etik duruşu ile 
bir aydın olarak toplumsal mücadeledeki azmi, örnek alınacak 
niteliktedir.  
Onu; izlerinden gitmiş olduğu Nusret Fişek'lerin, Sevinç 
Özgüner'lerin, Kemal Türkler'lerin,Teoman Öztürk'lerin, Fakir 
Baykurt'ların ve daha nicelerinin yanına uğurlarken, Bayrağını 
devralacak hekimlere ve onunla yürüyen tüm dostlara başsağlı-
ğı diliyorum.  
Ataman Oğuz, KESK/Eğitim-Sen, İstanbul 
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Sevgili Füsun abla, 
Seni, gülüşünü,beraber olma fırsatını yakaladığım için mutlu-
yum. Başımız sağ olsun… 
Ayşegül Uluutku Sivrikaya, İzmir 

 
 “Sizden çok şey öğrendim” 
Böyle derdin, toplantıların sonunda Füsun Abla, bizi inandırır-
dın buna da.'Vaay be derdim, koskoca başkan bizden bi şeyler 
öğrenmiş':)) Füsun Abla, ben de senden bi şeyler öğrendim, ne 
yazık ki az zaman geçirdik birlikte, ama öğrendiklerim yetti, 
inan. mesleğin başında genç bir hekimdim 10 yıl önce, tam bir 
çaylak... Sen o ışıklı halinle o kadar etkilemiştin ki beni; zekan, 
yumuşaklığın, o sarıp sarmalayan tarzın ve daha bir çok şey. 
gurur duymuştum böyle bir başkanımız var diye..Zeki, sempa-
tik, zarif, akıllı, murathanmungansever, anaç, duyarlı, mücade-
leci veee üstelik de kadın. zaten bu özelliklerin hepsi aynı anda 
bir kadında bulunabilir değil mi Füsun Ablam? 
Hatırlıyor musun Adana’ya 96 yılında geldiğinde havaalanında 
ben karşılamıştım seni, İskender Bey' e de gıcıklık olsun, hava 
atalım diye kocaman bir kartona 'Hoş geldin Başkanım' diye 
yazmıştım. Ne gülmüştük. idolümdün sen benim, vallaha 
billaha...Sen bakma benim yeterince feyz alamadığıma ablam. 
gittiğin yerde melekler sana şiirler okusun M.Mungan'dan. Ka-
zım sana ' Dido' yu söylesin.Elveda Füsun Ablam 
Fulya Tüşümel, Adana 

 
Duymuştuk da inanmamıştık. Yok canım olmaz demiştik. Ama 
duyduk ki oluvermiş; bir yıldız daha kayıvermiş...  
Bazılarının -hatta içimizden bazılarının- önemini kavrayamadığı, 
değerini bilemediği onurlu mesleğimizin, hakettiği konuma 
gelebilmesi yolundaki demokratik savaşımının detaylarını bura-
da teker teker anlatmaya gerek yok ama kişisel tanışıklığımız 
dahilinde İzmir'e bir daha gelemeyecek olmanı, Kordon'da bir 
daha çay içemeyecek olmamızı kabul etmek çok ama çok zor...  
Sana hiç yakışmadı be Füsun Abla, acelen neydi? Selam söyle, 
bizi aynı nedenle zamansız terk eden Ege'den Senay Öztop 
Hocama ve diğerlerine...  
Nurlar yağsın üzerinize... 
Dr.Kerem Özbaş, İzmir 
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Hekimlik mesleğinin onurlu insanı...Türk Tabipler Birliği'nin 
sevgili eski başkanı... 
Değerli insan Füsun Sayek'in ölümü demokrasi mücadelesi 
içinde olan biri olarak beni üzdü. Verdiği mücadele hekim dost-
lar ve insan hak ve özgürlüklerini savunan, emek mücadelesi 
veren devrimci, özgürlükçü, demokrat yurttaşlarla devam ede-
cektir.Tüm hekim dostların başı sağ olsun.  
Ziya Gökerküçük, Emekli öğretmen, Edirne 

 

Sayın Füsun Sayek' in hatırası önünde saygı ile eğiliyorum. Tıp 
camiasının başı sağ olsun. 
Dr. İbrahim Taylan, Afyon 

 

Allah sevdiği kulunu erken alırmış.Nur içinde yat,dünyanın en 
tatlı,en iyi ,en mütevazi doktor ablası. 
Türker Haznedaroğlu, İzmir 

 

Seni özleyeceğiz  
Kayhan Özoğul, Balıkesir 

 

Füsun ablacım, 
Konuşma sırası sana gelsin diye beklerdim TTB toplantıların-
da..sesin, bakışların, ellerini tutuşun, gülüşün, ve sözcüklerin… 
Uzun zamandan beri çok özledim ben de seni… 
Sibel Kalaça, İstanbul  

 

Sayın Füsun Sayek'i tanımış olmak büyük bir ayrıcalık. "Nasıl 
bir insan olmak gerekir?" sorusuna yanıt ararken, insan kendi-
sine örnek alabileceği insanlar arar etrafında; böyle insanlar çok 
değildir. Sevgili Dr. Füsun Sayek işte böyle örnek bir insandı. 
Yılmadan mücadele etmenin ne demek olduğunu anlamak için 
O'nun yaşamını gözden geçirmek yeterlidir. O'nu zamansız 
kaybetmek insana gerçekten tarifsiz bir üzüntü veriyor. Ancak, 
O'nun ölümü karşısında neler hissetmek gerekir? sorusunun 
yanıtını, yine O'nun bakış açısıyla kolayca buluyorsunuz: Üzül-
mek evet; ama üzüntü insanların daha sağlıklı bir Dünyada 
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yaşamalarını sağlamak için mücadeleye yılmadan devam et-
meyi engellememeli.  
Ben de tüm Tıp Camiasının, Sayın Dr. İskender Sayek ve tüm 
ailesinin üzüntüsünü paylaşıyor, baş sağlığı diliyorum. 
M. Taner Gören, İstanbul 

 

"Zamanı yıllarla tartanlar yanılırlar 
hiçbir şey tartılmaz başka bir şeyle 
hatta çoğu zaman kendiyle bile 
yaşanır, içini tohuma bırakır  
geçer gider 
geçmez sandıkların bile 
hiçbir geçen tartılmaz kalanla 
neyin kaldığını çoğu kez kendi de bilmezken insan  
kimse kimse kimse 
... 
ne kadar başkalaştırırsan o kadarsın 
...(M.Mungan)" 
Sevgili Füsun abla,  
biliyorum Murathan Mungan'ı çok severdin ve bizlere O'nun şiir 
dizeleri ile bir çok kez seslendin.  
Kimse Senin kadar bize inanmamıştı 
Kimse Senin kadar bizi yüreklendirmemişti 
Kimse Senin kadar coşkuyu, heyecanı, isyanı bize bu kadar 
güzel öğretmemişti 
Bizleri, Türkiye tıp ortamını o kadar çok başkalaştırdın ki... 
Güle güle Füsun abla… Bil ki bizde her gün, Senin coşkunla 
Senin heyecanınla ve bütün kötülüklere isyanla yaşamı dönüş-
türmeye devam edeceğiz. Ellerine ellerine sağlık. Hoşça kal 
Dr. Melek Demir, Denizli 

 

Bekledim… Önce en yakınındakiler yazsın istedim. "Ne karışık 
konuşuyorsun? Ne çok şey biliyorsun çocuk?" sözlerin kulağım-
da. Severdim seni. Kilolarıyla başı dertte, meyve sebze salataları 
içinde "ah bir tatlı olsa" hissini uyandıran bir muziplik.  
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Önemlisi çok rastlamadığımız Halide Edip, Adalet Ağaoğlu, 
Behice Hanım tadında bir duruş. Arsuz'da şiirle örtsünler üzeri-
ni. Ankara'da nöbetine geleceğim. 
Yavuz 

 

Sevgili Füsun Abla, 
Şiiri sevdiğini bildiğim için senin ardından bu dizeler döküldü 
gözyaşlarımla dudaklarımın arasından; 
İnsanlar tanıdım çoktular 
Düşler gördüm yok oldular 
Düşler ve insanlar sonsuzluğa uçtular 
Geriye düş-insan kaldı 
Ali Özyurt, İstanbul 

 

Tanrıdan rahmet dilerim 
Murat AYDIN, Ankara  

 

Biz,DEĞERLERİMİZİ kaybettikten sonra fark ederiz. 
Hekimlik onurunu, seviyesiz saldırıların en yoğun olduğu dö-
nemlerde seviyeli bir şekilde savunmak en zor işlerden birisi 
olsa gerekti. Size, son yürüyüşünüzde ancak düşünce ve duygu-
larımla eşlik edebileceğim. Başta İskender Sayek olmak üzere 
tüm Hacettepelilere ve tüm sağlık emekçilerine baş sağlığı dili-
yorum. Kavganın en yoğun anında  
Gökyüzüne bakmayı  
Unutma 
Levent Aksoy, Denizli 

 

Seni yakından tanıyamadım belki ama yaptıklarınla hep örnek 
aldım seni kendime. Her ölüm zamansızdır ama senin yapaca-
ğın daha öyle çok şey vardı ki. Gözün arkada kalmasın senden 
bayrağı bizler devralıyoruz. Mücadelen kaldığı yerden devam 
edecek. Rahat uyu... 
İnt.Dr. Nevin Alayvaz, Ankara 
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Ülkemiz güzel bir evladını daha zamansız kaybetti üstelik daha 
yapabilecek çok şeyi varken. Her ölüm erken ölümdür aslında 
ama böylesi güzel insanları kaybetmek daha da bir acı ve yok-
luk. Yeri dolar mı bilmem ama herkesin başı sağ olsun… 
Can Akdoğan, Ankara  

 

Uzaklarda, yalnızlık yarattı ölüm haberiniz.İnsanca  yaşamın ve 
onurlu mücadelenin içinde doyuracağız yokluğunuzu. 
Hakan Köse, Kızıltepe/ Mardin 

 

TOPLUMA ADANMIŞLARIN ÖLÜMÜ 
Her ölüm aslında kabulü zor ölümdür 
Ama topluma adanmışların ölümü... 
Çok üzdün hepimizi, çok... 
İnanasımız da yok aslında 
Aramızdan ayrıldığını da düşünmüyoruz hani 
Ve elbet sevgi ile bakan gözlerinden süzülen 
O ışık... 
Hep aklımızda ve hep aramızdasın  
Ve iyi ki vardın İyi ki de tanıdık seni. Yoksa yaşam ne kurak 
olurdu 
Ne tatsız olurdu çok şey 
Topluma adanmışların ölümü... 
çok üzdün hepimizi, çok... 
Ömer Faruk Demir, Gaziantep  

 

GÜNLER PERİŞAN 
yırtarak geçiyor kalbimizden 
hayatı da törpüleyen zaman 
şuramızda bir şey var 
acıya benzer 
umuda benzer 
böyle günlerde hayat 
hem acıya, hem umuda benzer 
… 
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bizim ilanlarımız çoktan verilmiştir 
gelirse de bilinir nerden ve nasıl 
böyle ölümün yücedir adı 
ha kanağacı canım, ha gelincik tarlası 
çünkü ölümün kanıdır besleyen 
bir başka baharın tohumlarını 
şuramızda bir şey var 
bizi onduran şey 
acıya saran 
umudu kuşatan 
……… 
ölüm mü dedim annem 
ölüm senin gibi güzel annelerin 
senin gibi güzel çocuklar feda etmiş 
o tarih atlasında 
bir kırmızı gül olur ancak 
koksun diye çocukların bahçesi 
şuramızda, tam şuramızda 
kanserli bir virüs gibi kanımıza karışsa da bizi yaşatan günler 
perişan 
işte bir bir kırıyorlar  dalıylan 
yeryüzünün olgunlaşan meyvelerini 
çünkü biliyorlar vakit dar 
oysa dalları kırılmayan ölür mü sonsuz ağaç 
hayatı pekiştiren kökümüz var 
dünyayı emeğe kazandırmak için 
hayata ve ölüme sonsuz bir anlam veren 
kanağacına sözümüz mü var 
biz şimdi gidiyoruz gibi ya dostlar 
birgün döneriz elbet 
acısız, adsız 
……… 
şuramızda, tam şuramızda 
tarihe nasıl anlatsam 
ey anneleri korkutan 
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bizi yaşatan kan 
günler perişan 
Arkadaş Zekai ÖZGER 
yaşmak yalnızca nefes almak değildir, 
 yaşamak, Afrikada ağlayan bir çocuğun sesini duyabilmektir, 
Filistinde acılı bir annenin acısına ortak olabilmektir, 
Lübnanda umutları toprak olan bir gencin umutlarını yeşerte-
bilmektir. 
 ............................ 
Ve yaşamak,her zaman her yerde karanlığın üzerine yürüye-
bilmek, hayatı 'anlamlı' yaşayıp insanlığa kalıcı bir şeyler bıra-
kabilmektir. işte biz bütün bunları sende gördük... 
Hep kalbimizdesin... 
İzzet Doğan/ TTB-TÖK, Ankara 

 

Sevgili Füsun Abla, 
Seni görmeyeli çok olmuştu. Son gördüğümde çok canlı, çok 
sağlıklı, çok dolu doluydun. Aklımda hep öyle kalacaksın, bu 
iyi; ama seni çok özledim...Rahat uyu... 
Oktay Özdemir, Ankara 

 

Hekimliğe ve insanlığa çok şey verdi.Çok aranacak ve çok öz-
lenecek sevgili meslektaşım.Ölüm bir kez daha adın kalleş oldu. 
Tunç Çelebi, İstanbul 

 

FÜSÜN SAYEK ' e 
Yaşamaya Dair  
Yaşamak şakaya gelmez,  
büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın  
bir sincap gibi mesela,  
yani, yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden,  
yani bütün işin gücün yaşamak olacak.  
Yaşamayı ciddiye alacaksın,  
yani o derecede, öylesine ki,  
mesela, kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda,  
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yahut kocaman gözlüklerin,  
beyaz gömleğinle bir laboratuarda  
insanlar için ölebileceksin,  
hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için,  
hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken,  
hem de en güzel en gerçek şeyin  
yaşamak olduğunu bildiğin halde.  
Yani, öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı,  
yetmişinde bile, mesela, zeytin dikeceksin,  
hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil,  
ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için,  
Yaşamak yani ağır bastığından.  
IŞIKLAR İÇİNDE YAT..... 
Dr. Gazel Kiremit, Sinop 

 
Bir Mart Irak asker gönderme teskeresine karşı yan yanaydık. 
Demokrasi mücadelesi bir  neferini kaybetti.  
Güle güle Füsun Abla… 
Tezcan Karakuş Candan, Ankara 

 
Ölüm adın kalleş olsun. Bazıları çok sevinmiştir gerçi bakanlık-
tan ve bürokrasiden ama bizleri çok üzdünüz. Edirne günlerimi-
zi tekrar yaşadım kayıp haberinizi alınca. Beyazıt Külliyesini 
gezerken buraya İskender Hocanın mutlaka gelmesi gerektiğini 
ve ilk fırsatta beraber geleceğinizi söylemiştiniz. 
 Yinede rahat uyumanız için geride bıraktığınız-yetiştirdiğiniz 
kararlı ve sarsılmaz inançlı doktorlar olarak mücadelenizi sürdü-
receğimiz sözünü veriyoruz. 
Dr. Muhammet Özeker, Edirne 

 
Sevgili Füsun Abla, 
O en karanlık günlerde, hani konuşmamızın bile yasak olduğu 
yerde, arka sıradan elime bir not uzatmıştın. "Elçin ne komik, 
sizin evin adresi yerine bizimkini yazmışlar" Artık adresin kalbi-
mizde. Yolun açık olsun.  
Elçin Akpınar, Ankara  
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Füsun Sayek TTB Başkanı iken, bir süreliğine bir Avrupa ülke-
sinde çalıştım. Orada, her fırsatta Türkiye' de hekim örgütünün 
başında bir kadın olduğunu vurgulardım. Avrupalılar için bile 
çok etkileyiciydi bu durum. Hem bu durumdan, hem de kendi-
sini kişisel olarak tanımaktan büyük onur duydum... 
Güleryüzlü, demokrat, örgütçü, "ablamızı"  yitirdik.. 
Güle güle Füsun Abla.. 
Dr. Ali Serdar Fak, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul 

 

Güle güle Füsun abla...Mekanın cennet olsun... 
Bülent Turgay,Gaziantep 

 

Sevgili Füsun Abla,Seni asla unutmayacağız,çok erken oldu bu 
ayrılık. Hepimizin başı sağ olsun. 
Dr.Ergin Memduh, Tekirdağ 

 

