
SADUN 
AREN’e

80. Yaş Armağanı
\ M  M

M .

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ YAYINLARI: 31 
ARMAĞAN DİZİSİ: 5



Sadun AREN’e 
80. Yaş 

Armağanı

M ÜLKİYELİLER BİRLİĞİ VAKFI YAYINLARI: 31



0 Mülkiyeliler Vakfı Yayınları No: 31

Konur Sokak No: 1 
06650 Kızılay - Ankara 
Tel/Faks: (0312)417 80 98

ISBN: 975-7400-18-1

0 1000 adet basılmıştır.

Ankara, Aralık 2003

Tasarım-Baskı
Kardelen Ofset, 0312 435 37 90



İ ç i n d e k i l e r

- Önsöz: “Koşarak Sevgiler Yaratan Bir Adam”
Salih E R .................................................................................................... 5

- Prof. Sadıtıı Ar en'in Yaşamöyküsii........................................................ 7

- Mülkiyeliler Birliği ve Vakfı'mn Prof. Sadun Aren’in
80. Doğum Günü Kutlama Töreninden Konuşmalar 11

- Bilim Adamı Olarak Sadun Areıı ........................................................ 49
Tuncay BULUTAY

- Söyleşi: “Beş Günde Bir Ömür” ..........................................................65
Cem EROĞUL

- Mektuplar ..............................................................................................201

- Basında Son Demeç..............................................................................213

- Son Açıklama .........................................................................................219

- Sadun Areıı Fotoğrafları.....................................................................221

Prof. Sadun Aren’e Armağan 3





Önsöz 
“Koşarak Sevgiler Yaratan Bir Adara”

Salih ER

Bu bir öykü... 19 Mart 1922 tarihinde, savaş yıllarında doğan vc 
hiç bükülmeden savaşa savaşa 81 yaşını aşan komünist bir ada
mın öyküsü.

Bu öyküden değişik tatlar alacaksınız. Kimi zaman tatlı bir hüzün çevre
nizde gezinecek, kimi zaman şen kahkahalar atacaksınız. Demokrat vc en
telektüel bir baba ile Mevlevi tekkesinde büyümüş bir ananın çocuğunun, 
Türkiye sosyalizm inin  tarihsel süreci içindeki yerini, çektiği acıları, 
katkılarını okuyup düşüneceksiniz.

Bu öyküde, hep günceli yaşayan Aren’in öğrencilik yılları, hapishane 
günleri var; yaşamının belirli anlarında onunla beraber olanların anılarında
ki bilim adamı, mülkiyeli, parlamenter, komünist Areıı var.

Bu öyküde, tuttuğu Beşiktaşın simgesi karakartalın kanatları altına Ali 
ile Ayşe Eroğul’u çağıran, “bir kalbe sığınarak okşanmayı bekleyen” ço
cuklara dünyasını açan, hayattan aldığını hayata veren bir Adam var.

Bu öyküde, hayatın sonlarında, sözün istendiği gibi toparlanamadığı,

Prof. Sadun Arcn’e Armağan 5



karşı tarafın yorumlamak vc algılamakta duraksamaya düşebileceği bir çer
çevede verilmiş demeç var.

Biz o demecin arkasında tümüyle durmayız, ama onurlu, namuslu, say
gın bir 81 yılın ardında sonuna kadar dururuz; geçmişi kirletmek için kulla
nılmasına rıza göstermeyiz.

A ren’in 80. doğumgünü törenindeki konuşmaların ve Cem Eroğul’un 
beş gün süren sıkı söyleşisinin, kamunun önüne çıkabilmesinde katkısı olan 
ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu genel teşekkür içinde, Mül
kiyeliler Birliği ve Cem Eroğul’a, kurumsallaştırarark ve kişiselleştirerek, 
şükranlarımızı sunmayı zevkli bir görev sayıyorum. Ve “Ekim günlerinden 
beri gümbür gümbür gelen” bu büyük Adam’ı saygıyla selamlıyorum.
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Prof. Sadun AREN’in 
Yaşamöyküsü

Profesör Sadun AREN 19 Mart 1922’de Erzurum’da doğdu. Babası 
Ziraat Bankası’nda müfettiş, annesi ev hanımıdır. Annesini küçük 

yaşta kaybetti. Babasının memuriyeti nedeniyle öğrenimini Eskişehir, An
kara ve İstanbul gibi çeşitli illerde gerçekleştirdi.

Daha ortaokul, lise sıralarında yaşamla ilgili felsefi sayılabilecek konu
lar üzerinde düşünmeye başladı. Bu dönemde okuduğu, Haşan Ali Yücel’in 
Mantık kitabı, Dante’nin İlahi Komedi'si ve Hüseyin Cahit Yalçın’ın tercü
me ettiği Kavgam, üzerinde büyük etki yaptı. Orta öğrenimini tamamladık
tan sonra M ülkiye’ye girdi.

Miilkiye’de öğrenim gördüğü sıralarda okuduğu Darvvin’in Türlerin Kö
keni isimli kitabından çok etkilendi. Bu kitap kendi ifadesiyle sosyalizme 
yönelmesinde büyük etmen oldu. Yine bu sıralarda M arx’ı da okudu.

M ülkiye’yi bitirdikten sonra İçişleri Bakanlığı M uhasebe Miidürlü- 
ğü’nde staja başladı. Bu sıralarda yoğun biçimde kendisini okuma ve dü
şünmeye verdi. O sıralar Alman faşizminin çöküşü Sovyetlere olan sempa
tiyi artırmıştı. Bu sıralarda DTCF’de okuyan ve marksist görüşlü İlerici 
Gençler Örgütü’ne üye olan Nabi isimli bir gençle tanıştı. O arkadaşının 
önerisiyle DTFC’de Bellice Boran’ı dinlemeye gitti. Konferansın özellikle 
çok sağlam olan bilimsel yapısı, üzerinde büyük etki yaptı. Zaten entelektü
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el bakımdan doyurucu olan Yurt ve Diirıya, Adımlar gibi dergileri de izli
yordu. 1947’de Posta İdaresi’nde memur olan TKP üyesi Kemal Ergin ile 
tanıştı. Onun evinde "Marksizmin Sorunları" adlı gizli elyazmalarını oku
dular ve o tarihten kendini Marksist saymaya başladı.

Aynı yıl doktorasını yapmak üzere İstanbul’a gitti. İstanbul İktisat Fa- 
kültesi’nde doktorasını yaparken Kemal Ergin’in baldızı ve eniştesinin Or- 
taköy’deki evine gidip gelmeye başladı. Burada şoför İdris ve Neriman 
Hikmet’le tanıştı.

Doktorasını tamamlayıp tez yapmak üzere A nkara’ya dönünce Ömer 
Lütfi Tuncay ile tanıştı.

O sırada M ülkiye’nin Üniversiteler Kaııunu’na tabi olabilmesi için belli 
sayıda doçente sahip olması gerekmekteydi. Okulda yeterli sayıda doçent 
bulunmadığından Aren ve Seha M eray’dan doktora tezlerini doçentlik tezi 
olarak vermelerini istediler. Böylece her ikisi de doçent unvanı aldılar.

1948’de kardeşi Nilüfer vasıtasıyla eşi Munise Hanımla tanıştı. 25 Hazi
ran’da nişanlanıp, 25 Ekim’de evlendiler.

Doçent Sadun Aren’in M ülkiye’de verdiği ilk ders sosyoloji oldu. Kendi 
konusu olmamasına karşın, Fakülte’de sosyoloji hocası olmadığından bu 
görev ona verilmişti. 1951 yılında kızı Yeşne doğdu. Aynı yıl Fakülte tara
fından Birleşmiş M illetler’e bağlı Avrupa Ekonomik Komisyonu’nda burs
lu olarak çalışmak üzere Cenevre’ye gönderildi. O sıralar Türkiye’de 1951 
Komünist Tevkifatı başlamıştı. Bu nedenle Fakülte’ye başvurarak süresini 
uzattı ve Cambridge’e giderek orada bir taraftan bir koleje kayıt olarak öğ
renimini geliştirdi, diğer taraftan da bursu kesildiği için BBC sınavına girip 
kazandı ve Türkiye seksiyonunda çalışmaya başladı.

Aren ülkedeki gelişmeleri göz önüne alarak bir ara Türkiye’ye hiç dön
memeyi düşündü, fakat kendi ülkesinden uzaklaşmasının insanı yozlaştıra
cağı kaygısıyla bu karardan vazgeçti. Esasen Fakülte de dönmesini iste
mekteydi. İstanbul’a gelir gelmez vapurda gözaltına alındı ve Ankara’ya 
götürülerek Rüzgârlı Sokak’ta askeriyeye ait bir cezaevine konuldu. Burada 
15 gün kaldı. Daha sonra çıktığı mahkemede tutuksuz olarak yargılanmak 
üzere serbest bırakıldı.

Bu arada Fakülte’deki görevine devam etmekteydi. Mahkeme bir yıl ka
dar sürdü ve delil yetersizliğinden beraat etti.
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1957 yılında 35 yaşında profesör oldu. 1958’de ikinci çocuğu Haldun 
dünyaya geldi.

1955-1965 yılları arasında Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde kesintisiz ho
calık yapan Aren, Ankara İktisadi Ticari İlimler A kadem isi’ııde de gece 
derslerine girdi. İlk kitabı, aynı zamanda doçentlik tezi olan Veraset Vergi
leri Üzerine Bir Deııenıe'dır. 1956’da ikinci kitabı Para ve İktisadi Politi
ka' yı yazdı. Bu ikinci kitabının son baskısı 2003 yılında yapıldı.

27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi sonrası kurulan Milli Birlik Komitesi İk
tisat Komisyonu’na seçildi. Bu arada Devlet Planlama Teşkilatı kurulmakta 
ve Prof. Sadun Aren’in İktisat Dairesi Başkanı olması düşünülmekteydi. 
Fakat M İT’in itirazı nedeniyle bu gerçekleşmedi. Ancak bir süre sonra 
DPT’ye sözleşmeli olarak danışman oldu ve bu görevini 1962 yılına kadar 
sürdürdü.

Bu arada 1961 yılında kurulan TİP’le de temas kurmuştu. O tarihlerde 
üniversite hocalarının siyasi partilere girmesine bir engel olmadığından 
1963 yılında partiye girdi. 1964 yılında yapılan kongrede de Genel Yöne
tim Kurulu üyeliğine seçildi. TİP 1965 seçimlerinde TBM M ’de 15 sandalye 
kazandı. Prof. Aren de Mehmet Ali Aybar ve Çetin Altan’la birlikte İstan
bul’dan milletvekili oldu.

1968 yılından itibaren Aybar’m dile getirdiği "Türkiye’ye has sosya
lizm" söylemi Prof. Aren’in de içinde olduğu bir grup partili tarafından ide
olojik sapma olarak görüldü. Bu grup Emek dergisi çerçevesinde bir araya 
geldi. Dergi çerçevesinde yürütülen mücadele sonunda Mehmet Ali Aybar 
Partiden istifa etmek zorunda kaldı. Yapılan genel kurul sonrası TİP’in ge
nel başkanlığına Bellice Boran getirildi.

Aren, 12 Mart askeri darbesinden sonra gözaltına alınarak Yıldırım Böl- 
ge’ye götürüldü. Bir hafta sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ma
mak Askeri Cezaevi’ne gönderildi. Tutukluyken mide kanaması geçirerek 
GUlhane Askeri Tıp Akademisi’ne kaldırıldı. Bu arada TCK’nin 141/1 mad
desi gereği yargılandığı dava da sürmekteydi. 1972 yılında dava karara 
bağlandı ve 12 yıl 5 ay ağır hapis cezasına çarptırıldı. Türkiye İşçi Partisi 
yöneticisi diğer arkadaşlarıyla birlikte cezasının geri kalan kısmını çekmek 
üzere Niğde Cezaevi’nc gönderildi. 1974 yılında çıkan genel aftan yararla
narak tahliye oldu. Cezaevindeyken Marksizm ve üniversitede okutulan
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ekonomiyi anlatan bir kitap üzerinde çalışmaya başladı. Bu kitap daha son
raki bir tutuklanması için gerekçe oldu.

Tahliyesinden sonra yeniden fakülteye dönmesine izin verilmedi. Çeşitli 
konferanslara ve sem inerlere katıldı. 1976 yılında İstanbu l’a giderek 
DİSK’e danışman oldu. 1977 yılında yeniden Ankara’ya döndü. Yeni kuru
lan DİSK Araştırma Enstitüsü’nün başına geçti. 12 Eylül 1980 darbesi ile 
Enstitü kapanana kadar bu görevi yürüttü. Nisan 1981’de gözaltına alınarak 
l.Şube’ye götürüldü. 15 gün burada kaldıktan sonra önce İstanbul M etris’e, 
oradan Selimiye Cezaevi’ne gönderildi; çıktığı mahkcmece tahliye edildi. 
1982 yılında yeniden tutuklandı ve Mamak Askeri Cezaevi’ne gönderildi. 
Buradan da avukatlarının talebi üzerine kendi durumundaki tututkluların 
bulunduğu Dil Okulu’na gönderildi. Niğde Cezaevi’nde yazdığı kitabı ne
deniyle açılan davadan beraat etti, ancak DİSK davası sürdüğünden yeni
den Metris Cezaevi’ne gönderildi. 1984 yılında diğer DİSK davası sanıkla
rı ile birlikte tahliye edildi. Bu arada Barış Derneği dolayısıyla da hakkında 
dava açıklı. Ancak o davadan beraat etti.

Tahliyesinin ardından Aziz Nesin’le birlikte eşbaşkanlığım yaptığı "De
mokrasi İzleme Kurulu" adlı bir aydın inisiyatifinde yer aldı. Bu inisiyatif 
aracılığıyla Anayasa Kurultayı toplanmasına önayak oldu.

Sosyalist bir parti kurma çalışmalarına katıldı ve bu çalışmalar sonunda 
kurulan Sosyalist Birlik Partisi’nin genel başkam oldu. Daha sonra Emek 
ve Kurtuluş gruplarının katılımıyla BSP adını alan partinin de genel baş
kanlığını yürüttü. Bu parti soldaki çeşitli grupların da katılmasıyla Özgür
lük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) haline gelince ÖDP üyesi oldu. Halen bu 
partide üyeliği devam etmekte.

Basılı altı kitabı olan Arcn’nin Yön, Emek, Marksizm ve Gelecek der
gilerinde ve Politika  gazetesinde yoğun olmak üzere çeşitli dergilerde 
makaleleri yayınlandı.
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Mülkiyeliler Birliği ve Vakfı’nın 
Prof. Sadun AREN’in 

80. Doğum Günü Kutlama Töreninden 
Konuşmalar

SBF, 16 Mart 2002

Tamer LEVENT

Prof. Sadun Aren hocamızın 80. doğum gününü kutlamak için bugün 
Ankara dışından gelen konuklarla hep birlikte buradayız. Öncelikle böyle 
bir günün organize edilmesi, zannediyorum son derece önemli ve örnek bir 
tutum. Sadun Hocanın kimliğinde Türkiye’nin bu kadar ayrlın, öncü nitelik
te insanı bugün burada bir araya gelmiş bulunuyor. Esasında Sadun Hoca
nın yaş gününün Salı günü olduğunu öğrendim, ancak bu hem dostların bir 
araya gelebilmesi için, hem de Ankara dışından gelenlerin katılabilmesi 
için, Cumartesi günü organize edildi; hoş geldiniz.

Efendim, bu önemli günde İletişim Fakültesi öğrencileri çağdaş teknolo
jinin olanaklarını kullanarak, bilgisayarda Power Point programıyla Sadun 
Hocanın özgeçmişi hakkında görüntülü bir sunuş yapacaklar. Onlara bırakı
yorum.

(Bilgisayardan ekrana yansıtılan resimlerle yaşamöyküsii sergilendi.)

Uzun bir yaşam şurada çok kısa gibi geçti; ama her bir olay, her bir fo
toğraf ne kadar çok şeyi hatırlatıyor, yaşanmış ne kadar çok olayı hatırlatı
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yor. Oysa, süre çok kısa gibi geldi. Herhalde, Sadıın Hocayı bu kadar kısa 
bir zaman dilimine sığdırmak mümkün değil, ancak ben bunu hazırlayan 
Ülkü ve Süleyman’ın yanında, bu montajı, bu hazırlığı yapmak için İletişim 
Fakültesi öğrencisi arkadaşlarımız da canla başla çalıştılar, onları da kutlu
yorum.

Füsun ÇİÇEKOĞLU

Sevgili Sadıın Hocam, Değerli Dekanım, sayın Mülkiyeliler, çok sevgili 
hocalarım; bu çok anlamlı günü kutlayabilme fırsatını bulduğumuz için ön
celikle mutluluğumu ifade etmek istiyorum.

Mülkiye, dünyada adı ülkesiyle birlikte anılan, belki de tek okul. Bu 
okulun mezunları olmaktan dolayı, bu okuldaki hocalarımızın bu kadar de
ğerli olmasından dolayı, her zaman gurur duyduk, onurlandık ve onurumu
zu da gelecekteki kuşaklara taşımayı amaçlıyoruz.

Mülkiye kimliğinin oluşmasındaki en önemli isimlerden biridir Sadun 
Hoca. 20. Yüzyılın önemli bir bölümüne tanıklık eden Sadun Areıı Hocam, 
yaşadığı çağa tanıklık etmekle yetinmeyip, eşitsizlikleri gidelme, insanca, 
hakça bir düzen kurma savaşımında unutulmaz bir isim olarak yer almıştır. 
Bu nitelikleriyle Sadun Aren adı, 20. Yüzyılın devrim tarihine kazınacak 
isimler arasında baş sıralarda yer almaktadır.

Yeni bir yüzyılın henüz başlarındayız. Toplam nüfuslarının çarpıcı bo
yutlarına karşın, dünya gelirinin sadece 1/5’ini elde edebilen yoksullar dün
yası, boyunduruk altında. İçinde kazanç, para, daha çok zenginlik olan, hiç
bir insani özün bulunmadığı, hiçbir sosyal kaygının yer almadığı günlerden 
geçiyor dünya. Küreselleşen sermaye karşısında dünya yoksullarının sava
şım şiarı dün olduğu gibi, bugün de, yarın da "yeni bir dünya olanaklıdır" 
olacaktır.

Sadun Hocamızın adı, olanaklı olduğu tartışılan, tartışmaya açılmaya ça
lışılan bu yeni dünyanın kuruluş savaşımında aldığı yerle, sadece Mtilki- 
ye’ııin ve Türkiye’nin değil, dünyanın da devrimci belleğine kazınmıştır. 
Walter Benjamin’in devrimcilik için benim çok sevdiğim bir metaforu var
dır. Der ki: "Devrimcilik on beş yaşında evden kaçmak ve bütün bir ömür 
boyunca sıla özlemi duymaktır." Sadun Aren Hocamız, bizim on beş yaşın
da evden kaçan ruhumuzdur aslında ve hep de öyle kalacak sanıyorum. 
Hep o pırıl pırıl, uçucu, son derece naif gibi de görülebilen, son derece se
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vimli, son derece olumlu enerji yayan yanıyla bütün o devrimciliğin olum
lu, yapıcı özelliklerini kendi bünyesinde toplayıp öğrencilerine de yayabil
miş, çok olumlu bir kimliktir. Toplumsal alanda köklü ve nitel bir değişik
lik yaratabilme amacımız kadar, bunu başarabileceğimize ilişkin umudu ve 
inancımızın sağlamasını yaptığımız adrestir Sadun Hoca."Ütopyalarm yı
kıldığı" safsatasını yaymaya, bizi hayallerimizden soymaya çalışan bu aciz 
çağın karşısında hayallerimizin sağlamasını yaptığımız adrestir, bundan 
sonra da öyle kalacak.

Sadun Hocayı ben biraz da çok önemli bir akışı görmüş ve o akışın için
de yer almış bir isim olarak anmak istiyorum. Devrimcilik çok önemli bir 
akışın içinde doğru bir biçimde yer alabilme sanatı aslında. Ne zamana, ne 
yere bağlı; nerede durduğunuzu çok iyi bilmeye bağlı. Onun için de yaratıl
maya çalışılan tarihin bittiği, sınıf çelişkilerinin sona erdiği, ütopyaların so
nuna geldiği gibi safsataların karşısında böyle anıt isimlere çok ihtiyacımız 
var.

Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum, ama kendisinin de sevdiğini bildi
ğim çok kısaca bir hikâyeyle bitirmek istiyorum sözlerimi.

Tek gözü olan bir gezginden bahseden, Wells’in bir hikayesi bu. Bu tek 
gözü olan gezgin, dağ tepe dolaşırken, günün birinde bir ülkeye rastlar; eciş 
bücüş, tuhaf, karma karışık renklerin yer aldığı, sokakları dar, tamamen bir
birine girmiş, hiçbir şekilde bir şekle sokulamayan bir ülkedir bu. Gezgin 
der ki: "Ben bu ülkede bir şaşı kral olarak, sanırım kendime iyi bir yer edi
nebilirim." O ülkeye yerleşmeye karar verir. O ülke bir körler ülkesidir, 
körler ülkesini anladığı için de zaten, kendisinin orada tek gözüyle de olsa, 
bir kral olabileceğini düşünmüştür. Aradan bir zaman geçtikten sonra bir 
hırsızlık olayı olur ve bu tek gözlü gezgin "hırsızlık olayını çözebileceğini" 
söyler. Hiç gözü olmayanların ülkesinde, bu olay şaşkınlık yaratır, nasıl çö
zebileceğini sorarlar, çünkü işin tuhafı hırsızlık olduğunun da farkında de
ğildirler. Nasıl çözebileceğini onlara izah etmekte son derece müşkülat çe
ker, çünkü, bilinmeyen bir duyguyu, o duyguyu hiç tatmamış olanlara an
latmak gerçekten zordur. Sonunda, bu görme duygusunun nasıl bir şey ol
duğunu, görme duyusunun nasıl olduğunu sadece duyma, işitme ve hisset
me duyusu olanlara anlatmak gibi zor bir savaşımın içine girer. Bu sava
şımda da oldukça zorlanır, hatta o kadar zorlanır ki, sonunda kendisini ya
kalayıp, yaka paça bir doktora teslim ederler, derler ki: "Bu adamda bir tu
haflık var, bunu tedavi etmek gerekiyor." Doktor da kör olduğu için, gene
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el yordamıyla bakar ve bu adamdaki tek tuhaflığın mevcut olan gözü oldu
ğunu, yani görme duyusunu ona veren, görme yetisini ona sağlayan gözü 
olduğunu fark eder. Der ki: "Bu adamdaki tuhaflığı buldum, burada bir şey 
var, burada bir göz var, görüyor bu, bunu yerinden çıkarmak lazım." Bunun 
üzerine adamı tam yatırıp da, gözünü yerinden almaya çalıştıkları anda kur
tulur. Demek ki, körler ülkesinde kral olmak da aslında o kadar kolay bir 
şey değil.

Ben Türkiye’nin durumunu biraz da bu körler ülkesine de benzetiyorum. 
Onun için, bizim aslında biraz tek gözü kalmış gezginler gibi görülsek de 
şu aciz çağın içinde, ayakta durma savaşımına devam etmemiz gerekiyor, 
sanıyorum. Doğruları söylemeye, anlaşılmama tehlikesine karşı devam et
memiz gerekiyor.

Ben her şeyden önce bir Mülkiyeli olarak, bir Türkiyeli olarak, Sadun 
Hocaya bunca yıldır duruşunu hiç bozmadığı ve o güzel duruşu için bütün 
devrimcilik duygularımla çok teşekkür etmek istiyorum ve bundan sonraki 
kuşaklara da onun kimliğini Mülkiyeliler Birliği olarak aktarmaya devam 
edeceğimizi söylemek istiyorum. Size gönül borcumuz var Hocam, teşek
kür ediyorum.

Tamer LEVENT

Efendim, beyaz saçları, sakalı, kırmızı tişörtü ve yeşil yapraklı rozetiyle 
Sayın Hayrettin Karaca hepinizin görüntülerinde, burada da öyle. O zaman 
zaman TEMA’yla ilgili kampanyaları televizyonlarda izlediğinizde bir sim
ge halini aldı. Ama, Sayın Karaca hep böyle değildi tabii, yani beyaz saçlı, 
beyaz sakallı değildi. O da çocuktu, hatta küçükken o kadar kilosu hafifmiş 
ki -bu dedikoduları duyduk, izin verirseniz söyleyelim- babası her hafta 
onu teraziye çıkarıp tartarmış. Haftalık tartılma seanslarında, Sayın Karaca 
"kilosu az çıkmasın, çok çıksın" diye, ceplerine çakıl taşı doldurup öyle tar
tılmaya gidermiş. Gene çakıl taşı lafı hoşuma gidiyor. Çünkü, orada da do
ğal, doğayla ilişkili gibi geliyor. Sayın Hayrettin Karaca’yı o günleri anlat
mak için davet ediyorum efendim.

