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{tab=Nail V. ÇAKIRHAN}O mimar olmadan mimarl1k ödülü aland1

O "mektepli"
sosyalist, "alayl1" mimard1

O marangozdu, O yap1 ustas1yd1

O _airdi, O edebiyatç1yd1

O Naz1m1n hapishane ve yol arkada_1yd1

O 1+1=Birin biriydi.

O huzurun mimar1, akdenizin ustas1, ya_am1n bilgesiydi

O Halet Çambelin hayat arkada_1yd1.O SAV1n 1+1=0ki onur üyesinden biriydi.

Ya_am1 ve an1s1 önünde sayg1yla eiliyoruz.

{tab=Halet ÇAMBEL}

12 Ocak 2014

Bu çürüyen, bu rezil ortamda giden insanlar1m1z, artlar1ndan bakt11m1zda mitolojik kahramanlar gibi duruyorlar. Temizlii
ve dürüstlüü ve bilgelii ve çal1_kanl11 ve gelecek umudunu ve - mitolojinin tanr1lar1ndan farkl1 olarak- insana olan güveni onlar
temsil ediyorlar.

{tab= Mustafa Suphi 0LER0}

Mustafa Suphi 0leri'yi
2 ^ubat 2004 günü ak_am1
geçirdii kalp krizi
sonras1nda kaybettik.
1953 y1l1nda 0stanbul'da dodu ve ortaörenimini de
ayn1 _ehirde tamamlad1. Okul döneminde Anadolu Yay1nlar1'nda çal1_maya
ba_lad1. Yay1nevini 1972-73 aras1 k1sa bir süre yönetti. 1975'te
askerliini bitirdikten sonra sergicilik yapt1; daha sonra Kayna_l1'da
çimento fabrikas1nda çal1_t1. 1978'de 0stanbul'a dönüp çe_itli
yay1nevlerinde düzeltmenlik, redaktörlük yapt1, ayn1 zamanda Politika
http://eski.savportal.org

Joomla! ile Güçlendirilmiþtir

Oluþturan: 19 June, 2019, 12:44

Sosyal Araþtýrmalar Vakfý

gazetesinde Gazi Turhan takma ad1yla çe_itli yaz1lar yazd1. Yans1ma
dergisinde yaz1lar1 ç1kt1. Aralar1nda Sosyalist Kültür
Ansiklopedisi'nin de bulunduu çe_itli ansiklopedilerin ve sözlüklerin
haz1rlanmas1nda görev ald1. 1980lerden itibaren _iirleri çe_itli
dergilerde yay1mland1.
SUPH0 ve SAV
Suphi, Sosyal Ara_t1rmalar Vakf1 (SAV) ile Yeni
Edebiyat _iirlerinin derlenmesi projesi nedeniyle tan1_t1. Bu projenin
tamamlanmas1 ve kitab1n ç1kmas1 sonras1nda da üye oldu.
Suphi SAV için iki aç1dan ilk oldu.
Hepimiz biliyoruz; Suphi, farkl1 bir siyasi geçmi_ten
geliyordu. Kendi inançlar1n1n gereklerini yerine getiren, örgütlü bir
siyasi kimlik idi. Son seçimlerde TKPnin 12. s1radan 0stanbul
milletvekili aday1 idi.
0lklerin ilki bu noktadan kaynaklan1yor: O, SAV1n
kurucu üyelerinin geldii siyasi geçmi_e pek de s1cak bakmayan bir
geçmi_ten gelmesine, SAV1n da henüz faaliyetinin hemen ba_1nda
olmas1na ve dolay1s1yla yazd1klar1 ile yapt1klar1 aras1nda ne ölçüde
tutarl1l1k olduunun belirsiz olmas1na kar_1n SAVa üye olmakta
tereddüt etmedi.
Üye olduktan sonra da SAV1n amaçlar1na inanan,
çar1lar1na yan1t veren, faaliyetlerine kat1lan bir üye olarak
davrand1. Özellikle üyelerimizin bir araya geldii etkinliklerde
Suphi, hep olmasa bile çounlukla vard1.
0kinci ilk ise ne yaz1k ki ölümüyle gerçekle_ti. Suphi,
aram1zdan sonsuza dek ayr1lan ilk SAV üyesi oldu.
Suphiyi tan1d11m1z bu süre içerisinde onun
olgunluuna, örgütlü olmaya inanc1na, dayan1_ma al1_kanl11na ve
üretken olma çabas1na gerçekten _ahit olduk.
Suphinin siyasi olarak farkl1 bir geçmi_ten gelmesi
SAVa üye olmas1na engel olmam1_t1.
Suphi, TKP ve SAV1n yan1s1ra ba_ka birçok gönüllü
kurulu_un da üyesi idi.
Suphi, üyelere yönelik dayan1_ma amaçl1
etkinliklerimizin tümünde vard1 ve sürekli olarak bu etkinliklerin
artt1r1lmas1ndan yana oldu.
Suphi, üretkendi. Yeni Edebiyat projesini birlikte
gerçekle_tirmi_tik, yeni projeleri olu_turmaya daha dorusu
zamanlamas1n1 ayarlamaya çal1_1yorduk. Ayr1ca sav.org.trye de
yaz1yordu.
Bunlar d1_1nda Suphi?
O Türkiye Sol tarihinin ayr1lmaz bir parças1 olmu_
0LER0 ailesinin bir ferdi idi.
Bunun d1_1nda Suphi?
O bir _airdi...
An1s1 önünde sayg1yla eiliyoruz.
{/tabs}