Seni unutmayacağız, hele o gülmeni…Nasıl unuturuz seni. 
Acımız büyük… 
Songül Denizhan Eren, Ankara 

 

Ücretsiz sağlık için Füsun Sayek sevgisi yeterli... 
Sevgili, kalplerimizin en gizli köşelerinde saklı tuttuğumuz özel 
insanlar vardır. Sen de kalbimin o köşesinde yerini aldın. Seni 
üşütmemem gerekli. Çocuğumun da senin güzelliklerini hisset-
mesi gerekli... Hani uykuya dalmadan önce "iyi geceler, tatlı 
rüyalar" deriz ya, sevgili "dedem" de uyumadan önce nedendir 
hep "iyi yolculuklar" derdi. "İyi yolculuklar" Füsun abla... 
Yılmaz Baş,Çorum  

 

Yaşamın boyunca hekim camiasına olan katkın hiç unutulma-
yacak. Senin fiziksel ayrılığın olsa da dostluğun ve güler yüzün 
hep yanımızda olacak. 
Zafer Sapmaz, Aydın 
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Sevgili Füsun Abla, seni çok özleyeceğiz... 
Mustafa Güler, Ankara 

 

Füsun Ablacığım, 
Haşmet'le sizi anmadığımız zaman o kadar azdı ki. "Ama olmaz 
ki Haşmet'i bizden çalıyorsun biz ne yapacağız şimdi" demiştiniz 
bizim Ankara'dan ayrılacağımızı öğrendiğinizde. Ama yine de 
nikah şahidimiz olup bizi onurlandırmıştınız. 
Bende kalbimde size söz vermiştim Haşmet'i size geri getirecek-
tim yine birlikte çok güzel şeyler yapacaktınız TTB merkez kon-
seyinde, ama olmadı işte bu sefer siz gittiniz. Oysaki, daha ne 
güzel şeyler üretecektiniz birlikte eskiden olduğu gibi, yine Türk 
Tabipleri için üzülecek ve onlar için mutlu olacaktınız ve bana 
yaşamı ve savaşmayı bu denli sevmenin formülünü öğretecek-
tiniz. Sizin gibi değerli insanlarla karşılaşmak nerdeyse olanaksız 
ve sizleri bulduğumuzda da kalbimizden çıkarıp atmak imkan-
sız.  
Haşmet ve ben sonsuz üzüntü içindeyiz İskender Ağabey, Selin 
ve Aylin üzüntünüzü kalbimizin en derinliklerinde hissediyoruz. 
 Ah Füsun Ablacığım ah niye son bir kez bile olsa sizinle birlikte 
olamadık niye o cıvıl cıvıl gözlerinize bakıp, tatlı sohbetinizi 
dinleyemedik Sizi çoook çok sevdik Ablacığım. Huzurla uyu-
yun… 
Nuray-Hasmet Uner, Denver,ABD  

 

Dr.Nusret Fişek'ten sonra Tabipler Odasına en çok emeği geçen 
benim de çalışmaktan onur duyduğum Dr.Füsun Sayek'in kay-
bından büyük üzüntü duydum. 
Başta İskender Hoca, sevgili kızları olmak üzere tüm doktorlara 
başsağlığı dileklerimi sunarım. 
Oğuz Paköz, K.Maraş 

 

Sevgili Füsun Sayek'i insan sevgisi, duyarlılığı ve sağlık hakkı 
savunuculuğuyla her zaman anımsayacağız. 
Sayek ailesine ve sağlık camiasına başsağlığı diliyorum. 
Gülseren Kocaman, İzmir 
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Sevgili Füsun abla, 
Biz hekimler ve Türk halkının sağlıklı yaşama hakkı için çok 
onurlu bir savaş verdin.Sana sonsuz minnettarım.Seni kendime 
her zaman örnek aldım ve alacağım.Bir kadın hekim olarak  
yolundan gidiyorum ve gideceğim.Gözün arkada kalmasın. 20 
yıldan bu yana mesleğime ihanet etmedim edenlerle de müca-
dele ettim.Yinede edeceğim.Sen rahat uyu.Ellerinden öpe-
rim.Senin meslektaşın olmaktan gururluyum. 
Dr.Yasemin İlhan Yalçın, Çanakkale 

 

Sevgili Füsun Ablamızı kaybettiğimizi üzüntüyle öğrenmiş bulu-
nuyoruz.Acı tüm tabipler birliği üyelerinin acısıdır,onu burada 
birkaç cümleyle anlatmanın imkanı yok.İskender hocamız başta 
olmak üzere tüm sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyo-
rum.Seni ve gülen gözlerini çok özleyeceğiz... 
H.Murat Bilgin, Diyarbakır  

 

Sevgili Füsun Abla; 
90'larda tanışma ve tanıma onuruna eriştim sizinle. 1998'de 
Balıkesir Tabip Odası Başkanlığı'na seçildikten sonra yakından 
tanıma ve birlikte çalışma olanağına kavuştum. O zamandan bu 
yana, Füsun Abla'mdınız benim için. Sanıyorum sadece, benim 
için değil, birlikte çalıştığınız herkes için öyleydi.  
Aslında, Şükrü Hatun Hoca'nın  sizin için yazdıklarını dün oku-
duktan sonra, fazla bir şey söylemek çok zor benim için. Evet, 
Siz hepimizin Füsun Abla'sıydınız; Başkanımız ve Önderimiz 
olmanızdan öteye. Her şeyden önce örnek insandınız her şeyi-
nizle; Kocaman yüreğinizle insan hakları, hasta hakları ve he-
kim haklarının yılmaz savunucusuydunuz, sigaranın amansız 
düşmanı. Umut doluydunuz, en umutsuz zamanlarımızda umut 
verirdiniz. Gülüşünüz bir başkaydı. Hastalığınız sırasında bile 
bizi asla yalnız bırakmadınız, mesaj ve Tıp Dünyası’ndaki yazı-
larınızla. Aslında, Sizi ve sizinle yaşanan ve paylaşılan dayanış-
ma, eylem ve mücadelelerdeki güzel anları anlatmak için yer  
çok dar.  Çok ender bulunan insanlardan olduğunuzdan, yeri-
nizin doldurulması çok zor. O nedenle, sizi çok arayacağız. 
Üzüntümüz sonsuz. Sizi tanımış olmanın verdiği onuru yaşa-
mım boyunca taşıyacağım. Sizi ve gülüşünüzü unutmayacağız.  
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Huzur içinde uyuyun. Size rahmet, sevenlerinize ve dostlarınıza 
sabır diliyorum. 
Dr. Orhan Erdinç,TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi ,Balıkesir 

 

Füsun Ablamızı kaybetmenin üzüntüsünü paylaşıyorum. Her 
zaman gözümüzde o gülen yüzünü göreceğiz. Kendisine Allah-
tan rahmet diliyor, İskender hocama ve ailesine baş sağlığı 
diliyorum.  
Dr.Mithat Yağlı, Ordu 

 

Yazdıklarımı defalarca sildim yeni baştan yazdım, hiç bir kelime 
ve cümle yetmiyor sizi anlatmaya.. iyi ki tanıdık sizi ve beraber 
yürüdük bu yolu, iyi ki vardınız ablam..  
Tanju, Bursa 

 

UZAK KADERLER İÇİN 
Bir gün, bir yağmurla garip garip  
-Çoluğu çocuğu terk edeceğim.-  
Bir sevgiyle doymayacak kalbim, anladım  
Alıp başımı gideceğim. 
Asır yirminci asırdır, amenna  
Bir yanımda sevgilerim, bir yanımda sancım  
Neon lambaları büsbütün karartır gecemizi  
Uzaklar daha uzaklaşır  
Bir define çıkarır gibi kayalardan, Ademden beri  
Sımsıcak sevgilere muhtacım.  
Bir gün alıp başımı gideceğim  
-Yıldızlar ışısın, yollar üşüsün, yollar...-  
Belimi bir ılık şal sarsın, mavi  
Hüzünlü bir serencamın ardından, şarkısız  
Rüyalarım unutulmuş bir handa pes desin  
Görmüş geçirmiş bir çift duygulu dudak karşısında. 
Kendi kendine çekilmez oluyor ömrüm  
Her insanın ayrı ayrı yaşayabilsem kaderinde  
Diyarı gurbette kanlı bir aşk  
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Bahtsız bir çocukluk uzak köylerin birinde  
En uzak beyazlar,  
En yakın ikindilerde, duygulu  
Ve bir sahil meyhanesinde bir akşam  
İçip içip ağlasam... 
Nasıl kısa kesmeli bilmiyorum?  
Herkesin derdinden pay isterken.  
Uzak kaderlerin suları çağlar simdi  
Yıldızlar dökülür sonsuza içimizden. 
Bir gün, bir parkta otururken, biliyorum  
Bir el yağmurla dokunacak omuzuma  
Bir çift göz, bir davet, bir kalp  
Çoluğu çocuğu terk edeceğim.  
Yapraklar dökülecek, çiçekler solacak  
Bir sonbahar, bir sabah ve bir yağmur olacak  
Toprak ve insan kokularıyla,  
Uğultulu bir sarhoşluk içinde, yıllar için  
Başımı alıp gideceğim.  
Turgut UYAR 

 
Kendisi ile tanışmanın kısmet olmadığı ama hep sevgi ve saygı 
ile konuşulduğuna şahit olduğum iyilik dolu güzel insan Füsun 
Hanımın vefatı nedeniyle Tüm Tabipler camiasına, İskender 
Sayek Beyefendiye ve Sayek ailesine derin üzüntülerimle baş 
sağlığı dilerim.Huzur içinde yatsın. 
M.Nuri Hatiçoğlu, İskenderun 

 
Füsun Ablamız, 
Üzdünüz bizi 
Sizi Unutamayız. 
Neden mi? 
Sizde; 
Akılcılık, Yetenek, En güzel değerler 
Kol kola birlikteydiler. 
Sonsuza kadar 'Cennet' mekanınız olsun.Saygılarımla... 
Şerafettin Özemir, Gaziantep 
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İki nokta arasındaki kısacık çizgide "nasıl mücadele edilir"i bana 
bir kez daha hatırlatan insan. Hekimlik var oldukça ismin de 
yaşayacaktır. 
Dr.Oktay Sarı,Konya 

 

Füsun Ablayı 1994 yılında SB Tedavi Hizmetleri Gn. Md Yrd 
iken, hocam Prof. Dr. Ayten Arcasoy ile,  ülkede "Talasemi" 
konusunda yapılacak çalışmaları nasıl birlikte yürütürüz diye 
gittiğimizde tanımıştım. Beynindeki düşünceleri  yüreğindeki 
heyecan   ve gözlerindeki gülümseme ile anlatan bir ablayı 
tanımaktan ve onunla birlikte çalışmaktan nasıl mutlu olmuş-
tum.  
Onurlu yaşam mücadelesi tüm tıbbiyelilere her zaman örnek  
olacaktır...Tüm tıbbiyelilerin başı sağ olsun... 
İskender abi ve kızlarına ve de tüm ailesine sabırlar dilerim. 
Prof. Dr. Duran Canatan, Talasemi Federasyon 
Başkanı,Antalya 

 

Dr. Füsun Sayek'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. ailesi-
ne ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.  
Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği- ÇASOD,İstanbul 

 

Sevgili Füsun Abla,  
selam götür gittiğin yere... 
senin gibi zamansız gidenlere... 
Emel Hoşgeçin, Ankara 

 

Ablamızı kaybettik acımız çok büyük ailesine ve sevenlerine baş 
sağlığı diliyorum. 
Hicran Yücesoy, Ankara 

 

Türkiye de 224 sayılı sosyalleştirme kanunu ile Sağlığın Anaya-
sasını yazan Dr.Nusret FİŞEK den sonra;Bu Anayasanın yılmaz 
uygulayıcısı ve koruyucu savaşçısı; 
Bireyin sağlıklı olma hakkını gasp etmeyi marifet sayanlara 
karşı sağlıklı yaşam hakkını korumadaki savaşınız ve 224 sayılı 
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kanunun tam işlerlik kazanması mücadelenizde yaktığınız ışıkla 
ekibiniz mücadelededir. 
Dünyadan ayrılışınıza sevinecek olanlara önemle duyurulur. 
Ruhunuz şad olsun. 
Sağlık Me.Atila Yılmaz, Antalya 

 
Eşit ve parasız sağlık hakkının yılmaz savunucusunu kaybetme-
nin üzüntüsü içerisindeyiz. Başımız sağolsun. 
Ecz.M.Tolga Kızıltuğ, İstanbul 

 
Bir toplantıda tanımıştım ilk kez sevgili Füsun ablamızı,  
Saygısızca sataşana, ablaca dersini ve haddini bildirerek. 
Ruhun şad olsun. 
Hüseyin Nantu, Mardin 

 
HEVARE,GAZİYE  
Ovada yerleşik Kürt köylerinin yakınında küçük tepeler 
olur.Küçüklüğümüzde bunları merak ederdik.Ne işe yaradığını 
sorardık. Köyde bir felaket olduğunda köylüler tepeye hızla 
çıkıp etrafı imdada çağırırlarmış. Hevare!Gaziye!(İmdat!Yetişin) 
Füsun ablamın ölüm haberini aldığımda doğduğum Kürthacı 
köyünün tepesinin en yükseğine çıkıp bağırmak istedim: 
 
HEVARE! GAZİYE!DİYA DOKTORA MIRİYE! HEVARE 
GAZİYE! 
Ben, eşim ve çocuklarım seni hiç unutmayacağız... 
Dr.M.Emin Uluğ, Mersin  

 
Füsun, 
Daha o gündü beraber ihtisas imtihanına giriyorduk. Ne çabuk 
bunca seneler geçti, çok erken aramızdan ayrıldın. Bizi yalnız 
bıraktın. Seni çok özleyeceğiz. İskender beye, çocuklarına, aile-
sine ve tüm sevenlerine Allahtan sabır dilerim.  
Dr.Sadi Müderris, Mersin 
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Sevgili Füsun Sayek'in insan ve sağlık hakları savunucusu ola-
rak verdiği emekler hep takdir edilecek ve hatırlanacaktır.  Ken-
disini kısa bir dönem bile olsa tanımaktan mutluluk duydum.  
Ailesine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı 
diliyoruz. 
Feza Karaoğlan - Eda Nalç, Ankara 

 
Öncelikle herkesin başı sağ olsun diyorum.Onurlu ve mücade-
leci bir hekim daha öldü.Üzgünüm. 
Necdet Keçeci, Ankara  

 
Sevgili Füsun ablamızı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. 
Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine baş sağlığı dilerim. 
Dr. Şahin Yıldırım, Sivas 

 
TTB adını ne zaman duysam, TTB binasına ne zaman girsem, 
gözümde ilk canlanan kişiyi kaybettim. Çok üzülüyorum. Seni 
çok seviyorum herkesin bir tane Füsun Ablası. 
İlker Meşe, Tekirdağ 

 
Bu ülkenin aydınlık yüzü Dr. Füsun Sayek, 
İlerici,Devrimci,Demokrat, Çağdaş,Laik,Barışçı,Dost, İnsan-
cıl,Bilimsel, Cesur,Aydın...Çok büyük ve yeri doldurulamaya-
cak bir değerimizi yitirdik. Tüm sevgili dostların başı sağ olsun.  
Mehmet Şan,  Elo.Hab.Müh. DEÜ, İzmir 

 
Seni henüz 14 yaşımda lens kullanmak isteyen bir kızken tanı-
dım. Nereden bilebilirdim o gün karşımdakinin ilk sevgilimi 
getirip tanıştıracağım, meslektaş ve en önemlisi ömür boyu dost 
olacağım birinin bulunduğunu? Seni çok seviyorum,çok özleye-
ceğim.  
Dr.Zeynep Sümer , Sivas 

 

Hayatımızda var olman bize güven veriyordu. Yaptığımız iyi 
işlerde senin gülümsemenin, pozitif enerjinin izleri var. Sümer-
lerden sevgiler. 
Dr.Haldun- Zeynep Sümer, Sivas 
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Değerli bir hekim arkadaşımı kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. 
Eşi İskender Sayek'e Allahtan sabır diliyorum. Tüm hekim top-
luluğunun başı sağ olsun 
Prof.Dr. Akif Güleç, Gaziantep 

 
Dr. Füsun Sayek'e Allahtan rahmet; hüzünlü ailesine sabırlar 
diliyorum. 
Nihat Seçkin, Ankara 

 
Anısı ve mücadelesi önünde saygıyla eğiliyorum.Ailesine baş 
sağlığı diliyorum. 
Dr.Sedat Özçelik, Sivas 

 
Bir kandırmaca döneminde, gerçekleri söyleyerek ve mücadele 
ederek örnek teşkil ediyordu. Ailesine ve tüm hekimlere baş 
sağlığı diliyorum. 
Dr. Melih Akyol, Sivas 