Hayrettin KARACA

Sevgili Sadun, çok saygıdeğer katılımcılar; nereden başlayayım, nere
den bitireyim bilemiyorum. Ama, Sadun’la olan beraberliğimiz belki okul 
süresince bir yıl oldu, ama ömür boyu o beraberlik devam etti.
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Evet, biraz evvel beni anlatırken, söyledikleri gibi ben çok zayıf, güç
süz, belki himayeye muhtaç bir öğrenciydim. Sadun benim koruyucumdu. 
Evet, ama Sadun’un koruyamayacağı yerler de vardı, çünkü o sigara içiyor
du, zannedersem sana 4 000 lira geliyordu; ne 4 000 TL’si, 4 lira; onun ta
mamı sigaraya gidiyordu galiba, öyle zannediyorum. Tabii, teneffüslerde 
beraber olamıyoıduk, çünkü ben kâğıtları iple sardığımız bir topla koridor
da top oynamayı tercih ediyordum. Orada ayrılıyorduk, ama diğer yerlerde 
çok beraberdik.

Hayatımda ilk içkiyi bana Sadun içirdi. Bilmiyorum, hatırlıyor musun? 
O vakitler Altunizade dediğimiz yerler, böyle bomboş. Zannediyorum, bir 
şişe şarap almışlardı arkadaşlar, Kemal de vardı aramızda; şimdi resmini 
gördüğümüz arkadaşlardan birisi; birisini hatırlamıyorum, ikimizin arasın
da birisi daha vardı, S ’yle başlıyordu adı, ama onu hatırlayamadım; bir de 
C şubesinden zannediyorum Ereğlili şişman Dündar vardı, hatırlıyor mu
sun? Hani bir hafta gitmiştik de, sepet sepet çilekler gelmişti, onları yedik, 
ishal olmuştuk ya.

O şarap bana o kadar acı geldi ki, herhalde bunun iyi bir şey olmadığını 
o gün fark ettim ve hayatımda son günlere kadar, yani 40 yaşına kadar hiç 
alkol kullanmadım, sigara içmez oldum. Ondan sonra da alkolle çok cüzi il
gim oldu.

Sadun’la ben biz bir sene beraberdik, ama hayat boyu beraberlik nasıl 
sürdü? O Eskişehir’e liseye gitti, ben de Boğaziçi Lisesine gittim, mektup
laşmaya başladık. Ben o yaşta âşık olmuştum, aşkımı Saduıı’a aıılalıp onun
la paylaşmak istiyordum; fakat yazdığı cevaplar beni tatmin etmiyordu. 
Çünkü, benim hislerimi ve duygularımı aynı derecede değerlendirmediğini 
görüyordum. Maalesef, Sadun’un bana yazdığı mektuplar şimdi elimde de
ğil. Şimdi Sadun’daıı rica ediyorum, acaba benim yazdıklarım sende var mı?

Biz Sadun’la askerde, yedek subayken de beraber olduk; o süvariydi, 
ben de piyade. Fakat, Cumartesi günleri izinli olarak çıktığımızda, arkada
şımız Osman Nuri Torun’uıı kiraladığı bir evde beraber oluyorduk. O evin 
sahibinin kızı Sadun’a âşık olmuş ve tabii orada "benim neyim noksandı 
Sadun’dan bilemiyorum, neden Sadun’a da, bana değil?" gibilerden bir en- 
feriorite geldi, ama Sadun’a âşık olmuştu. Çünkü, Sadun hakikatten belki 
fiziki olarak değil -canım Allah’ın bildiğini kuldan saklamıyoruz- ama o 
kadar içten duygularla, o kadar kendini kişiye anlatabilen ve kişiyi tesir al
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tında bırakabilen -beni bıraktığı gibi tabii- bir kişiliği var ki; bakın bugün 
bana kırmızı kazak giydirdi Sadun, düşünebiliyor musunuz?

Tabii, çok uzun beraberliğimiz var da, böyle verilen süre içinde hepsini 
anlatamam. Sadun’un Niğde’de, o cezaevinde yattığı zaman ailece Sadun’u 
ziyaret etmiştik, arkadaşımız Osman Nuri de vardı bizimle beraber. O gün 
bir kapitalist olarak, bir komprador olarak bir sosyalisti, hatta bir komünisti 
hapishanede ziyaret etmek, bir cesaret meselesiydi galiba. Ama, o cesaret
len öte bir özlemimiz vardı; onu orada görmek hakikatten hem bizi üzdü, 
hem de beraber gittiğimiz arkadaşlarımızı.

Sonra Sadun’la arkadaşlığımızın bir faydasını daha gördüm. Beni ameli
yattan kurtardı. Neumark’ın asistanı olarak İstanbul’da bulunduğu sıralar
da, o vakitler annemle Süleymaniye civarında kalıyordum. Bir iki akşam 
belki, Sadun da bizde kaldı. Ben ülserden şikâyetçiydim, ne yesem ağrıyor
du. Annem de piyaz yapmıştı, tabii sirkeli piyaz. Sadun bana dedi ki "nasıl 
olsa ağrıyor, ye yahu işte sen de" piyazı yedim -benim başımdan geçtiği 
için hatırlıyorum, bilmiyorum o hatırlıyor mu?- daha fazla ağrımadı. An
cak, önce yapılan muayenelerden, artık 011 iki parmak bağırsağında ülser 
olduğu tespit edilmişti. Ben de o günün en önde gelen doktorlarından Ha
zım Bumin’den ameliyat için gün almıştım. Fakat, nasıl olsa perhizi boz
muştuk, daha fazla da ağrımadığına göre ben her şeyi yemeye başladım. O 
arada 1-1,5 kilo falan aldım, biraz kendimi toparladım, sonra Hazım Bu- 
m in’e gittim. Özür beyan ederek on beş gün daha mühlet aldım. On beş 
gün başladım yemeye, ağrılar geçti. Onu çekenler biliyordur, mevsimlik ağ
rılar; sonbaharda, ilkbaharda ülser ağrıları tutar. Zannediyorum o tarih 
1950’ler civarında olacak, 26 Ağustos 1976 yılına kadar ben ülserle yattım, 
kalktım. Fakat, bir gün ülser sancısı gibi bir sancı tuttu, hemen beni hasta
neye yetiştirdiler; meğer safra kesesiymiş. Tıbbın o günkü imkânlarıyla, 
yanlış bir teşhis konulduğunu da böylece öğrenmiş olduk. Sadun beni bir 
ameliyattan kurtardı, ama İkincisinden kurtaramadı.

Sadun’la beraberliğimizin süresi içinde, siyasi düşüncelerimiz ve görüş
lerimiz hiçbir zaman bir olmadı; bu da bir gerçek. Ama, sonuna kadar o 
sevgiden, o beraberlikten bizi alıkoyacak olan hiçbir his ve duygu içinde 
olmadık. Hatta, ben Ankara’ya geldiğim vakit -o vakitler trenle geliniyor
du- doğrudan doğruya.Sadun’un evine uğruyordum ve sosyalist, komünist 
arkadaşlarıyla beraber gece şarkılar söylüyorlardı. Bir yere yazmıştım onu, 
neydi o? İstersen gel beraber söyleyelim onu. Munise de söylüyordu "gül
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ağacı değilem" tabii biliyorsunuz, meşhur bir bölümü var: "Kızıl giilem 
ben." Onu döniip dolaşıp söylüyorlardı, ben de dinlemek zorunda kalıyor
dum. Ama, isterse Sadun’la Munise gelsinler, beraber söyleyelim. Var mı
sın? Efendim? "Söyleyemeyiz" diyorsun.

Evet, işte böyle. Yalnız "gün olur, harman olur" derler ya, 1980 yılında 
Karaca Arboretum’unu kurmak için, ben kendimi emekli saydığımdan bu 
yana, Türkiye’yi ve dünyayı bitki ve tohum toplamak üzere gezdim. Türki
ye’yi gezerken, Türkiye’nin erozyonla maruz kaldığı tehlikeyi gördüm, ya
şadım. O benim düşüncelerimi vc belki hayatımı değiştirdi. Ben artık, top
rakların kalbiyle, açlığın, yoksulluğun, sefaletin, çaresizliğin, gelir dağılı
mındaki adaletsizliğin dünyanın ne kadar büyük bir sorunu olduğunu görüp 
yaşıyorum. Belki, artık bugün Sadun’daıı daha bu taraftayım. Aramızda ya
rış yok, ama böyle oldu.

Birkaç zaman evvel, Sadun’un Cumhuriyet'te bugünkü globalleşme ve
ya IM F’nin Türkiye’ye getirdiği sorunlar üzerine bir yazısını okudum -şim
di hatırımda değil tabii- ona da sordum, o da pek bir şey demedi. Çok mu
nis olarak bir değerlendirmesi vardı, çok hafifti bana göre. Bense artık, glo
balleşmeye tam kökünden karşı bir vatandaş oldum, çünkü artık ciddi ola
rak inanıyorum. Bugün bu sistemin, globalleşmenin dünyada ne barışı sağ
layacağına, ne de dünyanın yaşamını sürdürebileceğine inanıyorum. Ben bu 
sistemi kanser hücresiyle özleştiriyorum:

Kanser hücresi çoğalmak ve büyümekle şartlanmıştır. Durduğu yer 
kendine hayat veren organizmadır, onu öldürünce durur. Bugünkü global
leşme "över consumption society" dediğimiz, zapt edilemez, frenlenemez 
bir sistemin getireceği sorunlar, dünya varlıklarını, kendisine hayat veren 
bu ekosistemi çökertinceye kadar büyümeye devam edecektir. Çünkü, eko
nomiden çıkışın çaresi yine tüketimdir. Tüketimin içinde bir üretim, üreti
min içinde kirletme vc yok etme vardır. O halde bu sistem bir gün çökecek
tir, buna inanıyorum. O vakit, bunun alternatifi olabilir.

Ben bilim adamı değilim, ama alternatifi kendi kendime hissediyorum, 
duyuyorum. Sürdürülebilir kalkınma değil -nereye kadar kalkınacaksm?- 
"stirdiirülebilir yaşam" diye bir düşüncenin sahibi oldum. Evet, bunun da 
ideolojik sistemlerle halledileceğine inanmıyorum. Bu, birey olarak bir 
inancın neticesi olacak. Ben merkezli bu, ne kadar tüketeceğime ben karar 
vereceğim; reklamlar veya bana yapılan baskılar, benim inancımdan öte tii-
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ketmemi sağlayamayacak. Nedir benim inancım? Bugün yaşayanlara ve 
gelecekte yaşayacaklara diinya nimetlerinden pay ayırarak mutlu olabilen 
bir insan topluluğunun dünyada yaşayabileceğine inanıyorum artık. Böyle 
bir inancın çok hızla gelişeceğine inanıyorum. Biliyorsunuz, globalleşmeye 
karşı olan radikal gruplar yerine, şimdi artık, Porto Alegre’de olduğu gibi, 
New York’ta toplananlardan, o Davos Konferansının çok üzerinde bir katı
lımla, yeni hareketler başlıyor; bir ışık belirdi. İnşallah bir gün ben de bu 
kırmızı kazağı çıkarırım.

Saygılar sunuyorum hepinize sağ olun

Tamer LEVENT

Efendim, bu önemli günün organizasyonunda TÜSDAV; Türkiye Sosyal 
İşler Araştırma Vakfı da katkıda bulundu. Vakfın temsilcisi Sayın Ahmet 
Kardam aramızda. Onu lütfen sahneye çağırıyorum.

Alımet KARDAM

Sayın Hocam, değerli konuklar; aslında Füsun Hanımın konuşmasından 
sonra benim konuşmam gereksiz. Fakat, onurla bu organizasyonun düzenle
yicileri arasında yer aldık. Vakfımız konuklarımız arasında yeterince tanın
mıyor olabilir. O bakımdan, bir iki şeyi hatırlatmak, söylemek istiyorum.

Vakıf 1990 yılı sonunda, Aralık ayında kuruldu. Türkiye İşçi Partisi ve 
Türkiye Komünist Partisinin birleşerek kurdukları Türkiye Birleşik Komünist 
Partisinin son kongresi ve aynı zamanda ilk yasal kongresi, kendini dağıta
rak, Sayın Sadun Hocamın başkanlığını yaptığı Sosyalist Birlik Partisine ka
tılarak, solun birliğini güçlendirmek üzere, kendisini dağıtma kararı almıştı. 
Ama, aynı zamanda hem Türkiye Komünist Partisine, hem de İşçi Partisine 
ilişkin, tarihe ilişkin belgelerin yitip gitmemesi, onlara sahip çıkılması açısın
dan da bir vakıf kurulması kararlaştırılmıştı. TÜSDAV böyle kuruldu.

O tarihten bu yana zorlukları aşa aşa çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada 
çok Önemli sayılabilecek belgelere de ulaştık. Bu elimizdeki arşivin en na
dide parçası, 1918'deıı 1940’a kadar Türkiye Komünist Partisinin Komin
tern arşivleri elimizdedir. Bunlar M oskova’dan mikrofilmleri alınarak te
min edildi, sonra da bunların hepsi bilgisayar ortamına geçirilerek, ilgile
nen araştırmacıların ve tarihçilerin kullanımına hazır hale getirildi. Bunu da 
ayrıca ilgilenen varsa duyurmuş olayım.

Daha birçok belgeler de var elimizde, fakat onları burada sıralayacak de
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ğilim tabii. Tarihin belgelerine sahip çıkmak, kuşkusuz çok önemli. Fakat, o 
tarihi yapan insanlara sahip çıkmak bence daha önemli. Biz o nedenle Mül
kiyeliler Birliği "beraber örgütleyelim" dediğinde bunu onurla kabul ettik.

Sevgili Hocam; size sağlıklı, uzun mutlu yıllar diliyorum. Ayrıca, bir de 
üzerimde vazife var. Aslında burada konuşmacı olmayacaktım, Vakfımızın 
Başkanı Sayın Nihat Sargın konuşacaktı. Saygı ve özürlerini iletiyor; sağlık 
nedenleriyle gelemedi. Eğer Yönetim Kurulu Başkanımız Erden Akbulut 
bir akrabasının acilen ameliyata girmesi nedeniyle, İstanbul’da kalmak zo
runda kalmasaydı aslında gene ben konuşmayacaktım. Benimle idare ede
ceksiniz efendim.

Tamer LEVENT

Efendim, Sayın Prof. Dr. Cem Eroğul’u davet ediyorum. Sayın Eroğul, 
Hocam Sayın Sadun Aren’i anlatacak. Sayın Cem Eroğul, öğrencisi olma
makla birlikte Sadun Hocanın hep yanındaydı. Buyurun efendim.

Prof. Dr. Cem EROĞUL

Önce şu Hocam sözü üzerinde biraz durmak isterim. Birine ders veren 
kişi anlamındaysa, Sadun Bey hiçbir zaman hocam olmadı benim. Gerçi 
M ülkiye’de okuduğum 1960-64 yılları arasında, o da buradaydı: 1965’te 
ayrıldı Fakülteden. Ama o dört yıl içinde, hiçbir dersimize gelmedi. Ben 
merak ettiğimden, üçüncü sınıfta bir iki dersine girdim. Ancak böyle ziya
ret biçiminde öğrencilik olamayacağı için, Sadun Bey’in öğrencisi olduğu
mu iddia edemem.

O yıllar içinde, hoca olarak Sadun Bey’i, daha çok açıkoturumlarda gör
düm. O dönemin güzel bir etkinliğiydi, bu açıkoturumlar. Hocalar öğrenci
leri kırmaz, belli bir konuyu onların önünde topluca tartışırlardı. (Elbette, 
bunu olanaklı kılan şey, öğrenciler arasında vur kiralığın henüz başlama
mış olmasıydı.) Bu tartışmalarda, Sadun Bey’i lıcp serinkanlı, akılcı, güler 
yüzlü, anlaşılır ve mantıklı bir konuşmacı olarak anımsıyorum.

Benim ilgimin esas kaynağı Sadun Bey’in solcu olarak bilinmesiydi. 
Gerçi benim o zamanlar solculuk konusundaki bilgilerim pek sınırlıydı. 
M ülkiye’ye on altı yaşında girmiştim ve geldiğim çevrede, ne aile içinde, 
ne de aile dışında, solcu denebilecek hiç kimse yoktu. Ben bu işi ilk kez, 
Fakülte dışından Yalçın Cerit’ten, Fakülte içinden ise Fikir Kulübündeki ar-
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kadaşlardaıı duydum. Gerçi siyasetle çok ilgiliydik. Milli Birlik Komitesi 
içindeki tartışmaları, anayasa çekişmesini, 142’lerin tasfiyesini, darbe giri
şimlerini, YÖN’ün çıkışını, yeni siyasal partilerin kuruluşunu, neredeyse 
günü gününe izliyorduk. Ancak, bunları değerlendirmeye olanak verecek 
bir düşünsel çerçeveye sahip değildik. Solculuk, işte böyle bir çerçeve 
edinmenin ilk adımı oldıı. Solculuğun büyük adı, simgesi de, bizim için Sa- 
dıın Aren’di.

Elbette, o öğrencilik günlerimde, kendisiyle doğrudan doğruya bir ilişki 
kurmak benim haddim değildi. Ancak şöyle dolaylı bir ilgi yürüyordu. 
Mehmet Ali Aybar Türkiye İşçi Partisi’nin başına geçtikten kısa bir süre 
sonra, TİP solcu örgütlenmenin çekim merkezi haline geldi. O zaman biz 
de Sadun Bcy’in TİP’c girmesini bekler olduk. Sadun Bey’in iki kardeşi, 
Bülent ile Adnan benimle birlikte M ülkiye’de öğrenciydi. Adnan’la fazla 
bir yakınlığım yoktu. Ancak Bülent’le, (lakabı da "Geceyatmaz"dı zaten,) 
yatakhane kapısında saatler süren sohbetlerimiz olurdu. İşte bu sohbetler 
sırasında, "ağabeyin daha ne bekliyor" diye zavallı Bülent’i sıkıştırdığımızı 
anımsarım. O da "düşünüyor" derdi. Yanılmıyorsam bu düşünme faslı iki 
ay kadar sürdü. Sonra da Sadun Bey Fakülteyi bırakıp TİP’e girdi.

Bunun üzerine, benim ve benim gibilerin gözünde, TİP çok daha çekici 
hale geldi. 1964’te, T İP’in İzm ir’de toplanan ilk büyük kongresine gittim. 
Ancak partiye kaydolmak için yaşım bir türlü tutmuyordu. Gerçi Mıilki- 
ye’yi bitirmekteydim; ama yaşım yirmiydi. (O zamanlar, partilere üyelik 
için yaş sınırı yirmi birdi.) Üstelik de birçok şeyi açık seçik olarak görebil
mekten henüz çok uzaktım. M ülkiye’yi bitirdikten sonra, 1964 güzünde Pa
ris’e gittim. Göziim işte orada açıldı. Aralık 1965’te Türkiye’ye döndüğüm
de artık bilinçli bir solcu olmuştum. Demek ki, Sadun Aren’le bundan böy
le ilişki kurabilecek bir kıvama gelmiştim.

1 Mayıs 1966’da, Prof. Bahri Savcfnın yönetimindeki Mülkiye anayasa 
kürsüsünde işe başladım. O zamanlar, yasal olarak, üniversite elemanları 
siyasal partilerde çalışabiliyorlardı. Ben de Türkiye İşçi Partisi’ne girdim. 
Sadun Areıı, T İP’in en önde gelen üç dört yöneticisinden biri haline gelmiş
ti. 1968 gençlik hareketlerini, milli demokratik devrim/sosyalist devrim 
saflaşmasını, sol cuntacılığı, Aybar sapmasını, Emek hareketini birlikte ya
şadık. Bu yoğun ilişki yıllarında, Sadun Aren’i çok daha yakından tanıma 
fırsatını buldum.
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1970 güzünde ben İngiltere’ye gittim. Döndüğümde, TİP kapatılmıştı. 
Sadun Ağabey’iıı de hapishane serüveni başlamıştı. Sırf bu yüzden, Tem
muz 1972’de nikâh şahidim olamadı. İzleyen otuz yıl boyunca, fırsat bul
dukça görüştük. Bu arada Sadun Bey torun sahibi oldu. Ben de artık torun 
sahibi olacak yaşa geldim. 1989 yılının yaz ayları başında, tam Bülent’i 
kaybettiğimiz günlerde, kendisiyle beş gün süren çok sıkı bir söyleşi yap
tım. Kasetler duruyor. Metin de hazır. Benim için çok değerli olan bu söyle
şinin, bir gün kamunun önüne çıkabileceğini umuyorum.'

Bugün Sadun Bey seksen yaşında. Ben de geldim elli sekiz yaşıma. 
Şimdi, bu insana niye ta içimde duyumsayarak Hocam dediğimi açıklama
ya çalışacağım. İlişkimizin kısa özetine bakılırsa, aramızda pek öyle bir lıo- 
ca-öğrenci ilişkisi olmadı. Ama orası önemli değil. Ben bu yaşıma gelince
ye kadar, iki kişiye içime sindire sindire Hocam dedim. Biri, şimdi artık 
yalnızca yüreğimde ışıklar içinde yatan Bahri Savcı’dır; öteki ise, yine ışık
lar içinde, ama çok şükür hâlâ dimdik duran Sadun Aren’dir.

Bu iki insanın en büyük ortak özelliği, ikisinin de, en iyi anlamında bi
reyci olmalarıdır. Bahri Hoca da, Sadun Hoca da, dünya görüşlerini bütü
nüyle bireye saygı üzerine kurmuşlardır. İkisi için de, yaşamın temel anla
mı, bireylerin yeteneklerinin özgürce gelişebilmesidir. Böyle olduğundan, 
ne biri ne de öteki, ne bana ne de başkasına, hiçbir zaman hocalık taslama- 
mışlardır. Yıllar geçip güzelliklerini keşfettikçe, onları kendime hoca kılan 
ben oldum. Tanıma saygıyı, saygı sevgiyi biriktirdi. Gün geldi, bu iki kişi, 
yaşamımın iki feneri haline geldi. (Bilindiği gibi, fenerlerin peşinden gidil
mez. Ama onların varlığı, yolunuzu şaşırmamanıza yardımcı olur.)

Bugün Sadun Beyin günü olduğu için, Bahri Hocayı şimdilik yüreğime 
geri gönderip bundan sonra yalnızca Sadun Bey hakkında kısa bir değerlen
dirme yapmaya çalışacağım. Bunun için, çok sevdiğim bir düşünürün, Bert
rand Russell’ın, Tüıkçeye de çevrilen Terbiyeye Dair (On Education) adlı 
kitabında, olumlu kişilik için geliştirdiği ölçütleri kullanacağım. Russell’a 
göre, eğitimin amacı, kişide başlıca dört özellik yaratmak olmalıdır. Bun
lar: Yaşama bağlılık (vitality), yüreklilik (courage), duyarlık (sensitiveness) 
ve zekâ (intelligence)’dır.

Ben hayatımda Sadun Ağabey kadar yaşama bağlı insan görmedim. He
piniz biliyorsunuz, aşağı yukarı iki yıl önce, epey ileri bir yaşta, buzda ka
yıp düştü ve leğen kemiğini paraladı. Kalpten damara, daha bir sürü arazı
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olduğu için de, ameliyat edilmesi olanaksızdı. Ben haberi duyunca, kahrol
dum. Yanımda Salih Er vardı. Keşke ölseydi, dedim. Böyle bir insanın, git
gide bir et parçası haline gelerek bir yatakta çürüyüp gitmesine katlana
mam, dedim. Salih ise, fena halde çıkıştı bana. Sen ne diyorsun, asıl olan 
yaşamdır, dedi. Eh işte bakın; Salih haklı çıktı. Aradan geçen dört yıla ve 
daha da ilerlemiş yaşına karşın, Sadun Ağabey bugün bastoıısuz yürüyor. 
Bu bir mucize mi? Bir bakıma evet. Yaşama sarılma mucizesi.

