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“Sarg›n da karﬂ› ç›k›yorsa bizde yanl›ﬂl›k var.”
Nihat Sarg›n 1971’de Selimiye Askeri Cezaevi’nde tutukludur. Ço¤u
kez oldu¤u gibi cezaevi yönetimi siyasi tutuklular›n istemedi¤i bir
dayatma çabas›ndad›r. Siyasi mahkûmlar ve asker karﬂ› karﬂ›ya
gelir. Siyasiler infial halinde ba¤›r›p ça¤›rmaktad›r. Ancak birden,
anlaﬂ›lamaz nedenle askeri müdür askerlere çekilme emri verir,
olay yat›ﬂ›r. Ertesi gün bir vesile yaratarak Sarg›n’a yaklaﬂ›r ve
“Sizi de ba¤›r›p ça¤›ranlar aras›nda görünce kesinlikle olmayacak
bir durumu zorlad›¤›m›z› anlad›m” der.
Eskiler “öyle mücadele edeceksin ki düﬂman›n bile sana sayg›
duymal›” derler. Nihat Sarg›n, tam karﬂ› görüﬂte olan karﬂ›tlar›nda
bile sayg› uyand›rm›ﬂ bir yoldaﬂ›m›z, a¤abeyimizdi.

“Nihat Sarg›n söylüyorsa kesinlikle do¤rudur.”
1987’de, Nabi Ya¤c› ile Türkiye’ye döndükten sonra a¤›r iﬂkence
gördüler. Sarg›n ilk sorgular›na ç›kar›ld›klar›nda uygun bir f›rsat›n›
yakalay›p kap›da bekleyen gazetecilere ve yoldaﬂlar›na “iﬂkence
görüyoruz” diye ba¤›rd›. Bas›n›n güçlü kalemleri “Nihat Sarg›n
söylüyorsa kesinlikle do¤rudur” diye yazd›lar. Kiﬂinin bir baﬂkas›
için hiçbir hata pay› b›rakmadan kefil olmas› ancak Sarg›n gibilere
özgüdür.

“Nihat geç gelmiﬂse önemli bir problem vard›r.”
Ankara’da, T‹P genel sekreterli¤i döneminde Parti’ye bir tek gün
geç geldi. Gece gündüz yo¤un çal›ﬂmalar›n aras›nda bir nefes
almak istemiﬂti, sinemaya gitti, ö¤le yeme¤i yedi, Parti’ye sonra
gitti. Baﬂta Genel Baﬂkan Mehmet Ali Aybar olmak üzere bütün
MYK üyeleri ve milletvekillerinin alarm durumuna geçtiklerini
gördü. Hepsi saat gibi çal›ﬂan bir parti sekreterinin mutlaka baﬂ›na
bir iﬂ geldi¤i sonucuna varm›ﬂlard›. Behice Boran boynuna
sar›larak karﬂ›lad›.

Dilekçeyi Sarg›n yazarsa hukuki bir aç›k bulmak zordur.
T‹P 15-16 Haziran 1970’te büyük iﬂçi eylemlerine neden olan
sendikal yaﬂam› düzenleyen yasa de¤iﬂiklikleri için Anayasa
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Mahkemesi’ne gitmeye karar verdi. Dönemin genel baﬂkan› ﬁaban
Y›ld›z, Sarg›n’a “dava dilekçesini sen haz›rlayacaks›n” dedi. Sarg›n
böylesine a¤›r bir sorumlulu¤u üstlenmek konusunda
tereddütlerini belirttiyse de sonunda görevi yerine getirdi. Alt›
baﬂl›kta yasalar›n iptalini isteyen bir baﬂvuru haz›rlad›. Anayasa
Mahkemesi beﬂ baﬂl›¤› aynen uygun görerek yasalar› iptal etti.
Uygun görmedikleri tek gerekçe, sendikalar›n mali kaynaklar›n›
yat›r›ma ve faize yönlendirmesine yap›lan itiraz idi. Mahkeme
bunu sendikan›n lehine buldu. Güçlü bir sendikan›n yat›r›mda
paras› olan bir sendika de¤il, her an greve ve direniﬂe ç›kmas›n›
sa¤layacak fonlara sahip olan sendika oldu¤unu göremedi. Önüne
ç›kan iﬂlerde derinlik, titizlik Sarg›n’›n tarz›yd›.
Nihat Sarg›n y›llarca yaﬂam›n› siyasetine göre düzenledi. Baﬂar›l›
biçimde ilerledi¤i mesle¤ini terk etti, y›llarca ailesinden ayr›
yaﬂad›. Yüksünmeden hapisler yatt›. Üstelik çok da iyi bir
hapishaneciydi.

“Birleﬂmek önemlidir, ama anlad›m ki as›l maharet bölünmemektir.”
Nihat Sarg›n’›n da dahil oldu¤u eskiler, siyasi mücadeleyi her
türlü hukuksuzlu¤un do¤al görüldü¤ü ortamlarda verdikleri için
kazan›mlara, sa¤lanan olanaklara büyük k›ymet verdiler.
Bu yaklaﬂ›mlar›yla, görece daha demokratik ve daha kitlesel
ortamlarda mücadeleye baﬂlayan sonraki kuﬂaklar›n yaklaﬂ›mlar›
aras›nda belirgin bir aç› vard›. Diyebiliriz ki, bu aç› olumlu bir
senteze ulaﬂamadan y›llarca devam edegeldi. Sonraki kuﬂaklar da
demokratik kazan›mlar›n önemini a¤›r bedeller ödeyerek
kavrad›kça bugün Sarg›n’lar› daha iyi anl›yorlar. Titizliklerini,
korumac›l›klar›n›, temkinliliklerini anlamakla kalm›yor,
bir gerçeklik olarak hissediyorlar.
Sarg›n son y›llarda s›k s›k: “Çocuklar, birleﬂmek önemli, takdir
edilecek bir durumdur. Ama, anlad›m ki as›l önemli maharet
bölünmemektir” diyordu.
Sarg›n her zaman davas› için elinden geleni, gücünün yetti¤ini
yapmaya çal›ﬂt›. Ama her ne gerekçeyle olursa olsun asla
yapmayacaklar› da vard›. Karﬂ›tlar› bile ona gizli bir güven
taﬂ›rlard›. Her zaman ortak kurallara, tüzüklere s›ms›k› ba¤l› kald›.
Bunlar›n bir kez çi¤nenmesi durumunda arkas›n›n gelece¤ini,
bilgisi, görgüsü, sezgisiyle çok iyi bildi¤inden yaz›l› kurallar›n
d›ﬂ›nda özel iç hukuklar›, kestirme yollar› hiçbir zaman hoﬂ
görmedi. Son y›llar›nda dostlu¤unu, arkadaﬂl›¤›n› daha yak›ndan
yaﬂayan genç kuﬂaklar, s›ms›cak bir insan, üretken, canl› ve neﬂeli
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bir disipline tan›k oldular. Arka arkaya kitaplar›n› s›ralarken do¤al
bir görevi yap›yor olman›n alçakgönüllülü¤ünü gördüler.