 
Füsun Hanım'ı 2000'li yılların başında Yüksek Sağlık Şurası 
toplantılarında yakından tanıma fırsatı buldum. Çoğunlukla 
anlaşamasak bile, birbirimize olan saygımızla dostluğumuz 
devam etti. Zamansız kaybından büyük üzüntü duydum. Bu 
ülkenin ona ihtiyacı vardı. Kendisine Allah'tan rahmet, başta 
Prof. Dr. İskender Sayek olmak üzere ailesine ve sevenlerine 
sabır ve başsağlığı dilerim. 
Prof. Dr. Haluk Tokuçoğlu, GÜTF,Ankara 

 
Füsun ablamızı kaybettik.Onun verdiği mücadeleyi unutmaya-
cağız.Kaldığı yerden devam edeceğiz.Tüm tıp dünyasının başı 
sağ olsun. 
İsmail Hakkı Bozgedik, Mersin 

 
Abla seni nasıl anlatayım, ne diyeyim, ne yazayım? Nasıl üzgü-
nüm…seni çok sevdiğimi bil. Onurlu insan, iyi dost, güzel ka-
dın, sana nasıl dayanacağız… seni çok severdim, seveceğim 
de… güle güle… 
Halit Atik, Adana 
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Onurlu mesleğin onurunu korumaya çalışan ve haksızlıklar 
önünde her zaman dik duran, yaşarken olduğu gibi ölümünden 
sonra da kendisine olan sevgi ve saygının artarak devam ede-
ceğine inandığım saygıdeğer hocamı, bu camiaya olan katkıla-
rından dolayı hürmetle anıyorum... 
Nedim Durmuş, Sivas 

 
Seni saygı ,sevgi ve rahmetle anıyoruz. Nur içinde yat güzel 
insan... 
Nurten Artar, Çorum 

 
Bir gazeteci olarak her zaman güvenle aradığım, her zaman 
doğru bilgiye ulaştığım bir  insanı kaybetmenin üzüntüsü için-
deyim. Onun yumuşak sesini özleyeceğiz. 
Hasan , İstanbul 

 
Füsun Abla, rahat uyu. Ortak uğraşımızı ve mücadelemizi bırak-
tığınız yerden sürdüreceğiz. "Başbakana iğne yapmak istiyo-
rum!" sözünüzü de hiç mi hiç unutmayacağız.  
Dişhekimi Rifat Yüzbaşıoğlu, İstanbul 

 
TTB'nin, ülkemizin en karanlık günlerinde vermiş olduğu onur-
lu mücadelesini, sevgiyle, hoşlukla, kararlılıkla sürdürdü. Sağlık 
olsun. Dostlarının, ülkemizin başı sağ olsun. 
Ramazan Aşçı, Samsun 

 
Çok Sevgili Füsun Hanım, 
Bir sağlıkçı olarak keşke kendi sağlığını ihmal etmeseydin! Her 
olum genç olumdur, ama senin gibilerin bu ülke için çok uzun 
yasamaları gerekirdi,daha çok şeyler vardı yapacak. Geride 
kalanlara, bizlere, senin yaptıklarını çoğaltarak sürdürmek kalı-
yor. Seni sevgiyle anıp, ismini yaşatmalıyız.  
İnci Gökmen, ODTÜ-Ankara 

 
Değerli bir insanı bir önderi kaybetti Türk hekimliği. Hepimizin 
başı sağ olsun... 
Bülent Tuncel 
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Füsun Ablayı, mecburi hizmette hiç tanımadığı bir kente henüz 
gelmiş genç bir hekim olarak Mithatpaşa'daki TTB'ye girdiğim 
ilk gün tanıdım. Sonra çevresinden ayrılmak istemedim. İstan-
bul'a döndüğümde çok özledim. Gülüşünü yüreğimde kendi 
hikayemin bir parçası gibi taşıyacağım.  
Çağrı Kalaça, İstanbul 

 

"Keşke kader,sevdiği herkese hayatına benzer bir ölüm verse!" 
demiş Goethe , 
Füsun Abla, 
Güler yüzünüz ve tatlı diliniz ölümü bile güzelleştirdi. Mekanınız 
cennet olsun. 
Op.Dr.Murat Molu, Kayseri 

 

Hoşçakal kardeşim Füsun, 
İnsana yaraşan sağlık sisteminin bayrağını bizlere verdin, 
hoşçakal...Rahat uyu…Asla teslim olmayacak bir hekim grubu 
hala var…Tüm iyi insanların,vatanseverlerin,ve ailenin başı sağ 
olsun. 
Dr. Yavuz Akman, Düzce  

 

İşte geldik gidiyoruz  
hoşça kal kardeşim deniz  
biraz çakılından aldık  
biraz da masmavi tuzundan  
sonsuzluğundan da biraz  
ışığından da birazcık  
birazcık da kederinden  
bir şeyler anlattın bize  
denizliğin kaderinden  
biraz daha umutluyuz  
biraz daha adam olduk  
işte geldik gidiyoruz  
hoşça kal kardeşim deniz  
Nazım Hikmet, 
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Herkese eşit, ücretsiz, ulaşılabilir sağlık hakkı mücadelesinin 
yılmaz savunucusu, değerli insan ablamız Dr. Füsun Sayek’i 
kaybettik…Başsağlığı dileriz. Anısını mücadelemizde yaşataca-
ğız… Her şeyin başı sağlık. Sağlıkta yıkımı durduralım. 
Fatih / KESK, SES Kocaeli Tıp Fakültesi işyeri temsilcisi  

 
Füsun Sayek'i kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. 
İnsanın inanasım gelmese de gerçek iç acıtıyor, çok can yakı-
yor. Mücadele azmi bulunabilir, ancak güler yüzlü, hep olumlu 
bakmayı bilen, güler yüzle yol gösteren kişi sayısı ne de azdır! 
Füsun ablada fazlası vardı, bir zamanlar yakınında olduğum 
için kendimi çok şanslı sayıyorum. 
Aklımda hep sıcak, sevecen, bir o kadar da kararlı, hekimlik 
mücadelesinin hakkını veren örnek  insan  olarak kalacak.  
Hepimizin başı sağ olsun. 
Dr.Falih Kocaman, İstanbul 

 
Sevgili Füsun abla*, 
Biliyorsun ben abla, abi demeyi severim Füsun abla; ama şimdi 
düşünüyorum her gün yüreğimde hissettiğim üç beş tane abim 
var (Mahmut abi, Selim abi, Ömer abi, İskender abi, şimdilerde 
Akın abi gibi) ama biraz da şaşırarak görüyorum ki senden 
başka ablam yok. Bugün Selin’den öğrendim şimdi sen bir 
hastane yatağında hep uyuyarak yatıyormuşsun; anladım ki 
senle artık hiç konuşamayacağım. Bu sabah bunu düşünüp 
odamda kimse duymadan ağladım. Yani sensiz kalacağımı 
anladım Füsun abla. Biliyorsun Nazife sana “kendim için değil 
de arkamdan sevdiklerim çok acı  çekecekler diye üzülüyorum” 
demişti. Şimdi biz Füsun abla her sabah senin yokluğunla da 
içimiz kavrularak uyanacağız. Güneşin aynı güneş, gökyüzünün 
aynı gökyüzü olduğunu bileceğiz ama içimizdeki boşluk duygu-
su hiç geçmeyecek. Sevgili Füsun abla, biz Nazife’den sonra 
şimdi senin de sevgini açacağız her sabah senin sevdiğin çiçek-
ler gibi; senden kalan bütün duyguları koruyacağız yaşamımızın 
sonuna kadar. Zaten sen de başka bir şey istemezdin bizden. 
………….. 
Şükrü Hatun, Kocaeli *(Yazı Tıp Dünyası gazetesinde basılmıştır. Yazının 
tümüne bu kitabın “Gazete Dergi yazıları” bölümünden ulaşılabilir. Sayfa 117) 
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Dr. Füsun Sayek 'e Allahtan rahmet; hüzünlü ailesine sabırlar 
diliyorum.Sevenlerinin ve Türk Tabiplerinin başı sağ olsun...  
Dr.Ümit Uğurçekiç, Yargıtay, Ankara 

 

Avukatım,ama önce 35 yıllık bir Hekim eşiyim.Bu süreç içeri-
sinde tanıdığım Hekimlerin gerçekten en değerli ve en yüreklile-
rinden biri idi Sn. Dr. Füsun Sayek. Her karşılaşmamızda sıcak 
ve içten gülümseyişi anılarımızdan hiç silinmeyecek. Kendi 
meslek örgütüm olan Türkiye Barolar Birliği'nin Başkan ve 
Yönetim Kurulu üyelerine hep onu ve onun mücadelesini örnek 
gösterdim haykıra haykıra. Ve dedim ki, şöyle yada böyle erkek 
olmaktansa, eteklik giyen Dr. Füsun Sayek gibi " erkek " olmak 
çok daha kutsaldır,güzeldir ve anlamlıdır dedim hep ve demeye 
de devam edeceğim, taa ki birileri onun gibi yürekli ve onun 
gibi erkek,yiğit ve mert olana kadar. Nur içinde yatın Füsun 
hanım.İnanıyorum ki TTB camiasında yaktığınız meşale hiç 
sönmeyecek,en azından sizin kuşağınız sağ oldukça... 
Av.Engin Akkaya,Zonguldak 

 

Bizim için yaptığınız onurlu mücadelenizde kimi zaman sizi 
yalnız bıraktık ama siz yılmadınız inadına direndiniz mücadele-
ye devam ettiniz. Hep ayakta dimdik durdunuz.Sizden öğrene-
ceğimiz daha çok şey vardı... Ama aramızda olmasanız da ışıltı-
nız bizi aydınlatacaktır. Ruhunuz şad olsun... 
Fırat Koparan, Eşme-Uşak 

 

Sayın TTB Yöneticileri ve meslektaşları,acınızı paylaşır,sabırlar 
dilerim. Ben sıradan bir vatandaş  olarak Dr. Sayek'i sadece 
kamuoyunda bilir ve izlerdim.Böylesine güzel ve değerli bir 
insanı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim inanın. Bu kayıp 
sadece hekim camiası açısından değil toplumsal açıdan da bir 
eksikliktir. İyi ki vardı.Ve biz iyi ki tanıdık. Çocuklarıma bir güzel 
insanı daha tanıtmanın ve hatırlatmanın mutluluğunu yaşaya-
cağım.Başınız sağ olsun. 
Fatma Demirdöğen, Ankara 
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Sevgili Füsun,87 yılı Sağlık Bakanlığı günlerinden beri bu sis-
temin içinde çalıştık,dertleri paylaştık.Bu ülkede sağlık sistemini 
daha iyi hale getirebilmek için yaptığımız uğraşta sen daha çok 
yoruldun,artık istirahat zamanıdır.Ben ise o gün gelene kadar 
ayni yolda yürümeye çalışacağım.Sana huzurlu uykular dilerim 
meslektaşım. 
Serdar Savacı, İzmir 

 

Füsun Abla rahat uyu.Sen görevini,layıkıyla yaptın.Şimdi sıra 
bizlerde.Meslek onurumuzu,seninde savaşını verdiğin gibi dim-
dik  ayakta sonuna kadar sürdüreceğimizden emin ol! Nur için-
de yat. Seni unutmayacağız! 
Dr. Günhan Vaynioğlu, Ordu  

 

Çok içim yanıyor be Füsun abla... Bir kongre açılışında, güpe-
gündüz toplantı salonunun ortasında rock and roll yapan ilk 
Türk Tabipleri Birliği Başkanı ve Tıp Fakültesi Dekanı bizdik 
herhalde… 
Ben seni böyle özlüyorsam İskender abim ne yapsın? 
Dr. Erbuğ Keskin, Çukurova Tıp Fakültesi 

 

Sevgili Füsun’un arkasından ;  
Daha şunun şurasında 13 ay önce TOD-NET İletişim Hattında 
“ Değerli meslektaşım Sevgili Füsun Sayek’in direnme gücünün 
ve yaşam sevgisinin bu hastalığı da yenmeye yeteceği inancım-
la geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum “ demiştim.   
Dünkü üzücü haberle Umutlarımız,beklentilerimiz, düşlerimiz 
bitti.  
Yılmayan, pes etmeyen, içi tıka basa insan sevgisi dolu, korku-
suz bir yürek, İnsan onuru, meslek onuru  adına, ilkeli mücade-
le dolu bir yaşam. Kendi yaşamını ertelerken, sinsice ilerleyen 
amansız hastalık ve vurgun gibi zamansız ölüm. Çok büyük bir 
kayıp.  
Bu gün Maltepe Camisinde çok karmaşık duygular yaşadım. 
Sıcacık, sarıp sarmalayan mütevazi tavrı, şiirsel akıcı sesi kulak-
larımda hep takılı kaldı. Sevgili Füsun’u çok arayacak ve özle-
yeceğim. 
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Onu toprağa verileceği Arsuz’a iki şiirle uğurlamak isterim.  
GİDERAYAK 
Handan,hamamdan geçtik  
Gün ışığındaki hissemize razıydık  
Saadetinden geçtik  
Ümidine razıydık  
Hiçbirini bulamadık  
Kendimize hüzünler icadettik  
Avunamadık  
Yoksa biz...  
Biz bu dünyadan değil miydik? 
Orhan Veli KANIK 
İNSANLAR GİDER 
insanlar gider şarkıları kalır  
şarkılar var uzun  
yüzyıllar dolanır  
şarkılar var kısa  
söylendiği yerde kalır  
şarkılar var benim şarkılarım  
söyletmezler içimde kalır 
Aziz NESİN 
 
Allah rahmet eylesin. Tanrı sevenlerine en başta İskender ho-
cam olmak üzere yakınlarına sabrını versin. Üzerine nurlar yağ-
sın. Mekanı cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun. 
Dr.Sunay Duman, Göz Hastalıkları Uzmanı, Ankara 

 

Allah rahmet eylesin 
yaz bahar ayında bir od verdiler 
yandım gittim ağlar karlı dağ iken misali 
Serkan Eyyupoglu, Amasya 

 

Ne desem nereden başlasam?Nicedir hiçbir ayrılış beni bu ka-
dar sarsmamıştı.....Kelimeler evet yetmiyormuş bazen.Hatıran 
ve vermiş olduğun mücadele önünde saygıyla eğiliyorum.  
Dr. Doğu Yeditepeli, Ankara 
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Sevgili Füsun Abla Seni yitirmenin acı duygusu ile Allahtan 
rahmet diliyorum.Gözün arkada kalmasın. Türk hekimleri ola-
rak bizler senin onurlu   mücadelende hiç bir zaman yalnız 
bırakmayacağız. 
Özlemiş olduğunuz hekimlik ortamına eninde sonunda ulaşa-
cağız.sen rahat uyu 
Dr.Özgün Mengeş,Bartın 

 
Sevgili Füsun Abla, 
Sağlık, toplum ve siyaset ilişkisini kurarken ne çok şey paylaştık. 
Ne güzel çalıştık. Hep bizimlesin. 
Önder Ergönül,İstanbul 

 
Sevgili Füsun Abla, 
Aslında kendimize ve bizi duyabilen dostlara yazıyoruz. Yitirdik-
lerimiz bizden bir şeyler götürüyor. Ölümünle çok eksildik. 
Şimdi daha çok tutunmak zorundayız yaşama ve bıraktıklarına. 
Bugün seni sonsuzluğa uğurlarken bir kez daha derinden hisset-
tim ki üzgünüm, hem de çok. Hatırladıklarımız ve anılarımız 
içimizi ısıtıyor. Ama yine de her şey çok başka olabilirdi. "Tarif-
siz kederler içindeyim". 
Dr. Kürşat Yıldız,Kocaeli  

 
Bugün duygularımı ifade etmekte çok zorlanıyorum. Hekimlik 
mesleğini, onurlu bir şekilde devam ettirmemizdeki en büyük 
dayanaklarımızdan birini kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. 
Sevgili Füsun Abla niye bu kadar erken?Seni çok özleyeceğiz. 
Muammer Durak, Bursa  

 
Füsun Abla, 
Bu mesajı yazmadan önce hakkında yazılmış bütün mesajları 
okudum. Ne  güzel bir duygu bu kadar sevilmek.. Umarım öbür 
tarafta hissediyorsundur…Tıp Dünyası'ndaki yazılarının arasın-
da mutlaka bir şiirden parçalar koyardın.. Şiir gibi de yaşadın.. 
Keşke şiir biraz daha uzun olsaydı..  
Gerçek değer gelişi boşluk dolduran değil, gidişi boşluk yara-
tanmış derler..  
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Sen gittin dünya biraz daha soğudu.. Gülümsemeni gönderme-
yi unutma olur mu, azıcık da olsa ısıtmak için içimizi ve azıcık 
da olsa doldurmak için senden geriye kalan içimizdeki asla tam 
olarak dolmayacak boşluğu..Huzur içinde uyu..  
Fatih Şua Tapar,Tokat 