Yüreklilik çeşit çeşittir. Kimisi gözünü kırpmadan ateşe atar kendini. 
Sadun Beyinki akla dayanan bir yürekliliktir. Bir şey yapılacaksa, akıl ya
pılması gerektiğini söylüyorsa, tehlikeli bile olsa o şey fasa fisosuz, sakin 
sakin yapılır. Kendisini tanıdığım toplam kırk yıllık süre içinde, Sadun 
Ağabeyin bir kez olsun nc korktuğunu, ne de kendini delikanlıca ortaya at
tığını gördüm. Sinirlendiğini bile görmedim. Tek istisnası var: Sanırım
1969 yılıydı. Orta Doğu’daki bir açıkoturumda, öğrencinin biri "Ajan!" di
ye bağırdı kendisine. O da yay gibi sıçrayıp "Ajan senin babandır, ulan it!" 
diye kükredi. İşte görüp göreceğim tek öfke anı budur. Onun dışında, yapıl
ması gerekeni daima cesaretle, ama soğukkanlılıkla yapmıştır.

Duyarlık, Sadun Beydeki yapısal bireyciliğin doğal sonucudur. Her bi
rey serbestçe gelişecekse, yaşamın anlamı buysa, bireylerin önünü tıkayan, 
onlara acı, üzüntü veren lıerşey Sadun Beyin derdi demektir. "Bireyci oldu
ğum için sosyalist oldum" demişti bana, o söyleşi sırasında. Sanırım duyar
lık, yaşama duyduğu derin bağlılıkla da ilişkili. Dünyada olup biten hiçbir 
şey, dünyaya böylesine bağlı olan bir insana ilgisiz görünmez. Öte yandan, 
bunun zekâ ile de ilişkisi olduğu kesin. Çünkü duyarlık merakı içerir. Me
rak olmadan zekâ da olmaz.

Son olarak zekâ konusuna değineceğim kısaca. Eh, lisede arkadaşlarına 
m atematik dersi vermek için, 1940-44 yılları koşullarında üniversitede 
Marksizme merak sarabilmek için, daha sonra, zamanının en büyük iktisat
çısı sayılan Keynes’i özümsemek için, hapiste okuyacak bir şey olmayınca 
matematik problemleri çözerek vakit geçirmek için, epey zeki olmak gere
kir elbette. Üstelik Sadun Ağabey, kendini zorlamadan zekidir. Pek bir çaba 
gerektirmeyen, doğal bir özellik gibi taşır zekâsını. Bir şeyler okur, öğrenir, 
sonra bir bakar ki, bilimsel doğru dediklerini o zaten biliyormuş. Aklıyla, 
muhakeme gücüyle, o doğruya daha önce kendiliğinden ulaşmıştır. O za
man da tatlı tatlı şaşar kendine.
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Russell’ın sıraladığı kişilik özellikleri bakımından, Sadun Ağabey’in du
rumu işte böyle. Ancak bence, işin daha da önemli bir yanı var. Sayılan bu 
özellikler ayrı ayrı birçok insanda bulunabilir. Oysa Eski Yunan uygarlığı
nın bize gösterdiği gibi, en temel değer, ölçü ve uyumdur. İşte Sadun Bey, 
Bahri Bey gibilerini farklı kılan şey, hem bu özelliklerin hepsini taşımaları, 
hem de bunları belli bir ölçü ve uyum içinde birleştirmeleridir. Öyle ki, her 
özellik onlar için ötekinin sınırı değil, besleyici damarı oluyor.

Böyle insanlar fosfor gibidir. Kendiliklerinden ışık saçarlar. Onları tanı
dıkça aydınlandığınızı duyumsarsınız. İnsansanız, bu insanlık ışığı üzerini
ze serpildikçe, bu ışığın kaynağına minnetiniz ve sevginiz durmadan artar. 
İyi ki var oldunuz, iyi ki varsınız diye bağırmak gelir içinizden. İşte onun 
içindir ki, bu iki insana, yüreğimi doldura doldura Hocam dedim, diyorum.

Sekseninci yaş gününüz kutlu olsun Hocam.

Tamer LEVENT

Biraz önce Sayın Alper Aktan’ın bana verdiği Gerçek Hayal dergisi eli
mizde; bakın orada “Sadun Aıen 80 Yaşında” diye Sayın İsmet Özel’in bir 
yazısı var. Alper Aktan tarafından tavsiye olunur. Ben daha okumadım, 
önümde duruyor: ama isterseniz şu bölümü okuyayım:

"Sadun Aren’in kurumsal ve uzlaşımsal rütbelere aldırdığı yoktu. Ben 
Siyasal Bilgiler Fakültesini terk edip, TİP Genel Merkezinde profesyonel 
devrimci olarak çalışmaya başladığımda -bunu Sayın İsmet Özel söylüyor 
tabii- birçok insan bunu bir çeşit tökezleme gibi algıladı. Durumu tahmin 
ettiği için olsa gerek, Hoca bana şunu dedi: 'Ben otuz beş yaşımda profesör 
oldum. Profesörlüğüm daha geç olsa veya hiç olmasaydı, kişiliğim bakı
mından değişen hiçbir şey olmayacaktı."

Bir gözlük rica edeceğim. Çok küçük yazılmış, eğer benim okumamı is
tiyorsanız, okuyayım.

İsmet ÖZEL

Ben yazıyı okumak için buraya geldim, ama bu mikrofonu yakalamış
ken, beni nasıl olsa çağırmayacaklardı, bu yazıyı birisi bulur, okur nasıl ol
sa, bu yazıya girmeyen bir şeyi söylemek istiyorum.

Ben biraz önce Tamer Levent’in söylediği, okuduğu ya da naklettiği
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olay içinde, yani TİP Genel Merkezinde profesyonel devrimci olarak çalış
tığım sırada Sadun Bey, gidip geliyordu tabii. İçeri girdi, dedi ki: "İsmet ba
yağı iyi, hızlı yazıyorsun" daktilo yazıyordum o sırada "yok Hocam, siz 
geldiniz diye oldu." O zaman Sadun Bey "Ha, bu şuna benzedi" dedi ve bir 
fıkra anlattı. "Adamın birisi bara girmiş, kekemeymiş adam; ba ba ba ba ba 
bana bir viski ver" demiş. Bunun üzerine barmen "Ba, ba, ba, başüstüne 
efendim" demiş. Biraz sonra başka bir müşteri girmiş bara ve barmene "ça
buk bana bir viski ver" demiş. Bunıın üzerine barmen "baş üstüne efendim" 
demiş. Kekeme "eş, eş, eş, eşşoleşşek, neden benimle alay ediyorsun?" de
miş. Bunun üzerine barmen demiş ki "ben, ben aslında kekemeyim, ooo 
onunla alay ettim" demiş.

Ben de teşekkür ederim.

Tamer LEVENT

Sayın Tuııcer Bulutay’ı davet ediyorum. O zaman Sayın Özel’in yazısı
nı dergiden akuyacaksınız.

Prof. Dr. Tuncer BULUT AY

Sayın Hocam, değerli konuklar; benim söyleyeceklerim biraz yavan ka
lacak. Bu kadar renkli, güzel konuşmadan sonra, ben biraz bilim çerçeve
sinde kalacağım. Bilim de biraz biliyorsunuz keçi boynuzu çiğnemek gibi
dir. Onun için, başından özür dilemek istiyorum, ama Sadun Aren’in bilim
sel yönünün vurgulanması gerektiğine, bu toplantıyı düzenleyenler gibi ben 
de inanıyorum.

Efendim, her insanın hayatında olumlu şeyler oluyor, talih oluyor, ayrı
calık oluyor; bazen de sıkıntılar oluyor tabii. Benim yaşamımın en büyük 
talihi Mülkiye gibi bir yere 1950’Ierdc girmektir. 1950’lerin Mülkiyesi ben
ce birçok yönlerden çok ayrı ve çok değerli yanları olan bir ortamdı. Ben 
içinde bulunulan yaşamın, gelişilen ortamın insanın yaşamında en önemli 
faktör olduğu kanısındayım. Dolayısıyla, meslek yaşam ıma Miilkiycde 
1950’lerde başlamak, benim için gerçekten bir ayrıcalıktı. Geçen gün tele
vizyonda güzel bir edebiyat programında, edebiyatta "İkinci Yeni Hareketi
nin" M ülkiye’de oluştuğunu söylüyorlardı ve orada saydıkları dört kişiydi. 
O dört kişinin dördünü de ben tanıyordum ve onlarla aynı M ülkiye’de oku
ma imkânına, ayrıcalığına kavuşmuştum. Cemal Süreyya, Tevfik Akdağ, 
Sezai Koç ve Ece Ayhan. Ece Ayhan benim sınıf arkadaşımdı, Cemal Sü
reyya da benden üç yıl öndeydi. Ahmet’i tanıyanlar bunun ne ayrıcalık ol
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duğunu da bilirler zatcıı, o sınıftandı, Ülker Hanımın da hatırlaması lazım, 
aynı sınıftandılar. Dolayısıyla, benim ayrıcalığım öğrencilikte başlıyor. 
Ben 1953’te girdim fakülteye, 1957’de dc mezun oldum. Bu öğrencilikte 
sahip olduğum ayrıcalıktı, eski deyişle "imtiyazdı."

Fakat, ben ikinci bir ayrıcalıktan da yararlandım; o ayrıcalık da 1957’de 
girdiğim akademik ortamdır. Gerçekten çok istisnai bir ortamdı; bunu bu
günden bakınca daha iyi değerlendirebiliyorum. O zamanlar gençliğin orta
ya çıkardığı birtakım nedenler dolaylısıyla iyi değerlendirilemiyor. Ama, 
şimdiden bakınca, bir asistan olarak girdiğim o ortamın, ne kadar değerli, 
ne kadar üstün olduğunu çok daha iyi görüyorum ve o ayrıcalıktan da ya
rarlandım. Bu ortamın oluşmasında en büyük katkı da Hocam Saduıı Aıcn 
tarafından olmuştur. Dolayısıyla, ben bu ortama ve bu ortamın arkasında 
Sadun Arcıı Hocama büyük bir şükran duyuyorum. Ayrıcalığın temel ne
denlerinden biri sayılır ve yine bu ayrıcalığın bir göstergesi olarak, her yer
de "ben Sadun Aren’in ilk asistanıyım" diye övünebiliyorum.

Bunu bütiin samimiyetimle belirtmek istiyorum. Bu çok önemli bir olay 
ve benim yaşamımı ve benim gibi birçok öğretim elemanı arkadaşımın ha
yatını da derinden etkilemiştir. O ortamda sadece Sadun Areıı Hocamın de
ğil, tabii başka hocalarımızın da büyük katkıları var. Ben gerçekten o orta
mı, o içine adeta doğduğum bi'imsel ortamı büyük bir şükranla hatırlıyo
rum ve hepimize çok büyük bir katkı olduğunu düşünüyorum. Bilgi olarak 
değil, bilgi düzeyi olarak değil; o ortam başka nedenlerle çok istisnaidir. 
Onları biraz sonra anlatmaya çalışacağım.

Benim bütün hayatım bilgi edinmekle geçli, ama bilginin o kadar önem
li olduğu kanısında değilim. Daha doğrusu ondan daha önemli şeyler oldu
ğu kanısındayım. Bu da bilgiyle ilgili, yani duygularla falan ilgili değil; bi
raz sonra onları da anlatmaya çalışacağım.

Ben biraz önce söylediğim gibi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ııe 1953’te 
girdim, 1957’de mezun oldum. Sadun Aren 1957’de hocam oldu, 1953’te 
olmadı; 1953’te sosyoloji dersini bize rahmetli Seha Meray okuttu. Sosyo
loji dersini ondan öııce okutmuş, ama ben ondan yararlanamadım. Biz Sa
dun Aren’den dördüncü sınıfta okuduk ve temelinde öğrendiğimiz dc mak- 
ıo ekonomi, ismi bir acayipti "paıa-banka" gibi bir dersti. Sonra o dersi ben 
de verdim, para-banka dersine girdiğimde tabii makro ekonomi anlattık, 
sonra büyüme anlattık. İlk derse girdiğimde söylediğim şöyleydi: "Dersin

Prof. Sadıın Arcn’c Armağan 25



adı para-banka, ama ben size para-banka anlatmayacağım; çünkü ben paıa- 
baııkayı bilmem" ama makro ekonomi anlattık ve o ders öyle olmalı. Çün
kü, para-bankadan önce makro ekonomi dersine gerek vardır. Makro eko
nomi sonra oluşturulmuş bir daldı ve en azından M iilkiye’de bu ders de 
ders programına girmişti.

Sadun Aren bize üniversitede Marksist iktisattan hiç bahsetmedi, ben 
okuttuğunu lıiç hatırlamıyorum. Bana Marksist iktisat hakkında bir şey de
diğini de pek anımsamıyorum. O bize Keynes ekonomisini ve matematik 
iktisadı ve biraz da istatistiği anlattı. Benim bildiğim kadarıyla Keynes ikti
sadını Türkiye’ye getiren kişidir ya da kişilerin başında gelir.

Sadun Aren’in bilim adamı olarak temel özelliği, bence zor olan bu ko
nuyu çok güzel bir şekilde anlatması ve bize öğretmesiydi. Diyeceksiniz ki; 
"Keyııes teorisinin zorluğu nerede?" Tabii, bugünden bakılınca öyle, ama
1950 başlarında öyle değildi. Mesela, ben çok iyi hatırlıyorum, Samuelson 
bile "İlk okuduğumda o kadar sevdiğimi, anladığımı sanmıyorum" diye 
yazmıştır. Türkiye’deyse çok daha yeni ve güçtü. Bu zorluğun üstesinden 
gelerek bunu anlatan Sadun Aren Hocamızdı. Zor bir konuyu açık, apaçık 
bir şekilde anlatmak; bir hocanın, bir bilim adamının en temel özelliklerin
den biridir diye düşünüyorum.

Sadun Aren Hocam ızın ikinci bir özelliği işin özünü anlatm asıydı. 
Derslerinden sonra, yazdıklarından sonra işin özünün ne olduğunu anlama 
olanağı elde edilirdi. Bu bence bir hocanın yerine getirmesi gereken, en te
mel özelliktir kanısındayım. Bir nokta da, bir insanın, bir hocanın ne anlat
ması gerektiğidir. Bir hocayı "bilgi aktaran birisi" diye anlamak bence yan
lışların en büyüğüdür. Öğrencilerin hocayı değerlendirirken bilgi birikimine 
bakmalarının pek anlamlı olduğunu sanmıyorum. Bilgi, zaten bir süre son
ra geçerliliğini yitirecektir. Otuz sene önce söylediğimiz şeylerin bugün bü
yük bir kısmı yanlıştır. Bunları bugün "bilim" diye anlatmamız çok sakın
calı bir olaydır. "Doğru bilgiyi aktarıyor" demek de yanlıştır. Çünkü "doğru 
bilgi" diye bir şey de yoktur. Bunlar biraz çarpıcı gelebilir, ama ben tecrü
belerim sonucunda elde ettiğim şeyleri aktarmak istiyorum.

Bence, öğrencilerin hocadan öğrendikleri temel şey, ya da bilim adamın
dan öğrendikleri temel şey, onun olaylara yaklaşımı, sorunları ele alışı ve 
kişiliğidir. O dersi anlatırken ortaya koyduğu başarı, o kişilik; asıl öğretici 
faktördür. Bu nedenle bence Sadun Aren’in bilim adamı ve hoca olarak en
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biiyük kalkışı, ortaya koymuş olduğu çok büyük kişiliktir. İstisnai değerde
ki bu özelliği hepimiz ondan öğrendik. Ondan sonra da bizler aynı şeyi tek
rar etmeye çalıştık.

Vaktimin bu kadar kısıtlı olduğunu bilmiyordum. Bilsem daha kısa ya
pardım. Onun için burada kesmek durumunda oluyorum galiba, ama üzüle
rek kesiyorum. Ben Sayın Hocama bütün yaşamında sağlıklar, mutluluklar 
dilerim. Bence oııuıı iktisat eğitimine, hepimizin yetişmesine katkısı olmuş
tur. Başında söylediğim gibi bence bizim en büyük ayrıcalığımız onun gi
bi çok değerli bir hocaya sahip olmaktır.

Teşekkür ederim.

Tamer LEVENT

Efendim "sınırlama olsun" diye bunu demiyoruz, ama doğal olarak bir 
süre sınırlaması, sürelerin konuşmacıların kontrolünde makul bir süre içinde 
olmasını uygun görüyoruz. Çünkü, o zaman çok uzama tehlikesi olabilecek.

Şimdi, Sadun Hocanın politik yanına doğrıı gidiyoruz. TBM M ’ye ilk 
girdikleri yıl, Türkiye İşçi Partili milletvekillerinin Mecliste epey sıkıntıları 
oluyordu, çünkü yaptıkları alternatif görüşler, görüşmeler ya da görüş be
lirtmeler sonucunda diğer partiler tarafından zaman zaman koridorlarda tar
taklanıyor, zaman zaman TBM M ’de olmaması gereken anlar yaşanıyordu. 
Bu nedenle, TİP milletvekilleri diğer partilerin m i İlet veki 1 lcriy le çok dosta
ne ilişkiler içinde değillerdi. Ancak, Sadun Hocanın o dönemde dostane 
ilişkiler içinde olduğu bir politikacı var aramızda ve benim de kayınpede
rim. Sayın İsmet Sezgin’i davet ediyorum efendim.

İsmet SEZGİN

Efendim, ülkemizin en seçkin, en aydın ve cıı saygın bir topluluğu huzu
runda benim çok değer verdiğim, sevdiğim -haddim çerçevesinde- saydı
ğım, takdir ettiğim, beğendiğim Sadıın Hocanın 80. doğum gününde huzu
runuzda olmaktan onur duyuyorum. Tabii sizler ilmi temsil ediyorsunuz, si
yasetçiler de zaman zaman zıılmii temsil ediyorlar ve biz onun arasında 
bocalayıp kalan insanlar olarak bugün burada çok değerli arkadaşlarımızı 
izliyoruz, dinliyoruz, yararlanıyoruz. Konuşanlar bir rahleyi tedristen geç
miş olan arkadaşlarımız. Yeni neslin anlaması için söylüyorum; öğretimden 
geçmiş kişiler. Biz de parlamentoda zaman zaman Sadun Hocanın rahleyi 
tedrisinden geçtik.
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Mülkiyeliler Birliğini kutluyorum ve "ölüleri rahmetle anınız" buyru
ğundan hareketle, tahmin ediyorum "kör ölür badem gözlü olur, kel ölür 
sırma saçlı olur" misali, sağlığında hizmetlerinin, yaptıklarının, eserlerinin, 
yapıtlarının pek de değerlendirilmediği ve yüzüne karşı bu övgülerin yapı
lamadığı bir ortamı yaratan bir toplumun çocuklarıyız, insanlarıyız. Neden
se bu değerlerimizi, ancak rahmeti Rahmana kavuştuktan sonra değerlen
dirme imkanına sahip oluyoruz.

Oysa ki, ulusumuza Cumhuriyetten bu yana çok büyük ve değerli hiz
metleri geçen, her alanda Cumhuriyete tanıklık eden, demokrasiye tanıklık 
eden, Türk siyasal ve fikir tarihine tanıklık eden pek çok arkadaşımız var 
ki, bunlar zaman içinde unutulabiliyorlar. İşte, Mülkiyeliler Birliğinin, böy- 
lesine güzel bir düşünceyle sevgili hocalarının, değerli arkadaşımızın 80. 
doğum gününde böylesine bir toplantı yapmaları ve bu güzel toplantıda 
böylesine seçkin, saygın aydınlarımızı bir araya getirmeleri gerçekten onur 
verici bir olaydır. Kendilerini kutluyorum.

Bir yaşam boyu çile, bir yaşam boyu acı, bir yaşam boyu azim, bir ya
şam boyu irade, bir yaşam boyu ideal ve düşüncelerinden ödün vermeden, 
gayret dolu bir yaşamın sonunda sizlerin; okuyucularının, öğrencilerinin, 
arkadaşlarının bunu değerlendirm esi gerçekten sevinilecek bir olaydır. 
Böylesine çok büyük eserleri, büyük düşünceyi, büyük tefekkürü, inancı, 
azmi, ideali, iradeyi bu yaşına kadar getirebilmiş ve onunla anıtlaşmış bir 
kişinin aramızda bulunması ve ondan hâlâ yararlanıyor olmamız gerçeklen 
ne mutlu, ne önemli bir olaydır. Bu bakımdan da sevgili Sadun Aren arka
daşımı kutluyorum. Daha ailesiyle, eşiyle, yakınlarıyla birlikte nice 80 yıl
lar diliyorum ve inşallah değer yargılarının yıkıldığı, kavram kargaşasının 
yaşandığı günümüzde hem toplumumuza, hem öğretim üyelerimize bir ör
nek olması temennilerimi de arz etmek istiyorum.

Efendim, ben Sadun Hocayı, C’bii o fikri çalışmasının, eserlerinin dışın
da 1965 yılında Mecliste tanıdım. 1961 Anayasasıyla oluşan meclis, 1970’li 
yıllara kadar o anayasanın getirdiği özgürlükçülüğü, demokratlığı, çoğulcu
luğu, yaşadığımız meclisler oluyordu. Hafızam beni yanıltmıyorsa, 1965 
yılında 15 milletvekiliyle TBM M ’ye katıldılar. TBM M ’de hava birden bire 
değişti. Ortanın solunun dahi "Moskova yolu" addedildiği veya ifade edil
diği bir dönem de, kendisini böylesine M arksist, sosyalist ilan eden ve 
onunla da övünen arkadaşlarımızın milletvekili olarak Meclise gelmeleri. 
Meclise yeni bir hava, yeni bir görüş getirdi ve Mecliste gerek sosyal yön
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den, gerek ekonomik yönden, gerekse olayların değerlendirilmesi yönün
den alışılagelenin dışında yeni söylemler ortaya çıktı. Bunların arasında 
"hepsi" demiyorum, nur içinde yatsın Mehmet Ali Aybar’ı, Bellice Hanımı, 
başta Allah uzun ömürler versin Sadun Hocayı, belirli bir bölümü sayıyo
rum; gerçekten söylemleriyle, davranışlarıyla, hareketleriyle, ağır başlılı
ğıyla, tevazuuyla, sükûnetiyle saygın kişiliğiyle arkadaşlarının, öğrencileri
nin de ifade ettikleri gibi, hepimizin sevgisini, saygısını kazanmışlardı.

Tabii bu arada, alışılagelen eğilimlerinden kendilerini kurtaramayan, her 
partiye mensup milletvekilleri olan bir mecliste, o anda yeni yeni ortanın 
solu hareketine girişen CHP’ye de çok yeni fikirlerdi, çok ileri fikirlerdi, 
çok aşırı fikirlerdi ve bunlar daha alışılmamış şeylerdi. Fakat, bıı arkadaşla
rımız o gün için alışılmamış fikirleri çok güzel bir üslupla ifade ediyorlardı. 
Çok asabi, sinirli ve çok duygusal arkadaşlarımız oluyordu. Bunlar asabiyet
lerini, duygusallıklarını ve biraz da kendilerini gösterme arzularını "nüma
yiş" şekline götürebiliyorlar; belki de onlar, Hocanın gösterdiği cesaretin bir 
nevi değişik bir şeklini, nakıs anlamıyla gösteriyordu. Kürsüde konuşan ar
kadaşlarımıza her zaman olduğu gibi bir harfendazlık yapılıyor -gene "har
fendazlık ne?" diyecekler, bilenler bilmeyenlere anlatsın diyeceğim- laf atılı
yor, konuşuluyor; inildiği zaman dayak olayları, kavgalar, gürültüler oluyor
du. Bu arada Yunus Koç’u hatırlıyorum, çok heyecanlı bir zattı, biraz da Sa
dun Arcn Hocamızın talebesi olmamıştı herhalde; olaylara bakış açısı deği
şikti, kavga çıkarıyordu. Ona uygun arkadaşlarımız da vardı, bazen Mecliste 
istemediğimiz olaylar cereyan ediyordu. Biz de bundan üzülüyorduk.