“Ben bu tarihin her noktas›yla bar›ﬂ›¤›m.”
Sarg›n bu sözü son y›llarda s›k kullan›rd›. Bu söz, ﬂimdi daha iyi
anlaﬂ›l›yor ki kendi durumunu aç›klamas› kadar bizlere de bir
ö¤ütmüﬂ. Onun yüzüne ve iliﬂkilerine bir ›ﬂ›k gibi yans›yan iç
huzur bu bar›ﬂ›kl›k halinden kaynaklan›yordu. ‹ﬂte Nihat Sarg›n,
yans›tt›¤› bu ›ﬂ›¤› içselleﬂtirebilirsek her zaman aram›zda olacak,
bizlerle yaﬂayacak.
Sarg›n yaﬂam› boyunca inançl› bir sosyalist oldu, yaﬂam›n› da her
zaman sosyalizm, ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesine en fazla
katk›y› verecek biçimde düzenledi. Tam bir örgüt insan›yd›.
Kendisini her zaman örgütün bir s›ra neferi olarak gördü, partili
arkadaﬂlar› taraf›ndan da öyle kabul edildi. Behice Boran da, Nihat
Sarg›n da sosyalist eti¤i siyaset içi ve d›ﬂ› yaﬂamlar›n›n k›lavuzu
olarak gördüler ve sosyalist etik d›ﬂ›na ç›kan her davran›ﬂ›
ﬂiddetle eleﬂtirdiler, mücadele arkadaﬂlar›na örnek oldular. Sarg›n
Parti yaﬂam› boyunca hiçbir zaman kavgadan kaçmam›ﬂ,
hapislerden, bask›lardan y›lmam›ﬂ, ama yasall›¤›n getirdi¤i
olanaklar› da hep önemsemiﬂ, bilincine kaz›m›ﬂ bir yol gösterici
oldu. Onunla ayn› saflar› paylaﬂm›ﬂ olmak, Partili yoldaﬂlar›,
arkadaﬂlar›, dostlar› için büyük bir onur ve mutluluktur. Güle güle
sevgili Sarg›n yoldaﬂ.

Çocuklu¤u, ilk düﬂünce filizlenmeleri
Ahmet Nihat Sarg›n 26 Nisan 1927’de ‹stanbul’da do¤du. Annesi
Aliye, babas› Mustafa Fahri’dir. Ablalar› Melahat ve Müfide’den
sonra dünyaya geldi, ailenin en küçük çocu¤uydu. Asker olan
babas› 1900’lerde anayasa ve özgürlükler için mücadele eden
‹ttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Manast›r Komitesi üyelerindendi.
Mustafa Fahri daha sonra, Kurtuluﬂ Savaﬂ›na kat›lmak için ailesini
‹stanbul’da b›rakarak Anadolu’ya geçti. Sarg›n y›llar sonra
Türkiye’de insan haklar› ve demokrasi mücadelelerinin anlat›ld›¤›
bir foto¤raf sergisine gitti¤inde, 1908’de Manast›r’da ayaklanarak
halka Meﬂrutiyetin ilan edildi¤i bildirisini okuyan komite üyeleri
aras›nda babas›n› görür. Baba, mücadeleye yeni baﬂlad›¤› y›llarda
o¤ul Nihat’› dikkatli olmas› için uyar›r. O¤lunun “ama siz de örgüt
üyesi oldunuz” demesi üzerine, “ama bizimki gizliydi” der. Nihat
Sarg›n’›n y›llar sonra bu olay› de¤erlendirmesi ﬂöyle olur:
“Diyemedim ki, bizimki de gizli.”
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Çocuklu¤u ‹stanbul’da Rumlar›n, Ermenilerin, Türklerin bir arada
yaﬂad›¤› Samatya’da geçer. Farkl› dinlere ve kökenlere sahip
halklar aras›nda yaﬂanan dostluk ve dayan›ﬂma birikimi,
toplumumuzun büyük ço¤unlu¤unda görülen önyarg› ve
ayr›mc›l›¤›n Sarg›n’da filizlenmemesinde önemli rol oynam›ﬂt›r.
Sarg›n siyasal yaﬂam› boyunca hep farkl›l›klardan, az›nl›kta
kalanlardan ve ezilenlerden yana olmuﬂtur.
‹lkokulu Aksaray’da okur. Ortaö¤renimini ‹stanbul Lisesi’nde
yapar. Okul birincilerindendir. Planör uçuﬂ e¤itimlerine kat›l›r, s›k›
bir amatör bisikletçidir. ‹yi bir okuyucudur. Olaylara yaklaﬂ›m›na
ve yorumlar›na dönemin ayd›nlar›n›n düﬂüncelerine biçim veren
1920 Kurtuluﬂ Savaﬂ› ruhu hâkimdir. Tutarl› bir ba¤›ms›zl›kç›
olmas›n›n yan› s›ra, Ekim Devrimi’nin, 2. Dünya Savaﬂ›’nda
faﬂizmin yenilmesinde önemli rol oynayan Sovyetler Birli¤i’nin
çekim gücüyle 1917 Ekim Devrimi’ni anlamaya çal›ﬂ›r ve
komünizme e¤ilimlidir.