 
Sevgili Füsun abla, 
Kötü haberi dün akşam İnternet'te Milliyet gazetesinde okudum. 
Seni yakından tanıyamadım, ama seni yakınlarımdan dinledik-
çe ne kadar güzel bir insan olduğunu bilirdim. En son seninle 
iki yıl kadar önce telefonla konuşmuştuk, benim Türkiye’ye 
üniversiteye dönmem için yardımcı oluyordun. Ne kadar içten 
geliyordu sesin.   
Nazife ablam için ‘sıra hiç de sende değildi Nazife...’ diye yaz-
mıştın. Sıra hiç de sen de değildi Füsun abla... 
Yenal Dündar, Liverpool, İngiltere 

 
Füsun ablacım, 
En güzel yıllarımda, en güzel anlarımda hep sen vardın, seni 
unutmak ne mümkün! Görüyor musun bak ne çok sayıda genç 
hekimin ablası olduğunu?Bütün diğer kardeşlerin gibi biz de 
seninle olmaya doyamadık, çok erken ayrıldın. Uzaklardaydım, 
seni özlüyordum, şimdi ise özlemimi gideremeyeceğimi bilmek 
öyle acı ki.. 
Hasmet Üner, Denver, Colorado 

 
Dr. Füsun Sayek aramızdan ayrıldı. 
Daim gülen gözleri, 
En zor anlarda tatlı sözleri, 
Sıcacık çarpan insan yüreği, 
Hep taze tuttuğu umutları, 
Onlarda ayrıldı mı aramızdan? 
Dr. Füsun Sayek, 
İyi ki geldin, Ama neden bu acele? 
Biraz daha kalamaz mıydın?  
Dr.Metehan Akbulut,Antalya 
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Hepimizin başı sağ olsun. Sevgili Füsun ile TTB görevinin yanı 
sıra uzun yıllar Türk Oftalmoloji Derneği Egitim Planlama Biri-
mi Yürütme Kurulunda birlikte çalıştık. Fikir ve katkılarını 
unutmak kabil değildir. Oftalmik Etik konusunda yıllar önce 
Jules François'in düzenlediği ve Uluslararası Oftalmoloji camia-
sında kabul görmüş ve uygulanmakta olan Ethic Codes'u oriji-
nalinden tercüme ederek Türk Oftalmolojisine ilk kez kazandı-
ran, Güler yüzlü, mesleğini,meslektaşlarını,ülkesini, ve tüm 
insanları seven, gencecik (en verimli olacağı çağda) vefat eden 
Füsun'a Yüce Tanrıdan rahmet,geride bıraktıklarına sabır dili-
yorum.  
Prof.Dr.Ercan Öngör, TOD Eski Genel Başkanı, İstanbul 

 

1997 mezunuyum ve o tarihten bu yana TTB üyesiyim. Sanı-
rım benim neslim meslek örgütü nedir, iyi hekimlik mücadelesi 
nasıl yapılır, hekim olmak nedir ile ilgili pek çok şeyi TTB ile 
öğrendi. Bunda Füsun Sayek etkisi az olmasa gerek. Teşekkür-
lerimiz yetersiz, yürüdüğünüz yoldan sapma olmadığını bilmek 
biraz teselli. Sayılamayacak kadar sevenlerinize sabır ve kolay-
lıklar dilerim.  
Emrah Kırımlı, İstanbul 

 

Sevgili Füsun abla, 
Seninle birlikte çalışamadık. Olsun yaşama benzer şekilde bak-
tık. Umarım senin sesini soluğunu yeni kurulan Düzce Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi öğrencilerini yetiştirirken de yaşatırız. Eminim 
çok huzurlusun. İyi yaşadın ve arkanda keşkeleri bırakmadın. 
Seni seviyoruz Füsun abla. 
Peri Arbak, Düzce 

 

Türk Tıp Camiası bu gün seni kaybetmenin derin üzüntüsünü 
yaşıyor,acın çok büyük ama arkanda bıraktığın bu sevgi selinin 
senin için çağlaması daha büyük,ne mutlu sana ki üyesi bulun-
duğun bu toplulukta böyle bir sevgi bırakarak gidiyor-
sun.İskenderun’da muayenehaneme geldiğin an güler yüzün 
sevecen tavırların hep hafızamda kalacak,nur içinde yat,güzel 
insan. 
Mürüvvet Özgen, İstanbul  
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Gözümü kapattım ve o fotoğrafı anımsadım,  
bir insan tüm samimiyetiyle ve dürüstlüğüyle nasıl  
hatırlanabilirse öyle...  
Özlem Sarıkaya, İstanbul 

 
Füsun Hanım, dün Sizi İskenderun Arsuz a uğurladık. Orayı çok 
sevdiğinizi söylüyorlar . Bu şehrin soğuk, gri, gergin, plastik, ve 
resmi yüzünden kurtuldunuz. Sizi yakından tanımadım ama bu 
şehir ve Siz , sanıyorum talihsiz bir ilişki içindeymişsiniz . Arsuz 
da huzur içinde uyumanız dileğiyle ... 
Cumhur Akpınar, Ankara 

 
Sevgili Füsun Ablamızı kaybettik, hepimizin başı sağ olsun. TTB 
camiasında çok sevilen ve çok saygı duyulan Füsun Ablamızı 
kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Başta eşi ve 
çocukları olmak üzere ailesine sabır, kendisine de rahmet dili-
yorum. 
Adalet Erguntali, Mardin  

 
Füsun Sayek adını onun önderliğinde TTB'nin herkes için para-
sız, nitelikli sağlık hakkı şiarıyla verdiği mücadelede öğrendik. 
diğer tüm emekçi kesimler gibi, bu ülkede yaratılan tüm değer-
lerde alın teri, göz nuru ve emeği olan milyonlarca emeklinin 
sağlık hakkının da IMF programlarıyla ortadan kaldırılacağını, 
sağlık hizmeti üretenlerin meslek örgütü TTB ve onun eski mer-
kez konseyi başkanı Füsun Sayek'in mücadeleleriyle öğrendik 
ve bu mücadeleyi birlikte vermek gerektiğinin bilincine vardık. 
onu erken kaybettiğimiz için üzüntümüz büyüktür. ona layık 
olmak, onun açtığı yoldan yürümek ve bıraktığı bayrağı yükse-
ğe taşımakla mümkündür. tüm dostlarının başı sağ olsun. 
Emekli-Sen Gnl. Mrk,Ankara 

 
Tende soğumuş yürek 
Zannedersin Ay tutulmuş 
   ne gidesim var 
   ne kalasım 
Kozasından yeni düşen 
Kelebeğim melek olmuş 
Dr.M.Oktay, Antalya 
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Biz hekimler için her şeyini ortaya koymuş bir insanı daha kay-
betmenin şaşkınlığını ve üzüntüsünü yaşıyorum. Hepimizin başı 
sağ olsun. 
Cem Alptekin, Ağrı 

 

İstediği ve inandığı gibi yaşadığını bilmekten başka tesellimiz 
yok..Pek çok erken ölüm gördük ne yazık ki ve ne yazık ki o da 
erken ayrıldı aramızdan.. 
Gülistan – Ayşen, Piyangotepe Ecz. Ankara 

 

Füsun Sayek'in vefatı ülkemizde tıp alanında olduğu gibi, top-
lumsal mücadele alanında da büyük bir kayıptır. Ülkemizde 
Füsun Sayek gibi bilim insanlarına olan ihtiyaç her geçen gün 
daha da artmaktadır.  Kendisine rahmet, tüm tıp camiasına 
başsağlığı diliyorum. 
Fuat Önderoğlu,Gaziantep 

 

"Bu yol çok dikenli bir yol, yılmadan yürümek gerekir" demişti 
bir seferinde. Rahat uyu Füsun abla...Arkandan ne söylesek 
boş. Sen bize bildiğimizi sandığımız ama bilmediğimiz şeyleri 
gösterebilen, öğretebilen biriydin. Ne mutlu sana... 
Dr. Birgi Tuna, Balıkesir 

 

söz düğümlendi, çıkmıyor sesler 
eskisi gibi dökülmüyor sözcükler  
sular seller gibi bir telefon içindeki ses 
bir haber , düğümleniyor… 
füsun ablamız…diyor da  
ötesini diyemiyor 
dökülüyor hüzün sular seller gibi 
biz de diyemedik  
füsun ablamız  dedik de 
ötesini diyemedik 
yakışmıyor be füsun ablamız o sözcük 
ceketinin cebindeki gülün yanına 
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ceketinin cebindeki kır çiçeklerinin yanına yakışmıyor be  
füsun ablamız o sözcük 
gözlerinin parıltısındaki  inancın,umut düşlerinin coşkunun, 
mücadele kıvılcımlarının yanına yakışmıyor be füsun ablamız 
dostluk ,dayanışma sevgi,sevinç,mutluluk  sözlerinin yanına  
bu türkü bitmez, bu umut, bu sevda… 
neredesin demeyeceğiz füsun ablamız 
sevgiyle yoğrulan zamanın 
sadece bizim için değil içi lekesiz, berrak, umut dolu 
coşkuyla çağlayan  aydınlık geleceğin 
yaşanan her anında neredesin demeyeceğiz 
füsun ablamız 
bilmem hangi köyün odasından hangi sağlık ocağının içinden 
hangi hastanenin koridorlarından yankılanan 
yeni yeşermiş sağlıklı çığlıklarda sen de olacaksın 
insanca yaşam onurlu meslek herkese eşit, nitelikli, ücretsiz, 
ulaşılabilir sağlık çığlıklarında sen de olacaksın 
neredesin demeyeceğiz 
füsun ablamız 
füsun ablamız işte o sözcük değil de  satırlara sığdıramadığımız 
bütün güzel şeyler yakışıyor yanına 
işte bu yüzden neredesin demeyeceğiz be 
füsun ablamız ,o sözcüğü de demeyeceğiz 
Dr. Naci İşoğlu, Antalya  

 

''Gün biter gülüşün kalır bende...''  
Sevgili Füsun Ablamızı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz.Kederli 
ailesinin ve tüm hekim camiasının başı sağ olsun.   
Dr.Hüseyin Başpınar, Adana 

 

Herkese eşit, ücretsiz, ulaşılabilir, nitelikli sağlık hakkı mücade-
lesinin örgütlü önderlerinden; 
İnsan hakları, hekim hakları, hasta haklarının kararlı savunucu-
su; 
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Dostluk, sevgi, hoşgörü kaynağı onurlu insan Füsun Sayek 
dostumuzu yitirmenin acısını dostları ve sevenleriyle paylaşmak 
isteriz. Hepimizin başı sağ olsun. 
Veli Lök, Türkcan Baykal, Günseli Kaya, Coşkun Üsterci, Alp 
Ayan, Fahrettin Güzel, Aytül Uçar, Sema İlhan 
Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) İzmir Temsilciliği 

 

Sağlık camiası için büyük kayıp…ben tüm sağlık çalışanlarını 
ailesi olarak kabul ederek herkese baş sağlığı diliyorum. Yaptık-
larından dolayı çok teşekkürler Füsun Abla… 
Ferat Erol, Adana  

 

Çocukken öğrenmiştim*,  
“Atatürk ölmedi,yüreğimde Yaşıyor, uygarlık savaşında  bayra-
ğı o taşıyor.” mısralarını  
Çocuktum, ezberim vardı  aklım ermiyordu. Nasıl oluyor diye 
sormuştum kendime  kimseye de soramamıştım. Bu gün içim-
deki çocuk, “İçindeki çocuğu hiç yitirmemiş  uzaktan sevdiği, 
saydığı ve  kendisinden göz kapağını çevirip  Trahom aramayı 
öğrendiği  Kendi masasında oturup ta  etrafa caka satmayan, 
Masanıza gelip, merhaba gençler  ben konsomasyona çıktım 
diyen, İnsana kendini iyi hissettiren Doktor, abla, başkanımı”  
kaybederken  şarkının sözleri kulaklarımda , beynimin kıvrımla-
rında, ve  ruhumda yankılanıyor. Füsun abla ölmedi,,, 
Bir göz hastalıkları uzmanı neden oturup para kazanmanın 
keyfini çıkarmak yerine,    Gün olur alır başını Diyarbakır’a, 
gün olur alır başını  gider Van’a tarama ve erken teşhis ve Tra-
homa    Dişini katar canına… 
Ben şahidim böyle gördüm, böyle tanıdım. Büyük bir insanı 
kaybettik başımız sağ olsun. 
Nureddin Özdener, Mardin-Adana 

 

Hepimize bir hekim, daha da önemlisi yurtsever bir aydın ola-
rak örnek olan Füsun Abla' nın kaybından derin üzüntü duyu-
yorum..  
Nasıl bir kuraldır ki bu hep iyiler erken gidiyor…Ama bazı do-
nanmış kişiler var ki ölümlerinde bile içiniz sızlıyor ama. Acı 
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içinde bir takdir duygusuna sarılıp teselli arıyorsunuz.. Keşke 
hepimiz ardımızdan böyle içten duygularla uğurlanabilseydik.. 
Keşke onun gibi saygıdeğer bir iz bırakabilseydik.. 
Keşke ardımızdan " Bu Ülke için bir şeyler yaptı" dedirtebilsey-
dik.. 
Başımız sağ olsun 
Prof.Dr.Ferruh Şimşek fsimsek@marmara.edu.tr İstanbul 

 

Güzel insan, iyi dost, değerli hekim, sevgili arkadaş Dr. Füsun 
Sayek aramızdan ayrıldı. Acımız büyüktür. Çevresiyle saygın ve 
sıcak ilişkileriyle, sorunlara akılcı ve dengeli yaklaşımıyla hasta-
hekim ilişkilerinde mesleki ahlaka bağlılığıyla, özellikle bugün-
lerde gereksinim duyduğumuz barışçıl bakışıyla hepimize örnek 
oldu.TİHV’ nin şiddete ve işkenceye karşı mücadelesinin her 
zaman yanında oldu. Kaybımız büyüktür.Başkan olarak görev 
yaptığı TTB’de sağlık hizmetlerinin ticari alana terk edilmesine 
karşı insan ve toplum sağlığını kararlı ve etkin savunmasıyla da 
örnek bir duruş sergiledi. Kamusal alanları ve değerleri savu-
nanların da kaybı büyüktür. 
İnsan hakları ihlallerine karşı durdu. Temel hak ve özgürlükleri, 
demokratik değerleri savundu. Bunların gelişmesi için çalıştı. 
Savaşa karşı barış ülküsüne sarıldı. 
Füsun Sayek’in aramızdan ayrılması, yalnızca ailesinin, yakın 
çevresinin değil, toplumun ve ülkenin büyük bir kaybıdır. Onun 
insan için, toplum için, ülke için düşündüklerini gerçekleştirme 
çabalarına devam edeceğimize söz veriyoruz.  
Füsun Sayek’in anısı mücadelemize örnek olsun 
Yavuz Önen,  TİHV Yönetim Kurulu Başkanı, Ankara 

 

Kaybı memleketten uzaklarda  yaşamak daha bir zor ve biliyo-
rum ne yazsam bir şeyler eksik kalacak.. 
Her zaman sıcacık ve dosttunuz. Yaşadığım birçok olayda Fü-
sun Sayek farkını (sıcaklık ,her zaman dostça yaklaşım - kibar-
lık, her zaman /her koşulda pozitif destek ) hissetmişimdir. Bu 
anlamda benim için model oldunuz. Ülkem ve hekim hareketi 
adına yaptıklarınız daha çok konuşulacak...İki satırda anlatıla-
maz... 
Güle güle …ışık içinde olun.. 

mailto:fsimsek@marmara.edu.tr�
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Sizi tanımak şansımdı..Erken yitirmek ise büyük üzüntülerim-
den 
Önder Özkalıpçı, Cenevre 

 

Füsun ablanın anısı önünde saygıyla eğiliyorum... 
En zor anda (zaman zaman şaştığım) en güleç sesini anımsıyo-
rum en çok... Zamanla öğrendim ki; kararlılığın gücündendir 
bu.. Dün, onu hiç erinmeden çıktığı yolculuklardan sonuncusu-
na uğurlayan binlerce dostunun yüzünde, içimizi buruk bir 
taşkınlıkla doldurup gözlerimizden taşan hüznü gördüm. Anla-
dım ki ona yakışan buydu. anladım ki; adanmış hayatlardır, bu 
yaşadığımızı hayat kılan...Anının önünde saygıyla eğiliyorum 
Füsun abla 
Candan Coşkun, Bursa 