Benim söylemek istediğim bunlar değil. O arada TBMM Plan ve Bütçe 
Karma Komisyonu vardı. Bu, 1961 Anayasasında, bütçe denkliğini koru
mayı amaçlamak üzere ve adeta bir uzman komisyonunda bütçenin incele
nerek "genel kurullarda gelir eksiltici, gider artırıcı önerilerin yapılmama- 
sını" öngören bir Anayasa hükmüyle kurulan ve adeta bir akademi gibi çalı
şan bir kuruldu. Ben de otuzlu yaşlarımda genç bir milletvekili olarak o 
komisyonun başkamydım. Plan ve Bütçe Karma Komisyonu, senatör ve 
milletvekillerinin müşterek kurduğu, oluşturduğu bir komisyondu. 1965’ten 
sonra daha renklendi; her partiden milletvekili arkadaşlarımız vardı. San
dalye sayısına göre partiler yer alırdı.

Sadun Hoca zaman zaman gelir ve "söz istiyorsa hemen vereyim" diye, 
ben adeta Sadun Hocanın gözünün içine bakardım; Çetin Altan söz ister, ta
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bii sevgili Çetin gazetecilikten de kalma bir üslupla, o kendi üslubuyla, 
kendi konuşma tarzıyla konu ileri geri görüşülürdü. Burada olsa da söyler
dim: doğrusunu isterseniz, çok da yankı bulmazdı. Fakat, Şadım Hoca Ko
misyonda oturup konuşacağı zaman, ben hemen ön sıraya yazardım. O, en 
önde oturur, yavaş yavaş sakin sakin, sükûnetle değişik şeyler söylerdi, ye
ni şeyler söylerdi.

Biliyorsunuz, bir karma ekonomi düzeni içinde ele alınan Birinci Beş 
Yıllık Planın ilk uygulamaya geçirildiği senelerdi ve bu Türkiye’nin yaban
cısı olduğu bir kavramdı, bir plandı, bir programdı. Tabii, milletvekillerimiz 
de bunu bilmiyorlardı ve hatta çok iyi anımsıyorum Cumhuriyet gazetesi 
bir anket yaptı: "Bu planla yüzde kaç kalkınma hızı istenir, yüzde kaç kal
kınma hızı olmalıdır, yani kalkınma ne olmalıdır?" gibi. Hikmet gibi -Hik
met o zaman milletvekili değil- bu işleri bilen bazı arkadaşlarımız serımıye- 
hasıla katsayılarını hesap ederler "şu kadar şey yapmak lazım; şu kadar şu 
olması lazım; şu girdinin, şu çıktının olması, yüzde 2,3,4’lük bir kalkınma
dır" diye gazetecilerin anketlerini yanıtlarlardı. Hiç unutmuyorum ufacık te
fecik bir milletvekili vardı; Geçioğlıı muydu, neydi? "Ne münasebet yüzde 
7 kalkınma, yüzde 100 olması lazım kalkınma hızının" diye bu planı da 
böyle anlıyordu. Bizden de bir arkadaşımız "siz ııe planı diyorsunuz, millet 
aç, millet pilav bekliyor" diyordu. Yani, böyle bir ortamda arkadaşlarımız 
yepyeni şeyler, bizlerin okumadığımız şeyleri, yani Meclisin çoğunun bil
mediği şeyleri de söylüyorlardı. Biz kendilerini zevkle dinliyorduk.

Hepiniz bilirsiniz, Tamer’in de yaptığı gibi konuşmalar beş dakika, on 
dakikayla sınırlı oluyordu ve bazen vakti geçeli çok oluyordu, ben "evet, 
biraz daha vaktiniz var Sadun Hoca" diyordum, Sadun Hoca gene konuşu
yordu. O günlerden bu günlere geliyoruz; o tarihlerden bu günlere aradan 
geçen neredeyse 40 yıl oluyor. Hoca 80 yaşına girmiş, ben de 70’li yaşları 
yaşıyorum ve bu arada Türkiye çok büyük bir evrim geçirdi, hatta Türkiye 
devrim geçirdi ve Türkiye’de de bu evrime, devrime uğrayan şey politika 
ve siyaset oldu. Bu evrimi, bu devrimi, bu dönüşümü sokaktaki vatandaş, 
bizlere nazaran daha erken yakaladı, ona daha adapte oldu.

Tabii bugün, her geçen günün daha iyiye, daha güzele gideceğine dair 
olan bir inanç içindeyim, dün de o inancım vardı. 21. Yüzyılın hepimize, 
çocuklarımıza, torunlarımıza bir aydınlığı, iyiliği, güzelliği, doğruluğu, ye
niliği, mutluluğu, huzuru, güveni getireceğine inanıyorum. Bu duygular 
içinde hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. Sevgili Sadun Aıen Hoca
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ya da nice yaşlar diliyorum ve nice bize giizel eserler vermesini temenni 
ediyorum.

Saygılar sunuyorum.

Tamer LEVENT

Efendim, seslendirmede Sadun Hocanın "ÖDP’nin Onursal Genel Baş
kanı'' olduğunu ifade etmeyi ihmal etmişiz, onu burada düzeltiyorum. Sa
yın Kenan Som er’i davet ediyorum. Sayın Kenan Somer "Sosyalist Sadun 
Aren’i" anlatacak. Çünkü, bütün bu dönemlerde Sayın Kenan Somer onun
la beraberdi tahmin ediyorum. Buyurun efendim.

Kenan SOMER

Değerli arkadaşlar, şimdi "Sadun Aıeıı" deyince tuhaf bir çağrışımla, ge
çen yüzyılın 60’lı yıllarındaki vahim ciddiyetimizi anımsıyorum. Nazım 
Hikm et’te rastlamıştım , bu "vahim ciddiyet" sözüne. “ İnsan Manzarala
r ın ın  ikinci kitabının hemen başında manzara figürlerinden biri, vahim bir 
ciddiyetle cigarasım yakıyordu. Bilmeden, birden aradığım bir şeyi bulmuş 
gibi oldum ve o gün bu gündür "mal bulmuş mağribi gibi" sarıldım bu söze. 
Başka birçok şey gibi sosyalizmi de, biraz çatık kaşlı bir ciddiyetle yaşadı
ğımızı düşünmeye başladığım günlere gelmiş olmalı.

Tabii, insan durup dururken bu şeyleri düşünmeye başlamıyor. Kuşku
suz ifsat edici bazı motivasyonlara maruz kalıyorduk. Gerçi daha önceleri de 
ciddiyet konusunda bazı yönlendiricilerimiz olmuştu. Örneğin bir Garip Or
han Veli 1947’de yazdığı bir yazıda "‘Rakı şişesinde balık olsam’ diyeceğine 
‘insanlık kan ağlıyor’ desem daha çok ciddiye alınırdım" diye, edebiyatımı
zın Molla Kasımlarıyla dalgasını geçiyor, biz de keyfimizi buluyorduk. 
Böyle şeyler sanatta edebiyatta iyi gidiyordu. Ama, sosyalizm başkaydı; öy
le eğri büğrü söylenmeye gelmezdi. Çoğumuzun içinde sosyalist bir Molla 
Kasım yatıyor. Elinde kapı gibi bir yanlış-doğru, sevap-günah cetveli bulu
nan bir Molla Kasım. Tepeden tırnağa inanç doluyduk. Başka şeylere pek bir 
yer kalmıyordu. Bu durum bizi uzlaşmaz bir tutuculuğa sürüklüyordu. Sos
yalizme ilişkin herhangi bir konuda, ezberimizi bozan şeylerin söylenmesin
den rahatsız oluyorduk. Üstelik o altmışlı yıllarda bağımsızlığı bağlantısızlı
ğa, demokrasiyi halkçılığa, sosyalizmi milliyetçiliğe dönüştüren bir üçüncü 
dünya devrimciliği de etkili bir yaygınlık kazanmaya başlıyordu.

Karşı devrimci Batıya karşı, devrimci ve milliyetçi Doğu, komünist mi
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litanları için Lenin’in öngördüğü dcvıimci stratejinin o sıralarda Üçüncü 
Dünya ülkelerinde pıtrak gibi çoğalan türevlerinden biri uysa da uymasa da 
Türkiye’ye uygulanmak isteniyordu. Bu yaşadığımız günlerde yeni bir de
ğişkesi sahnelenmek istenen bu akım içinde o zamanlar yer alan arkadaşla
rın, o vakte kadarki tüm ağır ciddiyet rekorlarını kırması, tepki yoluyla kar
şıtlarını da etkiliyor; kaşlarımızın çatıklık, ciddiyetimizin vahimlik katsayı
ları karşılıklı olarak yükseliyordu. Bütün bunlara sanırım temelde sosyaliz
mi evrensel yaşama koşullarının göreli eksikliği yol açıyordu. Sosyalizmi 
solunan hava gibi yaşama koşullarının eksikliğini doldurmanın bir yolu da 
belki buydu. Bizler bu yolda sosyalizmimizi buruşmasından, kirlenmesin
den ödümüz patlayan yepyeni bir giysinin özenli tedirginliğiyle taşıyorduk. 
Çoğu arkadaşımızın yeğlediği parka ve postal da durumu değiştirmiyordu. 
İşte, bu vaziyet ve manzarayı umumiye içinde Sadun Aren bir Frenk deyi
miyle "Beyaz bir kara tavuk" gibi görünüyor, ender bulunur bir insan man
zarası çiziyordu.

Üzerinden hiç çıkarmadığı sosyalizmini bayramlık bir giysinin can sıkı
cı rahatsızlığıyla değil, Diderot’nun sevgili eski hırkasının mutluluk verici 
rahatlıyla taşıyordu. Buruşmasından, lekelenmesinden korkmuyordu. Sos
yalizmi solunan hava gibi yaşama koşullarının eksikliğini vahim bir ciddi
yetin ağırlığıyla ödünlcmeye çalışmaktan başka bir yol bulmuşa benziyor
du. Çevresinde kendisinden farklı düşünen kimselerin varlığından pek bir 
rahatsızlık duymuyordu. Ama, bu rahatlığın ifsat edici etkileri de görülmü
yor değildi. Töresel ciddiyetimizin, kutsal tutuculuğumuzun kulağına kar 
suyu kaçmaya başlıyordu. Nazım Hikmet’in vatan hainliğine devam etmesi 
gibi, Sadun Aren de ifsat ediciliğine devam ediyor.

Şimdi ben bir zamanların eski Atina gençliği tarzında, ifsat edilme ayrı
calığına erişmiş, erişmeye başlamış eski bir genç olarak Hocam, ağabeyim, 
arkadaşım Sadun Arcn’e o hengâmede de, bu hengâmede de içimizde oldu
ğu ve hep içimizde olacağı için teşekkür ediyorum.

Tamer LEVENT

Efendim, Sayın Turgut Kazaıı’ı davet ediyorum. Efendim, Sayın Turgut 
Kazan "Sosyalist arkadaşım ve hapishane arkadaşım Sadun Aren’i" anlata
cak. Buyurun.
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TURGUT KAZAN

Tabii, böyle güzel bir yaş gününde bana düşen başlık, kabul edeceksiniz 
ki, tatsız bir başlık. Ama, ııe yazık ki, bizim demokrasimizin arada sırada 
takılıp kaldığı bir başlık. Hapishane arkadaşım ve müvekkilim Sadıın Aren.

Özellikle son günlerde bu başlığa bir saptama da yapmak istiyorum. Ya
ni, demokrasimiz ya da siyasal mücadelemiz o kadar çok ve sık hapishane 
kıskacına takılıp kalıyor ki, bunu gayet doğal karşılıyoruz. Ama, yazarını, 
profesörünü, şairini hapse atınca bu doğal karşılanıyor, şaşırılmıyor. Şu 
günlerde yaşadığımız olaya bakınca ilahi bir kaza sonucu bazı şerefli ve 
kahraman kişiler hangi pisliklere battıkları kendiliğinden ortaya çıktığı için 
hüküm kurulunca yer yerinden oynuyor, büyük fırtınalar kopuyor. Şair gi
rince olabilir, politikacısı girince olabilir, yazarı girince olabilir; ama pisli
ğe bulaşanlar, hem de o biçimde bulaşanlar girince fırtınalar kopuyor. Böy
le bir toplumda, bu koşullarda hapishane arkadaşım Sadıın Aren 80. doğum 
yıldönümünde -ne kadar zor bir şey- kutluyorum ve bu arada diğer hapis
hane arkadaşlarımdan Hüsamettin Ağabeyin, Ejder’in, sevgili Nejat’ın ve 
başka bir cezaevinde olmakla birlikte bizimle birlikte cezaevine giden Be
llice Boraıı’ı saygıyla anıyorum.

Sadun Hocayla 12 Martta hapishane arkadaşıydık, 12 Eylülde müvekki- 
limdi, dolayısıyla önce 12 Mart dönemini şöyle bir sinema şeridi gibi aktar
mam gerekiyor sanırım. Tabii, 12 Mart döneminde ayrı, alt başlıklar var; 
Vitrin dönemi, 2 ııo’lıı Mamak dönemi, Niğde dönemi. Burada bu aşamaya 
kadar arkadaşlar Sadun Beyi anlattılar; tutarlı yaklaşımını, çok akıllı ve ka
rarlı yaklaşımını ve her zaman sağduyulu yaklaşımını ve bununla övünç 
duyduklarını söylediler. İşte, onun öğrencisi olmakla övünç duyduklarını 
söylediler. Onunla birlikte okul arkadaşı olmakla övünç duyduklarını söyle
diler. Onunla birlikte aynı kürsülerde yan yana çalışmakla övünç duydukla
rını söylediler. Peki, en büyük övünç bize ait, çünkü 3,5 yıl sabahıyla akşa
mıyla biz bu tutarlı, bu çok akıllı ve her zaman kararlı ve her zaman sağdu
yulu yaklaşımı birlikte, yanımızda bulduk; hep şu güler yüzüyle. Bu güler 
yüz o günün koşullarında o kadar önemli ve gerekliydi ki. Vitrin dönemi 
kolaydı, rahmetli Muammer Aksoy’u, Mümtaz Soysal’ı, İlhami Soysal’ıyla 
biraz müdahalenin ilk günleriydi, biraz kolay geçti. Gerçi öğrenci kampına 
benziyordu, daha henüz örgütlenmemişti müdahele, bunu Fakir Baykurt 
yazdı, ayrıntıya girmiyorum; güvercinleri besleme yasağıyla, köy odasında 
çıkan bitle, bite karşı mücadeleyle ve Sadun Hocanın mide kanamasıyla öy
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le bir dönemdi. Tabii, az önce "bir kere sinirlendiğini gördüm" örneği ve
rildi. Sadun Hoca unutmuş olabilir, ama onu Fakir yazıyor, o bit olayında 
da bir kere sinirlenmiştiniz. Bit köy odasında çıkmıştı, derken ikinci tutuk
lama geldi, böyle giriliyor, çıkılıyor filan.

İkinci tutuklamada ikinci cezaevi geldi. Tabii, tam bir esir kampıydı. 
"Sadun Bey" demeniz filan mümkün değil. Erden aşağı tutuklusunuz, hitap 
tarzı bu olacak. "Sadun Bey" diyeceksiniz, kim diyecek? Bunun anlaşılma
sı için -birçoğunuz biliyordur, ama tekrarlamakta yarar var- size iki örnek 
vermek istiyorum; yani "içeride hukuk neydi?" dışarısı bilmiyor. Bir Haşan 
vardı, Hasaıı'ı anlatacağım hızla, Haşan Koııyalı gencecik bir çocuk, bahar 
olmuş Konya’ya gitmiş, o sırada Balyoz Harekâtı, Balyoz Harekâtında Vali 
Bey ve emniyet düşünüyor ki "kim TÖ S’e geliyor, bil ilerini yakalayıp gön
dermek lazım." TÖ S’e gelenlerin içinde sömestre tatillerinde Haşan da ol
duğu için Hasan'ı da alıp M amak’a gönderiyorlar. Haşan 18-19 yaşlarında 
daha yeni sömestr tatili olmuş, memleketine gitmiş, mevsimlerden bahar, 
Haşan dayanamıyor. Niye alındığını bilmiyor, Haşan isyan ediyor. Yıldı
rım ’da Haşan’a diyorlar ki; "Haşan boşu boşuna sinirlenme otuz gün yatıp 
çıkacaksın." Haşan "Ne, otuz gün mü?" işte otuz gün sonra Haşan tutukla
nıyor ve ikinci yılında Haşan yatmaya devam ediyor, 141 ’e 5 ’ten kurtardığı 
için ranzanın üçüncü katında şakır şakır Konya kaşık havası oynadı, döne
min hukuku buydu. Yani, 141’e l'deıı değil de, 141’e 5 ’ten mahkûm oldu
ğu için, 5 yılla kurtardığı için şakır şakır Konya kaşık havası oynadı. Tabii, 
ertesi günü Hasan’ı uyarmak gerekiyordu, çünkü anlı şanlı "çok kahraman" 
bir savcısı vardı, mutlaka temyiz ederdi. Haşan yıkılmasın diye "Haşan, 
temyiz edilir; ama bu 141’e 5 ’ten dönmez" dedim. Evet, birkaç gün sonra 
temyiz ettiler.

Bir de size Nedim Ustayı anlatacağım. Hangi günlerdi o günler, bu gü
leç yüzü bizi orada hep bizi destekler, hep bizimle beraber, bizi rahatlatırdı. 
Bir Nedim Usta vardı, Nedim Usta Çocuk Esirgeme Kurumu ya da Kızı
lay’ın yemekhanesinde yemek pişiriyormuş ve öğleyin servis yapıyormuş. 
O çok güzel ekmek kadayıfı yaparmış, ekmek kadayıfı çıkmış o gün, bir ta
ne daha istemiş iki hanım; Nedim Hoca da o hanımları sevmezmiş, biraz 
hafif meşrep filan bulurmuş "yok" demiş, vermemiş. "Ama başkasına veri
yorsun" demişler "yok" demiş. Onlar, o anlı şanlı savcıyı taıııyorlarmış, 
gitmiş söylemişler; Nedim Usta Türk Bayrağına hakaretten içeri girdi. Şim
di, arkadaşlar tartışma konusu ekmek kadayıfı. Tabii, hiç inanmadık "bu çı
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kar" diye. Nedim Usta hiç inanmadı; bir oturum, iki oturum, Nedim Us- 
ta’ya bir yıl verdiler. Nedim Usta o gün sabaha kadar uyumadı, her şeye 
küfretti, bütün bayraklar dahil. Sabahleyin görüş günüydü, eşi geldi; Nedim 
Ustaya esvap getirmiş, gömlek getirmiş, pantolon getirmiş, çok neşeli Ne
dim Ustanın eşi "gözümüz aydın Nedim kurtardık" Nedim sinirli "neyi kur
tardık?" karısı "yahu Nedim buraya geleni idam ediyorlarmış." Şimdi, o va
tandaş aklıyla bunu bir kurtuluş olarak görüyordu ve gayet sevinçliydi. Dı
şarıda işleyen hukuk buydu. İçeride dediğim gibi erden aşağı tutuklu, bas
kı, yasak. İşte orada bu güleç yüzlü insan hepimize bir destekti, hepimize 
gönül dolusu bir sevgiydi. Onun için ben de kendimi, hem böyle bir güzel 
insanla dostluk kurduğum için, beraber olduğum için çok mutlu sayıyorum, 
hem de teşekkür ediyorum.

Belki, bu nedenle biz gerçekten yasal bir partiydik ya, ben de gencecik 
bir hukukçuydum, herkesten başka biz daha başka diye düşünüyorduk. 
Onun için biz Sadun Beyle hep hukuk üzerine tahmin yapıyorduk. Gidiyor
duk "ret" diyorlardı, dönüyorduk. Bir gün Hüseyin "ya Hoca, biz hep güzel 
tahmin yapıyoruz, ama hiçbiri çıkmıyor" dedi. Hoca da dedi ki: "Bizim ak
lımız doğru da, hakimlerinki yanlış." Tabii Munise Hanım, bu tahminler ve 
bu serin kanlı yaklaşımlarla hukuk işleyecek düşüncesiyle bakış açısı Mu
nise Hanıma da yansıdığı için, her duruşma günü öncesi Munise Hanım 
belki yarım kilo, belki bir kilo en iyisinden kaşar peyniri alıyordu. Çünkü, 
Sadun Bey kaşar peynirini çok severdi; yarınki duruşmada çıkacaktı.

Tabii, o yarınlar bir türlü gelmiyordu. Ama, biz gene voltadayız. Sadun 
Bey artık yavaş yavaş hem bu gülücük yüzünde, hem rahat, ama aynı za
manda -ben hiç öğrenemedim, Sadun Bey biraz öğrendi, şimdi nasıl yapı
yor bilm iyorum - şunu öğrenmeye çalışıyordu: Tespihi şöyle çevirmek. 
Çünkü "Hapishaneden çıktığımız nasıl belli olacak yarın?" diyordu. Hapis
haneden çıkınca volta da atamayız ya, hapishaneden çıktığımızın belli ol
ması için, tespihi şöyle çevirmek vardır, ben onu öğrenemedim, Sadun Bey 
biraz öğrenmişti, şimdi unuttu mu, unutmadı mı bilmiyorum. Ama "hapis
ten çıktığı belli olsun" diye, tespihi böyle çevirmeye çok çalıştı, her gün 
çok çalıştı ve tabii, mahkemenin kararı burada anons yapıldı, on beş yıldı. 
Askeri Yargıtay onayladı. Onaylayanlar içinde, onaylanmasını isteyenler 
içinde T İP’e oy verenler ve benim kendisinden bağış aldığım insanlar var
dı. Yani, askeri yargıda da görevlerini yürütürken TİP’c bağış vermiş insan
lar da vardı, ben aldım; çünkü ben yedek subaylığımı askeri yargıç olarak
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yapmıştım. O yüzden çoğunu tanıyordum, halen de tanıyorum. Ama, tabii 
hukuk böyle işliyordu; o dönemde bize bağışta bulunanlar mahkûmiyet ka
rarını onayladı. Tabii, sonra 1803’e geleceğim.

Sonra, onaylanınca Niğde’ye doğru yolculuk başladı. Niğde’ye yolculuk 
bir sefaletti. "Halkımız bizi kurtarmasın, kaçırmasın" diye üç araba önden, 
beş araba arkadan, bir uçak yukarıdan, biz sefil bir cezaevi arabasıyla Niğ
de’ye gittik. Sonra Niğde’ye indik. İlk gece gene halkımızın desteğiyle -ha
tırlıyor musunuz?- bir tavuk partisi; yani birden kapı açılıyor, tecride konu
luyorsunuz, bir ay tecritte kalmanız gerekiyor, tavuklar geldi, herhalde bi
zim oraya geldiğimizi duyan halkımızdandı. Hem de nasıl da düşünmüşler, 
Sadun Beyin de midesi rahatsız olduğu için, ona haşlamalısını göndermiş
ler. Fakat, ertesi günü kuvvetli bir fatura geldi. Cezaevinde döner sermaye
nin bir sistemiymiş. O ağır faturayı ödemek gereği doğdu. Niğde’den çi
mento tozu, yüksek duvarlar üzerinden görülen bir gökyüzü ve Bekir aracı
lığıyla yaratılan bir yeşillik.

İnsan, yeşili yaratırmış; yeşilin hiç olmadığı ve olamayacağı bir mekân
da çimento tozu, patates kabuğu ve soğan karışımıyla önce bir toprak oluş
turmak, sonra o topraktan buğday ya da soğanın, yeşilin çıkışını seyretmek. 
Yemekhane bölümü, yani yemekhanedeki nöbet bölümü, nöbette Sadun 
Beye düşen görevler, bunları geçiyorum. Ama, tabii Sadun Bey gibi bir 
profesörle kadeh kaldırma isteği de var. Cezaevinde olmanın bazı kapalı 
ayrıcalıkları da var; ta aşağıdaki o Adanalı külhanbeyi hükümlülerin bir 
profesöre bir duble rakı ikram edebilmek için, beni aracı koymaları, benim 
torpilimle rakı ikram etmeleri. Benim torpilim de şöyle: Ben avukat oldu
ğum için bana soru soruluyor, bana sorulduğu için az çok benim torpilim 
oluşuyor. O yüzden “Sadun Bey, Hocam; gel biraz aşağıya şöyle bir dola
şalım" işte bir duble rakı ve katil berberin "Ne olur, hayatımda hiç profesör 
traş etm edim , bana bir torpil yap, Sadun Beyi bir traş edeyim" deyişi. 
Adam İzmit’te 3,4,5 kişiyi öldürmüş,

Tabii, tabii, katlanacaksınız o kadarına.
Bir çuval elma alıyoruz, akşam geri içeri giriyorsunuz. Sabaha kadar ya

rısı götürülüyor. Çünkü, elmanın durduğu yer dışarısı. Ne tedbir alacaksı
nız? Çünkü, her gün elma alınamadığı için, haftada bir gün elma ancak alı
nabildiği için bir çuval alınabiliyor. Biz de on beş kişi filan oluyoruz. Sa
dun Bey onu Bekir’e soracak "ne yapmamız lazım?" Bekir kolay dedi "na
sıl kolay?" "siz karışmayın ben bu gece halledeceğim." Bekir’in o konular
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da halledemeyeceği hiçbir şey yoktur. "Cezaevinde kelepçe yapmam, kilit 
yapmam, demir parmaklık yapmam, onun dışında her şeyi yapabilirim.” 
Yani, ta Niğde bölgesinde kalorifer bozulmuşsa yapacak tek insan vardır, 
Bekir. Bekir onıı yapar, ama nasıl yapar acaba? Akşamüzeri kapandı kapı
lar, ulan adamlar ne zaman gelecek, Bekir ne yaptı acaba, ne olacak şimdi? 
Derken, gecenin bir saati, saat kaçsa, tangır, tungur, tangır tungur, bir gürül
tü. Bekir küçük, demir bir fare kapanı, onun kurulmuş hali, ince bir ip, üs
tüne teneke teneke teneke, değil mi Bekir? Elinizi uzattığınız zaman elma
ya ipe değiyorsunuz, ipe değince kapan atıyor, kapan atınca on beş teneke 
takır tukur... adamın bir kaçışı var.