{tab= Medeni Hac1imamaaolu}

12 Ekim 2011

Bizim ku_a1n hayat ve ölümle kurduu ili_ki her bir ku_a1n kurduu ili_kiden biraz daha youn. Bu durumun belirleyicisi, her ne
kadar içine doduumuz dünya ve ülke ko_ullar1 olsa da, kendimizin sürece katt1klar1n1 da az1msamamak gerek. Evet
dorudur, ku_a1m1z1 etkisi alt1na alan "büyük anlat1lar" önemlidir. Ama ku_a1m1z1n bu "anlat1lar" için yapt1klar1 da, bu
"anlat1lar" için vazgeçtikleri de önemlidir. Bazen cahillikle, bazen ac1mas1zl1kla, bazen _1k olmamakla, bazen sert olmakla
suçlanm1_ olsak bile - yenilgi gerçekten böyle bir _eydir - bu büyük anlat1lar1n dünya ölçeinde en büyük ta_1y1c1lar1ndan birin
bizim ku_a1m1z olduunu söylemek abart1 say1lmamal1d1r.
Kendimizi bilirken, kendimizi bulurken, hayat1m1z1 anlamland1r1rken ölümü de bilmi_, ölümü de bulmu_ ama ondan
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korkmam1_t1k.

Ölümle ilk gençlik günlerimizde "büyük anlat1lar"1n pe_ine dü_menin bedeli olarak ba_layan bu ili_kimiz, kazalar ve hastal1klar
üzerinden sürdü. Kazalar ya da hastal1klar sonucu onlarca arkada_1m1z1 yitirdik. Kazalar içinde trafik, hastal1klar içinde ise
kanser önemli bir yer tuttu. Kazalar için yap1labilecek bir _ey yoktu, ama arkada_lar1m1z hastal1klarla da ellerinden
geldiince mücadele etti. Medeni de dahil olmak üzere birçok arkada_1m1z1 ayn1 zamanda "kanser k1ran" olarak niteledik.
Medeni bu umutsuz mücadeleyi, umutla 5 y1l sürdürdü.