 

Sağlık hizmetleri çalışanlarının başı sağ olsun. Güzel insan, 
değerli hekim. bir hemşire olarak komşu meslekte yaşanan 
seviye kaybını yıllardır tüm sonuçları ile kaygı içinde izlerken, 
tanıklık ederken varlığıyla hekimlik ideallerinin örneği idin.   
Her zaman ne dediğinizi ilgiyle takip ettim, anlamaya çalıştım. 
Yaktığın ışık tüm hekimlere, sağlığın sorunlarına kafa yoran 
aydın insanlara umut olsun dilerim. Işık oldun, ışıklar içinde 
uyu. 
Kezban Atakoğlu, Ankara 

 

Füsun ablamız, 
Hekimlik erdemini,tıpta deontolojinin ne olduğunu öğreten,tatlı 
dilli,güler yüzlü ablamız, insan hakları,hasta hakları ve de hekim 
hakları hepsi şimdi sensiz kaldı,erken ayrıldın aramızdan. Üzün-
tü ve acımız anlatılamaz,hep güzel anıların ile içimizde yaşaya-
caksın. Hepimizin başı sağ olsun,ruhun şad olsun.... 
Uzm.Dr.M.Sezai Demirel, Malatya İl Sağlık Müdürü 
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 “   Bir bitmeyecek şevk verirken beste 
   Bir tel kopar ahenk ebediyyen bozulur” 
Akın Yazıcı, Kocaeli  

 

 Her ölüm erken ölümdür. Ama seninki çok erken oldu Füsun 
Ablacığım. Herkes gibi ben de seni ışık saçan gülen yüzünle, 
bitmek bilmeyen enerjinle, çoşkunla ve insan sevginle anımsa-
yacağım.Benim için hala STED' in bir sonraki sayısını telaş 
içinde hazırladığımız akşamlarda ve ışıklar içindesin. Seni ger-
çekten çok sevdik. Bir yaşam ancak bu kadar dolu dolu ve 
çoşku ile yaşanabilirdi. Giderken de herkese bir şeyler öğrettin. 
Aydınlıklar ve güzellikler içinde ol. 
Ayşegül Zümrütdal, Adana  

 

Sizi hiç tanıma fırsatım olmadı ama hep oralarda bir yerlerdey-
diniz. Sizin kadar cesur olabilmek, sizin kadar meslek onuruna 
sahip çıkabilmek her meslektaşımızın emeli olsun. Umarım 
bundan sonraki arkadaşlarımızın imzaları da sizinki gibi onurlu 
beyanların altında yer alabilsin. Saygılarımı sunuyorum anıları-
nıza  
Dr. Bahadır Savaş, Denizli  

 

Sevgili Füsun abla, bize veda ettiğinin haberini alınca yaşadı-
ğım acıyı hisseden 3 yaşındaki Karyam" tamam anne yok bir 
şey rüyaydı gerçek değil" deyip beni teselli etmeye çalıştı ne 
olduğunu bilmeden.Keşke beni de biri uyandırıp rüyaydı hadi 
uyan dese.Son yıllarda çocuklarımı büyütmeye çalışırken sık 
görüşemedik,bilemedim bizi bu kadar erken bırakacağınızı, 
sandım ki o bembeyaz yürek her gittiğimizde bizi karşılayacak  
.Okuldan eve gelen yavrusunu karşılayan anne gibi bizi kucak-
layacak.Oldu mu yaptığın şimdi bizi kimsesiz,biçare,umutsuz 
başı eğik bıraktın.Bizi ablasız,moralsiz kolu kanadı kırık bırak-
tın.Her ne kadar uğurladığımız bedeninde olsa bizi o tanrıça 
gibi bakışından,gülüşünden,nasihatlerinden ne varsa yaşama 
dair her şeyden ayrı bıraktın.Yine de şükrediyorum sizinle pay-
laştığım her şey için. Sizi hiç tanımamış da olabilirdim.Bu arada 
Simay doğduğunda bana verdiğiniz öğüdü hep tutuyorum.Bir 
gün kızlarım uzak bir yere giderde istesem de kucaklayamam 
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diye hep sıkı sıkı sarılıp kucaklıyorum.Ve her sarılışımda Selin 
ve Aylin’e duyduğunuz özlemi hatırlıyorum..Bize verdiğin tüm 
emeklerin ,sıcaklığın,içtenliğin,ablalığın,anneliğin için binlerce 
teşekkürler.Seni hiç unutmayacağız hep özlemle anaca-
ğız.Kralınıza ve prenseslerinize büyük sabır diliyorum. 
Meliha Aktaş, Ankara 

 

Fusun Abla 
Bugün TÖK tanışma toplantısı oldu Edirne'de.  
Cumhur, Siz başkanımızı İstanbul'dan Edirne'ye getirirken soh-
betini anlattı, ben de itiraz etmeyi öğrettiğiniz öğrencimizin size 
itirazı üzerine "Bu sohbet amacına varmıştır" deyişinizi. 
Sizi özleyeceğim. 
Muzaffer Eskiocak, Edirne 

 

Sevgili Füsun Abla,  
Hep kongrelerde karşılaşır, Şükrü'nün yeğeni diye severdin 
beni. Hayatımda dayımın, Sevgili Nazife'nin yıllar öncesinin 
Füsun Abla'sıydın. Hep vardın.. Gülen yüzün hiç unutulmaya-
cak bir armağan hepimiz için.  Hep saklı kalacak... 
Serpil Dündar, Fethiye-Muğla  

 

Gerçek bir hanımefendi insanın sessizce aramızdan ayrılışını 
hüzünle seyrederken yaptıklarına meslek örgütümüzün sahip 
çıkabilmesi dileğiyle ....Sevgiler Füsun Abla. 
Ali Baskent, Tekirdağ 

 

Sevgili Füsun Abla, 
Bize her zaman yol gösteren neşeli bir deniz feneri oldun. He-
kimlik ve insanlık adına yaptığın her şey için teşekkür ederim. 
Gönüllerimizdesin… 
Emin Zümrütdal, Adana  

 

Bir hekim olarak, mesleki ahlakımızın ve haklarımızın savunu-
cusu,bir Hacettepe mezunu olarak sa ,sevgili dekanımız-örnek 
aldığımız değerli hocamız sayın İskender Sayek’in sevgili eşi 
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sıfatlarıyla tanıdığım şeker insan Dr. Füsun Sayek’i çok özleye-
ceğiz,ama kendisinden aldığımız "inadına ahlaklı,inadına seve-
cen doktor olma" emanetine hep sahip çıkacağız. Başımız sağ 
olsun...  
Dr. Murat Civan, İstanbul  

 

Sevgili Füsun 
Mekanın cennet olsun,nurlar içinde yat seni hiç unutmayaca-
ğız,geride kalan sevenlerine Allah'tan sabırlar dilerim. 
Özge Ateş,Ankara 

 

Ben de bir vatandaş olarak tüm doktor camiasına ve ailesine 
baş sağlıgı diler,ümit ederim ki tüm meslektaşları onun yaktığı 
meşaleyi söndürmeden bıraktığı yerden devam eder. 
İbrahim Halil, Şanlıurfa 

 

Hasta Hakları Derneği için ilk destek verendiniz. “Bu dernek 
olmalı” demiştiniz. Sizi tanımam gazete köşesinde olmuştu. 
Dernek kurulduktan sonra sempozyumlarda, TV programların 
da karşılaştık “ Ne güzel konuştunuz, iyi ki varsınız” derdiniz. 
Güzelliğin sizin içinizde olduğunu hissederdim . İyi ki siz vardı-
nız. Hasta Haklarına destek oldunuz. Sizi hiç unutmayacağım.  
Toprağınız bol, ruhunuz şad  olsun. 
Leyla Ezgi, İstanbul 

 

Fusun Abla’yı 1990'larda TTB seçimleri sırasında tanıdım. 
Farklı listeleri destekliyorduk. Seçimlerden sonra birkaç hekim 
arkadaşla birlikte beni arabasıyla gideceğimiz yere bıraktı. O 
gün başlayan dostluk, daha sonraki yıllarda gelişerek devam 
etti. TTB ve Sağlık Bakanlığı’nda birçok çalışmada birlikte ol-
duk. Anlaşamadığımız bir çok konu olmasına rağmen, bu an-
laşmazlıkların aramızı bozmamasının tek nedeni onun İNSAN 
kişiliğiydi. Her zaman İNSAN ilişkilerini diğer şeylerin üzerinde 
tuttu. Uğurlar olsun Füsun Abla, seni çok özleyeceğiz.  
Akif Akalin, Toronto, Kanada  
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Seni çok özleyeceğiz,ama yinede hep beraber olaca-
ğız,Diyarbakır seni unutmayacak. 
Dr. Mehmet Ataman, Diyarbakır  

 
Allah rahmet eylesin.Ailesine başsağlığı ve sabırlar dilerim.İyi 
bir eş ve iyi bir anne olduğundan eminim.Aziz hatırası önünde 
saygıyla eğiliyorum. 
İrfan Dönmez, Samsun  

 
Füsun Teyze'cim, nur içinde yat. Seni unutmak mümkün değil. 
Yerin dolmayacak. Seni seviyoruz... 
Serra Yurtman, Ankara  

 
 Sağlıkta bunca çöküşün yaşandığı bir dönemde sizin gibi bir 
insanı kaybetmek o kadar acı ki...Gülen yüzünüzü hiç unutma-
yacağız. 
Gülcan Paloğlu, Ankara 

 
Sevgili Füsun Abla, 
Seni Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultay'larında ve TTB-UDEK 
Genel Kurullarında tanıdım. Konulara hakimiyetin ve insanlar 
üzerindeki etkin dikkatlerden kaçmıyordu. Mücadeleni güler 
yüzlü bir kararlılıkla vermen öne çıkan özelliklerindendi. Genç-
lerin önünü açtın onların örgütte yükselmelerine olanak sağla-
dın. Hiçbir ayrım gözetmeksizin yeteneği olanlara fırsatlar tanı-
dın. Onlar senin kılavuzluğun sonucu şimdi sağlık sektörünün 
köşe başlarında etkin rollerde hizmet veriyorlar. Senin döne-
mimde TTB emek mücadelesinde öncü rol oynadı. Hekimlerin 
özlük hakları ve mağduriyetlerinin giderilmesi için hep en ön 
sıralarda yer aldın. Mücadele aşkından bir olsun geri kalmadın. 
Meslektaşlarına çok iyi bir rol model oldun. En ön sıralarda 
yürüttüğün mücadelede taşıdığın bayrak şimdi bizlerin ellerinde 
devrimci mücadelemizde yolumuzu açacak. Şimdi daha güçlü 
ve azimli olarak mücadelemize devam edeceğiz. Ve senden 
aldığımız güçle hakkımız olan kazanımlarımız birer birer elde 
edeceğiz. Özlediğimiz sağlık ortamını geri getireceğiz. Sonsuz 
istirahatgahında "ARSUZ" ta rahat uyuyabilirsin.  
Dr.Ali Özyurt, İstanbul 
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Sevgili Füsun, 
Acı haberi Frankfurt'tan aldım. Bu tür haberler uzak diyarlardan 
farklı yakıyor, insanı. Gönül galerimdeki mücadeleci kadın. 
Seni tanımak, dostun olmak, toplumsal eylemlerde buluşmak 
beni hep gönendirecek. Sendikal dünyadaki mücadelemi hep 
alkışladın ve beni yüreklendirdin. Dostların sana yaraşır güzel-
likte ve soylulukta seni uğurladılar. 
Yokluğun özlemin öteki adı olsa da hep aklımda ve gönlümde 
olacaksın. Mücadeleni saygıyla selamlıyorum.  
Güle güle Füsun Sayek... 
Yaşar Seyman, Ankara 

 
Samimi,sıcak gülüşlü örnek insan gittiğin yerde rahat uyu.sen 
oralardayken buralarda bizlere verdiğin meşale ışık saçmaya 
devam edecek.birilerine inat! Gittiğimde arkamdan bu kadar 
sevenim olmasını isterdim ki geride kalan dostlarımın acısı hafif-
lesin. Tüm sevenlerine,ailesine sabır dilerim. Hep içimizde bir 
yerlerde olacak gülüşün. 
Nihal, Bursa 

 
O iyi insanlar 
O güzel atlara bindiler  
Ve gittiler...  
Aykut Çelik, Kocaeli  

 
Meslek örgütü yöneticiliği boyunca “eşit ve parasız sağlık hakkı” 
için mücadelenin örülmesine yaptığı önderlikle hepimize örnek 
olan, halkımızın ve sağlık çalışanlarının sevgisini kazanmış Dr. 
Füsun Sayek’in erken ölümünden dolayı büyük bir üzüntü 
içindeyiz.  
Türkiye,  memleketini seven, onurlu, vicdan sahibi, mücadeleci 
bir hekimini yitirdi.  
Şimdi sevgili Füsun Sayek’in TTB'nin son Genel Kuruluna 
gönderdiği mesajı yinelemenin zamanıdır: “Şimdi her şey dolu-
dizgin ve çoğul. Ve şimdi her şey yeniden.” 
Ailesinin, meslektaşlarının, sağlık çalışanlarının ve halkımızın 
başı sağ olsun. 
İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu, İstanbul 
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Sizi hiç tanımasam da hep bizlere örnek oldunuz. Meslek örgü-
tümüzün başında, hep bizleri, hep doğruyu savundunuz. Bizle-
rin sesi oldunuz. Bizler izinizdeyiz. Aramızdan ayrılışınız çok 
erken ve ani oldu, hepimiz çok üzgünüz. Ruhun şad olsun, 
mekanın cennet olsun, nur içinde yat sayın hocam. Sevenleri 
ve ailesine başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. 
Sibel Şafak Şalvarlı, Ankara 

 

Sen yoksun bir eksiğiz, seni yitirdik… Onurlu yaşamın ve mü-
cadelen bizlere ve bizim gibi düşünenlere örnek oldu, rahat uyu 
güzel insan önünde saygıyla eğiliyorum. 
Ali Can Yıldırım, İskenderun-Hatay 

 

Sevgili Füsun Abla, 
"Doktorlar doktora gitmeyi öğrenemediler bir türlü" dermişsin, 
zamansız gidişinde geç kalmanın da payı var mı ki? Çağatay 
Hocanın, Nevzat Hocayı anarken "Hasta iken hekim en yalnız 
kişidir" deyişini anımsıyorum. Umarım şimdi güzel bir yerlerde-
sindir, ışık içinde yat...  
Serol Deveci, Manisa  

 

Bir kamu görevi olan hekimliği onca zorluğa , fedakarlığa rağ-
men sevdiren bir meslektaşımızı kaybettiğimiz için çok üzgünüz. 
Sağlığın bir ticaret metası olmaması ve kamuda kalması için 
mücadelemiz sürecektir. 
Fahri Arslan, Van  

 

Sevgili Füsun Abla, 
Yaşadığın ülkeye,yerleştiğin şehre,beyaz önlüğüne hep umut 
oldun.Yaptığın her işi onurlu bir toplum hizmeti saydın 
.güle.güle Füsun abla. Aslında bir yere gitmeyip,gelip yüreğimi-
ze yerleştin. Eskiden yanımızda iken şimdi içimizdesin.  
Can ablam 
Kadir Sönmez, Ankara  
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Sevgili sınıf arkadaşım senin vefatını büyük üzüntü ile öğrenmiş 
bulunuyorum.İskender kardeşime, çocuklarına, yakınlarına ve 
de tüm sınıf arkadaşlarıma baş sağlığı ve sabır dilerim.Tıp ca-
miası seninle mücadeleci bir büyük değerini yitirdi.Tanrıdan 
rahmet dilerim.   
Dr.M.Oktay Karakamışlıoğlu, Muğla  

 

Tıp camiasının çok önemli bir neferini kaybetmesinden dolayı 
hepimiz büyük üzüntü duyduk. Ailesine ve tıp camiasına sabır 
ve başsağlığı diliyorum. 
Günal Sarıhan, Hacettepe Üniv. Ders Araçları Atölyesi Emekli 
Şefi,  Ankara 

 

Bir kez daha, erken bir ölümün ardından; niye önleyemedik 
diye lanet okuyorum! Bir güzel insanı, iyi bir hekimi yitirmenin 
acısıyla...Füsun Abla, seni çok özleyeceğiz… 
Kayıhan Pala, Bursa 

 

Herkese eşit ve ücretsiz sağlık hizmeti sunmayı amaç edinen ve 
sağlık emekçilerinin hakları için mücadele eden değerli insan 
Dr. Füsun Sayek'i saygı ile anıyorum.  Yol arkadaşlarına baş 
sağlığı diliyorum. Saygılarımla  
Recep Özmetin, Düzce 

 