Sabah jimnastiğinde, aynen burada tanımlandığı gibi, hareketlerden 
biri -hatırlıyor musunuz Hocam?- Sadun Aıen hareketi. Sadun Aren'e en 
uygun olanına kendiliğinden "Sadun Areıı hareketi" denildi. Ama, kendine 
en uygun olanı, kendisi en çok onu yapıyordu. O yüzden, beden eğitiminde 
o hareketin adı Sadun Aren hareketi.

Yok, göstermeyeceğim. Sonra derken sizin bölüm, af beklentileri. Demi- 
rel’in direnişi ve sizin direnişiniz. Şimdi bakın, ne yazık ki demokrasiyi böy
le algılıyoruz. Binlerine af çıkmasına karşı olabilirsiniz, bunu anlanın; niye? 
Çünkü, falanca suçlar var ya, onlar affedilmez, bunu anlarım. Örneğin, silah 
ve uyuşturucu kaçakçılarına af çıkmasını asla kabul etmem, bunu anlarım; 
ama siz neye karşısınız bunu anlamıyorum. Yani, parlamentoda eleştirmek 
için söylemiyorum, ben sonucuna geleceğim. Üstelik, Sadun Bcyiıı tanıdığı 
insanlar da var; milletvekili, M ülkiye’den. Munise Hanım kızıyor, Sadun 
Beye soruyoruz, Sadun Bey "olabilir" yaklaşımı içinde, en yakın arkadaşı 
dahil bir direnç içinde ve Milli Nizam Partisinin, bugün çok özgürlük türkü
leri söyleyenlerin, yani sadece "siyasal bir partinin merkez yürütme kurulu 
üyesi oldukları için" cezaevinde olanlara nasıl baktıkları biliniyordu ve su
nuşta buradan açıklanmadı, atla çıkılmadı. A f Yasasının istisnalarla ilgili bir 
maddesinin Anayasa Mahkemesince "usul yönünden yanlış görüşüldüğü için 
iptaliyle" çıkıldı ve buna rağmen Sadun Bey bu kararla sorunun çözülmesi
nin ardından o af konusunda, yani 1803 konusunda direnç gösteren arkadaş
larına bile son derece yumuşak, son derece hoşgörülü, bunu "siyasetin cilve
si içinde sayması" belki de; hiç aykırı bir duygu taşımadan bunu kabullendi. 
Tabii, anlaşıldığı gibi ben o kadarını kabullenemiyorum.

Demek istiyorum ki, eğer mutlaka yatılacaksa, mümkün olsa, Sadun 
Beyle birlikte yatılsa.
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Ardından 12 Eylül; demokrasimiz hep hapishane kıskacında ya, Sadun 
Aren bu sefer müvekkilim. Önce Ankara’da bir kitap davası; bu günün tar
tışılan konuları konusunda önemli saydığım için, Sadun Beyin de çok bildi
ğini sanmıyorum, bu kitap davasıyla ilgili bir saptamayı bilginize sunmak 
istiyorum:

Kitap komünizm propagandası yapıyor iddiasıyla -öyle değil mi ho
cam?- komutanın da ciddi, özel ısrarıyla bir ceza davasına dönüşmüş. Ben 
İstanbul’dayım "Fotokopisini çektiyseııiz bir örnek gönderebilir misiniz?" 
yani, oraya kadar gitmeden okuyayım istedim. Örnek geldi, tensip zaptına 
baktım, dedim ki; "çok iyi bir hukukçuyla karşı karşıyayız. Tensip zaptında 
yargılamayı yapacak kişi anlaşılır, o yüzden "uzamasına dönük hiçbir şey 
yapmayalım, bırakalım takdire, kitap yazmışız zaten ne olacak?" dedik. 
Çünkü, ne olur ne olmaz, böyle iyi sayılabilecek bir hukukçu tutmazlar ya
ni, o yüzden başımız belaya girmesin. Biz dedik ki: "Tamam, söyleyeceği
miz bir şey yok; kitap, kitaptır. Bunda böyle bir şey yok." Tabii, yargıç ge
rekeni yaptı, bu ekonomi kitabını bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi ne diyecek 
"ekonomi kitabı" dedi ve beraat karan verildi. İşte, şimdi bu sunuşun başın
da sözünü ettiğim, şerefli ve kahraman Susurluk pisliğine bulaşmışların 
"gerekçeli onama kararı" o yargıcın başkanlığındaki dairenin kararıdır. Ya
ni, bu saptamayı da bu ilginç karşıt paralelliği bilginize sunma ihtiyacı duy
dum. Sonra tabii Sadun Beyi burada söylenen Yabancı Diller Okulunda 
görmeye gittim, bu anımı da aktarmak istiyorum, hemen bitireceğim. Şimdi 
korkuyorum, Sadun Bey orada nasıl yaşıyor? Türkeş var, M HP’liler var, bir 
tek Sadun Bey var "bunu nasıl soracağım, sorabilecek miyim?" diye öyle 
merak ediyorum ki. Çünkü, Türkeş’in, onların avukatları da geliyor, onlarla 
birlikte ilerliyoruz, şimdi o da gelecek, nasıl soracağım böyle bir soruyu? 
Sadun Beye dedim ki: "Nasıl?" dedi ki: "Çok iyi, gayet iyi geçiniyoruz ve 
seni çok seviyorlar." "Ya Hoca nereden?" biraz sonra Türkeş ve Mehmet Ir
mak geldi avukatlarıyla görüşmeye, Sadun Beyle görüşme sırasında, şapur 
şupur Türkeş ve Mehmet Irmak ve o takımla ben öpüşme... Sonra İstan
bul’a gidiş, bu bölüm için tabii İstanbul bölümü için fazla bir şey söyleme
ye gerek yok, ama şunu söyleyebilirim, hani nasıl eğer hapishane bölümü 
için ille de insan hapiste yatmak zorunda kalacaksa Sadun Beyle yatmalı 
bölümü gibi, böyle zor işlerde, eğer avukatsanız ve tutuklu ya da bu durum
da tutuklanma ihtimaliyle karşı karşıya bir müvekkiliniz varsa, tabii onun 
Sadun Bey olması çok güzel, çünkü hatırlıyor musunuz; o Takkeci’nin 
önünde beklendiği an ne diyeceksiniz, avukatsınız? Bir kere hazırlamak gö
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reviniz, hazırlayacaksınız. Çünkü, hazırlamaktan zarar doğmaz, Sadıın Bey 
için sorun değil, ama yanında iki kişi daha var ve tabii ki diğer iki arkadaş
la ilgili suçlama da "falanca sendikada ders vermiş olmak." Ya "falanca 
sendikada ders vermiş olmak" diye bir suç olmaz, ama tutuklama ihtimali 
yüksek olduğu için "her şey olabilir, ama bir şey çıkmaz; o yüzden şimdi 
tutuklanabilirsin" yani tutuklanmaya hazır. Sonra o çok moral bozucu bir 
şey olmuş diğer arkadaşlarda "bu nc biçim avukat; sanki ortada hukuk var
mış gibi?" o yüzden müvekkiliniz olacaksa, böyle bir durumda tabii ki Sa- 
dıın Bey olması çok daha tercih edilir, yani avukat olanlara öneriyorum. 
Çünkü, Sadıın Bey 80. yılını kutluyoruz, yarının Türkiye’sinde ne olacağını 
bilmiyoruz; o yüzden bunu bir yere lütfen not edelim.

Sonuç bölümüne geliyorum; bu tutarlı, akıllı, kararlı ve her zaman sağ
duyulu Hocamdan ben 3,5 yıl içinde çok şey öğrendim. O yüzden ben ken
disine teşekkür ediyorum, kendisine sağlık diliyorum. Sekseninci yaş günü
nü coşkuyla kutluyorum, yani büyük mutluluk duyuyorum "kutluyorum" 
derken ve tabii sevgili eşi Munise Hanım’ı da aynı duygularla kutluyorum, 
sizleri çok seviyorum. Ama bir şey istiyorum: "Munise Hanımı hep birlikte 
alkışlayalım" diyorum.

Teşekkür ediyorum.

Tamer LEVENT

Sayın Turgut Kazan’ın konuşmasından bazı saptamalar da ortaya çıktı. 
Mesela, hapishanelerin Türkiye’nin birer kültür evi olduğu ortaya çıktı, 
Türkiye’nin sosyal ve kültürel kalkınmasında son derece önemli bir etkile
şim alanı zannediyorum. Bir kuşakta hapishanelerin önemli bir rolü olmuş
tur. Bir saptama daha var "Hapse girecekseniz Sadıın A ıen’le girin" diyor 
Sayın Kazan. Hapse girecek yeni Sadun Aren’ler mi yetiştirmemiz gerek 
acaba? Ona da mı ihtiyaç var? Yani, hapishane bir okul olarak devamını 
sürdürecekse, o zaman hiç olmazsa kaliteyi artıralım.

Efendim, hani biraz önce Sayın Cem Eroğul’un konuşmasında haklı çı
kan Sayın Salilı E r’i davet ediyorum. Sayın Salih Er "Mülkiyeli Sadun 
Arcıı’i" anlatacak.

Salih ER

Efendim, ben yeniden 1940’lı yıllara dönüyorum. Eskişehir Lisesinde 
Fen Şubesini bitiren bir genç, o zamanki adıyla Siyasal Bilgiler Okuluna
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kaydolmak için başvuruyor. Birtakım belgelerini tamamlıyor, o arada Eski
şehir Lisesi direktörlüğünden Siyasal Bilgiler Okulu Müdürlüğüne bir yazı 
geliyor, o yazı aynen şöyle: "İnzibat meclisine sevk edilmemiştir, vazifesini 
daima vaktinde yapmıştır. Sık sık hasta olmazdı, disipline isteyerek riayet 
eder, emirleri iyi karşılar, sinirlilik göstermez, her türlü evsaf itibarıyla en 
iyi talebelerdendir." Kaymakam olma isteğiyle 4.11.1940 tarihinde Mülkiye 
öğrencisi olan bu öğrencinin adı Sadun Aren. Ziraat Bankası Müdürii olan 
babasının bilim adamı olması isteğine rağmen, kaymakam olma isteğiyle 
Miilkiye’ye başvuran Sadun Aren. Bu isteğinin yazılmış olmasına karşın, 
babasının tepkisi kısa ve açık "Demek ki, devleti seçtin."

Sınıfları ilerledikçe kaymakam olma arzusu bilim adamı olmaya yöne
lir, son sınıfta kesin kararını vermiştir; artık Fakültede asistan olacaktır ve 
uzmanlık alanı olarak da iktisadı seçecektir. Bunu seçmesinin nedeni, hem 
iktisat derslerini çok sevmesi, hem de bilime en yakın gördüğü konu olma
sıdır. 1944 yılında mali şubeden mezun olur. Bir yıllık Maliye Bakanlığı 
deneyiminden sonra Siyasal Bilgiler Okuluna asistan olmak için başvurur. 
Değerlendirme kurulunda Burhan Köni, Fadıl Hakkı Sur, Şefik İnan ve İr
fan Şahinbaş vardır. Sonunda 35 Lira asli maaşla Siyasal Bilgiler Okulu İk
tisadi ve Akçalı Bilgiler Asistanlığına atanır.

Bir ara müdür yardımcılığında da bulunur. O yıllar; Fakültede makam 
arabası olarak at arabası kullanıldığı yıllar. Sonradan Fakülteye bir araba 
alınıyor, fakat şoför yok; at arabası sürücüsü eğitilip şoför yapılıyor.

1950 yılında doçent olmuştur ve artık aylığı da 40 Lira asli maaştır. Bu 
arada yurt dışında İsviçre ve İngiltere’de geçen bir dönem var. Dönüşünde
1951 tevkifatı nedeniyle vapurda kendisine el konulur ve Ankara’ya gönde
rilir. Fakat şaşırtıcı bir yan vardır, kendisine polisler tarafından son derece 
iyi davranılır. Bu davranışın nedeni; o zaman sınıf arkadaşı olan, babası yi
ne Sadun Aren’in babası gibi Ziraat Bankası Müdürü olan, sınıf arkadaşı 
Necdet U ğur’un Emniyette üst düzeyde bir görevde olması, İstanbul Emni
yet Müdür Yardımcısı olmasıdır.

1958 yılında profesördür. 10 Şubat 1958 ve Celal Yardımcı, Adnan 
Menderes ve Refik Koraltan’ın kararname altındaki imzalan.

Ben önce Sosyalist ve Türkiye İşçi Partili Sadun Aren’i tanıdım. Lise 
son sınıf öğrencisiyken aldığım, aylık Sosyal Adalet dergisinin yazı kurulu 
başkanıyken. Güncel olayları parti programı ışığında yorumlayan ve son
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derece anlaşılır biçimde anlatan yazarından tanıdım. Siyasal Bilgiler Fakül
tesine gelmemde ve her zaman üyesi olmaktan onur ve gurur duyduğum 
Türkiye İşçi Partisine katılmamda, kendilerinin büyük payı olmuştur. Mi.il- 
kiye’de hiç öğrencisi olmadım, aynı sınıfta hiç bulunmadım; ama aynı sı
nıfın siyasal iktidarı için kendisiyle hep aynı yerlerde bulundum.

Yaşantımdaki bir biiyük seçimimde de kendisinin büyük etkisi vardır. 
Milletvekilliğinden ayrıldıktan sonra, Fakülteye dönme isteği Fakülte Ku
rulu tarafından kabul edilir, ama Rektörlükçe reddedilir. Dava Danıştay’a 
açılır, avukat Turan Güneş’tir. O yıl benim Danıştay’a yeni girdiğim yıldır. 
Odada otururken benden daha önce Danıştay’a giren genç bir yargıç hanım 
odaya girer ve bizim odada yine Sadun Beyin öğrencisi olan bir arkadaştan 
-ki Sadun Aren’in dosyası ondadır- Sadun Beyin dosyasını sorar. O arada 
bir telefon gelir "Sadun A ren’in o genç yargıcı aradığı" söylenir "odaya 
bağlansın" der ve konuşma bittiğinde "benim de konuşmak istediğimi" söy
lediğim, o genç yargıç hanım da "yeni mezun olmuş, bizim yanımızda ho
casına yağ çekecek" diye bir düşünceye kapılır. Fakat ben telefonda Sadun 
Beyle konuşurken, "Sadun Ağabey" diye başlayıp samimi bir konuşma ya
pınca, Danıştay’da tek solcunun kendisinin olmadığını anlar. Bu bir ilişki
nin başlangıcı ve daha öteye gitme noktasıdır. Daha sonra eşim olacak bu 
genç yargıcın adı Figen’di.

Sadun Aıen iyi bir Mülkiyelidir. Toplum çıkarını kişisel çıkarının önün
de tutan "değişmeyen tek şeyin değişim olduğuna" inanan, çağdaşlık, bilim, 
hukukun üstünlüğü, eleştiri, özeleştiri, emeğe saygı, ilericilik ve demokrasi 
kavramlarını, Mülkiye geleneğini bir yere oturtan Mülkiye geleneğinin ön
de geleıılerindendir. Onun için Mülkiyelilik bilinçli bir seçim, onur duydu
ğu bir kimlik ve sürdüreceği bir gelenektir ve Mülkiyeliler Birliğinin 6923 
no’lu üyesi olan Sadun Aren, her zaman maddi ve manevi olarak yanımızda 
olmuştur. Bahri Savcı Hocamızın ölüm yıldönümlerinde İstanbul’da; Ah
met Taner Kışlalı’nın cenazesinde soğuk ve yağışlı havaya karşın Mülkiye
liler Birliği flamasının altında, balolarımızda ve genel kurullarımızda Sa
dun Aren hep yanımızdadır. En son geçen ay yaptığımız Mülkiyeliler Birli
ği Genel Kurulu için bu salona girdiğinde, tüm salon tarafından alkışlarla 
ve ayakta selamlanmıştır. Benim için ve sanıyorum hepimiz için Sadun 
Aren, İsmet Özel’in dizelerinde yer aldığı gibi "koşarak sevgiler yaratan bir 
adam, Ekim günlerinden beri gümbür gümbür gelen bir adam." Kendisini 
çok ama çok kıskanıyorum.
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Tamer LEVENT

Efendim, Hoca Brigitte Bardot’yu mu yoksa Sharon Stone’u mu tercih 
ediyor? Onu öğrenmek için de Sayın Ülkü Orbay’ı davet ediyorum. "Gün
celi Yaşayan Sadun Aren’i" anlatacak bize. Ülkü Orbay bugünün düzenleyi
cilerden de biliyorsunuz.

Ülkü ORBAY

Söyleyerek önceden de biraz tüyo verdi. Sadun Hoca, benim Fakülteden 
hocam, yani Cem gibi değil, gerçekten hocam. Fakat, hocamla ilişkim o 
günlerde başlamıyor. Hocamla asıl yakın olmam, 1980 sonrasına rastlıyor. 
O zamanlar ben Mülkiyeliler Birliğinde genel sekreterdim. Bize bir seri ik
tisat konferansı verdi, dergimizde yazılar yazdı ve böylece daha yakınında 
olmak fırsatını bulduk. Heyecanlandım şimdi ve bu yakınlığımız daha son
ra beraber çalıştığımız Demokrasi İzleme Kurulunda, Gelecek dergisinde, 
Sosyalist Birlik Partisinde devam etti. Son olarak geçen sene kendisinden 
anılarını kaleme alması için, sekreterlik görevi yaptım ve böylece kendisini 
çok daha yakından tanımak fırsatını buldum.

Bu tanıma sırasında, hocamın bambaşka bir yönü beni çarptı. Onun el
bette ki, düşüncelerini, eylemlerini biliyordum, takip ediyordum, inanıyor
dum, öğreniyordum, ama hocamın bana çarpıcı gelen yanı, onun hayatın 
her rengine, her ayrıntısına böyle ince ince dikkat eden, güncelle olan bağ
lantısını hiç koparmayan tarafı oldu. Yani, mesela bir tiyatro eseri gelsin, 
hocam derhal onun galasındadır, bir konser var onu dinler, en son edebi 
eser kimindir onu takip eder. Bunlarla da yetinmez, en son futbol maçını ta
kip eder, pop starını bilir, Hülya Avşar’ın tenis maçım bilir, İbrahim Tatlı- 
ses’in sevgilisini bilir; yani bunlar bana son derece çarpıcı gelmiştir ve bu 
söylediklerimi bir iki anımla somutlaştırmak istiyorum.

Bir tanesi fakültede talebesi olduğum sıralara ait. O sıralar hocam bize 
ders anlatırken "ulusların, ancak çözecekleri sorunları önlerine koydukları
nı, çözemeyecekleri sorunları önlerine koymadıklarım" söylerken bir misal 
vermişti. Tam er’in demin bahsettiği, demişti ki: "Kimse Brigitte Bardot’ya 
âşık olmaz, herkes komşunun kızına aşık olur. Çünkü, bilir ki Brigitte Bar
dot’yu elde edemez, ama ötekisini elde etme olasılığı vardır." Aradan yıllar 
geçti, üç beş sene evvel, bu Fakültede yine eski hocalarla sohbet toplantıla
rı düzenleniyor, hocam da konuşmacı, ben de dinlemeye geldim, konu gene
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bu noktaya geldi, ben bekliyorum bu misali verecek; verdi hocam da misali 
ama "Brigiite Bardot" demedi "hiç kimse Sharon Stonc ve Tom Cruise’e 
âşık olmaz" dedi. Şimdi, aradan geçen zaman içinde gençliğin ilahesinin 
artık Brigittc Bardot değil, Sharon Stone olduğunu fark etmişti, onunla da 
yetinmemiş, artık feminizm dalgasının yükseldiğinin de farkında, bir de 
kadın cephesinden Tom Cruise eklemişti yanına.

İkinci bir anım daha var, bu daha yakın bir tarihte Sosyalist Birlik Parti- 
sindeyken, bir gün berbere gittim, saçımı kestireceğim, berber de benim sa
çımı sarıya boyamak istiyor, ben de "bana yakışmaz" diyorum. Baktı dedi 
ki, "Abla nasıl yakışmaz, sana her şey yakışır, cami yıkılmış; ama mihrap 
yerinde." Canım sıkıldı, on iki sene evvel cami de bu kadar yıkılmamıştı. 
Partiye gittim, hocam birkaç kişiyle konuşuyor. Anlattım "Berber bugün 
bana böyle böyle söyledi." Hocam düşündü. "Bu sana söylenmez, bu söy
lense söylense Müşerref Hekimoğlıf na söylenir" dedi, sonra biraz daha dü
şündü "Madam Chanstler’e söylenir" dedi. Herkes Müşerref Hekimoğlıı'mı 
anladı, ama Madam Chanstler’ı kimse anlamadı, bir sosyalist midir, bir sa
natçı mıdır? Halbuki hocam, televizyonlarda yirmi senedir oynayan bir 
pembe dizideki bir hanımdan bahsediyordu. Yani, elbette oturup onu izle
miyordu, fakat bu yirmi senedir oynayan şeyin ne olduğunu merak etmiş ve 
ona bakmıştı.

Buna benzer, daha bir sürü anılar anlatabilirim, bir tanesi Cem Ero- 
ğul’uıı oğluyla ilgilidir, kendisi anlatmadı, ben anlatayım. Oğlu Ali küçük
ken Tuncer Bulutay Hocam onu Trabzonsporlu yapmış. Hocam da Beşik
taşlıdır, fakat o tarihten sonra A li'ye birtakım mektuplar gelmeye başlıyor 
"sen bu takımdan vazgeç, bu takım iyi bir takım değil, sen Beşiktaş’ı tut." 
Önce kim olduğunu anlayamıyorlar. Sonra bu imzasız mektupların Sadun 
Hocamın mektupları olduğu ortaya çıkıyor.

Çok fazla uzatmak istemiyorum, zaten günümüz uzadı. Hocamın yaşın
da çok değerli bilim adamları, sanatkârlar, yazarlar vardır ve bunlarla ko
nuştuğumuz zaman bize çok değerli şeyler söylerler; fakat hepsinde çok 
önemli bir nokta vardır, bir müddet sonra bir de fark edersiniz ki, hep geç
mişi anlatıyorlar, hep kendilerinden bahsediyorlar ve bir süre sonra o ko
nuşma bir tarih dersine dönüşür ve sık sık da beraber olmayı istemezsiniz, 
çünkü hep aynı şeyleri duyarsınız. Oysa, hocamla durum hiç öyle değildir. 
Onunla konuşurken daima yeni bir şeyler öğrenirsiniz, gülersiniz, eğlenirsi
niz, öğrenirsiniz ve ufkunuz açılır. Yani, hocam hep bugünde yaşar, glince-
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li yaşar ve yüzü daima ileriye dönüktür ve müthiş bir keyif alırım onunla 
konuşmaktan.