Ve bu be_ y1l içinde sadece kanseri k1rmaya çal1_mad1, ayn1 zamanda e_it, özgür, dayan1_mac1 ve karde_lik içindeki bir
dünya özleminin gerçekle_mesi için çaba göstermeyi de sürdürdü.
Sosyal Ara_t1rmalar Vakf1 (SAV) olarak yapt11m1z "üye olun" çar1s1na da cevap verenlerden biri Medeni idi ve san1r1m
Medeni'nin son dönemde üyesi olduu tek organizasyon SAV idi. Ölümünden önce SAV'1n Ankara'da bir _ubesi olup
olmayaca1n1 sorguluyor ve olursa verebilecei katk1lar1 netle_tirmeye çal1_1yordu.

Bunun d1_1nda son y1llarda Ankara'da ODTÜ'lüleri ve Ankaral1lar1 bir araya getirmeye yönelik olarak organize edilen birçok
etkinliin dorudan örgütleyicileri aras1ndayd1 ve eski arkada_lar1yla bir arada olmak ona hem moral veriyor hem güç a_1l1yor
ayn1 zamanda mutland1r1yordu. Vurgulamak gerekir: Bu etkinliklerin Medeni üzerinde yaratt11 heyecan ve Medeni'nin
çabalar1 olmasayd1, bu etkinlikler ya organize edilemez ya da eksik kal1rd1.

Bu etkinlikler s1ras1nda Medeni'nin duygusal yan1n1n epey güçlü olduunu örenmi_tik ama sadece "duygusal" demek
yetmiyor, bir _eyler aç1kta kal1yordu. Medeni için anma yemei organizasyonu yap1l1rken gözlemlerine güvendiim bir
arkada_1m1 arad1m ve sordum: Medeni için ne dersin? "Kazaklar1 tersyüz edebilecein adamlardan biriydi" dedi. Doruydu
ve benim için aç1kta olan _ey de gerçekten kapan1yordu.

Medeni, dier özelliklerinin yan1s1ra "duygusal" ve "kazaklar1 tersyüz edebilecein" bu adam, ölümü akl1na dü_tükten sonra
Borçka'da, evinin bahçesinde, annesinin kuca1nda yatmak istediini sürekli söylemi_ ve bu isteine uygun olarak defnedilmi_tir.
Görenlerimizin ifadelerine göre, _imdi ye_illikler içinde, bahar dallar1 aras1nda annesinin yan1 ba_1nda yatmaktad1r.

Medeni'nin arkada_lar1na bal1l11 bu isteinde de kendini gösterir: Arkada_lar1m1z ''mezar1m Kar_1yaka'da olsayd1
arkada_lar1m Deniz'e,Erdal'a, Sinan'a geldiklerinde bana da urarlard1'' diye "say1klad11n1" yazm1_lard1r.
Medeni, bu vasiyetinin neden olduu tela_ ve zaman k1s1t1 nedeniyle gerektii gibi uurlanamad1. Oysa bizler,
düünlerimizden önce cenazelerimizde toplanmak zorunda kalm1_, gidenlerimizi bazen sloganlarla bazen sessizce ama hep
toplu olarak uurlam1_t1k.Bu toplu uurlama ve anma geleneimiz en olumlu özelliklerimizden biridir ve titizlikle korumak
gerekir. Halâ birçok eski arkada_1m1zla uzun y1llardan sonra kar_1la_t11m1z yerlerden biri gidenlerimiz için biraraya
geli_lerimizdir.

Son olarak belirtmeliyim: Biz hayat1 çok sevdik. Öyle ki yazd11m1z yaz1larda bile hayat ya da ya_am sözcüünü gereinden fazla
kulland1k. Ama biz bugünün köhnemi_ ve çürüyen dünyas1ndaki sefil hayat1 deil, yepyeni bir dünyada "ipekli bir kuma_ dokur
gibi", "sevinçli bir destan okur gibi" ya_anan bir hayat1 istedik. Ve ilk ba_ta bu hayat için mücadele etmeyi örendik.