Sevgili Füsun Sayek'i kaybettik. Söyleyecek ne çok şey var.  en 
önemlisi Füsun Sayek örnek aldığımız insandı.  TTB ye ve aile-
sine başsağlığı dilerim. 
Dr Ercüment Döğen, Adana   

 

1980' li yılların uzmanlık öğrencilerinin Füsun Ablası , fedakar , 
yardımsever  hali ve güler yüzü ile her zaman hatırlanacaktır. 
Tabipler Birliği bünyesinde , yine sabırla , güler yüzle , sempa-
tiyle ama dirençle ve inatla yürüttüğü çalışmalar unutulmaya-
caktır. Camiamıza, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim. 
Süleyman Kaynak , Türk Oftalmoloji Derneği İzmir Şube 
Başkanı.  
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Sevgili Füsun Abla, 
Özlem nasıl tarif edilir ya da ölçülebilir bir şey midir, vallahi 
bilmiyorum.  
Ama seni unutmanın kendimizi inkar anlamına geleceğini iyi 
biliyorum. 
Özcan Baripoğlu, İstanbul 

 
Yeni hekimdim; serin bir Arsuz akşamında yol boyuna çıkmıştık 
ailecek; teyzem "bu ev Füsun Sayek’in, sizin başkanınızın" dedi 
bana, Füsun ablanın müze yapmak istediği evi göstererek; o 
anda bir meltem esti, yasemen kokusu doldu içime; o günden 
beri her yasemen kokusunda Füsun abla gelir aklıma; her onu 
gördüğümde de yasemen kokardı buram buram... 
Füsun ablayı en sevdiği yere emanet ettik iki gün önce; yattığı 
yerden bakınca sol tarafta deniz sağ tarafta da sağlık ocağı gö-
rünüyor biliyor musunuz? 
Figen Şahpaz, Ankara 

 
Sevgili Füsun Abla; 
İlk yazıyı acı haberi alıp merkez konseyinden teyit ettirdikten 
sonra yazmıştım. Acı ve öfke vardı içimde. Oysa bu sana ihanet 
etmekti değil mi? Hep güler yüzlü, hep sakin sağduyu ve akılcı-
lıkla en olumsuz durumlarda bile soğukkanlılıkla karar verir, 
itiraz edenleri gülerek sustururdun.Öfke bize yakışmıyor. Ya da 
kuru öfke diyelim. Senin yaşayarak ve uygulayarak öğrettiğin 
gibi  sakin ama yılmadan ve korkmadan ve en önemlisi gülüm-
seyerek devam etmeli mücadele.  
Hep şiir duyan-şiir yaşayan sevgili ablamıza Yunusun meşhur 
sözünü haykırmak geliyor içimden. 
"Ölürse tenler ölür 
Canlar ölesi değil". 
Evet gerçekten yazılanları okuyunca ölenin ten olduğu gün gibi 
meydanda. Böyle bir sevgi -Resmi baş sağlığı dilekleri hariç her 
yazı "Abla" ile başlıyor "Füsuncuğum" diye sonlanıyor. Bu kadar 
sevgi aşılayan, doğru bildiğinden sapmayan ve öylede yaşayan, 
söylemleri ile eylemleri arasında hiçbir sapma olmayan insanlar 
ölmez-ölemez. Hep bizimlesin, bizimle kalacaksın. Biz yolundan 
ayrılmadığımız sürece... 
Dr Muhammet Özeker, Edirne 
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Hani o kafamızın karıştığı,doğruyla yanlışı ayırmakta zorlandı-
ğımız anlar vardır ya,işte tam o anda sizin sıcacık gülüşünüz 
gözlerimin önünde,yumuşak ancak kararlı sesiniz kulaklarımda 
" Hekim olmak,doğru olmaktır ". Sizinle meslektaş olmanın 
gururunu taşıyorum.Huzurlu kalın,saygıdeğer Füsun Sayek… 
Ali Fırat Varol, Eskişehir 

 

Gerçekten Füsun Hanımın zamansız gidişi Türkiye’nin kaybıdır. 
Hepimizin başı sağ olsun.Ve Füsun Hanımın bıraktığı bayrağı 
en doruk noktaya taşıyalım. Eminim Füsun Hanımın da tek 
temennisi de budur. 
Mahmut Sansarkan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van  

 

Sevgili Füsun Abla; 
Erken ayrılışın ile hüzünlendik.Doğrusu içi gülen gözlerin ve tatlı 
yüz ifaden hiç gözümün önünden gitmiyor. Doktorların da 
hakları olduğunu savunan ve bu konuda taviz vermeyen sesini 
daima kulaklarımızda hissedeceğiz. Kalplerimizde daima bir 
yerin olacak,huzur içinde uyu. 
Dr.Tuna Esin, Isparta  

 

Füsun hocamıza veda ettik. 
Füsun hocamla hiç karşılaşmadım ama her zaman hocamdı o 
benim.TTB' nin hangi yayınını alsam elime gözlerim onu arar-
dı; o tatlı gülüşünü,gözlük üstünden hımm diyen bakışını. "Ge-
tirmeyin beni yanınıza  kötü olur sonra " der gibi haklının maz-
lumun yanında saf tutuşunu görürdüm resimlerinde. Su gibi 
okurdum yazılarını.Su gibi gelirdi sıcak bir günün ardından 
sevgili meslektaşımın yazıları. Serinletir, bir tebessüm oluşturur-
du yüzümde Füsun hocamın çizdiği hüzünlü ama çözümünü 
sunduğu tablo. 
 Hiç göremedim Füsun hanımı o bir hanımefendiydi 
Hiç göremedim Füsun hocamı o bir bilim kadınıydı. 
Hiç göremedim Doktor Füsun hanımı ama o etik sahibi bir 
meslektaşım, sevgi dolu doktor ablasıydı hastalarının. 
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Hiç göremedim Füsun hanımı ama gördü onu "haydi kızlar 
okula" derken küçük yumurcaklar, tanıdılar ve sevdiler Füsun 
ablalarını. 
Hiç görmedim ama onu göndermedi bizi Irak'a, korudu ana 
gibi. 
Genel sağlık sigortası diyerek hak gasp edenlere "nüfus cüzdanı 
yeterli olmalı" dedi "sağlığı için halkımın ". 
Velhasıl iyi insan , örnek vatandaş, bilim kadını, anne, yüz akı-
mız meslektaşımız, her şeyimizdi o bizim. 
Onun yaşamı ve mücadele biçimi, etik anlayışı, insancıl tavırla-
rı, bir mum gibi eriyerek halkını aydınlatışı, yorulmak bilmez 
temposu, yüce fikirleri ve idealleri bir meşale gibi yolumuzu 
aydınlatacak. 
Üzülmüyorum; bir insan ne yapabilir idiyse füsun hocamız 
layıkıyla ve de fazlasıyla yaptı. Şimdi sıra bizlerde onun bıraktığı 
meşaleyi daha ileri ve daha yükseklere çıkarma görevini vere-
rek gitti hocamız bizlere.Meşaleni devraldık ,yüzünü kara çıkar-
mayacağız hocam.Sen rahat uyu. 
Yaşar Kızılırmak, Bursa 

 

Sevgili Füsun Sayek; 
"Çaresiz dertlere düştüm, yok mu bunun çaresi? Var, yaşamayı 
ölecek kadar sevmek" demiştin Can Yücel' den alıntılayarak. 
Yaşamı, mesleği ve insan onurunu aynı biçim ve aynı şevkle 
sevmiştin.  
Kılavuzluğundan yoksun kaldığımız için üzüntümüz derin. Yok-
luğun ağırlığınca hissediliyor ve tüm meslek camiasında hisse-
dilmeye devam edecek.  
Ailesine, Türk Tabipler Birliğine, meslektaşlarımıza ve tüm se-
venlerine başsağlığı diliyoruz.  
Batman Siirt Tabip Odası 

 

Gerçek bir tıp ve tıbbiyeli aşığını kaybetmenin derin üzüntüsü 
içerisindeyim. Başkanlığı döneminde verdiği amansız mücade-
lelerde zarafetin önemini daima ön planda tutarak bu yolla da 
mücadele edilebileceğini herkese öğreten değerli bir Başkanı 
kaybettik. Başta eşi İskender Sayek olmak üzere tüm tıp camia-
sının başı sağ olsun. Dilerim, Füsun Sayek'in anısını kuru ağıt-
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larla dolu anma günlerine bırakmayız; O'nu, tıbbiyeliler için 
mücadeleyi O'nun zarafetiyle sürdürerek anılarımızda daima 
yaşatırız. 
Dr. Aydemir Yalman, İstanbul  

 

Bugün internette sizin için yazılan yazıları tek tek oku-
dum.Şükrü hocanınkini (Şükrü Hatun) defalarca okudum,çok 
duygulandım.İçimden bağıra bağıra ağlamak geldi. 
Duygularım,anılarım 15 yıla yakın Zonguldak delegesi olarak 
geldiğim kongreler gözümün önünde canlandı.Şanlı TTB yöne-
ticileri  jenerasyonunun bir bireyi olarak sizi ılımlı,tane ta-
ne,anlaşılır,yiğit,kararlı,etkileyici,konuşmalarınızı anımsadım. 
Pratisyen hekim kongrelerinde açılış konuşmalarınızı dinleyip 
defalarca yüz yüze sohbetler ettik. 
Üzüntüm sonsuz.Hekim camiasında size olan sevgi sellerine 
şahit oldum. 
Füsun ablamızın yokluğuna alışmak çok zor biliyorum.Eşiniz 
İskender Hocaya,iki kızınıza,TTB nin tüm yöneticilerine ve 
hekim camiasına başınız sağ olsun diyorum. 
Siz artık unutulmazlar arasında yerinizi aldınız...Saygılarımla.... 
Güngör TOPALOĞLU, Zonguldak  

 

Sağlık muhabirliğine yeni başladığım, TTB'ye ilk gelip gittiğim 
günlerde tanıştım seninle. Hekimlerin Beyaz Yürüyüşü vardı 
Ankara'ya. Sevgili Mutlu beni lokale götürdüğünde yaşadım ilk 
şaşkınlığımı. Onca yoğunluk arasında koskoca TTB Başkanı hiç 
ikiletmeden beni kabul etmiş, masasına oturtmuş, kendi eliyle 
çay ikram etmişti. Gencinden yaşlısına herkesin sana Füsun 
Abla diye seslenmesine de şaşırmıştım doğrusu. Ancak uzun 
sürmedi şaşkınlığım. Alçakgönüllü, sevecen, sıcakkanlı ama bir 
o kadar da mücadeleci, direngen, bilge bir insandı Füsun 
Sayek. Yıldız'ın törende söylediği gibi, sen sağlık muhabirlerinin 
de Füsun Ablasıydın. Basın toplantılarında, eylemlerde, 
g(ö)revlerde uzun süre seni aradı gözlerimiz. Pazartesi sabahı 
acı haberi aldığımda, bilgisayarın başına oturduğumda anladım 
bugüne değin yazdığım en zor haberlerden birine hazırlandığı-
mı. Aynı duygu ertesi gün de bırakmadı yakamı. Ancak acıyla 
birlikte umut da büyüktü. Füsun Abla, mücadele sözüyle uğur-
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lanmıştı son yolculuğuna. G(ö)rev bitmemişti daha. Biliyorum 
ki Füsun Abla, gün gelecek, insanların hastanelerde nasıl rehin 
kaldığının, hekimlere yapılan hürmetsizliklerin, sağlıkta yıkımın 
değil, ücretsiz sağlık hizmeti için nüfus cüzdanının yeterli oldu-
ğu, "gündüzleri sömürülmeyen, geceleri aç yatılmayan" bir Tür-
kiye'nin haberlerini yazacağız. Ve yine biliyorum ki, o gün 
Arsuz'dan bir kır çiçeği gülümseyecek gökyüzüne. Şiirle başla-
yacağız artık her söze. Bugünden senden kalan dizeleri rehber 
edineceğiz, uzanırken geleceğe: "Ne kırlarda direnen çiçekler/ 
Ne kentlerde devleşen öfkeler/ Henüz elveda demediler/ Bitme-
di daha sürüyor o kavga/ Ve sürecek/ Yeryüzü aşkın yüzü olun-
caya dek" (Adnan Yücel). 
Onur Bakır, Evrensel Gazetesi, Ankara 

 

Füsun Abla, 
Sen benim de Füsun Ablam olduktan sonra defalarca  
Ankara'ya geldim. 
TTB için geldiğim toplantılarda seni görecek olmak güzeldi, 
ama sen zaten orada bizi bekliyor olacaktın. Başka nedenlerle 
gelişlerim de ise itiraf edeyim, öyle yollarda sen aklıma falan 
gelmezdin. 
Dün yine Ankara'ya geldim Füsun Abla bayram tatili dolaysıyla 
. Ama bu yolculuk benim için çok hüzünlüydü. Yol boyunca, 
lafı döndürüp dolaştırıp sana getirdim Mehmet'le konuşurken. 
Her ölüm acıtır. Senin kadar güzel, senin kadar doğru, başka 
dostlar da yitirdik. Her biri çok acıttı içimizi. Sen niye biraz farklı 
acıttın diye sordum  kendime.  
Politik duruşun, hekim hareketi ve demokrasi mücadelesindeki 
yerin, toplum sağlığı için, bir hekim olarak yaptıkların... Bunları 
bir de benim söylememe gerek bile yok. Başka bir şey ama seni 
farklı kılan. 
Sen "insan" a inanmıştın Füsun Abla. Attığın her adımın, söyle-
diğin her sözün, sahiciliği ve güzelliği, "insan"a inanmandan 
kaynaklanıyordu. Sen, kıvrak bir zeka ve kocaman bir  
yürektin. 
Hani, hep gülerdin ya, bizlerle birlikteyken sevgiyle, sinirlenmiş-
sen biraz dişlerini sıkarak, televizyonda kimi programlarda biraz 
aşağılayarak -kesinlikle hak etmiş olurlardı-... Şimdi sen her 
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aklıma geldiğinde o gülümsemelerin -sevgiyle olanı- geliyor 
gözümün önüne.  
Hani  hazır cevapların vardı ya, başbakana iğne vurmak iste-
miştin, bizi marjinal bulanları, sen de orjinal bulmuştun. Onlar 
geliyor aklıma, gülümsüyorum. 
Bir de sana yazılan mektupları okudukça... Şükrü'nün mektubu, 
Cem'in mektubu, İlhan'ın mektubu, Özen Abla'nın mektubu... 
Bilmediğim bir sürü güzel yanını, güzel insanlardan dinledikçe 
Füsun Abla, içim daha da acıyor. 
Yani Füsun Abla, sensiz Ankara kötü geliyor. 
Yasemin Öz, İzmir 

 

"...övünmek istedikleri zaman, 
"Böyle insanlar yetişir bizde" diyecekler sizi anarak. 
 Böylesine parlak olacak övgünüz." 
"Evet sizi böyle Kavafis' in dediği gibi anacağız..." Ben sizinle 
hep övündüm.Böylesine parlak övgünüz... 
Şeref Tuzcu, Bursa 

 

İnsan olmak, hekim olmak adına ne söylemek istesem artık hep 
senin adınla da başlayacak bir paragraf... Sihirli bir gülümseme, 
efsunlu bir isim olarak yazıldığın hayatımızdan; halkların na-
muslu hekimlerine ve çocuklarına hep yeni şeyler söyleyecek-
sin. Tıpkı Didar Şensoy'la olduğu gibi yine görüşeceğiz  
Füsun Abla. 
Burhan Çağlar Usta, Kocaeli 

 

Ablam benim ruhu kadar kalbi güzel ablam, seni her zaman 
gülen etrafına mutluluk saçan gözlerinle ve güzel gülüşünle ve 
onu çok mu seviyorsun derken sesinin rengi,güzelliği ve etrafına 
yaydığın sıcaklığın,pozitif enerjinle hatırlayacağım. 
Evet ablacığım onu çok seviyorum çok seviyorum çünkü abla-
cığım seni melek gibi meleğimizi tanıma fırsatını buldum ve seni 
tanıyan insanların en şanslısı da benim,benim çünkü seninle 
karşılıklı göbek atarken yüzündeki o güzelliği mutluluğu sıcaklığı 
en yakından gören ve hisseden bendim, ablam ruhu ve gönlü 
güzel melek ablam, ablacığım. 
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Ablam, benim oğlum da senin torunun sayılır.Benim canlarım 
meleklerim ikiniz de cennetin en güzel bahçelerinde el ele bera-
ber dolaşın...........Rahat uyuyun. 
Ne önemi var… ,Ankara 

 