Sözlerimi daha fazla uzatmak istemiyorum, daha söyleyecek çok şey var 
ama, insanların yüzlerine karşı duygularını söylemek zor bir olay. Çünkü, 
karşısındaki insanı utandırma gibi bir risk taşıyor, ben şahsen çok utanırım 
böyle şeylerden; ama bu sefer hocamı utandırma pahasına hepinizin huzu
runda şunu söylemek istiyorum:

"Sizi tanıdığım için mutluluk duyuyorum, onur duyuyorum. Siz bana 
yaşamı güzelleştirdiniz, insanlardan en umudu kestiğim zamanlarda ‘Sadun 
Arcn gibi biri yaşıyor’ dedirttiniz. Siz bana kendimi de sevdirttiniz ‘madem 
ki, hocam bana dostluk gösteriyor, demek ki ben güzel bir insanım’ dedirtti
niz. Size sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Tamer LEVENT

Efendim, ben şimdi üzerinde anılarımızla, yaşadıklarımızla konuştuğu
muz Sadun Hocayı lütfen sahneye davet ediyorum. Bakalım, bu görüş alış 
verişinden sonra kendisi bize neler söyleyecek?

Sadun AR EN

Çok duygulandım, çok onurlandım, çok ders aldım söylenilenlerden; 
keşke, öyle bir insan olsam diye.

Onun için fazla ilave edilecek bir şey yok, fakat bu 80 yaşma girmek de 
ne? Yani, 79 o kadar fena değil de, seksen berbat bir şey. Ben de daha gir
medim, on dokuzunda gireceğim.

Tabii seksen sene uzun da bir zaman. Düşünüyorum, benden hayata şiar 
edilebilecek bazı sözler filan beklenebilir. O zor, çünkü hayatın bana öğrettiği 
en önemli şey değişiklik. Her şey değişik. Hayat için, öyle yol gösterici bir şi
ar söylemek mümkün değil bence. Çünkü, hem zaman içinde, hem konum 
olarak hayat çok değişik bir şey; her safhası değişik, her aşaması değişik.

Hocayken şiar edineceğiniz şey başka olur, hapiste başka olur tabii, sek
sen yaşma gelirken başka olur, otuzlu yıllarda başka olur. Onun için böyle 
bir şey söylemek mümkün değil, mümkün olmayan şeye teşebbüs etmeyi 
düşünmüyorum. Ama -gene "ama" deyip, bir şey söylemek var- demin söy
lediğim şeyi söylemek isterim; hayatı sevmek lazım. Yalnız hayatı değil;
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hayat elerken insanları, eşyayı, manzarayı, dünyayı, coğrafyayı -Hayrettin’i 
gördüm- toprağı filan sevmek lazım. O zaman bir anlamı var, çünkü hayat 
aslında çok anlamlı bir şey değil. İnsan öldükten sonra öldüğünün farkına 
varmıyor; öldükten sonra öldüğünün farkına varmadıktan sonra ölmenin ne 
anlamı var?

O bakımdan, böyle tuhaf bir şey yaşamak. Onu tuhaflıktan kurtaracak 
olan şey, onu tek tek yaşamak. Yani, bir arkadaşla yaşamak, bir manzarada 
yaşamak, bir aşkta yaşamak, bir kitapta yaşamak, bir uğraşla yaşamak, her 
şeyde yaşamak. Mesela, yakınlarda İstanbul’a gideceğim, çok seviniyorum, 
Köprüyü göreccğim. Köprüden Yeni Camiye doğru yürümek, orada yürür
ken Süleymaniye, Yeni Cami filan görünür. "O manzarayı göreceğim" diye 
çok seviniyorum. O çok iyi bir şey, bizim evden de bakınca çok iyidir kar
şısı, onları sevmek lazım. Böyle yapılırsa belki "böyle yapın" diye şeyleri 
önerebilirim.

Hayatta bunları sevmek, ilgilenmek, anlamaya çalışmak; sonra da epey 
iyi yaşamak, yani çok yaşamak; yalnız kalçasını kırmamak, yani o iyi bir 
şey değil. "O iyi bir şey değil" diyorum, ama onun da iyi bir tarafı var. Me
sela -zaten hayatın bir özelliği de o- birkaç şeyi bir arada yaşayanı ıyorsu- 
nuz, ya bunu ya da başka bir şeyi yaşıyorsunuz; ya burada konuşuyorsunuz, 
yahut da başka bir yerde yürüyüş yapıyorsunuz; yani birini yaparsanız baş
ka bir şeyi yapamıyorsunuz. Öyle olunca "bunların biri öbüründen üstün 
olur" diye bir şey yok, yani kalçası kırık olmakla, kalçası kırık olmamak 
arasında fazla bir fark yok, o da bir şey. Yani, hapiste yattık -burada iki üç 
arkadaşı da görüyorum, anlattı Turgut- o da bir hayat. Bir sürü şeyler gör
dük, hapse girmemiş olan insan onları yaşamadı. Ne kadar büyük eksiklik! 
Bir hayat tecrübesi, yani bu böyle düşünülürse bu da bir hayat tecrübesi.

Ekstra şeylere gidilince olmuyor, yani işkenceler edilmek, filan hoş bir 
şey değil belki, ama belki o da iyidir. Ben ciddi bir işkence görmedim, on 
iki tane sopa vurdular ayağıma, falakaya yatırdılar; bir o oldu. Ama, ciddi, 
böyle Filistin askısı falan olmadı. Sonunda yaşamak şartıyla o fena bir şey 
değil, sonunda onu idrak etmek şartıyla, yani öldüğünü fark etmek gibi. O 
zaman o işkenceyi anlayabilirsiniz, yoksa işkencede ölünce tadı olmaz. O 
anlamda söylüyorum.

Vallahi, bu seksen yaş fena, tabii uzun da bir zaman seksen yaş. Şöyle 
bir düşünüyorum; hayatımı şöyle bir gözümün önüne getiriyorum, dış görii-
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niiş itibarıyla birbiriyle fazla alakası olmayan -iç bağları oluyor, nihayetin
de hepsinde ben varım, ama- çok farklı şeyler; talebelik ayrı, hocalık ayrı, 
cezaevinde oturmak ayrı, evli olmak ayrı, bekâr olmak ayrı, filan böyle bir 
sürü şeyler var.

Şimdi daha fazla uzatmayayım da, çünkü tutarlı bir şey söyleyemiyo
rum, burada mesela şimdi Ekinci arkadaşımı görüyorum, bakıyor ve o za
man onu görünce tabii başka şeyleri düşünüyorum. H ayrettin’i görünce 
başka şey düşünüyorum. Romancı arkadaşımızı görünce Aşkın Nur Yen- 
g i’ye benzetiyorum onu. Bir arkadaşıma, Ülkii’ye yani "ya söyleyemedim 
kendisine ama, öyle benzetiyorum" dedim. "Kendisine söyleyin memnun 
olur" demişti, ta birkaç sene evvel oldu bu iş. Şimdi söyleyebiliyorum an
cak, şimdi karşımda gördüğüm için anımsadım. Ama, onun kardeşi Zafer 
Kutlu vardı, o hatırıma getirdi. Onunla da cezaevi yaşamımız bir ara teğet 
geçti bir yerlerde. Ama, o daha çok güney-doğudaydı, Adana filan o taraf
lardaydı. Yani, oradan anımsadım; ama Aşkın Nur Yeııgi’yi de çok beğeni
yorum. O da ayrı bir şey olarak geçsin.

Onun için ben lafı burada bırakıyorum. Çok teşekkür ederim.

Füsun ÇİÇEKOĞLU

Değerli dostlar; bu kadar kalabalık ve gürültülü bir ortamda bu gerçek 
bir cesaret işi "merhaba" diyebilmek. Ben öncelikle sevgili Sadun Hocamı
za çok teşekkür etmek istiyorum.

Sevgili Sadun Hoca, size gönül borcumuz var, keşke ödeyebilsek. Bugün 
sizinle birlikte olmak çok büyük mutluluktu. Bu mutluluğunuzu yine dostlar
la beraber hep birlikte doksan, yüz yaşınızda kutlayacağımızı biliyoruz.

Ben şimdi bütün arkadaşlarımı bugün bahsi geçen bir şarkıyı söylemeye 
davet ediyorum. "Gül ağacı değilem, her gelene eğileni."

Hepimizin gönlünde açan kızıl güle, Sadun Hoca’ya.

Saduıı AREN

Konuşmaya pek gerek görmüyorum, ama değerli arkadaşlarım; bugün 
maalesef 80. yaşımızı kutluyoruz.

Tabii benimle birlikte sizler de yaşlandınız, yalnız ben değil. Onun için 
o kadar sevinmeyin. Yetmiş dokuz o kadar fena değildi, yani insan ne hale
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geleceğini idrak edemiyor. Fakat, seksen fena, seksen yaşında bir adam olu
nuyor, filan. Neyse, bunlar böyle; bugün geıek burada, gerek Miilkiye’de 
arkadaşlarımın gösterdikleri yakınlığa ve sıcaklığa -bunların hepsi aynı an
lama geliyor ama- çok teşekkür ediyorum. Son derece duygulandım ve 
onurlandım ayrıca tabii. Daha böyle nice seksen yıllar diliyorum! (Gülüş
meler) Seksen yılları kutlarız hep beraber.

Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Bütün kalbimin sıcaklığıyla kucaklı
yorum, sağ olun, var olun.

Füsun ÇİÇEKOĞLU

Değerli arkadaşlar, Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi Başkanındaıı bir 
mesaj geldi. Bunu size okumak istiyorum.

Sayın Önol Akalın’m sevgili Hocamız Sadun A ıen’e iletisi:

"Değerli Hocam; ben öğrenciniz olma şansını yakalayan Mülkiyelilerde
nim. Düşündüren, sorgulayan ve gerçek dünyayı açıklayan iktisadın temel
lerini sizden öğrendim , ancak onurlu ve örnek yaşam ınızın aslında en 
önemli öğretiniz olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum.

Yaşamını benimsediği değerlere bağlı sürdüren, her koşulda doğru bildi
ğini savunan, bütün bunları hoşgörülü, alçak görülü yaklaşımla yapabilen 
erdemli kişiliğinizle, ülkemizin düşünce yaşamındaki saygın yeriniz her za
man yaşayacak. Bizlere kazandırdığınız değerlerse, her zaman yönümüzü 
aydınlatacak. Bu duygu ve düşüncelerle size şahsım ve İstanbul’daki Mül
kiye camiası adına en iyi dileklerimi sunuyor, saygılarımla ellerinizden 
öpüyorum.”
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Bilim Adamı Olarak 
Sadun AREN

Tuncer BULUTAY

Ş adım A)en’in SOinciyaşgünii kınlaması töreninde, düzenleme bozuk
luğu nedeniyle, hazırladığını konuşmanın ancak bir kısmını açıkla

yabilmiştim. Üç öğeden oluşan bu yazının ilk parçası bu açıkladığım kısım
dır. ¡kinci parça açıklayamadığım bölümdür. Üçüncü parça ise, benden ya
zı istendiğinde eklediğim kısımdır.

Yazı üç kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda eğitim konusunda genel dü
şüncelerimi açıklıyorum. İkinci kısmı öğretimde ortamın önemine ayırıyo
rum. Son kısımda araştırma konusunu ele alıyorum. Yazının amacı Sadun 
Aren’i anlatmak olduğu için, her konu sonuçta Sadun Aren’iıı özelliklerini 
belirleyip açıklama amacını güdüyor.

1. GENEL DÜŞÜNCELER

Öğretimin Temel İlkeleri

Bence öğrenim, özellikle benim bildiğim yüksek öğrenim, şu temel ilke
lere uymalıdır: i) Herşeydcn önce, olanak ölçüsünde, koşullandırmadan 
eğitim sözkonusu olmalıdır, ii) Bilimsel öğretimin varsayılan doğruların ak
tarılması olmadığı, temel işlevin ufukları açmak olduğu bilinmelidir, iii) 
Anlatılanlar işin ayrıntılarında değil, özünde yoğunlaşmalıdır. iv) Öğretici,
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anlattıklarında kendi bilgi sınırlarını zorlamamalıdır, v) Öğretim konular 
üzerinde değil, sorunlar üzerinde odaklaşmalıdır. vi) Kişilik ve olay ve so
runlara yaklaşım biçimi ön planda tutulmalıdır, vii) Herşeyde olduğu gibi 
eğitimde de ortamın belirleyici niteliği gözönüne alınmalıdır. Bu noktalan 
özet biçimde açıklayarak açıklamalarımı sürdürüyorum.

Koşullandırma ve eğitimin ilişkisi çok tartışmalı bir konudur. Eğitimin ki
şilere disiplinli çalışma, bilimsel yaklaşım, diğergâmlık, toplumsal dayanış
ma, ulusçuluk anlayışı aşılama amaçları güttüğü söylenir. Geleneksel bir top
lumda çok küçük yaşlarda edinilen zararlı tutumların ancak disiplinli, bilim
sel düşünceye yöneltici bir eğitimle engellenip düzeltilebileceği düşünülür.

Ben bu görüşlerde önemli bir gerçek payı olduğunu yadsımıyorum. Ama 
bu olguların daha çok yüksek öğrenim öncesi aşamalarda önemli olduğunu; 
yüksek öğrenimin seçime, özgürlüğe ağırlık tanıması, koşullandırmadan 
kaçınması gerektiğini düşünüyorum. Yine de, özellikle bilimsel yaklaşımı 
özendirme yönünde bir koşullandırmanın üniversite eğitiminde bile yer al
ması gerektiği kanısındayım.

Böylece, hemen her konuda olduğu gibi, buradaki önerimin de hem ya
rarlı hem de sakıncalı yanları vardır. Bunun bilincinde olarak, üniversite 
eğitiminin bir ölçüde koşullandırmadan kaçınması gerektiğini düşünüyo
rum. Çünkü insanların çok küçük yaşlardan, bebeklikten, hatta daha önce
lerinden başlayarak büyük bir koşullandırma baskısı altında olduğu, bunun 
ters yönde eğitimle dengelenmesi gerektiği kanısındayım. Ayrıca yaşamın, 
bilimsel gerçeklerin sürekli bir değişim içinde olduğunu biliyorum. Bu or
tamda koşullandırmanın insanları yeniliklerin, zenginliklerin dışında tuta
cağı kaygısını taşıyorum.

Koşullandırma ya da koşullanmanın temelinde nelerin yattığını inceledi
ğimizde önce geçmişin belirleyiciliğini belirtmemiz gerekir. Evrim süreci 
özünde geçmişe göre işler. Aynı şekilde, duyular, örneğin insan türünde ba
şat nitelikteki görme duyusu, bugünden ziyade geçmişçe belirlenir. Araştır
maların gösterdiği gibi, gözle değil, beyinle görürüz. Ayrıca, göz retinasın
da oluşan görüntüye ya da gördüğümüz şeylerin niteliklerine dayanmaktan 
ziyade, tür olarak ve birey olarak geçmiş deneyimlerimizle görürüz. Karşı 
karşıya bulunduğumuz sahnenin o andaki niteliklerinden ziyade, bu sahne
nin geçmişte türümüz ve birey olarak bizim için ifade ettiği anlam çerçeve-' 
sinde görürüz.
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Bunlar koşullanmanın tüm türler ve insanlar için belirleyici olduğunu 
gösterir. Öle yandan, insanın bilme ve algılama yeteneği (cognition) geniş 
ölçüde geleceği öngörebilmek için oluşmuştur. Bıı bilme gücünde verileri 
ayıklama ve temizleme işlevi ne denli önemliyse, sonsuz duyu verilerini 
kalıplara, kategorilere oturtma, bunlar içinde düzenleme gereği de o ölçü
lerde yaşamsaldır. Bu düzenleme olmadan, içinde bulunduğumuz sürekli ve 
hızla değişen veri bombardımanım anlamak, anlamlandırmak olanaksızdır.

Böylece, koşullanmanın temelinde bu iki temel olgu (geçmişe bağımlı
lık, beyinde kalıplar) yatar. Yakın bilim tarihini bu olgular çerçevesinde de
ğerlendirdiğimizde, ondokuzuııcu yüzyıl sonlarına, yirminci yüzyıl başları
na kadar egemen olan Newton fiziği anlayışında herşeyin değişmeyen basit 
yasalar içine sokulabileceği anlayışının egemen olduğunu görürüz. Ama bu 
görüş özellikle quantum kuramının etkisiyle yıkılmış, bilime başka bir an
layış egemen olmuştur. Aşağıda belirteceğimiz gibi, matematik alanında da 
benzer gelişmeler olmuştur.

Oysa iktisatta eski Newtoncu yaklaşımın etkisi İkinci Dünya Savaşı son
rasındaki ilk onyıllarda da sürmüştür. Son dönemlerde katastrof, kaos ve 
karmaşıklık kuramlarının da katkısıyla değişmenin, belirsizliğin önemi da
ha iyi anlaşılır olmuştur. Bu çerçevede koşullandırmanın zararı daha belir
gin hale gelmiştir.

Koşullandırma karşıtı eğitimi savunurken amacım değişmenin, çeşitlili
ğin, farklılığın önemini vurgulamaktır. Bununla düzenin önemini de gözar- 
dı etmiyorum. Her alanda değişme yanında düzene, kararlılığa da gereksi
nim olduğunu düşünüyorum. Bu anlayışla özünde doğanın temel yaklaşımı
nı benimsemekten başka birşey yapmıyorum. Çünkü doğada, evrimde sü
reçler işlemeye çeşitlilikle, değişmeyle başlamaktadır. Bu çeşitlilik, farklı
lık yeteneğiyle türlere ortama uyum olanağı yaratılmaktadır. Uyumla sağla
nan ise bir düzen, örüntü ve kararlılıktır.

Önerdiğim, aynı durumun kişiler için de sözkonusu olmasıdır. Örneğin 
doğrusal programlamada olduğu gibi, eğitimle bireylerin seçim alanları (uy
gun seçim kümesi) genişletilmeli, bu alanda seçim kişilere bırakılmalıdır. 
Amacı gösteren objektif seçim işlevini belirleme işi kişilere bırakılmalıdır.

Koşullandırmadan eğitmenin çok zor başarılabileceğinin de bilincinde
yim. Burada iki nokta özellikle vurgulanmalıdır. Daha çok toplumsal bilim
lerde olmakla birlikte, diğer bilimlerde de sözkonusu olan ilk nokta hocanın

I’rof. Şadım Aren’e Armağan 51



öğretilerinde ideolojisine ağırlık vermemesidir. Bu bilinen, çok vurgulanan 
bir konudur.

Daha zor bir konu her öğreticinin belirli bir düşünce, akıl yürütme yak
laşımı olmasıyla ilgilidir. Öğrencilerin hepsinin aynı düşünce biçimine sa
hip olması beklenemez. Örneğin kimi öğrenciler çeşitliliği benimserken di
ğerleri tek boyutlu çözümleri yeğlerler. Bu durumda her öğrenci grubu için 
aynı ölçülerde yararlı öğretim sürecini belirlemek çok güçtür.

Bu güçlüklere karşın, üniversitelerde öğretimin şu temel olguyu gözardı 
etmemesi gerektiği kanısındayım. Tüm bilimlerde, bilimsel doğruların ge
çerlilikleri sürekli değişmektedir. Örneğin l'izik, bioloji doğmaları geçerli
liklerini yitirebilmektedir. Fizikte bile, gerçekliğinden hiç kuşku duyulma
yan savlar zaman içinde, bazen çok hızlı biçimde bu niteliklerini kaybede
bilmektedir. Öğretim bu olguları gözönüne almalı, sürekli değişmenin var
lığını ve önemini sürekli vurgulamalıdır.

Koşullandırma ve öğretim ilişkisinde matematiğin ve tarihin yerine de
ğinmek isterim. Eskiden beri, matematiğin koşullandırm ayan eğitim de 
önemli bir yer tutabileceğini düşünürüm. Öte yandan, matematiğin anlamı 
ve niteliği konusunda zaman içinde önemli bir değişme olmuştur.

Simgelerden oluştuğu, simgeler de anlam yüklü kavramları yansıtmadığı 
için matematik daha az koşullandırma yaratır. Öte yandan, bence yanlış 
olarak, matematiğin çelişkilerden uzak, kesin kanıtlama olanağı yarattığı 
düşünülür. Bu kesin kanıtlama sağlama gücü en koyu bir koşullandırmadır. 
Yaşamda, bilimde kesin kanıtlamaya olanak olmadığından, bu koşullandır
ma çok tehlikelidir.

Ama sevindirici bir gelişme son zamanlarda matematiğin kesin olma ni
teliğinin ortadan kalkmasıdır. Özellikle Gödel olanaksızlık teoremi ile ma
tematiğin kanıtlama gücü geniş ölçüde sarsılmıştır. Her alanda olduğu gibi 
bu konuda da quantum kuramının alışılmamış, sağduyuya ters, acaip sayıla
bilen bulguları bu sonucu güçlendirmiştir.

Belki daha önemli olarak matematiğin içindeki gelişmeler kesinlikten, 
belirlilikten uzak birçok eğilimi ortaya çıkarmıştır. Katastrof kuramı gelişti
rilmiştir; en basit bir doğrusal denklemin içinde kaos barmdırabildiği görül
müştür. Acaip nitelikler taşıyabilen cazibe merkezleri, başlangıç koşulları
nın belirleyici olabilen niteliği ortaya çıkmıştır.
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Bu son olguyla, iktisat alanında tarihin öneminin bilincinc daha iyi biçim
de varılmıştır. Öte yandan, tarihi dar bir mantıksal, matematiksel çerçeveye 
oturtmanın güçlüğü daha iyi anlaşılmıştır. Dolayısıyle, farklı, önceden bekle- 
nemeyen, tümüyle kendine özgü ve tek olayların, ortaya çıkışın (emergence) 
önemi, özellikle karmaşıklık kuramıyla, belirginlik kazanmıştır.

Günümüzde tarihin okutuluşu tüm dünyada koşullandırmanın temel öğ
reti araçlarından biridir. Bizde bu koşullandırma daha da baskındır. Esasın
da Türkiye’de birçok kişi tarihin okutuluş biçiminden çok şikâyetçidir. Bu 
şikâyetin birçok haklı nedeni vardır.

Ben burada bu konuda bazı noktalara değinmekle yetineceğim. Bugün
kü tarih yerine uygarlık tarihinin okutulması birçok kişi tarafından savunul
muş ve savunulmaktadır. Bıı görüşlere katılıyorum. Ama bir adım daha atıl
ması gerektiğini düşünüyorum. Tarihte insanlığın gelişmesindeki ilkel dö
nemlere de yer verilmesinin uygun olacağı görüşündeyim.

Yukarıda da değindiğim gibi, bence tüm türlerde olduğu gibi insan tü
ründe de görme, algılama kadar gözardı etme, ayıklama da önemlidir. Ayrı
ca, beyin olayları anlayabilmek için onları kalıplar içinde düzenleme gerek- 
sinimindedir. Özellikle evrim sürecinin ilk başlarında, anlık tepki ve davra
nışlar, birbiri arkasından gelen (serial) hareketlerden daha önemlidir. Anlık 
davranışlarda zaman alıcı akıl yürütme süreçlerinden ziyade duygulara, 
sezgilere dayanma zorunluluğu vardır. Ayıklama sürecinde duyular ve duy
gular temel bir rol oynar.

Bu nitelikler belirleyici hatlarıyla geçmişte, insan türü daha çok ilkel dü
zeydeyken oluşmuştur. Ayrıca bu nitelikler evrimin temel eğilimlerine iliş
kin olarak oluşmuştur. Bu temel eğilimler arasında özçıkar peşinde koşma
yı, bebek ve çocuk bakımını sayabiliriz. Son nitelik yavruların dünyaya ba
kıma gereksinir durumda geldikleri türlerde, bu arada insan türünde, zorun
lu görünmektedir.

Bu bakma eğiliminin oluşurken ya da oluştuktan sonra genellik kazan
ması, yetişkinleri ve toplumun diğer bireylerini kapsayacak şekilde genel
leşmesi doğaldır. Böylece insan türünde, özçıkar yanında, işbirliği, diğer- 
gâmlık, adalet eğilimlerinin oluşması da normaldir. Sonuçta toplumsal ya
şam oluşup gelişmekte, bu yaşamda karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma 
önem kazanmaktadır.
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İşte, tarihin bu gibi konuları da ele alması gerektiğine inanıyorum. Böy- 
lece insanı insan yapan özellik ve nitelikler, bunları yaratan temel etkenler 
daha iyi anlaşılıp öğretilecektir. Böylece tarih, ya da tarihin bir kısmı, tüm 
insanlığı kapsayacak, koşullandırmadan uzak bir işlev görecektir.