Bir kez daha gidenlere ve kalanlara selam olsun!

Dinçer Mete

Eminim gençlik ve özellikle örenci gençlik üzerine çal1_anlar, Medeni'nin öz ya_am öyküsünde bizim ku_ak için ortakla_t1r1labile
pek çok özellik bulacakt1r: Ba_ar1l1 ve takdirlerle dolu bir ilk ve ortaöretim ve hatta lise hayat1. Ard1ndan yar1m b1rak1lm1_
ya da dei_tirilmi_ üniversiteler ve zaman ayr1labildiinde bitirilmi_ bölümler...

Ailesi taraf1ndan yaz1lm1_ öz ya_am öyküsü a_a1dad1r:

Medeni Hac1imamaaolu
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02 Temmuz 1959 tarihinde Borçka Demirciler köyünde dünyaya gelmi_tir. Hep özlemle and11 çocukluu derelerde yüzerek,
f1nd1k toplayarak, inek güderek, dada bay1rda oynayarak, babas1n1n dükkân1n1n önünde su satarak, para kar_1l11 zorla
yemek yiyerek geçmi_tir.

Eitim hayat1na 1966 y1l1nda Demirciler köyü ilkokulunda ba_lam1_, 1 ve 2.s1n1f1 köy okulunda okuduktan sonra 1968
y1l1nda Borçka Merkez ilkokuluna nakil yapt1rm1_ ve 3.s1n1ftan itibaren Ortaokul dâhil Borçkada okumu_tur. Matematik
öretmeni Türkan Küçükün tan1m1 ile kendisine öretmenlik mesleini sevdirecek kadar ba_ar1l1 bir örenci olduundan her y1l takdir
alm1_ ve okulunu okul birincisi olarak tamamlam1_t1r.

Her yaz kendi harçl11n1 ç1karmak için çal1_an Medeni, çal1_t11 i_ yeri sahibinin olu ile birlikte grev yaparak i_ine son
verilmesine sebep olmu_tur.
1974 y1l1nda Ankara Ba_kent Lisesine kay1t yapt1rarak devam ettirdii ba_ar1l1 eitim hayat1nda, duyars1z kalamad11
ülke sorunlar1 ve daha iyi bir gelecek için tercih ettii siyasi görü_ü nedeniyle Ba_kent lisesinde eitimini yar1m b1rakarak, 1977
y1l1nda 3.s1n1f1n son döneminde Artvin Kaz1m Karabekir Lisesinde Lise eitimini tamamlam1_t1r.

Ayn1 y1l girdii Üniversite s1nav1nda ODTÜ 0n_aat Mühendislii bölümünü kazanarak Üniversiteye ba_lam1_t1r. ODTÜ de okurke
tekrar s1nava girmi_ ve 0stanbul Hukuk Fakültesini kazanarak kay1t yapt1rm1_t1r. Ancak, siyasi olaylar nedeniyle okula
devam edememi_ 1 y1l Borçkada babas1n1n yan1nda çal1_arak gazete bayilii yapm1_, daha sonra Ankaraya dönmü_tür.

12 Aral1k 1980 tarihinde evlenmi_, 1 ay sonras1nda 12 Ocak 1981 tarihinde siyasi tercihleri nedeniyle tutuklanarak
Mamak cezaevine girmi_tir. 18 ay ceza evinde kald1ktan sonra tahliye edilmi_tir. 29 Ocak 1983 tarihinde ilk çocuu (Umut
Eren) dünyaya gelmi_tir.
Bu dönem içinde çe_itli i_lerde çal1_m1_, Üniversite s1nav1na tekrar girmi_ ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fak. Bas1n
Yay1n Yük. Okulunu Radyo-Televizyon bölümünü kazanarak okulu bitirmi_tir.
1993 y1l1nda özel radyolar kapat1lana kadar Ankara Büyük_ehir Belediye radyosu olan Radyo Ankide haber müdürlüü
yapm1_t1r. 13 ^ubat 1998 y1l1nda a_1k olduum i_ tan1m1 yapmas1na vesile olan Forum Fuarc1l1k ailesine kat1lm1_t1r.
14 May1s 2005 y1l1nda hastal11 süresince onu ayakta tutan olu Can Devrim domu_tur.