Dr. Füsun Sayek Hanımefendi'yi yakından tanımadım.Fakat 
basında gördüğüm kadarıyla mütevazi ,olgun,marjinal olmayan 
sevgi dolu bir kişiliği olduğu izlenimi verirdi bana..Gerçekten 
Türk Hekimlerini hakkıyla temsil ettiğine inanıyorum..Umarım 
yeri doldurulur.Değerli büyüğümüz ,Dr. Füsun Sayek Hanıme-
fendi'nin mekanı cennet olsun...Ailesine ve tüm tıp camiamıza 
sabır ve başsağlığı diliyorum.Sevgi ve saygılarımla... 
Hikmet Bukan, Kocaeli 

 

Füsun hanım, 
Dedem dedenizi,babam babanızı , sizi de tüm Arsuz 
(uluçınar,çetillik,alakop,hacıahmetli,höyük,arpagedik, 
arpaçiflik,konacık,kesrik,avcılarsuyu,madenli,gökmaydan,akçalı
,beyköy,üçgünlük, ve diger köyler)ve Türkiye bilmektedir.sizi 
sevmeyen yalnız çıkar ilişkilerine alet olmuş tetikçiler bile senin 
mertliğini,savaşçılığını takdir etmek zorunda kalmışlardır. Bu 
güne kadar yöremden senin ve eşinin bir kişinin kalbini kırdığı-
nı duymadık. Hep zorlu günlerimizde sizi aradık derman oldu-
nuz. Sanki hiç ölmeyecekmişsiniz gibi davrandık. Hep yardım 
istedik, koştunuz,bütün bunları verdiğiniz hak ve adalet kavga-
nızın içinde hem de. Sizden ve eşinizden özür dileriz. Daha fazla 
yazamayacağım, TOPRAGIN SENİ BEKLEMEKTE 
İDİ.TOPRAGIN SANA HOŞGELDİN DER. (ALLA YIRHAMA) 
Orhan Rüzgar, İstanbul  

 

Sevgili Füsun Abla, 
Bir sağlık emekçisi olarak tıp ortamına  sunduğun katkılar için 
teşekkürler. 
Anın hep bizimle olacak 
Nasır Nesanır, Manisa 
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Sevgili Füsun Teyze, 
Zamansız gittin aramızdan, öğrenecek o kadar çok şey vardı ki 
senden.....ve senin yolundan.... Seni hiç unutmayacağız..... 
Meral-Emre Huri, Ankara 

 

Sevgili Füsun’umuzu kaybettik, acımız çok büyük, kelimeler 
anlamsız ve yetersiz kalıyor. Füsun, biz dostları için vazgeçile-
mez bir bağ, bir neşe kaynağı idi. Hayat doluydu, adeta ölüm-
süz gibiydi.  
Mezuniyet yıllığımızda O’nun için şöyle yazıyor: “Etiyolojisi 
aydınlanmamış diyabet vakalarından biridir. Tatlılığının doğuş-
tan mı, yoksa sonradan mı olduğu tıp çevrelerince sık tartışılan 
bir konudur. Annesinden gülerek ve konuşarak doğduğu, içine 
girdiği toplulukların bu vakanın etkisiyle gülmeye başladıkları 
bilinir. Neşeli olmanın ömrü uzattığına olan inancı yüzünden, 
ömrünü uzatmak için ancak mutlu bir azınlığın uygulayabildiği 
bu eski tedavi metodunu kullanır...”  Maalesef bu tedavi işe 
yaramadı ve biz sevgili Füsun’umuzu çok erken kaybettik.  
Tıp fakültesine birlikte başladığımız  yıllardan beri çok şeyi pay-
laştık. Köy stajımızı birlikte yapmıştık. Füsun bir iletişim ustasıy-
dı. İçine girdiği topluluğu hemen etkisine alıyor, böylelikle anket 
türü çalışmamızı çok kolaylaştırıyordu. O stajda bir tıp öğrencisi 
için unutulmayacak deneyimlerimiz oldu. Bir anaflaktik şoku 
kurtardık, yürüyemeyen bir hastayı telkinle yürüttük, mutfakta 
parazit aradık. Sonraki yıllarda da dostluğumuz hiç azalmadı 
hep arttı. Benzerliklerimiz ve beraberliğimiz nedeniyle olsa ge-
rek Hocalarımız ikimizi hep çok karıştırırdı. Bazen, kader de mi 
böyle bir yanılgıya düştü acaba diye düşünmeden edemiyo-
rum. 
Gördüklerini algılama ve hatırlamada çok başarılıydı. Birçok 
yerde ona Prof. olarak hitap edilmesi, insanlar tarafından böyle 
değerlendirilmesi hoşuma giderdi. İki ihtisas yaptı, TTB’ye iki 
dönem seçimle başkan oldu. TTB de birlikte çalıştığı arkadaşları 
için, “orada gerçek dostluğu buldum” demiş ve doğrusu beni 
biraz kıskandırmıştı. İnsan, hasta ve hekim haklarının savunul-
ması gereken her yerde, hep ön safta yer aldı. Olaylara bakışı 
çok sevecen ve insancıldı.  
Tülay Kansu, Ankara 
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Sevgili Füsun Teyze, 
Seninle henüz yeni doğmuş bir bebekken tanışmışız. Annem 
çok zor bir hamilelik döneminden sonra beni doğurmuş. Ken-
dini hala kötü hissettiği dönemde  ''Öykü' nün öyküsü' nü STED 
'e yazsana'' demişsin. Öykümüz dergide yayınlanmış ve annem 
ancak ondan sonra hastalığı atlattığımıza inanabilmiş, hızla 
iyileşmişiz. Kırkım çıktığında da ilk sana gelmişiz. Senin kuca-
ğında çekilmiş olan fotoğrafımız da dergide imiş. 
Bütün bunları bayram tatilinden dönerken seni ziyaret ettiği-
mizde öğrendim. Güneşli bir gündü. Yüksek bir tepede, üzerin-
de uçuşan çiçeklerle, yeşillikler arasından, karşında parlayan 
denizi seyrediyordun. Orada içimize farklı bir huzur doldu. 
Yeryüzünde bulduğun bu cenneti, gittiğin yerde de bulmuş 
olmanı diledik. 
Yanından ayrıldıktan sonra radyoda, 
' ' bugün bayram çabuk olun çocuklar,  
  annemiz bugün bizi bekler 
  bayramda hüzünlenir melekler 
  gönül alır bu güzel çiçekler...'' çalıyordu. 
 Yanaklarımızdan süzülen birer damla yaşla sana tekrar 
'hoşçakal' dedik. HOŞÇAKAL! 
Öykü Zümrütdal, Adana 

 

Yanılmıyorsam Haziran ayıydı ve oda yöneticileri Anka-
ra’daydık. Füsun Ablamızı da bir ziyaret etmek istedik. Yanına 
ulaştığımızda o gülen yüzüyle karşıladı bizi. Yorgundu fakat 
TTB yine de en önemli ilgi odaklarından biriydi. Toplantının 
nasıl geçtiğini Metin abiden öğrendikten sonra TTB ile ilgili 
önerilerinden bahsetmeye başladı. Ve sonra ısrarla bize Antak-
ya'dan gelen kahvesinden ikram etmek istedi. Şimdi "O" bizim 
yanımıza kahveye geldi. 
Selim Matkap, Hatay 

 

Cem.. sevgili arkadaşım. Kardeşim.Şimdi bize onu sevindirecek 
şekilde yaşamak düşüyor. Onun ruhunu duyarak yaşa-
mak.İskender abiye, çocuklarına yakın olmak. Kardeşçe yaşa-
mak düşüyor. Bundan sonra böyle yapacağız ve her yıl gidip 
Arsuz'a,ona bunu söyleyeceğiz. Bak Füsun abla biz geldik. İs-



 FÜSUN SAYEK İÇİN  
 YAZILANLAR – SÖYLENENLER 
204 

kender abi, Selin, Aylin, Şükrü, Cem, Selim Ölçer, Eriş; Me-
tin...Mahmut abi hepimiz burdayız. Senin sevdiğin gibiyiz. Bu-
nu sana söylemeye geldik. Seni sevdiğimizi söylemeye.Böyle 
yapacağız Cem her yıl. Tamam mı benim güzel arkadaşım? 
Şükrü Hatun, Kocaeli  

 
Füsun ablamızı unutmayacağız yolun açık ruhun şad olsun geç 
olsun ama unutulmuş olmasın seni seviyoruz. 
Kerim, İstanbul  

 
Değerli büyüğümüz,hocamız Füsun Sayek; Bedenen aramızdan 
ayrılmış olabilirsin ama sevgi dolu kalbin, insancıllığın, duruşun 
ve mücadelen, iyi yürekli ve cesaretli hekimler için daima yol 
gösterici olacaktır. Her zaman kalbimizde olacaksın, seni say-
gıyla anıyoruz. 
Veysi Ayhan, Batman 

 
Onu İlk kez bir televizyon ekranında gördüğümde “Ne kadar 
aydınlık yüzlü bir insan” demiştim. Onunla yaşamı boyunca 
karşılaşma şansım hiç olmadı. Ona mesafe olarak en yakın 
olabildiğim yer ne yazık ki cenaze töreniydi.. Küçük bir yerleşim 
yerinde ne çok insan olduğuna ve dışarıdan ne çok insanın bir 
araya gelerek hüznü sessizce soluduklarını gördüm.. 
Hastalığını ilk kez Ankara’daki katılmadığı bir toplantıda öğren-
dim,ciddiyetinin farkında olamadan.Derken bir sonraki toplan-
tıda yine yoktu,onu yine göremiyordum.Sevgili Dr. Metin Bak-
kalcıda hastalığının boyutunu kederli bir ses tonuyla o toplantı-
da öğrendim.Ardından sevgili Bakkalcı telefonuyla arayıp 
“Prensesim” diyerek sevgi dolu bir üslupla TTB’deki havayı 
ona aktarıyordu.. O herkesin Fusun ablası,Prensesi ve Sevgili 
Başkanıydı…TTB’de taşra katılımlı değişik gündemli toplantılar 
birbirini izliyor ama onu bir türlü göremiyordum... Ama her 
toplantıda sonu “dostça kalın” diye biten,bizleri yaşamının 
sonuna kadar hasta yatağından destekleyen, yüreklendiren 
mesajları geliyordu. Bu süreç içinde yüreğinin içindeki iyili-
ğin,güzelliğin aydınlığını gülümsemesinin eksik olmadığı yüzüne 
nasılda yansıdığını şaşkınlıkla ve hayranlıkla öğreniyordum… 
Ondan “Fusun Abla” diye bahsedilen belki içten içe kıskanı-
yor,onu daha yakından tanımış olan yaşamının bir kısmını 



 TTB WEB SİTESİNDEKİ DEFTERDEN 205 

onunla paylaşmış dostlara gıpta ediyordum… Cenaze töreni 
oldukça kalabalıktı ve onunla ilgili ne çok şey söyleniyordu… 
iki dalda uzmanlık aldığını,Uluslararası çok sayıda etkinlikler 
içerisinde bulunduğunu Sağlık Bakanlığında görev üstlendiğini 
ve TTB Merkez Konsey Başkanlığına uzanan onurlu,sevgi dolu 
bir yaşam… ve en önemlisi bu sevgiyi çevresine taşımadaki 
içtenliğini,cömertliğini neredeyse her konuşması vurguluyor-
du…  Onunla ilgili bilmediklerimiz ne çokmuş meğerse…Son 
konuşmayı kızı Selin yapıyordu.. Son cümlesini “Yaptığın her 
şey için….” Deyip ona öpücük gönderiyordu.Ardından büyük 
acıya direnmekten yorulan,güzel bir ailenin birbirlerine sarılarak 
gözyaşlarını özgürleştiriyorlardı.Herkesin yüzünde yor-
gun,yoğun bir hüzün ve gözyaşı vardı… Ve bugün ilk defa 
ondan “Dostça Kalın” diye biten bir mesaj gelmiyordu. 
Dr.Metin Güran, Adana 

 
 “Çaresiz dertlere düştüm, yok mu bunun çaresi? Var: Yaşama-
yı ölecek kadar sevmek” demişti şiirinde Can Yücel… Aylarca 
bedenini  saran o illet hastalığı, kanseri bir türlü kabulleneme-
yen, bir türlü kendine yakıştıramayan Füsun abla, sonuçta bu 
şiirle kendine gelerek tedavisine başlamıştı… “Bizler, yaşamayı, 
uğruna ölecek kadar seviyoruz” diyenleri çok iyi anımsıyorduk 
oysa… Geç kalmışta olsa sarılmıştı yaşama, çırpınıyordu yaşa-
mak için Füsun abla… 
Dr.İlhan Diken, Diyarbakır 

 
Biz hekimler adına verdiğin uğraş için sana sonsuz minnet du-
yuyoruz. Nur içinde yat... 
Dr. Orhan Meral, Afyon  

 
Merhaba, ben Hocamızı sadece basından ve İskender Hocamı-
zın eşi olması sebebiyle tanıyordum. Çok değerli bir insan ol-
duğuna inanıyorum. Beni en çok üzen Hocamızı meme kanseri 
gibi (bizi bilgilendirildiği şekilde erken teşhiste tedavisi mümkün 
olan) bir hastalıktan yitirmiş olmamız. Nur içinde yatmasını 
dilerim. 
Aylin, Ankara 
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Kendilerini şahsen tanımıyorum ama mesaisinin büyük bir 
kısmını hekimlik camiamızın mutluluğu için mücadele vermiş 
bu saygıdeğer sevgili meslektaşımı sevgi ile anıyor Tanrının 
cennet kapısını onun için sonunu kadar açmasını niyaz ediyo-
rum. 
Prof.Dr.Erdoğan GÖKAY, Ankara  

 

Sevgili Füsun Sayek’ le ilk kez 1998de İncirliova’da yargılanan 
ablam Dr. Eda Güven’in mahkemesinde karşılaştım. Birçok 
duyarlı meslektaşla birlikte yargılama sırasındaki varlığı –pek de 
beklemezken- ilk duruşmada beraat çıkmasına önemli katkı 
sağlamıştı. Üstelik de gerekçeli karar; işkenceciler, işkenceye 
sessiz kalanlara ders verir nitelikteydi. Bunda kuşkusuz yargıcın, 
öykücü-yazar Eray Karınca gibi ilkeli, anti-faşist bir kişi olması-
nın da payı vardı. Duruşma sonunda Füsun Sayek elini sıkarak 
kutladığında, (hukukçu arkadaşlar “hakimi kutlamanın” duruş-
ma normları dışında, yargıçların pek hoşlanmadığı bir jest oldu-
ğunu belirtmişlerdi) Füsun ablanın içtenliği ve sempatikliğinin 
de etkisiyle, mahkeme yargıcının yerinden doğrularak elini 
sıktığını “ biz görevimizi yaptık” dediğini bugün de sevinerek ve 
duygulanarak hatırlıyorum. 
“Bizi unutmayan en son insan öldüğünde ölürüz” sözünce; 
dürüst meslektaşlarını zor günlerinde yalnız bırakmayan Füsun 
Sayek’i biz ömrümüz oldukça unutmayacak, bizden sonrakile-
rin tanımasını sağlayacak, saygı ve rahmetle anacağız. 
Hüseyin Güven, İzmir 

 

"Bir çocuk ölünce boğmacadan 
yada kızamıktan 
gökte bulut olunca 
yağmur olup düşünce yere 
can vermek için çiçeklere 
sorar vurur da camlara takır takır 
gerekeni yaptınız mı 
yaptınız mı gerekeni."  
Çağatay GÜLER 
Gerekeni yapabilmek için; 
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Gittiği her yere barış götürebilmek için, 
 Nefret olan yere sevgi, 
 Yaralanma olan yere affedicilik, 
Kuşku olan yere inanç, 
Ümitsizlik olan yere ümit, 
Karanlık olan yere aydınlık , 
Ve üzüntü olan yere sevinç saçıcı olabilmek için çalışan, 
Teselli arayanlardan değil teselli edenlerden, 
Anlayış bekleyenlerden değil anlayış gösterenlerden, 
Yalnız sevilmeyi isteyenlerden değil, sevebilenlerden olan, 
Yağmur gibi hiçbir şeyi ayırt etmeden Aktığı her yere canlılık 
bahşeden; 
Güneş gibi ayrım yapmaksızın Işığıyla her şeyi aydınlatan; 
  Yani hekimliğin anlamını gerçekleştiren, 
  Füsun abla bu dünyadan gider oldu,   bilmeyenler bilsin onu,   
bilenlere selam olsun , 
  Bilenlerin, gerekeni yapmak için oluşturdukları her güzel duy-
gu, düşünce ve davranışta yaşamaya  devam ediyor. 
 Onu Teşekkür ve  Saygıyla Selamlıyorum , 
 Aziz Ruhu Şad Olsun.. 
Zafer Şişli, İzmir 

 

Abla nur içinde yat... 
Dr Metin Altınışık, Konya 

 

Sayın Hocam; 
Bu ansızın ayrılığın hepimizi çok derinden üzdü.Seni asla 
unutmayacağız.Vermiş olduğun onurlu mücadelenin daimi 
takipçileri olacağız. Huzur içinde uyu.Mekanın cennet,ruhun 
şad olsun. 
Dr.Özkan Mengeş, Antalya 
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Ne zamandı hatırlamıyorum.Belki yıllar oldu yada sanki dündü 
ilk karşılaşmamız.Yıllardır tanıyormuş gibiydim, şimdi bize kalan 
sımsıcak, dostça gülüşünü.Artık bizim payımıza düşenle yetine-
cek olmak içimi eziyor. Ancak şiirlerle yaşamayı öğrendiğim 
ablamı her şiirde yeniden hatırlamaktır hayata yeni bir şeyler 
katma heyecanımı arttıracak olan. 
Sen bize her zor olaydan çıkış olabileceğini gösterdin,yaşamın 
her sabah yeni umutlarla hem de aydınlık başlayabileceğini 
gösterdin. 
Kıskanıyordum Ankara'daki arkadaşlarımı daha yakın oldukları 
için sana, ama artık kıskanacaklar beni biliyorum; yanımızdasın 
artık sonsuza dek. Kalbimizdeki sıcak gülüşün masamı da süslü-
yor artık; annemin resminin yanında Füsun ablamın resmi her 
sabah günaydın diyor. 
Riyat Kırmızıoğlu, Hatay  
 

 



 

 
 
 

POSTA KARTI, MEKTUP, 
VE DİĞERLERİ… 
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POSTA KARTLARI 

Sevgili Füsun Ablacığım, 

Sana Saraybosna’dan sıcak bir MERHABA gönderiyorum. 
Motorumla atladım kardeşimle Balkanları dolaşıyoruz.  Varna, 
Sofya, Üsküp, Ohrid, Mostar, Saraybosna turlarda çekimler 
yapıyoruz. Senin iyi haberlerini almak beni çok mutlu ediyor. 
Tıp Dünyası’ndaki yazını okuyunca işte bizim Füsun ablamız… 
bu kadar samimi, sahici ve insan dedim. Sen bizim için çok 
önemlisin, dönünce sohbet etmek üzere hoşça kal. Sevgiler. 