Koşullandırmadan kaçınmayı amaçlayan bir öğretimin doğmaları, bayat 
ve eskimiş gerçekleri aktarması beklenemez. Sürekli değişen bir dünyada, 
temel bilimsel ilke ve yasaların da aynı yazgı içinde olduğu yaşadığımız or
tamda, sabit sayılan gerçekleri anlatmak bana pek anlamlı görünmüyor. 
Böyle bir tutum yerine, öğrencinin ufkunun açılmasına önem verilmelidir. 
Sorunlar, sorunlara farklı çözüm yollan, çeşitli kuramlar anlatılarak öğren
cinin görüş alanı genişletilecek, ufku açılacaktır. Bu ufuk içinde hareket bi
çimi öğrenciye bırakılacaktır. Belirsizlikler içindeki gerçek yaşamda bu ge
niş ufuk öğrencilere, tek boyutlu bayat gerçekler yaklaşımından çok daha 
yararlı olacaktır.

Ufuk açmaya yönelen bir öğretim biçiminde ayrıntıya inmenin pek an
lamlı olmayacağını düşünüyorum. Ayrıntılar daha büyük bir hızla geçerli
liklerini yitirmekte, bunlara ağırlık veren bir öğreti zaman içinde hızla ye
tersiz kalmaktadır. Ayrıca, konuların özüne inmenin özel bir yetenek gerek
tirdiği, bu yeteneğin öğrencide oluşup gelişmesine yardımcı olmanın birin
cil bir önem taşıdığı görüşündeyim.

İlk bakışta öğreticinin bildiğinin tümünü öğretmeye çalışması gerektiği 
görüşü doğru görünür. Ama bence bilinenden azı anlatılmalıdır. Çünkü an
latılandan fazlası bilinmediğinde, öğretinin etkin olması için gerekli geniş 
bakış açısına, esnekliğe sahip olunamaz. Burada, bir alanı bilmenin temel 
bir öğesinin o bilginin eksikliklerini, yetersizliklerini bilmek olduğu anım
sanmalıdır. Bu da öğreticiyi bildiklerinin tümünü anlatmaktan uzak tutar.

Karşı çıktığım geleneksel öğretim biçiminde bilimsel açıklamalar, örne
ğin iktisadi çözümlemeler, konu odağında oluşturulmuştur. İktisadi öğretiye 
istem ve sunum çözümlemesi çerçevesinde yaklaşılmaktadır. Böylece, bir 
yabancı yazarın da belirttiği gibi, işin ta başında belirli bir anlayış öğrenci
ye dayatılmakta, öğrenciler belirli bir yaklaşıma koşullandırm aktadır. Ya
ni, bir değer yargısı, kapitalist ekonominin temel ideolojisi ta başından öğ
renciye zoıianmaktadır.

Ben bu yaklaşımı koşullandırıcı, yanıltıcı ve sakıncalı buluyorum. So
runlar üzerinde yoğunlaşan bir yaklaşımın bu sakıncayı taşımayacağını dii-
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şünüyorum. Sorunlar seçilecek; bunları çözmek amacıyla oluşturulmuş ba
kış açıları, kuramlar anlatılacaktır. Bu bakış açıları arasında, elbette, olayla
rı anlamamıza büyük katkı sağlamış olan geleneksel iktisat yaklaşımı da 
önemli bir yer tutacaktır.

Burada, geniş ölçüde geleneksel iktisat yaklaşımına dayanan iktisat öğ
retimizin temel bir sakıncasını da belirtmek istiyorum. Bu öğretide, bu çer
çevedeki araştırmalarımızda ele alınan konular gelişmiş ülkelerde, özellike 
A.B.D.de üzerinde durulan konulardır. Bunlar genellikle bizim temel so
runlarımıza yabancıdır. Böylece, bir bakıma iktisadi çözümlemelerimizde 
temel sorunlarımızı ele almayız. Bu mutlaka değiştirilmesi gerekli bir tu
tumdur.

Belki bu anlatılanlardan daha önemlisi bir öğreticinin etkinliğinin en te
mel aracının onun kişiliği, tulumu, olaylara yaklaşım biçimi olduğu olgusu
dur. Yani öğretici asıl etkisini, öğretim gücünü kişiliğiyle, olaylara ve so
runlara bakış açısıyla, onları ele alış biçimiyle yaratır. Öğrenciler, herzaınan 
bilincinde olmasalar da, öğreticinin esas olarak bu niteliklerinden etkilenir 
ve öğrenirler.

İlgili ve vurgulanması gerekli bir nokta da çocuk ve gençlerin, öğrenci
lerin etkilenmelerinin doğrudan ziyade dolaylı biçimde gerçekleşmesidir. 
Hatta, çevremizden, çevremizdeki güzelliklerden etkilenmemiz de genelde 
dolaylı şekilde olur. Bu güzelliklerin oluşturduğu genel ortamdan etkilen
memiz sözkonusu olur. Doğrudan, belirgin noktalar üzerinde yoğunlaşan 
algılanmaların etkisi o denli açık ve önemli değildir.

Öğreticilerin etkileri de genellikle oluşan bu ortam yoluyla, dolaylı bi
çimde gerçekleşir. Dolayısıyle, öğreticilerin temel etkileri bu ortama katkı
larıdır. Bu ortamda öğrenci en çok kendisi gibi öğrencilerden öğrenir. Daha 
da doğrusu, bu ortamda öğretici dahil herkes birlikte öğrenir.

Bunlardan sonra ortamın önemine biraz daha yakından bakmaya geçece
ğim. Ama ona geçmeden, Sadun A ren’in yukarıda anlatmaya çalıştığım 
noktalar açısından katkılarını, durumunu açıklamak istiyorum. Esasında yu
karıdaki açıklamalar, Sadun Aren’i öğretici olarak değerlendirmeye çalışır
ken vardığım noktalardır.
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Şadını Aren'in Öğreticiliği

Saçlını Aren bize Keynes kuramını, doktora düzeyinde matematiksel ik
tisat öğretirdi. O dönemlerde, yukarıda belirttiğim gibi, iktisatta Nevvtoncu 
anlayış tam egemendi. Her sorunun kuramlar çerçevesinde, basit, birkaç 
değişkenli denklemlerle çözülebileceğine inanılıyordu. Sadun Aren’in de 
bu anlayışın etkisinde olduğu söylenebilir.

Hocam Aren’in bilimsel yaklaşımı dar anlamında matematiksel olduğu 
gibi, geniş anlamda da matematikseldi. Genel anlamda matematiksel dedi
ğimde kasdettiğim, matematiksel simgeleri kullanmayan, ama matematiğin 
mantıksal yapısını tümüyle koruyan yaklaşımdır. Ben bu yaklaşımı tek an
lamlı yöntem saymamakla birlikte, çok yararlı ve önemli bir anlayış sayma
ya devam ediyorum.

Ayrıldığım nokta, yeni gelişmelerin, çeşitliliğin, belirsizliğin Sadun 
Aren’in, ve bizim, o dönemlerdeki yaklaşımlarımızda yeterli ölçülerde yer 
almamasıdır. Yeni gelişmeler derken yalnızca Genil (Makro) İktisat alanın
daki Yeni Klasik İktisat, Akılcı Beklentiler, Gerçek Gelir Dalgalanmaları 
gibi görüşleri kasdetmiyorum. Esas olarak, yukarıda da belirttiğim gibi, 
matematiğin kendisinde, genel bilim ve kuram anlayışında ortaya çıkan, 
matematiğin eski tek boyutlu, kesin, kaıııtlayıcı anlayışından uzaklaşmayı 
gerektiren yaklaşımın benimsenmesini öneriyorum. Yanlış anlaşılmasın di
ye, bu yeni, lıatta eski niteliğiyle matematiğin vazgeçilemez bir bilimsel 
araç olma özelliğini benim gözümde hâlâ sürdürdüğünü de belirtmek isti
yorum.

Diğer koşullandırma biçimi olan ideolojisine öğretisinde ağırlık verme 
yanlılığının A ren’in yaklaşımında hiç yer almadığını biliyorum. Bilinen 
sosyalist düşüncelerini ne derslerde anlatmıştır, ne de benim gibi asistanla
rına bu yönde telkinlerde bulunmuştur. Sorumluluk, koşullandırmama bilin
ci içinde en iyi Batılı üniversitelerde öğretilen şekliyle bir Genil İktisat an
latmıştır.

Birçokları gibi ben de, bir ders okutulduğunda öğrencide yaratılan etki
nin onu birtakım bilgi yığınıyla donatmaktan çok, ona yeni bir bakış açısı, 
geniş bir ufuk sağlama olduğu kanısındayım. Öyle ki, öğrenci olayları, öğ
renim alanını, hatta genel olarak yaşamı daha zengin bir biçimde görebil
sin. Sadun Aren’in öğrencileri, enazından benim, üzerindeki temel etkisi bu 
ufuk açma başarısıdır.
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Öğretici olarak Sadun Aren’in en büyük özelliklerinden biri konunun 
özünü anlatmasıdır. Yukarıda belirttiğim gibi, özü anlatmak bana çok temel 
bir gereklilik olarak görünür; dolayısıyle, Aren’in bu niteliğini önemli bulı • 
rum. Öte yandan, insanların, özellikle konuları iyi bilmediklerinde, ya da bir 
anlaşmazlık durumunda sıkça ayrıntıya sığındıklarını gördüm. Ayrıca, küçük 
bir ayrıntı zaman içinde esas olabiliyor, örneğin teknolojik bir buluşla büyük 
bir önem kazanabiliyor. Dolayısıyle, bugün, öğretimde ayrıntılara yer ver
menin gerektiğini söyleyen görüşlere de bir ölçüde hak verebiliyorum.

Ben öğrencilik ve asistanlık dönemlerimde Sadun Aren’in bize anlattık
larından, öğrettiklerinden daima daha fazlasını bildiği görüşünde oldum. 
İlettiği bilgilerin, etkisinin bir sağlık kaynağı da bu olguydu. Hocamız, gö
rüşlerinin düşünülmüş, özümlenmiş, eksikliklerinin bilincine varılmış oldu
ğu, kırılgan nitelik taşımadığı izlenimini bende ve sanıyorum diğer öğrenci
lerinde sürekli biçimde yaratıyordu.

Belirtmeliyim ki, Sadun Aren’in öğretisi de sorunlar üzerinde değil, ko
nular üzerinde yoğunlaşmıştı. Ele alınan sorunlar da daha çok gelişmiş ül
kelerin sorunlarına ilişkindi. Diğer bir deyişle, sonraları kendi derslerimde 
olduğu ve bugün de okutulan iktisat derslerinde geniş ölçüde sürdüğü gibi, 
Batılı, özellikle A.B.D. çıkışlı ders kitaplarının seçtiği konular üzerinde yo
ğunlaşma Sadun Aren’in dersleri için de sözkonusuydu.

Sadun Aren’in en büyük etkisi onun kişilik gücü ve yaklaşımının sağlığı 
yoluyla oluşmuştur. Sağlıklı bir çalışma ve bilim ortamının başkalarının 
omuzuna basarak, yakınındakilerin gelişmesini engelleyerek, onları geliş
meden yoksun bırakarak değil; öğrencileri ve asistanları geliştirerek, daha 
da önemlisi gelişen öğrencilerle birlikte gelişerek sağlanabileceğinin tam 
bilincindeydi.

Bana söylediği, benim dc benden sonrakilere yinelediğim şu sözü bence 
çok önemliydi: "Benim kadar olursan hiçbirşey olmadın demektir." Bunla
ra, kişiliğine egemen olan sevgi dolu yaşam biçiminin, en zor koşullarda bi
le iyimserliği, düşünme gücünü yitirmeyen karakter özelliklerinin ilişkile
rindeki büyük katkısını eklemek gerekir. Bence Sadun Aren’in asistanları, 
öğrencileri, diğer genç insanlar üzerindeki en olumlu etkisi bu kişilikli, say
gın, sevecen karakter özellikleri yoluyla gerçekleşmiştir.
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2. ORTAM IN ÖNEM İ

Bilim ve sanatta bireysel katkıların ön planda olduğu sanılır. Oysa bu 
katkılar geniş ölçüde bir ortamın ürünüdür. Bu görüş çeşitli alanlardan sağ
lanabilecek örneklerle kolayca doğrulanabilir. İktisattan da çeşitli örnekler 
verilebilir. Keynes ekonomisi için Cambridge ortamı belirtilebilir. İkinci 
Dünya Savaşı sonrasında iktisatta, ekonometride gerçekleştirilen gelişmeler 
geniş ölçüde birbirini tanıyan dar bir çevrede oluşturulmuştur. Arrow, Ko- 
opmans, Leontief, Samuelson, Friedman, Solow bu çevrenin insanlarıdır. 
Aynı şekilde, "Akıl Oyunları" kitabında anlatıldığı gibi, oyun kuramı Prin
ceton Üniversitesinde, "Rand Kurumu"nda geliştirilmiştir.

Her kuşak birtakım ayrıcalıklardan, olumlu şanslardan yararlanır, bazı 
şanssızlıklarla karşı karşıya kalır. Benim kuşağımın yararlandığı ayrıcalık
lardan bazıları olarak aşağıdaki olanakları belirtebilirim.

Bizim kuşağın lise öğretmenleri çok yüksek düzeyliydi. Bugünden bak
tığımda bu durumun bilincine daha iyi varabiliyorum. Onların günümüzün 
üniversite hocaları düzeyinde olduklarını düşünüyorum. Bu durumun öte
sinde, lise yaşamımızda sınıflardaki öğrenci azlığını, derslerin boş geçme
diğini de belirtmeliyim. Bugünkü üniversite giriş sınavları işkencesi de o 
zamanlar, geniş ölçüde, yoktu.

M ülkiye’ye o günlerde de sınavla girilirdi. Fakültede öğrenci arkadaşla
rımın oluşturduğu yüksek düzey benim yararlandığım ayrıcalıklardan diğer 
biriydi. Bütün gün aynı yerde yaşamaktan, karşılıklı etkileşimden çok şey 
öğrendiğimi anımsıyorum. Geçenlerde bir televizyon yayınında, edebiyat
taki "İkinci Yeni" hareketinin 1950’li yıllarda Miilkiye’de oluştuğunun söy
lendiğini izledim. Ama bence, öğrenciliğimin geçtiği bu Mülkiye atmosferi 
bu oluşumun gösterdiğinden farklı ve çok zengin bir ortamdı.

Aynı ayrıcalığım asistanlık dönemimde de sürdü. Asistan olarak katıldı
ğım Mülkiye’deki öğretici ortamı çok sağlıklı ve öğreticiydi. Bu ortamdan, 
yukarıda belirttiğim gibi dolaylı biçimde ve olumlu yönlerde çok etkilendim.

O zamanlar, Fakültenin "Maliye Enstitüsü"nde tüm hocalarımızla birlik
te oturur ve çalışırdık. Hocalarımız arasında, New York Üniversitesi ile ya
pılmış bir anlaşmaya bağlı olarak Fakülteye gelmiş olan A.B.D.li profesör
ler de vardı. Bunlar arasında, yüksek kaliteleriyle, Hyırıan ve VVasserman’ı 
anımsıyorum.
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İnsanın olaylar hakkındaki algılamaları ve yargılamaları zaman içinde 
biiyük değişikliklere uğrayabiliyor. Asistanlığımın ilk yıllarında bu herke
sin birlikte olduğu çalışma ortamından çok şikâyet eder, bağımsız odaların 
hasretini çekerdim. Sonraları ise bu ortak çalışma olanağından çok yarar
landığımı düşünüyorum. (Benzer bir değişmeyi Fakülte Kurulu toplantıları 
için yaşadım. YÖK öncesi, bu toplantıları zaman israfı sayardık. YÖK son
rasında, artık eski niteliğiyle gerçekleşmeyen bu toplantılardan çok şeyler 
öğrendiğimizi anladık.)

Maliye Enstitüsii’niin başka önemli bir işlevi daha vardı. Fakültenin di
ğer öğretim üyelerinin önemli bir kısmı da öğle yemeklerini bu enstitüde 
yerlerdi. Yemekler esnasındaki günlük sohbet, tartışma, hatta şakalaşmalar
dan çok etkilendiğimi, çok şey öğrendiğimi anımsıyorum. Esasında, bu tür 
etkileşimler her alanda çok önemlidir.

Bu uzunca açıklamaları bir noktayı vurgulamak için yaptım: Fakültedeki 
bu olumlu ortamın oluşmasında eıı büyük katkıyı bence, ya da benim açım
dan, Sadun Areıı yapmıştır. Sadıın Aren’in bizim üzerimizdeki büyük etkisi 
kısmen ve dolaylı bir biçimde bu ortam aracılığıyla gerçekleşmiştir. Diğer 
iki önemli kişinin etkisini de belirtmek istiyorum: Bugün geniş ölçüde unu
tulmuş görünen Nejat Bengül’ün kısa süreli, fakat büyük etkisi. Devletler 
Hukuku hocamız Seha M eray’ın katkısı.

Sadun Aren’in sınıf arkadaşı olan Seha Meray’ın bir etkisi de birinci sı
nıfta bize sosyoloji dersini okutmasıydı. Bu etkinin de benim ve arkadaşla
rımın üzerinde kalıcı olduğunu, geniş bir ufuk açtığım düşünüyorum. Aynı 
nitelikte bir etkinin daha önceki sınıfların öğrencileri üzerinde yaratılmış 
olduğunu, onlardan çok dinlemiştim. Onlara sosyoloji dersini okutan ise 
Sadun Aren’di.

Buraya kadar anlattıklarım, içinde yetiştiğim ortamın olumlu etkileridir. 
Ama aynı ortamın, daha doğrusu 1950’li, 1960’lı yılların, daha öncelerinin 
genel havasının olumsuz bir etkisini de belirtmek istiyorum. O ortamda bi
zim için temel amaç geleneksel iktisat kuramım öğrenebilmek, Batılı ikti
satçıların düzeyine eıişebilmekti. Ben şahsen asistanlığımın ilk yıllarında o 
düzeylere erişememekten korkardım.

Bu sonuçta Batıhların Doğu kültürünü ve bilimini hor görmelerinin, ba
zılarımızın da bıı görüşü paylaşmalarının katkısı vardır. Örneğin, Baldılar
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uygarlığa ilişkin lıerşeyin Eski Yunan’da başladığını söylerler. Bu bana da
ima anlamsız bir görüş olarak görünmüştür.

Herodot’un ünlü tarih kitabını okuduğunuzda, Batılıların bu görüşlerinin 
doğru olmadığını görürsünüz. Kitap Yunanlıları değil, önceki Persleri öv
mekte, daha eski yaşamları anlatmaktadır. Muazzez İlmiye Çığ’ın eski Sü- 
merlere dair yazılarında, bu çok daha önceki uygarlığın önemini gözlersiniz.

Yeni bir yazıda (G. Saliba, American Scientist, July-August 2002: 360- 
367), daha önceki İslam astronomlarının Kopernik’in görüşlerine götüren 
yoldaki büyük katkıları anlatılıyor. Aynı yazıda, Kopernik’in görüşlerinin 
bir kısmının onun doğumundan yüz yıl önce Suriyeli bir dinadamı olan İbn 
al-Şâtir tarafından ileri sürüldüğü, bu görüşlerden Kopernik’in yararlanmış 
olabileceği anlatılıyor.

Batılılara erişememe korkusu, belki, toplumun Osmanlı dönemine dek 
uzanan uzun bir yenilmişlik, eziklik geçmişi nedeniyle kaçınılmazdı. Ama 
aynı durumun ve böylece erişilecek amacı küçük tutmanın sonraki çalışmala
rımı çok olumsuz şekilde kısıtladığını düşünüyorum. Sadun Aren’in de ben
zer şikâyetleri olduğunu anımsıyorum. Bugün amacın yüksek tutulmasının, 
en yüksek hedeflerin amaç edinilmesinin olanaklı ve anlamlı olduğunu düşü
nüyor, bu yönde hareket ediyor, gençlere de böyle bir yaklaşımı öneriyorum.

İlgili bir nokta, iktisatta 1950’leriıı ortamında Batıdan sandığımız kadar 
geride olmayışımızdır. Daha doğrusu, Batılı iktisat kuramı sandığımız ka
dar ileride değildi. Sonraları, Samuelson’un, Hicks’in, Arrow’un, Solow’un 
yaşam öykülerini okuduğumda bu sonuca vardım. Onların da bizimkiler tü
ründen şikâyetler içinde olduklarını gördüm.

İktisatta Batının, bence, olduğundan daha gelişmiş görünmesinin bir te
mel nedeni, o dönemlerde matematiğin iktisada yoğun biçimde girmesiydi. 
Kuramsal eğitimlerinde matematiğin yer tutmadığı insanlarda bu eğilimin 
bir ürküntü yaratması doğaldır. Böyle bir durumda, iktisadın gerçekte oldu
ğundan daha gelişmiş bir görünüm ortaya çıkarması normaldir.

İktisada matematiğin yoğun biçimde girişinin bir yönü de ekonometrinin 
hızla gelişmesiydi. Ekonometriyle toplumsal araştırmalar alanına fizik ya
saları niteliğinde kesinlikler getirilebileceği umudu yaratılıyordu. Yapılacak 
ve geliştirilecek ekonometrik araştırmalarla iktisada yasa ve kesinlik disip
lininin getirilebileceği inancıyla hareket ediliyordu.
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Ben, çeşitli yazılarımda belirttiğim gibi, bu kesinlik savlarını geçerli 
bulmuyorum. Ama aynı eğilimin iktisat alanında yoğun bir araştırma orta
mı yarattığı da yadsınamaz. Yalnız, bu yoğunluk dünyada ve Türkiye’de, 
Sadun Aren’in milletvekili olarak Fakülteden ayrıldığı yıl olan 1965’e ka
dar pek yaşanmamıştır.

3. A RAŞTIRM A CI OLARAK SADUN AREN

Sadun Aren’in dar anlamda iktisadi araştırmalara katkısının fazla olma
dığını düşünüyorum. Bu görüşü değerlendirirken iki temel olguyu gözönü- 
ne almak gerekir.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında, 1950’li ve 1960’lı yıllarda, dünyada ik
tisat bilimine genel kuramlara ulaşma çabası egemendi. İktisat bilimi kanıt
lara, çerçeve şeklinde formülasyonlara erişme amacındaydı. Sonraları vc 
bugün yaygın olan değişik alanlara yayılma, kuramsaldan ziyade bireysel 
yaklaşımlara yönelme, farklı alanlar ve konularda yoğun araştırma yapma 
zenginliği o zamanlarda sözkonusu değildi. O günden bugüne iktisat bilimi 
bir bakıma nitelik değiştirdi; iktisadi ve toplumsal mühendislik ön plana 
çıktı.

İkinci temel olgu, Türkiye’de 1950’li ve 1960’lı yıllarda, enazından top
lumsal ve siyasal bilimler alanlarında, bilimadamı kavramının bugünkün
den farklı oluşudur. Bu eski dönemlerde az sayıda olan üniversite öğretim 
üyeleri aynı zamanda toplum önderi durumundaydılar. Onlardan bilgileriy
le topluma yön vermeleri isteniyordu. Bugün ise üniversite öğretim üyeleri 
dar, belirli alanlarda uzmanlaşmış uzmanlar durumundadırlar. Esas işlevleri 
öğrenci yetiştirmektir. Araştırma yaptıklarında da daha çok dar alanlarla sı
nırlı kalırlar. Eski dönemin, 1950 ve 1960’ların bilimadamları bu dar çerçe
veyle sınırlandırılamazlardı.

Bu durumda Sadun Aren’in yapıtlarının genel nitelikte ve daha çok ders 
kitabı ya da dergi, gazete makalesi olması normal sayılmalıdır. Ünlü "İstih
dam, Para ve İktisadi Politika" kitabı bu yayınlar arasındadır ve yoğun bi
çimde kullanılmış ve kullanılmaktadır. "Veraset Vergileri" yapıtı 1952’de 
yayınlanmıştır. Yakın zamanlarda "TİP Olayı, 1961-1971" adlı kitabı yaz
mıştır.

Bunlarla Sadun Aren’in bugünkü anlamında iktisadi araştırma yapmadı
ğını söylemiyorum. Tersine, enazından MCilkiye’de toplumsal ve iktisadi
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araştırmaların onıın başkanı bulunduğu bir projeyle başladığı söylenebilir. 
Sözünü ettiğim, asistanlığımın ilk yıllarında yaşama geçirilen ve Türki
ye’nin Cumhuriyet dönemi gelişmesini ele alan, Rockefeller Vakfı’nca fi
nanse edilen araştırma projesidir. Bu proje çerçevesinde, kitap niteliğine 
dönüşmese dc, ayrı baskı şeklinde kalsa da, birçok değerli çalışma yapıl
mıştır.