Ö¤rencilik y›llar›... ‹lk örgütlenme, ilk yay›nlar
Nihat Sarg›n 1944’te ‹stanbul T›p Fakültesi’ne girdi. Üniversite
yaﬂam›n›n baﬂlamas›yla birlikte demokratik/sol çevrelerle iliﬂkiye
geçti. Behice Boran’›n bütün yaz›lar› toplan›rken bulunan,
kendisinin bile neredeyse unuttu¤u tek say›l›k Genç T›bbiyeliler
dergisinin sahipli¤ini yapt›, 1946’da ‹stanbul Yüksek Tahsil Gençlik
Derne¤i’nin ( ‹YTGD - 1946-1951 ) kuruluﬂuna kat›ld›, yönetiminde
yer ald›, genel sekreterli¤ini yapt›. 1949 Ekim’inden baﬂlayarak
tutuklanana kadar derne¤in yay›n organ› Hür Gençlik’in sahipli¤ini
ve yay›n yönetmenli¤ini devrald›. Derginin kesintisiz
yay›nlanmas›nda belirleyici katk›s› oldu. ﬁubat 1948’de
Türkiye Komünist Partisi’ne üye oldu. ﬁevki Akﬂit’in
sekreterli¤inde, Vecdi Özgüner ile birlikte parti hücresini
oluﬂturdular.
Gençlik Derne¤i, dönemin devlet denetimindeki ö¤renci dernekleri
oluﬂumuna karﬂ› ç›kan, ülkemizde demokratik gençlik
örgütlenmelerini baﬂlatan önemli “ilk”lerdendir. Dernek tart›ﬂma,
e¤itim, gezi gibi çal›ﬂmalar ile üyeleri aras›nda güçlü bir sosyal
çevre oluﬂmas›n› sa¤lad›. Bu sosyal çevrede geliﬂen dostluk ve
dayan›ﬂma y›llarca devam etti ve günümüze kadar geldi.
Dernek, çal›ﬂmalar›nda her zaman yasal zeminde kalmaya titizlik
gösterdi. Sarg›n -bir TKP üyesi olarak- her türlü aç›k çal›ﬂma
olana¤›n› de¤erlendirmeye ve savunmaya en çok
titizlenenlerdendi. Politik çal›ﬂmalarda yasal çal›ﬂma zemininin
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de¤erini her zaman bildi ve bu titizli¤i yaﬂam› boyunca devam etti.
Her yapt›¤› iﬂi savunacak durumda olmaya hep dikkat etti. Bu
çabalar›n etkisiyle ‹YTGD 1946 ile 1951 y›llar› aras›nda en uzun
ömürlü demokratik/sol örgüt oldu.
Dernek ö¤renci haklar› için kampanyalar düzenledi. Sel ma¤durlar›
için ba¤›ﬂ toplad›, Darülaceze’yi düzenli ziyaret etti, gecekondu
bölgelerini dolaﬂt›. May›s 1950’de “Nâz›m Hikmet’e Af
Kampanyas›”na aktif olarak kat›ld›. “Çiçek Palas Toplant›s›” olarak
bilinen kitlesel toplant›y› düzenledi. Polis bir bask›nla toplant›y›
da¤›tt›.

‹lk tutuklanma, ilk hukuksal mücadeleler
1950’de kurucular› aras›nda Behice Boran’›n, Adnan Cemgil’in de
oldu¤u Türk Bar›ﬂseverler Cemiyeti Türkiye’nin Kore Savaﬂ›’na
kat›lmas›n› protesto etti ve bir bildiri yay›nlad›. Demokrat Parti
iktidar› bar›ﬂç›lar› tutuklatt›. Hür Gençlik dergisi bar›ﬂ
savunucular›na sahip ç›kt› ve “Gençli¤i Bar›ﬂ Mücadelesine
Ça¤›r›yoruz” bildirisi ile kampanyay› devam ettirdi. Hür Gençlik’in
bar›ﬂç› yay›nlar› nedeniyle Sarg›n 1950’de ilk tutuklulu¤unu
yaﬂad›. Önce 3 y›l 9 ay’a mahkûm oldu, uzun hukuk mücadeleleri
sonucunda mahkûmiyeti 6 aya indirildi. Ancak Sarg›n bu karar
aç›kland›¤›nda 3 y›l 8 ay yatm›ﬂ durumdayd›. Önceleri yaz›lar›ndan
tan›d›¤›, Hür Gençlik’te yaz›lar›na yer verdi¤i Behice Boran’la
Ni¤de Cezaevi’nde tan›ﬂt›. Böylece Boran’la ve Nevzat Hatko’yla
hiç bitmeyecek dostluklar› baﬂlad›.
Bu ilk davas›nda Sarg›n ömrü boyunca yararlanaca¤› deneyimler
edindi. Hukuku her zaman ciddiye almaya ve haklar›n› sonuna
kadar kullanmaya inand›. Yazd›¤› savunmay› okuyan Mehmet Ali
Aybar onun sa¤lam hukuk mant›¤›n› övdü. Bu hukuksal takip ve
›srar daha az hapis yatmas›n› sa¤lamad›, ama askerli¤i er olarak
de¤il doktor subay olarak yapmas›n› sa¤lad›.
Mart 1954’te tahliye oldu ve T›p Fakültesine dönerek e¤itimini
tamamlad›. 1952’de cezaevinde niﬂanland›¤› yoldaﬂ› Y›ld›z
Sarg›n’la 1955’te evlendi.
‹ktidar ve -o zamanlar henüz “derin” oldu¤unu bilemedi¤imizdevlet organlar›n›n tezgâh›yla 5 Eylül 1955’te Selanik’te
Atatürk’ün evine bomba koyuldu. Ve ard›ndan ülkede, özellikle
‹stanbul’da, “6-7 Eylül Olaylar›” ad›yla bilinen az›nl›klara yönelik
ﬂiddet, talan ve korkutup ülkeden kaç›rtma eylemlerine giriﬂildi.
Uluslararas› bir tepkinin oluﬂmas› üzerine dönemin baﬂbakan›
Adnan Menderes’in emriyle olay› komünistlerin üzerine y›kmak
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üzere yeni bir komplo planland›. Baﬂbakan›n tutuklanmas›n›
emretti¤i 50 komünist aras›nda Sarg›n da vard›. Dört ay
cezaevinde kald›.
1957’de T›bbiyeyi bitirdi. Askerli¤ini tamamlad›, asistanl›¤a
baﬂlad›.
Nihat Sarg›n, “bar›ﬂ” yarg›lamas›n›, 6-7 Eylül tutuklamas›n›,
“Cezaevi An›lar›” (TÜSTAV, 2005) kitab›nda anlatt›. Kitap
kapsaml› bir hukuksal ve politik belge özelli¤indedir.
1951-1960 dönemi sol hareket aç›s›ndan çorak y›llard›. TKP, 1951
tutuklamalar› sonunda da¤›ld›. TKP’yi ülkede yeniden oluﬂturmak
üzere bugün bilinen ilk giriﬂim Mehmet Ali Aybar’›n giriﬂimidir.
Sarg›n, Mehmet Ali Aybar’›n TKP’ye yönelik tutuklamalardan
sonra “iﬂleri toparlayacak insan” olarak belirlendi¤ine hep inand›.
Bu görüﬂünün dayanaklar›n› T‹P’li Y›llar kitab›nda ve baz›
konuﬂmalar›nda aç›klad›. Aybar, Dündar Baﬂt›mar ve Nihat
Sarg›n’la “neler yap›labilir” konusunu görüﬂtü. Bu, Sarg›n’›n
güvenilirli¤ini gösteren önemli bir kan›tt›r. Sarg›n bu giriﬂimin
sonuçsuz kalmas›na hep çok hay›fland›.