Tufan Kaan 

 

Sevgili ve Güzel Füsun 

Kasım ortalarında kongre için Ankara’da idim. Bir akşam Haluk 
ve ailesini gördüm. Doğal olarak seni ve Konsey üyelerini sor-
dum. Senin kanser hastalığı nedeniyle hastanede olduğunu 
öğrendiğimde kalbim sıkıştı. Sen olamazdı, hayır, bu kadar 
insan içinde sen değil. Umarım bu günden tezi yok hastaneden 
taburcu olup evine iyileşerek dönersin.  

Emin olarak bildiğim bir şey var ki sen gördüğün ya da göre-
mediğin meleklerle çevrilisin. Senin yaşamın başkalarına yar-
dım etmek taahhüdü üzerine kurulmuştu, bunu gördün ve yeri-
ne getirdin. Füsun sen gerçekten olağanüstü insanlardan birisi-
sin. Ben çok şanlıyım ki yaşamımda yollarımız karşılaştı. Seni 
tanımak beni ve ruhumu çok zenginleştirdi. Senin temiz (yalın) 
kalbin seni meleklerle koruyacaktır. Senin tamamen iyileşmen 
ve tekrar harika konuşmalarınla görmek üzere dua ediyorum.  

Kalbim, düşüncelerim ve dualarım seninle. Hızla ve tamamen 
iyileşmeni umuyorum. 1 Aralık 2005 

Ellen Rosskam- İsviçre   

 

Sevgili  İskender; 

Füsun’un ölüm haberini almaktan çok müteessiriz-çok üzgü-
nüz.Şefkat bize bir süre ailenle birlikte zaman geçirmek üzere 
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memleketinize döndüğünüzü söyledi. Sizin ve kızlarınızın za-
manınızı o olağanüstü (harika) eşinizi anarak ve ziyaret ederek 
geçirdiğinizi duymaktan memnun olduk. Onu çok kısa tanıdık 
ama onun ne denli etkileyici ve nazik bir insan olduğunu biliyo-
ruz. Onu kaybı yalnızca sizin ve ona çok yakın olanların değil 
fakat tüm tıp aleminin ve hastaları için de büyük bir kayıptır. 
Çok değerli, dolu dolu bir yaşam sürdüğünü umarız o da bili-
yordu. Onu çok seviyor ve çok takdir ediyoruz. Şimdi sizi düşü-
nüyor ve üzüntülerinizi paylaşıyoruz. 

Kendinize iyi bakın.  

Toni ve Caren 
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MEKTUPLAR 

Sayın Prof.Dr. İskender Sayek, 

Merhaba. Hocam kendimi tanıtayım Mardin doğumluyum. 
1993 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunuyum. Şu an ÇÜTF Halk 
Sağlığı ihtisası yapıyorum. 

Füsun hocam ile Mardin’deki mecburi hizmet yıllarımda, kendi-
si temel sağlıktayken tanıştım. Diyarbakır ve Van’da çalışmalara 
katıldım.  

Öncelikle kendisine saygı ve sevgilerimi iletirseniz sevineceğim. 

Kendisinin Mardin ve Murathan hayranlığını daha önce ko-
nuşmuştuk(Kitap fuarı/Ankara 1996)  Ben de bir Mardin seçkisi 
hazırladım. Sunuyu “mavi yelek mor düğme” parçasıyla din-
lenmek üzere hazırladım. Sizi daha önce Hacettepe’den ara-
dım. Ancak toplantıdaydınız. Geçmiş olsun. Sevgi ve saygıla-
rımla 

Sevgili Füsun Sayek, 

Göz kapağını çevirmek  

Öğreti ister. 

Sen öğrettin 

Göz stajımı bitirmişlere 

Bakıyorum ki beceremiyor. 

Sen öğretiyorsun. 

 “Başım gözüm üstüne 

Dr. Nureddin Özdener” 16.8 2006/Adana 
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FÜSUN’a 

Gözüm acıyor doktor 

Duramıyorum 

Ne zaman acısa gözüm 

Seni hatırlıyorum 

Canım acıyor doktor 

Susarken, konuşan gözlerini özlüyorum 

Küçücük kocaman kulaklarının 

Beynindeki senfonisini dinlemek istiyorum 

Kısacık kirpi kirpi saçların 

Vakit dar koşmalıyım diyor 

Duyuyorum 

Kalabalıklar arasında yapayalnız 

Küçücük kocaman adımlarını izliyorum 

Canım yanıyor doktor 

Reçetemi arıyorum 

Ne zaman acısa bir yanım 

Seni HATIRLIYORUM 

Gönül Buyan Kanneci 
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BLOG 

KAÇKARLARIN ZİRVESİNDE...  

Yücel Tanyeri 

Dr. Füsun Sayek, benim Hacettepe’den 40 yıllık sınıf arkada-
şımdı. İçinde insan ve doğa sevgisi olan, etrafına her zaman 
neşe saçan, yüzünde gülücükler ve yakasında çiçek hiç eksik 
olmayan bir arkadaşımızdı ve yine bir sınıf arkadaşımız Dr. 
İskender Sayek'in eşi idi. Onu 2006 yılında kaybettik. Aramız-
dan ayrıldığında iki güzel kızının annesi ve Türk Tabipler Birliği 
Başkanı idi. 

Füsun, 11 Ağustos doğumlu idi. 2007 yılı Temmuz ayı sonla-
rında bir trans Kaçkar yürüyüşümüz olacaktı ve planımıza göre 
Kaçkar zirvesi denememiz Füsun'un doğum gününden bir hafta 
öncesine denk geliyordu. 

6 günlük dağ, tepe, mezra, yayla yürüyüşlerinden ve Füsun'un 
çok sevdiği sayısız rengârenk kır çiçekleri arasından geçtikten 
sonra son kampımız olan Dilberdüzü Yaylası'na ulaştık. Bu 
yürüyüşümüzün benim açımdan başka bir amacı vardı. 30 
yıldır yaşadığım Karadeniz yöresinin en yüksek yeri olan Kaç-
kar Dağları'nın bu 3937 metrelik doruğuna Füsun'un anısına 
tırmanmak istiyordum. 

Tüm dağ tırmanışlarında, dağcıların inandıkları bir prensip 
vardır : "Dağa, ancak dağ izin verirse çıkabilirsiniz". 3 
Ağustos günü sabah saat 02.30 da uyandık. Hava kapalı ve yer 
yer şimşekler çakıyordu. Bir saat kadar havayı gözlemledik. 
Meteorolojik koşullarda bir miktar düzelme fark edince saat 
03.30 da baş lambalarımızın ışığında yürüyüşe başladık. 1100 
m. lik dik ve zorlu bir tırmanışımız olacaktı. Bir gün önce yağan 
kar ve dolu sonrasında sanki kış tırmanışı yapıyormuşuz gibi 
yerdeki yoğun kar tabakası üzerinde yürüyüşümüzü sürdürdük. 
Bu arada bir sürü yağmur ve dolu yedik. Öğlen saat 12.00 de 
Kaçkar dağlarının 3937 m. lik zirvesinde idik. Kısa bir soluk-
lanmadan sonra zirve defterini buldum ve bu tırmanışı " Fü-
sun'un Hacettepeden sınıf arkadaşları adına ve Füsun-
'un anısına " yaptığımı zirve defterine yazarak belgeleştirdim. 
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Değerli bir Bilim insanı ve Yönetici olan sevgili Füsun için çok 
daha iyi şeyler yapmayı dilerdim ama ne yapalım ki "adımız 
Hıdır'dı ve elimizden gelen de buydu..." 

Bu etkinliğimizin Füsun katında kabulünü dilerim. 

http://yucel-tanyeri.blogspot.com 

 

FÜSUN SAYEK ETKİNLİKLERİ...  

Yücel Tanyeri, 07 Aralık 2007 Cuma 

2007 yılı Ağustos ayının son haftasında bir grup arkadaşımızla 
birlikte Arsuz-İskenderun’da idik. 11 Ağustos, Hacettepe'den 
sınıf arkadaşımız Füsun'un doğum günü... 

İskender; kızları Selin, Aylin ve Füsun ile ele ele verip güzel bir 
doğum günü etkinliği hazırlamışlar. 

Kültürel ve Bilimsel boyutu üst düzeyde ve de Füsun'a yakışır 
bir kutlama programı düşünmüşler. 

Öncelikle 1890'dan beri kullandıkları evi bir müzeye dönüş-
türmüşler. 

Evin tarihi dekoru aynen korunmuş. Ayrıca bir güzel elden 
geçirilerek ve eski halinden sapmayarak yenilenmiş. İçindeki 
güzelim eşyalar korunmuş ve ev bunun dışında tümüyle boşaltı-
larak odaları birer galeriye dönüştürülmüş. Çok güzel hazırlan-
mış posterlerle ve resimlerle ev hakkında bilgiler veriliyor ve 
ailenin kökleri anlatılarak sergileniyor. Ayrıca, Arsuz'un antik 
dönemdeki tarihçesi fotoğraflarla anlatılıyor. 

Evin mutfağı, İskenderun yemekleri çok sanatkârane düzen-
lenmiş afişlerle ve yöre yemekleri annelerinin yemek yaptığı 
malzemeler dekor olarak kullanılarak anlatılıyor. Pek güzel dü-
zenlenmiş Avlu, minik havuzu ve antik taşlarla döşeli tabanı ile 
küçük bir toplantı salonu haline çevrilmiş. Çardak altında ve 
serinde koltuklarda oturabiliyorsunuz. 

Bahçenin en baş köşesinde Füsun'un her zamanki gülen, sizinle 
gır gır geçen bakışları dekoru tamamlıyor. 

Bir oda sergi salonu halinde plânlanmış. Dr. Erkmen Böke 
ağabeyimizin "Füsun'un Çicekleri" temalı bir yağlıboya sergi-

http://yucel-tanyeri.blogspot.com/�
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si var ki hepiniz tabloların güzelliği karşısında parmak ısırırsınız. 
O denli güzeller ve de Füsun'a çok uymuşlar. 

Evin dışında da büyük bir bez ilân bu Kültür ve Sanat etkinliğini 
yöreye duyuruyor. 

Ben sabah erkenden Arsuz'da idim. 

Otel odaları dolu olduğu için zamanım vardı. İlk iş olarak Füsu-
nu ziyaret etmek istedim. Tabii çiçeksiz olmazdı. Ancak, tüm 
soruşturmama rağmen Arsuz'da çiçekci olmadığını öğrendim. 

Neyse, kısa bir yürüyüşle kenti, denizi, dağı ve ovayı birlikte 
gören bir tepede Füsun'un ebedi istirahat yerine ulaştım. Yöre-
den koparttığım kır çiçeklerini kabire özenle yerleştirdikten son-
ra Füsun ile biraz sohbet ettim, yeni düzenlenmiş çiçeklerini, 
zeytin ve selvi ağaçlarını suladım. 

Sonra Füsun ile vedalaşıp, aşağıya indim. İskender ile buluş-
tum. Emin ve Tülay, İlhan, Rengin, Metin Kale, Cihangir 
Çelik, Sema ve Erdal daha sonra katıldılar. İskender ve kızla-
rı hemen her şeyi yapmışlar, bize fazla bir şey bırakmamışlardı. 

Öğlenden sonra kısmen bu sanat evinde kısmen de Arsuz çayı 
kıyısındaki Çardak Restoranda oturup sohbet ettik, İskenderin 
evinde nefis yöre yemeklerinin tadına baktık. 

Akşam, antik aile evinin avlusundaki nezih bir kokteyl ile başla-
dı program. Oldukça geniş bir katılım vardı. İskender açılış 
konuşmasını yapıp, bu günün Füsun'un doğum günü olduğunu 
ve bundan böyle onun doğum gününü hep böyle etkinliklerle 
kutlayacaklarını anlattı. 

Daha sonra iki kızı ile el ele vererek hazırladıkları ve Füsun'u 
çok güzel anlatan bir VCD'yi izledik. Füsun'u tanıyanlar kısa 
öykülerle onu anlatırken, çoğu Hacettepe yıllarımıza ait resimler 
birlikte akıp gidiyordu. Amatör ama içtenlikle hazırlanmış bir 
güzel gösteriyi izledik. Umarım İskender bunu çoğaltıp, hepimi-
ze bir CD halinde gönderecektir. 

Sonra ben Füsun'a Kaçkar dağlarından getirdiğim kır çiçekleri 
fotoğraflarımı Ceyhun Atıf Kansu'nun "Dünyanın bütün çi-
çekleri..." şiiri eşliğinde sunmaya calıştım ve 70 likler adına 

7 gün önce Füsun için yaptığım "Kaçkar zirvesi" tırmanışı 
etkinliğini belgeleri ile sundum. 
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Benden sonra da Ataol Behramoğlu -ki Füsun'un çok sevdiği 
bir şairdir- kendi şiirlerini çok duygusal sözlerle süsleyerek bizle-
re sundu. 

Ertesi gün bilimsel Programa 70'liklerden yalnız Rengin katıldı. 
Emin ve İlhanlar erken ayrıldılar. Biz kalanlar da ayrılış saatine 
kadar güzelim Antakya yemekleri yiyerek zamanımızı geçirdik. 
İrmik helvası ile Künefe günün spesialiteleri idi. 

Sonra sırası gelen ayrıldı ama kalbimiz Sayek'lerle birlikte kaldı. 

Sanat ve bilimsel etkinlikler tüm hafta içerisinde devam etti. 

Füsun'a da bu yakışırdı zaten. 

Tüm Sayek ailesine kocaman bir aferim benden... 

Füsun'a özlemle ve sevgilerle. 

NOT : Füsun Sayek etkinliklerinden bazı fotoğraflarıma 
http://picasaweb.google.com.tr/tanyeri/Arsuz2007 

adresinden ulaşabilirsiniz. 

http://picasaweb.google.com.tr/tanyeri/Arsuz2007�
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SON SÖZ YERİNE… 
 

ARMAĞAN 

Bunca yıl çok ışık birikti avuçlarımda 

Senin olsun 

Esinlen sevgi dokuyan ellerimden 

Bunca yıl şiirin, kardeşliğin, kavganın 

Has bahçelerinde yarattım bu gerçeği, 

Sabrım senin olsun 

Aşkım senin olsun. 

………… 

Biz ki acılar döneminden 

Ellerimizi kirletmeden geçtik. 

Direncim senin olsun, 

Sevgim senin olsun. 

 

ŞÜKRAN KURDAKUL 
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