Medeni Hac1imamaaolu iyi kalpli, vicdanl1, çal1_kan, dürüst, sayg1l1, mant1kl1, zeki, inatç1 ve belli etmese de oldukça
duygusal bir yap1ya sahiptir.

{tab= Haluk Tümel}

Dostumuz, Yolda_1m1z, Kurucu Üyemiz Sevgili Haluk Tümel'i kaybettik.

12 Kas1m 2012

Bugün bir telefon geldi. Arkada_1m1n zay1f ve hastal1kl1 sesle "Atilla iyi deilim" dediini duyabildim. Bu 47 y1ld1r
tan1d11m, ben 0stanbul'da o Ankara'da üniversite y1llar1nda birbirimizden habersiz ayn1 siyasetin içinde mücadele verdik.
Orta okul ve lise y1llar1m1zda ise dostluumuz gençliin verdii duygular ile kayna_arak geli_ti. Samsun sokaklar1 ve fuar1n
güzellii bizlerin arkada_l11 yan1nda hep sönük kald1.

Bana telefonda iyi olmad11n1 söylerken beklediimiz bir bilgiyi kendisinden alm1_ oluyordum. Y1llard1r pankreas
kanserine kar_1 baz1n k1vranarak, bazen yere paralel duru_uyla, bazen de hastane kö_elerinde ald11 ilaçlar ile mücadele
verdi. En sonu geçen y1l pankreas1n içindeki uru tüm inad1na ramen ald1rm1_t1. Ard1ndan da kemoterapi tedavisi ile bir
y1ld1r ya_am mücadelesi vermekte. ^u anda el ve ayaklar1 tutmad11n1 ifade etti.

Son olarak da hayata tutunman1n ba_ka bir ifadesi olarak bir arkada_1m1zla birlikte i_ yapmaya çal1_t1. Halada ayakta
olabildii sürece bu i_e devam ediyor.

Ama gerçekten içimi burktu o "Atilla iyi deilim" sözlerini duyduumda. Bu grupta olan bir çok arkada_1m1z tan1r, Haluk
Tümel'den bahsediyorum.
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Onunla hep iyi günlerimiz olmu_ ve kötü bir sonu ben vurulduumda bile ifade etmemi_tik. Hep ya_am1n güzel ve umutlu
yanlar1n1 dile getirmi_ ve "yapacak daha çok i_ler olduunu" söylerdik.
...
Atilla Altayl1

{tab= Nevres Kaynar}

21 Haziran 2013

Ya_1m1z ne olursa olsun, sal1m1z nas1l olursa olsun bizim ku_a1m1z birbirini her zaman gençliindeki haliyle görür. Bunun
için biraraya geldiimizde gençle_iriz, bunun için biraraya geldiimizde iyileri_iz ve genellikle hastal1klar1m1z1 da önemsemeyiz
ve hatta birbirimizin hastal11n1 da pek bilmeyiz. O odur ve hastal11n da üstesinden gelir. Bu Nevres için de geçerlidir. O
Di_çilikten Nevres'tir, o Emek'li Nevres'tir, o Ankara'l1 Nevres'tir. 0ki y1l önce kalbine stent tak1lm1_ olsa da önemi yoktur, ta
ki ölene dek!
Önce Medeni, ard1ndan Haluk ard1ndan Nevres... 0ki ODTU'lü, bir Di_çi... SAV üç Ankara'l1s1n1 kaybetti.
Ve ne yaz1k ki, ve kahrolsun ki birimizi daha gönderdik.
...

{/tabs}
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