T‹P’li Y›llar
27 May›s 1960 ve sonras› Türkiye aç›s›ndan yeni bir demokratik
aç›l›m dönemi oldu. Toplumsal ve siyasal yaﬂam›n canland›¤›,
özgürlük s›n›rlar›n›n geniﬂledi¤i bir ortamda 1961’de Türkiye ‹ﬂçi
Partisi kuruldu. Parti çal›ﬂmalar›yla demokratik olanaklar›n ve
özgürlüklerin daha da geniﬂlemesini sa¤lad›. ‹ﬂçi hareketinin
temsilcileriyle sosyalist/demokrat ayd›nlar›n birleﬂmesi
Parti’nin gücünü, etkisini art›rd›. Mehmet Ali Aybar Parti’ye genel
baﬂkan oldu. Aybar Parti’yi güçlendirmek için güvendi¤i
arkadaﬂlar›n› harekete kat›lmaya ça¤›rd›. Baﬂta Behice Boran
olmak üzere birçok ayd›n T‹P’e kat›ld›. Sarg›n henüz asistanken,
fiilen devlet memuru konumundayken Kamu ‹ktisadi
Teﬂekküllerinin yasas›n› inceledi, hukuksal yorumlar geliﬂtirdi ve
devlet memuru parti üyesi olamaz engelini aﬂt› ve Türkiye ‹ﬂçi
Partisi’ne üye oldu.
Sarg›n, 1961-1971 dönemini, T‹P’i ve kendi siyasi çal›ﬂmalar›n›
büyük bir yetkinlik ve derinlikle “T‹P’li Y›llar” (Felis, 2001)
kitab›nda anlatt›. 1408 sayfa olan ve bir kronoloji ile desteklenen
kitap T‹P tarihe iliﬂkin temel kaynaklardand›r.
T‹P’e giren Sarg›n önce genel sekreterlik bürosunda çal›ﬂt›, daha
sonra genel sekreter oldu. Parti merkezi Ankara’ya taﬂ›n›nca
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iﬂinden ayr›ld›, olanaks›zl›klar› göze ald›, Ankara’ya gitti.
Her zaman tam bir görev insan›yd›. Arkas›nda çok önemli izler
b›rakan bir genel sekreter oldu. Her yönden bask› alt›nda olan
Parti’nin hukuksal ve bürokratik engelleri aﬂmas› için büyük bir
titizlikle çal›ﬂt›. Bu titizlik T‹P’in o zamana kadarki en uzun ömürlü
yasal sosyalist parti olmas›nda önemli rol oynad›. Zorluklarla
yaﬂam›n› gizli olarak sürdürme u¤raﬂ›nda olan TKP de bu
yasall›¤›n de¤erini bilenler aras›nda yer al›yordu. T‹P’in 15
milletvekili ç›kard›¤› 1965 seçimlerinde yasal koﬂullar›
tamamlayarak seçime kat›lmas›nda Sarg›n’›n eme¤i büyüktür.
Kurullar›n çal›ﬂmas›nda, Anadolu’da zorluklar içinde mücadele
eden Partililer ve Parti örgütleriyle iliﬂkilerin geliﬂtirilmesinde,
destek görmelerinde büyük eme¤i vard›r. Parti örgütlerini düzenli
bilgilendirmek için T‹P Haberleri yay›n›n› baﬂlatt›. Bugün T‹P
Haberleri’ni inceleyenler dönemin çal›ﬂmalar›n› kavrayabilmek
bak›m›ndan ne büyük bir kaynakla karﬂ› karﬂ›ya olduklar›n›
anlamaktad›r.
1967’de dönemin milletvekili Tarik Ziya Ekinci’yle birlikte Do¤u
Mitinglerine kat›ld›. Mitinglerde, Kürt sorunu yasal ve kitlesel
olarak ilk kez dile getirildi, konunun önemine dikkat çekildi ve
demokratik talepler aç›kland›. T‹P bu mitingleri destekleyen ve
kat›lan tek partiydi.
Sarg›n, 1968’de senato seçimlerinde ‹zmir aday› idi. Genel Merkez
kontenjan›ndan liste baﬂ›na konulmas›na karﬂ› ç›kt›, ön seçimlere
kat›ld› ve liste baﬂ› oldu.

Boran, Aren, Sarg›n yan yana
1968 her ülkenin, her dengenin alt üst oldu¤u bir y›ld›.
Devrim ve sosyalizm düﬂüncesine ve prati¤ine kitlesel
kat›l›mlar oluyordu. Ancak bu kitleselleﬂme yeni sorunlar› ve
tart›ﬂmalar› da beraberinde getiriyordu. Yeni sorunlar yeni
tart›ﬂmalar ve farkl›l›klar T‹P’i de etkilemeye baﬂlad›. Farkl›
bak›ﬂlar, farkl› öncelikler 1962’den beri ortak bir politik çizgide
Parti’yi yöneten Aybar ve ekibi aras›nda da belirmeye baﬂlad›.
Bu ihtilafta Nihat Sarg›n, s›n›f vurgusunu korumak ve geliﬂtirmek
isteyen Behice Boran-Sadun Aren ikilisiyle birlikte davrand›. Ve iki
y›l süren parti içi mücadele sonucunda Boran, Aren, Sarg›n çizgisi
T‹P’te etkin oldu. Sarg›n bu dönemde kongre kongre dolaﬂt›,
kongrelere yönelik sald›r›lara karﬂ› önlemler al›nmas›n› sa¤lad›.
Ankara ‹l Kongresi’nde yaralanmas›na ra¤men görevini
serinkanl›l›kla sürdürdü.
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1970’te yap›lan 4. Büyük Kongre T‹P bak›m›ndan önemli bir
yenilenme kongresi oldu. Bu kongrede Genel Yönetim Kurulu
üyesi olan Sarg›n ‹stanbul’a döndü, gö¤üs hastal›klar› uzman›
olarak çal›ﬂmay› sürdürdü. Ancak 12 Mart 1971 askeri darbesiyle
yeni bir dönem baﬂlad›. T‹P kapat›ld›, Sarg›n “1971 TKP Davas›”
olarak bilinen dava nedeniyle tutukland›. Bütünüyle uydurma olan,
daha çok M‹T’in kuruntular› ve yorumlar› ile oluﬂturulan davada
alt› ay tutuklu kald›, sonucunda beraat etti.
1972-1975 y›llar› Sarg›n’›n deyimiyle “dirsek temas›” y›llar›d›r.
T‹P’liler iliﬂkilerini korumaya, cezaevlerindeki arkadaﬂlar›yla
dayan›ﬂma içinde kalmaya gayret ettiler. Sarg›n önemli bir odakt›.
1974 aff›n›n ard›ndan, sosyalist hareketin 1960 sonras› dahil
bütün yasal ve toplumsal kazan›mlar›n› koruyup geliﬂtirmek için
T‹P’i yeniden kurma karar›n› veren çevrede Boran ve Sarg›n yine
ilk s›rada bulunuyordu. Parti’nin kuruluﬂu sonunda Sarg›n genel
sekreterlik görevini üstlendi ve yaﬂam›n› yeniden Parti
çal›ﬂmas›na göre düzenledi. Muayenehanesini kapatt›, tam gün
parti çal›ﬂmas›na kat›ld›.

“Ölenlere karﬂ› sorumlulu¤umuzu unutamay›z!
Ama yaﬂayanlara karﬂ› daha büyük bir sorumluluk duymal›y›z!”
1975-1980 aras›, demokratik/sol hareketin gücünü k›rmak için
siyasi cinayetlerin ve katliamlar›n yo¤unlaﬂt›¤› dönem oldu. Boran
ve Sarg›n bütün güçlüklerine ra¤men bu çat›ﬂma ortam›nda
de¤erini çok iyi bildikleri demokratik, yasal çizgiyi kaybetmemeye
büyük çaba harcad›lar. T‹P ülkedeki anti demokratik bask›lar ve
faﬂist sald›r›lar nedeniyle kendisini silahl› çat›ﬂma ortam›na
sürüklemeye çal›ﬂan komplo ve planlara karﬂ› koydu. Sarg›n Parti
üyelerinin çat›ﬂma ortam›na yuvarlanmamas› için sonuna kadar
çaba harcad›. Sarg›n bunun güçlü¤ünü Boran’›n ve hem de 8 Ekim
1978’de Ankara-Bahçelievler’de katledilen 7 T‹P’linin mezar baﬂ›
anmalar›nda dile getirdi. Ölenlere karﬂ› sorumluluklar›n kesinlikle
unutulmamas› gerekti¤ini, ama daha büyük sorumlulu¤u,
yaﬂayanlara karﬂ› taﬂ›man›n ﬂart oldu¤una inand›klar›n› belirtti.
T‹P’i silahl› çat›ﬂma ortam›na sürükleme çabalar›ndan birisi de T‹P
Genel Merkez binas›na s›zarak yap›lan do¤rudan do¤ruya Sarg›n’›
hedef alan bir silahl› sald›r›yd›. Sarg›n bu sald›r›y› partili
arkadaﬂlar›n›n uyan›kl›¤› sayesinde atlatt›, bir partili arkadaﬂ›
silahla yaraland›.
Sarg›n’›n en önemli özelliklerinden birisi bir örgütlenme ustas›
olmas›yd›. Lenin’in ‘Örgütlenmek tüzük yapmakt›r’ sözünü k›lavuz
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edinmiﬂçesine tüzük ve yönetmelik haz›rlamak konusunda kendini
yetiﬂtirmiﬂti. T‹P’in kurumsallaﬂmas› için çaba gösterdi. Parti
merkezinin yerel örgütlerle birlikte siyaset oluﬂturmas› ve
karﬂ›l›kl› bilgi aktar›mlar› için “‹l ve Bölge Temsilcileri Toplant›lar›”
yap›lmas›nda Sarg›n’›n önemli katk›s› vard›r. T‹P’in
merkeziyetçili¤i a¤›r basan bir parti olmas›na karﬂ›n kongreler
aras›nda yap›lan bu toplant›lar taban›n a¤›rl›k koymas›n› sa¤layan
toplant›lard›. ‘Parti içinde aﬂa¤›dan yukar›ya genel bir tart›ﬂma’
yapabilmiﬂ olmas›nda, haz›rlanmas›nda Sarg›n’›n büyük katk›
verdi¤i T‹P tüzü¤ü önemli rol oynam›ﬂt›.
1979 senato seçimlerinde Kars aday› oldu, yörede etkin olarak
çal›ﬂt›.
T‹P geniﬂ bir ayd›n çevreyle birlikte “Demokratikleﬂme ‹çin Plan”
çal›ﬂmas› baﬂlatt›. Çal›ﬂman›n sonuçlar›n›n toparlanmas› için
Sarg›n özel bir çaba harcad›, sonuç raporlar›n› tek tek toplayarak,
düzenleyerek kitaplaﬂmas›n› sa¤lad›. T‹P’in 1975 sonras› en önemli
çal›ﬂmalar›ndan olan bu yap›t gün ›ﬂ›¤›na ç›kmas›nda Sarg›n’›n
pay› yüksektir.
Türkiye ‹ﬂçi Partisi 12 Mart döneminde oldu¤u gibi anti-demokratik
bir darbe oldu¤unda ve demokratik yaﬂam kesintiye u¤rad›¤›nda,
siyasal partilerin çal›ﬂmas›na engel olundu¤unda faﬂizme karﬂ›
örgütlü mücadelesini sürdürmek konusunda kararl›yd›. Parti bu
kararl›l›¤›n› ‘her hal ve ﬂartta çal›ﬂma’ baﬂl›¤› alt›nda kongresinde
de teyit etmiﬂti.

12 Eylül sonras›... Toparlanma ve birlik çal›ﬂmalar›
12 Eylül 1980 faﬂist askeri darbesinden sonra T‹P bu karar›n›
duraksamadan yürürlü¤e koydu. Parti tepeden t›rna¤a yeniden
örgütlendi. T‹P Genel Baﬂkan› Behice Boran ve baz› baﬂka parti
yöneticilerinin yurtd›ﬂ›na ç›kmas› kararlaﬂt›r›ld›. Yurtiçinde
kalacak yöneticiler belirlendi. Baﬂlang›çta Türkiye’de kalmas›
kararlaﬂt›r›lan Sarg›n’›n, Behice Boran’›n gözalt›na al›nmas›
üzerine yurtd›ﬂ›na ç›kmas› kararlaﬂt›r›ld› ve Sarg›n istemeyerek de
olsa yurtd›ﬂ›na ç›kt›. Bir süre sonra kendisi gibi istemeden parti
karar›na uyarak yurtd›ﬂ›na ç›kan Boran’›n da kat›lmas›yla yurtd›ﬂ›
faaliyetini örgütlemeye baﬂlad›lar. Bir yandan cuntay› uluslararas›
planda teﬂhir edecek ve bask› görmelerini sa¤layacak çal›ﬂmalar
yapt›lar, di¤er yandan yurtd›ﬂ›nda T‹P’i örgütlediler, yurtiçinde
yap›lmakta olan çal›ﬂmalar› desteklediler. Yurtiçinden ve d›ﬂ›ndan
katk›larla Parti yay›n›, ÇarkBaﬂak’› yeniden ç›kard›lar, TKP ve
TS‹P’le politik birlik çal›ﬂmalar›n› yeniden baﬂlatt›lar, baﬂta onlar
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olmak üzere daha geniﬂ sol çevrelerle birlikte anti-faﬂist birlikler
oluﬂturmak için u¤raﬂt›lar.
Kendilerini ayn› bilimsel sosyalist platformda gören T‹P, TS‹P ve
TKP aras›nda da yo¤un birleﬂme çal›ﬂmalar› yap›ld›. Yurtiçinde de
yürütülen bu çal›ﬂmalar›n a¤›rl›¤› yurtd›ﬂ›ndayd›. Bu çal›ﬂmalarla
ilgili olarak günümüze kalan (bilinen) yaz›l› belgeler yine Nihat
Sarg›n’›n notlar›d›r. Birlik görüﬂmelerinde kendi örgütünü
bilgilendirmek için Sarg›n’›n tuttu¤u geniﬂ notlar Türkiye Sosyal
Tarih Araﬂt›rma Vakf› Arﬂivi’nde yerini ald›.
Birlik çal›ﬂmalar› 1987’de sonuçlar›n› verdi. T‹P ve TKP
birleﬂeceklerini aç›klad›lar ve hemen sonras›nda yeni oluﬂacak
Türkiye Birleﬂik Komünist Partisi’nin baﬂkan› olmas› kararlaﬂt›r›lan
Behice Boran yaﬂama gözlerini yumdu. TBKP’yi oluﬂturacak
taraflar neredeyse tart›ﬂmaks›z›n Nihat Sarg›n’›n baﬂkanl›¤›
konusunda birleﬂtiler. Birleﬂtirici ve toparlay›c› özelli¤i bir
güvenceydi.

Sarg›n ve Ya¤c› yurda dönüyor
Partililer 1987’de, ülkede solu d›ﬂlayarak oluﬂturulmak istenen
politik yap›ya müdahale etmek ve demokratikleﬂme sürecini
h›zland›rmak için liderlerinin ülkeye dönmesi karar›n› ald› ve
Sarg›n’la Nabi Ya¤c› (Haydar Kutlu) görevlendirildi. Sonras› tam
bir demokrasi ve hukuk mücadelesidir.
Dönüﬂlerinde a¤›r iﬂkencelere maruz kald›lar. Tutukluluklar›
hukuksuzluk örne¤i olarak uzat›ld›. Sonucunda 1990’da iki lider
ölüm orucuyla konuyu geri dönülmez biçimde iktidar›n ve
toplumun önüne getirdiler. Büyük bir kamuoyu deste¤iyle
özgürlüklerini elde ettiler. Türkiye’nin demokratik yaﬂam›n›n
önündeki en büyük engellerden birisi olan 141 ve 142. maddelerin
kalkmas› için belirleyici bir katk› sundular.
Yurda dönecekleri haberleri duyuldu¤u s›ralar, Ankara DGM
Baﬂsavc›s› Nusret Demiral, “onlar› idamla karﬂ›layaca¤›z” ﬂeklinde
aç›klama yapm›ﬂt›. Ayn› aç›klamas›nda Demiral, haklar›nda (o
zamanki) TCK. 125. maddeye göre dava aç›laca¤›n› belirtiyordu.
Bu maddenin, ülke topraklar›n› bölme suçu ile ilgili, yani
Sarg›nlarla ilgisiz bir madde olmas›na karﬂ›n, Demiral taraf›ndan
telaffuz edilmesinin nedeni, “idam”› öngörüyor olmas› idi. Daha
sonra yurda döndüklerinde, dava 141/1-son maddeye göre aç›ld›.
Bu da s›n›f tahakkümü ile ilgili birden fazla kuruluﬂun sevk ve
yönetiminde bulunanlar ile ilgili bir madde idi; bu madde de “ölüm
cezas›”n› öngörüyordu. Yani davan›n ad› idam olarak konulacakt›,
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ama ister o madde, ister baﬂka madde, cezas› ölüm olmal›.
141. maddeden ölüm cezas› iste¤i ile aç›lm›ﬂ ilk ve tek dava bu
davad›r. Ne kadar ilginçtir ki, dava beraat ile sonuçland›.
Sarg›n, duruﬂmalarda, “bu davan›n beraat ile sonuçlanaca¤›na
inan›yorum” diyordu. Bunu, böyle konuﬂmak adet oldu¤u için
de¤il, davan›n sonunu görüyor (tünelin sonundaki ayd›nl›k) oldu¤u
için söylüyordu.
Dava baﬂlad›ktan sonra Demiral, davay› “yüzy›l›n davas›” diye
nitelendirmiﬂti. Bu dava, Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’ne
taﬂ›nan ilk dava olmuﬂtu. Bu dava nedeniyle, A‹HM’ne götürülen
dört davan›n tümü de olumlu olarak sonuçlanm›ﬂ, günümüzde
art›k yayg›n bir uygulama alan› bulmuﬂ olan, “Avrupa ‹nsan
Haklar› yarg›s›” alan›n›n kap›s›n› açan dava olmuﬂtur. Nihat
Sarg›n, bunlar› 900 Gün (TÜSTAV, 2006) adl› kitab›nda ayr›nt›l›
olarak anlat›r. Bu eser, ülkemizde hukuksal yap›n›n iktidarlar›n
bask›s› alt›nda nas›l iﬂledi¤ine dair bir baﬂucu kitab›d›r.
Gene bu dava, Türkiye’de 55 y›l süreyle kurulu düzenin bekçili¤ini
yapan, düﬂünce ve örgütlenme özgürlü¤ünün önünde baﬂl›ca
engeli oluﬂturan, binlerce iﬂçi, ayd›n, ö¤renci vb’nin toplam
onbinlerce y›l hapis yatmalar›na neden olan ünlü 141 ve 142.
maddelerin yürürlükten kald›r›lmas›n› sa¤lam›ﬂt›r.
Bu dava, 1920’lerden beri sürüp gelen “komünist parti
örgütlenmesi” yasa¤›n›n k›r›lmas›n› sa¤lam›ﬂ, komünist partinin
yasal olarak kurulup serbestçe faaliyette bulunmas›n›n zeminini
oluﬂturmuﬂtur. Ancak bunlar hiç de kolay olmam›ﬂ, uzun süren
iﬂkenceli soruﬂturmalarla bu sonuçlar sa¤lanabilmiﬂtir. Öylesine
ki, emniyetten DGM Savc›l›¤›na yaz›lan bir yaz›da, san›klar›n
konuﬂturulamad›klar›, çok deneyli insanlar olduklar› ve bilgi
al›nmas›n›n mümkün olmad›¤› bildirildi¤inde, DGM Savc›l›¤›,
“emniyetçe ›srarl› ve gayretli çabalar›n sürdürülmesi” talimat›
verilmiﬂti. Ve bu talimat do¤rultusunda iﬂkenceye devam olundu.
Bu davan›n taﬂ›nd›¤› A‹HM’de, Danimarka ‹ﬂkence Rehabilitasyonu
Merkezinin yapt›¤› araﬂt›rmalar sonunda, iﬂkence yap›ld›¤› tespiti
araﬂt›rma raporu ile sabit oldu. Bu incelemeyi yapan kurulda bir
de Türk doktor vard›.
TBKP Davas›n›n seyir süreci, uluslararas› bir sosyalist dayan›ﬂma
platformu oluﬂturmuﬂtu. Dava devam ederken, beﬂ k›ta üzerinde
pek çok ülkeden sanatç›, bilim adam›, eski bakanlar, milletvekilleri,
siyaset insanlar› Türkiye’ye gelerek davay› izlediler. Türkiye’deki
düﬂünce özgürlü¤ü ve demokrasi sorunlar›, Avrupa’n›n çeﬂitli
yerlerinde düzenlenen toplant›larda ele al›nd›, tart›ﬂmaya aç›ld›.
Tahliyelerinden sonra baﬂlanan sürecin devam› için kollar s›vand›,
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TBKP yasal olarak kuruldu, Sarg›n yine Anadolu yollar›na düﬂtü.
Anayasa Mahkemesinde aç›lan kapatma davas›n› etkilemek için
daha çok örgütlenmek gerekti¤ine inan›yordu. Bir yandan da
kapatma davas›na karﬂ› hukuksal savunma çal›ﬂmas›na kat›ld›.
Türkiye Birleﬂik Komünist Partisi birçok ilde yasal kongrelerini
tamamlad›, son olarak Ankara’da büyük kongresini yapt›. Bu -15
A¤ustos 1922’de yap›lan kongre de aç›k kongre say›l›rsa- yaklaﬂ›k
70 y›l sonra yap›lan ilk yasal KP kongresidir. Ve Parti 1991’de
kapat›ld›. Dava Avrupa ‹nsan Haklar› Divan›’na götürüldü. Türkiye
iﬂkence davas› ile birlikte parti kapatmadan da mahkûm oldu. Bu
çabalar ülkemizin demokratikleﬂmesine önemli katk›lar sa¤lad›.

Tarihi belgelerle kal›c›laﬂt›rmak
TBKP büyük kongresinde iki karar ald›. Birincisi, siyasi miras›n› sol
birlik hareketine devretti¤ini aç›klad› ve üyelerini Sosyalist Birlik
Partisi’ne yönlendirdi. ‹kincisi, tarihsel belge vb. miras›n›
toplamak, düzenlemek ve kullan›ma sunmak üzere TÜSTAV’›n
kurulmas› karar›n› ald›.
Nihat Sarg›n iki karara da ba¤l› kald›. TBKP kapat›ld›ktan sonra beﬂ
y›l siyasetten yasakland›. Ve yasa¤› biter bitmez birlik hareketinin
devam› olarak gördü¤ü Özgürlük ve Dayan›ﬂma Partisi’ne (ÖDP)
üye oldu ve hayata bir parti üyesi olarak gözlerini yumdu.
Sarg›n, arﬂiv oluﬂturma karar›ndan hemen sonra, daha vak›f
kurulmadan çal›ﬂmalara baﬂlad›. TBKP belgelerinin toplanmas› ve
tasnifini yönetti, kongre kitab›n› ç›kartt›. Dönüﬂleri her yönüyle
anlaﬂ›lmas›n› sa¤layacak 5000 sayfay› aﬂk›n “Bas›nda TBKP”
derlemesini yönetti. Bugün bilgisayar ortam›na da aktar›lm›ﬂ olan
bu çal›ﬂma ülkemizde bir sürecin nas›l yaﬂand›¤›n›n her yönüyle
anlaﬂ›lmas›n› sa¤layacak bir çal›ﬂmad›r. Ancak, TÜSTAV’›n
dikkatini ve çal›ﬂmalar›n› arﬂivlere yo¤unlaﬂt›ramamas› nedeniyle
boﬂluk oluﬂtu¤unu gördü. T‹P Arﬂivi’ni Tarih Vakf› bünyesinde
oluﬂturmak üzere harekete geçti. Ayr›m gözetmeksizin ayn›
düﬂündü¤ü/ayr› düﬂtü¤ü yaﬂayan bütün baﬂkan ve sekreterlerin
bir araya gelmesini ve arﬂiv ça¤r›s› yapmas›n› destekledi. Böyle
bir giriﬂim solda ilk ve tektir. Tarih Vakf›’nda önemli bir arﬂiv
varl›¤› oluﬂtu. 1998’den sonra yeni aç›l›mlar›yla yeniden TÜSTAV
a¤›rl›k kazand›. Bugün TÜSTAV’da Behice Boran, Nihat Sarg›n,
Nebil Varuy, Kemal Sülker, ‹nci ‹ﬂbulur ba¤›ﬂlar›yla geniﬂ bir T‹P
arﬂivi oluﬂturuldu.
Nihat Sarg›n, 1998’den sonra, “TÜSTAV, bu tarih benim de
tarihimdir diyen herkesin kurumudur” aç›l›m›n› destekledi, bir
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dönem baﬂkanl›¤›n› üstlendi ve amaca uygun iliﬂkilerin
kurulmas›n› ve geliﬂmesini destekledi. Yazd›¤› kitaplarla,
ba¤›ﬂlad›¤› belgelerle, yeni belgelerin gelmesi için yapt›¤› teﬂvik ve
önemini anlatan çal›ﬂmalarla, kurul çal›ﬂmalar›na katk›lar›yla her
bak›mdan TÜSTAV’da iz b›rakt›. TÜSTAV’a önem ve emek veren
herkesin bir kez daha gönlünü ve sayg›nl›¤›n› kazand›,
silinmeyecek izler b›rakt›.

FOTO⁄RAFLAR
1.

1951 Ankara Askeri Cezaevi. N‹hat Sarg›n, Nevzat Özmeriç, Osman Fuat
Toprako¤lu, Reﬂat Sevinçsoy, Adnan Cemgil.
2. 1975 2. T‹P Kurucular›.
3. 1951 Sultanahmet Cezaevi.
4. 1966 T‹P MYK Üyeleri bir arada. Sina Pamukçu, Kemal Nebio¤lu, Ali Karc›,
Nihat Sarg›n, Behice Boran, Kemal Sülker, Salih Özkarabay, Adnan Cemgil,
(önde) Cemal Hakk› Selek, Mehmet Ali Aybar, R›za Kuas.
5-6. Behice Boran ile birlikte.
7. 1960 Anakara. T‹P Kongresinde sald›r›ya u¤rad›ktan sonra.
8. 1989 Ankara Cezaevi. Nabi Ya¤c›, Mehmet Boz›ﬂ›k, Nihat Sarg›n, ﬁeref
Y›ld›z, (önde) Ahmet Kardam.
9. 1990 Ankara Cezaevinden tahliye.
10. 1990 Ankara Cezaevinden tahliye.
11. A990 Ankara. Kuruluﬂ baﬂvurusundan sonra TBKP tabelas› as›l›yor.
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TÜSTAV
TÜRK‹YE SOSYAL TAR‹H ARAﬁTIRMA VAKFI
Taksim, Kocatepe Mah. Feridiye Cad. No: 20 - ‹stanbul
Tel: (+90) 0212 237 98 92 - 93 Faks: (+90) 0212 237 98 99
e-posta: bilgi@tustav.org

TÜSTAV - Ahmet Nihat Sarg›n Arﬂiv Fonu
Türkiye Sosyal Tarih Araﬂt›rma Vakf› (TÜSTAV) Ba¤›ﬂ
Koleksiyonu’nda vakf›n bir dönem baﬂkan› olan Ahmet Nihat
Sarg›n’›n ba¤›ﬂlar› da var. Belgeler 1965-1991 dönemini kaps›yor
ve yak›n tarihimizi birinci elden ayd›nlat›yor. Politik geliﬂmelere
iliﬂkin zaman›n›n güncel belgelerini; disiplinli çal›ﬂma al›ﬂkanl›¤› ve
ayn› zamanda bir tarihçi özeniyle titizlikle korumas›; bize,
kendisinin bilim insan› kimli¤inin ipuçlar›n› veriyor. Bu özelli¤ine,
ayn› zamanda emekçi hareketin geçmiﬂine ve gelece¤ine duydu¤u
inanc›n baﬂka bir göstergesi olarak da bakabiliriz. TÜSTAV, Ahmet
Nihat Sarg›n Koleksiyonu’nun içeri¤i ﬂöyle:
G
G
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Türkiye ‹ﬂçi Partisi (T‹P) belgeleri,
1981-1987 aras› politik ve ekonomik göç, Türkiye’nin
durumuyla ve sendikalarla ilgili Türkçe ve farkl› dillerde
dokümantasyon,
12 Eylül sonras› T‹P’nin yurtd›ﬂ› faaliyetleri,
T‹P-Türkiye Komünist Partisi (TKP) birleﬂmesi çal›ﬂmalar›,
Türkiye Birleﬂik Komünist Partisi’nin (TBKP) yurtd›ﬂ›nda
kuruluﬂ dönemi,
TBKP Türkiye’de legal olarak kurulduktan sonraki dönem,
TBKP’nin iç tart›ﬂmalar›,
Türkiye Sosyalist ‹ﬂçi Partisi (TS‹P), Sosyalist Birlik Partisi
(SBP), Özgürlük ve Dayan›ﬂma Partisi (ÖDP) dokümantasyonu,
De¤iﬂik alan ve durumlarda elde edilmiﬂ dokümantasyon.

Sarg›n’›n TÜSTAV’da bulunan ba¤›ﬂ› 17.586 sayfa-yaprak. 7.907
sayfas› orijinal, 9.679 sayfas› ise teksir, karbon kopya gibi
ço¤alt›lm›ﬂ belgeler. Ba¤›ﬂ içeri¤ine iliﬂkin baz› kalemlerin say›sal
dökümü: Politik süreçleri kapsayan mektup 127 adet/699
sayfa-yaprak; yaz›ﬂma 122 adet/658 sayfa-yaprak, raporlar
139 adet/2486 sayfa-yaprak, dayan›ﬂma belgeleri 264 adet,
de¤erlendirmeler 767 sayfa-yaprak, makale 37 adet/692
sayfa-yaprak, taslaklar 165 sayfa-yaprak, kupür 84 adet, broﬂür
47 adet, hukuksal belgeler [iddianame, mahkeme zabt›, karar› vs.]
1759 sayfa-yaprak, kitap 30 adet ve dergi ba¤›ﬂlar› ise 36 kalem.
TÜSTAV, Ahmet Nihat Sarg›n’a; geçmiﬂin tarihsel sentezinin
ayr›nt›land›r›lmas› ve tarih bilincinin geliﬂtirilmesi için yapt›¤›
ba¤›ﬂlar dolay›s›yla müteﬂekkirdir.