Sadun Aren’in bugün anlaşılan niteliğiyle iktisadi araştırmalarının çok 
olmamasının, yukarıda belirttiklerim yanında, aşağıdaki nedenleri de var
dır. Dünyada 1950, 1960 dönemlerinde araştırma yöntemleri bugünkü gibi 
gelişmemişti, iktisadi veri kümeleri güvenilir ve zengin değildi.

Bir temel neden Sadun Aren’in politikaya girmesiydi. Politika konusu 
bu yazının kapsamı dışındadır. Dolayısıyle, konunun yalnızca Fakülteden 
ayrılma yanma değineceğim. Bana, 1965 yılında, milletvekili seçilmeden 
önce Fakülteye geldiği bir günde, akademik ortamdan ayrılmanın kendisine 
büyük acı verdiğini söylediğini anımsıyorum.

İktisat kuramının temel varsayımlarından biri, bireylerin davranışlarının 
sonuçlarını bildiklerini ve bu sonuçlar hakkında sağlıklı, kararlı tercihlere 
sahip olduklarını söyler. Özellikle okunacak yüksek okul, meslek, eş seçme 
gibi önemli seçimler sözkonusu olduğunda, bu varsayım gerçeklere tümüy
le terstir. Örneğin ben yeteneklerime en uygun alanı seçtiğimden bugün bi
le tam emin değilim.

Sadun Aren’in de, politikayı seçtiğinde gerçek öz tercihlerine çok iyi 
uyduğundan emin değilim. Kendisi için en uygun alanın akademik yaşam 
olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyle, Fakültede kalsaydı, bu seçimin kendi
si için daha iyi, cnazından çok daha az sıkıntılı, biz öğrencileri için ise çok 
daha yararlı olacağı kanısındayım.

Sadun Aren’in büyük sıkıntı ve güçlüklere sürekli dayanma gücüne da
ima büyük saygı duydum. En zor koşullarda iyimserliğini korumasına hay
ran oldum. Yaşama bağlılığını, en zor koşullarda birşeyler üretebilme isten- 
cesini yakından izledim.

Benim ve sanıyorum kendisini tanıyan birçoklarının gözünde Sadun 
Arcıı bilimadamından çok ötede, bir bilgedir. T.S.Eliot güzel bir şiirinde şu 
nitelikte görüşler ileri sürer: Enformasyonu verilerde, bilgiyi enformasyon
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da, akiı bilgide yitirdiğimiz bir dünyada yaşıyoruz. Sadun Areıı bu zinciri 
kıran, bilgiyi akılla, bilgelikle yoğurmuş çok nadir kişilerden biridir.

Kendisi bir ara sınavında yazdığım kâğıdı beğenerek beni akademik ya
şama yöneltti. Böylece tüm yaşam planlarımı olumlu yönde değiştirdi. Beni 
çalışmalarımda daima destekledi. Bunlar nedeniyle kendisine sürekli şük
ran duydum.

Ama kendisine karşı duyduğum hayranlığın, şükranın esas kaynağı ge
nel yaşam ve ilkeler düzeyindeki tutarlılığıdır. Kendisine duyduğum derin 
saygıyı sarsacak, ilkelerinden sapacak bir davranışını İliç görm edim . 
Bilimin katı, değişmez doğmalara ulaşma süreci şeklinde işlemediği, sürek
li değişen bir dünyada bilimsel gerçeklerin lıer an yeniden oluşturulması 
gerektiği bilinciyle hareket ettiğini sevinerek gözledim.

Sadun Aren, yukarıdan beri anlattığım büyük katkılarıyla, benim ve 
diğer öğrencilerinin yaşamını çok zenginleştirmiştir. Kendisinin ailesi ve 
yakınları için de büyük bir sevgi ve güç kaynağı olduğunu biliyorum. Aren 
hocamıza çocukları, yakınları, sevgili eşi Munise Aren’le birlikte sağlıklı, 
mutlu, uzun yaşam dilerim.

19 Temmuz 2002 
Ankara
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Söyleşi

Beş Günde Bir Ömür

Cem ERO Ğ U L

İki insan benim yaşamımda özel bir yer tuttu. Bahri Savcı ile Sadun 
Aren. Miilkiye’ye öğrenci olarak geldiğim 1960’ta ikisi de profesör

dü. Bahri Bey 46, Sadun Bey 38 yaşındaydı.'*1 Bu iki insan, öğrettikleri ka
dar, hatta ondan çok, "örnek insan" olma özellikleriyle etkilediler beni. En 
güzel yanları da bu özelliklerini doğal olarak yaşamaları, bunun ayırdında 
olmamalarıydı. Yaşamım boyunca bir tek bu iki insana, içime sindire sindi- 
ıe Hocam diyebilmemin nedeni bu.

Bu özel ilgi, olgunluk çağında, bu iki insanla birer kapsamlı söyleşi yap
maya itti beni. Ben bu işin uzmanı değilim. Bu iki söyleşi dışında bu türden 
hiçbir çalışmam olmadı. Olacağı da yok. Söyleşileri gerçekleştirmede ere
ğim, beni böylesine etkileyen bu kişilikleri, değişik boyutlarıyla olabildi
ğince kavramaktı. Hocam Bahri Savcı’yla bu nitelikte bir söyleşi dizisini 
1987 yılının Mart ayında gerçekleştirebildim. Bu dizi, Mülkiyeliler Birliği 
tarafından 1989 yılında yayınlanan Bahri Savcı’ya Armağan adlı yapıtta 
yerini aldı.

Bugün ben de Mülkiyc’de 59 yaşında bir profesörüm.
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Kısa bir süre sonra, yaşamımın öteki ışıldağıyla aynı türden bir söyleşi 
gerçekleştirme olanağını buldum. Hocam Saden Aren’le, 1989 yılının Ni
san - Mayıs aylarında, kendi evinde, beş ayrı günde enine boyuna söyleştik. 
O sırada, bu söyleşinin görünür gelecekte yayma dönüşebileceğini düşün
müyordum. Çünkü, Bahri Bey’in aksine, Sadun Bey siyasetin göbeğindey- 
di. Böyle açık yürekle yürütülmüş bir söyleşide, siyasal saldın amacıyla 
kullanılabilecek bol veri bulunabilmesi kaçınılmazdı.

Şimdi aradan on dört yıl geçti. Sosyalizmle birlikte Sadun Aren de siya
setin göndeminden çıktı. Artık bendeki emaneti kamuya açma zamanı gel
di, diye düşündüm. Sadun Bey söyleşiyi bütünüyle gözden geçirdi ve he
men hemen hiçbir değişiklik yapmadan yayınlanmasına izin verdi. Tek 
önemli kırpmayı, o günlerde kurulması düşünebilecek bir Marksist partinin 
nasıl bir iktisadi program benimsemesi gerektiğine ilişkin sözlerinde ger
çekleştirdi. Birtakım yanlış anlamalara yol açabilecek bu bölümün çıkarıl
masını ben önerdim. Hoca da uygun gördü. Demek ki onun da bu konuda 
duraksamaları varmış. Bunun dışında, yaşamının özel sayılabilecek yönleri 
dahil, on dört yıl önce söylediklerinin hiçbir şeyine dokunmadı.

Aşağıdaki satırlar okununca, Sadun Aren’e niye "ışıldak" dediğim her
halde bir ölçüde anlaşılacak. Daha iyi anlaşılabilmesi için, sözlerine eşlik 
eden gülüşleri, bakışları, yanıltmama kaygısını, insanca sorumluluğu da 
yansıtabilmem gerekirdi. Özyaşamını ortaya dökerken böylesine açık yü
rekli olabilmek, yalnızca engin kişiliklerin becerebileceği yüce bir iş. Buna 
iki kez tanık olabilmek, yaşamın bana bahşettiği gerçek bir ayrıcalık oldu.

Hocam Bahri Savcı’yı 2 Kasım 1997 günü yitirdim . Hocam Sadun 
Aren’e, daha nice sağlıklı günler dilerim.
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BİRİN Cİ GÜN 
(6 NİSAN 1989)

Cem ER O G U L: Sadun Ağabey, benim bu görüşmede üç temel amacım 
var. Bir, özyaşamöykünüzü çıkarmak; iki, dünya görüşünüzü sergilemek, 
iiçiincüsü pek iddialı. Bu özyaşamöyküsii içinde, bir kişiliğin oluşumunu 
yakalamaya çalışmak. Bu iş bana çok önemli görünüyor. Çünkü, özyaşa- 
möykülerinin tarihte birer örnek olma gibi bir işlevleri de vardır. Sizse, bu 
toplumun gelişme süreci içinde, hiç değilse bir kesim için, çok önemli bir 
insansınız. Tahmin ediyorum, siz de bunun farkındasınız. Övünmekten hoş
lanmadığınızı biliyorum, ama bu böyle. O bakımdan, bu kişilik nasıl oluştu; 
bunu, sizinle beraber yakalayabilirsem, bu benim için çok başarılı bir serü
ven olacak.

Ancak başlamadan, bir şey daha söylemek istiyorum. Bu öyle bir iş ki, 
ancak severek yapılabilir. Yoksa, çok sıkıcı olur. İnsanın kendinden sıkıl
madan söz edebilmesi için, kendini sevmesi gerekir. Dolayısıyla, önce şu 
soruyu sormak istiyorum. Siz kendinizi seviyor musunuz?

Sadun AREN: Vallahi, bu soruyu kendime hiç sormadım. Bugüne ka
dar da, doğrusu hiç kimse sormadı. Ama sanırım seviyorum.

Cem ER O C U L: Evet, birinci şart bu. Seviyorsanız, bu söyleşimiz de 
başarılı olabilir. Öyleyse, hemen başlayabiliriz. Biliyorsunuz, tarihsel yön
tem, en güvenilir yöntemdir. Onun için, isterseniz başlardan başlayıp bu
günlere gelelim . Ö yküm üze altm ış küsur yıl öncesinden başlıyoruz. 
1922’de doğduğunuzu biliyorum. Hangi ay, hangi gün?

Sadun AREN: 19 Mart 1922.

Cem E R O C U L : 1922 yılının baharında, Erzurum’a gidelim öyleyse. 
Önce bir yer saptaması yapalım. Doğduğunuz yer, Erzurum’un neresi?

Sadun AREN: Erzurum’un içinde. Tam neresi, bilemiyorum tabii. Bili
yorsun, o yıllar savaş yılları. Babam, o zaman, Ziraat Bankası müfettişiy
miş. Annemle birlikte dolaşırlarmış. Annem merkezlerde kalır, babam atla 
teftişe çıkarmış. Ziraat Bankası, çok önemli bir örgüt. O yıllarda, devletin
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böyle ilçelere dek yayılmış başka bir düzenli örgütü yok gibi. Dediğim gibi, 
babamlar, teftiş için dolaşıp dururlardı. Biz de bu nedenle, Erzurum’da uzun 
süre kalmadık. Ama sonra, sanırım 1931’de, ben ilkokul üçüncü sınıftayken, 
biz Erzurum’a yine döndük. Babam Erzurum Ziraat Bankası’na müdür ola
rak atandığından, ben üçüncü sınıfı orada okudum. İki yıl kaldık orada.

Cem EROCîUL: Lojmanda mı?

Sadun AREN: Hayır, ev tuttuk.

Cem EROGU L: Daha sonra, Erzurum’a tekrar dönüp dünyaya geldiği
niz evi, yaşadığınız yerleri bulma gibi bir çabanız oldu mu?

Sadun AREN: Tabii, insanın böyle bir merakı oluyor. Okuduğum okulu 
buldum.

Cem EROGU L: Hangi okuldu? Adını hatırlıyor musunuz?

Sadun AREN: Galiba Cumhuriyet O kulu’ydu. Yapı olarak, buradaki 
Gazi Terbiye Enstitüsü’ne benziyordu. Ortasında bir kubbe vardı. Yeni bir 
okuldu. Annemi de orada kaybettim ben.

Cem ERO Ğ U L: O zaman çok küçüktünüz.

Sadun AREN: Evet, ben dokuz yaşındayken öldü. Annemin de mezarı
nı aradım, ama bulamadım.

Cem ER O G U L: Peki, daha sonra Erzurum’a tekrar gittiniz mi? Hiç de
ğilse parti çalışmaları için gitmiş olmanız gerekir.

Sadun AREN: Parti çalışmaları için gitmedik. Biliyorsun, Erzurum ba
yağı tutucu bir yerdir. Sanırım, parti örgütünün bulunmadığı tek ildi, ya da 
bir iki ilden bir tanesiydi. Ama ben M ülkiye’de okurken, babam Trab
zon’da memurdu. O zamanlar, Ankara’dan Trabzon’a ya Erzurum’dan, ya 
da Samsun’dan geçilerek gidilirdi. Ben kimi zaman Erzurum üzerinden git
tiğimden, daha bir iki kez oradan geçmiş oldum. Uzun yıllar Erzurum de
ğişmedi. Sanırım ancak son zamanlarda lıızlı bir değişim oldu.

Cem ERO G U L: Peki, şimdi ailenize dönelim. Doğduğunuz sırada siz 
herhalde ailenin en büyük çocuğu idiniz, öyle mi?

Sadun AREN: Hayır, ben İkinciydim. Bir ağabeyim vardı. Ancak, on 
sekiz yaşındayken kaybettik onu. O sırada ben 011 beş yaşındaydım.
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Cem ERO Ğ U L: Neden öldü?

Sadun AREN: Kalpten. Kalp romatizmasından.

Cem EROĞU L: Babanızın mesleğini biliyoruz. Mezuniyeti nereden?

Sadun AREN: Babam, idadiyi, yani liseyi bitirdikten sonra, bir süre hu
kukta, bir süre tıpta okumuş, ama her ikisini de bitirememiş. Önce gazeteci
lik yapmış.

Cem ERO G U L: Adı neydi babanızın?

Sadun AREN: Yusuf Mazhar.

Cem ERO G U L: Sizin İbrahim adınız, onun babasından mı geliyor?

Sadun AREN: Onun babasından geliyor.

Cem ERO G U L: Annenizin adı neydi?

Sadun AREN: Fatma Remziye.

Cem ERO Ğ U L: Annenizin tahsili var mıydı?

Sadun AREN: Okuryazardı, annem. Ut falan da çalardı. Mevleviydi. 
Mevlevi tekkesinde büyümüş.

Cem ERO G U L: İtikatleri sonuna kadar devam etti mi?

Sadun AREN: Yok, öyle mutekit bir insan değildi. İçki içerdi, sigara 
içerdi. Yani babamla beraber içerlerdi. Akşamları ut da çalardı.

Cem ER O Ğ U L: Peki bu davranış biçimini nasıl açıklıyorsunuz?

Sadıın AREN: Dediğim gibi, annem İstanbul’da, Mevlevi tekkesinde 
büyümüş. Babası, yani dedem, tekkenin mütevellisi imiş. Onların kökenleri 
Konya tarafında. İstanbul’a oradan gelmişler.

Cem ERO G U L: Şimdi, siz dünyaya geldiğinizde, aile ortamında kimler 
vardı, ona bakalım. Bir abiniz vardı, sonra rahmetli olan. Siz İkincisiniz. O 
dönemde başka kardeşiniz oldu mu?

Sadun AREN: Sonra kızkardeşim oldu.

Cem EROĞU L: Hep aynı anneden mi?
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Saduıı AREN: Evet aynı anneden. Kızkardeşimden sonra da, erkek kar
deşimiz Cengiz doğdu. Ondan sonra, işte, annemi kaybettik.

Cem ERO Ğ U L: O neden öldü?

Saduıı AREN: Tifodan. Hatta ben de ondan tifo kaptım. Annem öldük
ten sonra, üç dört ay hastanede yattık. Sonra babam yeniden evlendi.

Cem ERO Ğ U L: Çok sonra mı?

Saduıı AREN: Hayır, bir sene filan sonra.

Cem ERO Ğ U L: Yani, aşağı yukarı yıllara vurursak siz "annemi kaybet
tiğimde dokuz yaşımdaydım" dediniz. Demek, 1931 ’de anneniz öldü, 32’de 
de babanız tekrar evlendi... Bu dokuz yaş dönemi üzerine biraz daha dura
bilir miyiz acaba? Biliyorsunuz tinbilimcilerin, yani psikologların bir görü
şü var. İnsanın esas kişiliği küçük yaşlarda oluşur, beş altı yaşlarında her 
şey bitmiş olur, derler. Bu anlamda, çocuk yetişkinin babasıdır. İnsanın esas 
kişiliği o dönemde oluşur... Bir kere, bu görüşe katılıyor musunuz?

Saduıı AREN: Vallahi bilmiyorum, ama zannetmiyorum.

Cem ERO Ğ U L: Ben de oldukça kuşkuluyum ama, yine de bir bildikle
ri vardır diyerek, biraz bu dönem üzerinde durmak istiyorum. Anneniz öl
düğünde, dört kardeşsiniz. Sizden sonra, kızkardeşiniz var. Sizden kaç yıl 
sonra doğdu? Adı neydi.

Saduıı AREN: Nilüfer. Benden dört yaş küçüktür.

Cem EROĞU L: Ondan sonra da, iyice küçük olan Cengiz var. Bana ol
dukça şen görünen bir aile ortamı içindesiniz. Baskı yok. Anlayış var. Şim
di o günlere şöyle bir bakmanızı istiyorum. Neler yapardınız o yaşlarda? En 
eski anılarınız nelerdir?

Saduıı AREN: En eski anım şu. Dörtyol’da, o sıralarda beş yaşlarında 
olmalıyım... Dedim ya, babamın memuriyeti dolayısıyla, boyuna dolaşır
dık. Dörtyol’da, babamın kızkardeşi, yani halam vardı. Orada kaldık. Dört
yol’u hatırlıyorum. Portakal ağaçları vardı, onu hatırlıyorum. Köpek kova- 
laınıştı beni, onu hatırlıyorum. Sonra, halamın kocasının, eniştemin, yengeç 
yakaladığını - nereden yakaladığını bilmiyorum, ama yakalardı - pişirdiğini 
hatırlıyorum. İşte bunları hatırlıyorum. Ağabeyimle beraber gezerdik hep. 
Sonra hatırladıklarımı, artık kafamda daha canlı. Balıkesir’i hatırlıyorum.
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O sıralarda altı yaşlarında olmalıyım. Kızkardcşim vardı. Ha, hayal meyal 
onun doğumunu da hatırlıyorum. Gaziantep’te, ortasında boş bir avlu bulu
nan, odaları çepeçevre sıralanmış olan, tam geleneksel bir handa doğmuştu. 
Hatırlamam tuhaf, çünkü dört yaşındaydım o doğduğunda. Belki hatırlamı
yorum da, sonradan duyduğum şeyleri hatırladığımı sanıyorum... Neyse, 
Balıkesir’e döneyim. Balıkesir’de hep ağabeyimle beraberdik. O ne yapar
sa, ben de onu yapardım. Hep sokaktaydık. Zaten bir bakıma sokakta büyü
dük. Annem bizi hep sokağa yollardı. Kaldı ki yollamasa da, biz evde kal
mak istemezdik. Sigara içtiğimizi hatırlıyorum, o zaman. Yani ilk sigara iç
meye Balıkesir’de başladım. Ağabeyim dokuz on yaşlarında, bense altı yaş- 
larındaydım. Düpedüz tiryaki olduk.

Cem ERO Ğ U L: O yaşta?

Sadun AREN: Evet, o yaşta. O sırada Balıkesir’de herkes, bütün ço
cuklar sigara içerdi.

Cem ERO G U L: Anneniz babanız da içerdi.

Sadun AREN: Önemli olan, sokaktaki bütün çocukların içmesi. Harçlı
ğımız vardı, sigarayı onunla alırdık. On kuruştu sanırım harçlığımız. Para
mız bitince, babama giderdik. Babam orada Ziraat Bankası müdürüydü. Ya
nında misafir olduğu bir anı kollar, o zaman içeri girip para isterdik.

Cem ERO Ğ U L: Taktiğiniz buydu yani.

Sadun AREN: Evet, böyle bir taktik kullanırdık... Şöyle bir şeyi gayet 
iyi hatırlıyorum. Bir gün evdeyiz. Ben uyuyorum. Annemle babam karşı 
karşıya oturmuşlar, içki içiyorlar, konuşuyorlar, filan. O gün babam bana 
para bozdurtmuştu. Paraları kendisine verirken, cebimde bir de sigara izma
riti çıkmıştı. Babam, bu ne, dedi. Ben de şaşırdığımdan bir şey diyemedim. 
Annem, adam para sayarken kendi izmaritini de karıştırmış olmalı, diye bir 
açıklama getirdi. İşte o olayın gecesi, beni yatakta uyur sanırlarken, babam 
anneme, hanım, galiba bu çocuk sigara içiyor, dedi. Annem de, o kadarcık 
çocuk sigara mı içermiş, dedi. Babam, içer içer, ben daha da küçükken içi
yordum, dedi... İşte bunu hatırlıyorum.

Cem ERO G U L: Balıkesir’de mi ilkokula başladınız?

Sadun AREN: Evet, Hacıilbey İlkokulu’nda. Okulumu, öğretmenimi 
gayet iyi hatırlıyorum. Uyuma dersi vardı bazen.
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Cem ERO Ğ U L: Ne demek o?

Sadun AREN: Uyurduk işte. Bir ders uyuturlardı bizi.

Cem ER O Ğ U L: Kaçtan kaça kadardı ki okul, böyle uyumaya filan 
vaktiniz olurdu?

Sadun AREN: Uzun süre kalırdık okulda. Üçe dörde kadar kalırdık. İş
te derslerden birinde de uyurduk. Öğretmenimiz bayandı. Adını bilemiyo
rum şimdi. Okulla ilgili olarak, bir de bayramlara çıktığımızı hatırlıyorum. 
Ayrıca, bazı okullar üniforma giyerdi. Bizse serbesttik. Ben bununla övün
düğümü hatırlıyorum.

Cem ERO Ğ U L: Niye övünürdünüz?

Sadun AREN: Bugünkü deyimlerle söylüyorum, kendimizi ‘halk’ ola
rak gördüğüm için övünürdüm.

Cenı ER O Ğ U L: Oysa, anlattığınıza göre, öyle pek halktan sayılacak 
bir durumunuz da yokmuş.

Sadun AREN: Doğru, ama beıı öyle algılıyordum işte.

Cem ERO Ğ U L: "Onlar cendcre içinde, bizse serbestiz", anlayışı içinde 
övünüyor olmayasınız?

Sadun AREN: Vallahi, onun da etkisi olabilir. Bugün yaptığım bir yo
rum bu. Belki senin dediğinin etkisi daha büyük. Gerçekten biz, o günkü 
havaya göre, daha hür, daha demokrat bir okuldaydık. Bu olaylar, Erzu
rum ’a ikinci gidişimizden önceydi. 1928-1929 yılları. Devrimin bütün ağır- 
lağıyla uygulandığı yıllar.

Cem ER O G U L: Yani bir kışla gençliği, tek tip bir gençlik yetiştirme 
politikası mı var?

Sadun AREN: Evet, ama halkçı bir davranış içindeydi o zaman hükümet.

Cem ER O G U L: Peki, aile içi ilişkiler bakımından tamamen serbest 
miydiniz? Herhangi bir telkin yok muydu? Örneğin sigara olayından sonra 
babanız size herhangi bir şey dedi mi?

Sadun AREN: Hayır. Babam gerçekten demokrat, üstelik de gerçekten 
entelektüel bir adamdı.
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Cem ERO Ğ U L: Entelektüel derken, kastınız ne?

Sadıın AREN: Bir kere babam, Fransızca okurdu. Kendi kendine öğ
renmişti. Hiç unutmuyorum, örneğin evde, Mısır uygarlığına, Mezopotam
ya uygarlığına dair Fransızca kitaplar vardı. Onları okurdu babam. Ayrıca, 
zaman zaman Cumhuriyet’e makaleler de yazardı. O zamanlar, babamın 
böyle bir adam olduğunu anlamazdım tabii. Ama çok sonraları, ben büyü
dükten sonra, beni karşısına alır, saatlerce tarih, felsefe gibi şeylerden ko
nuşurdu.

Cem ERO Ğ U L: Aşağı yukarı kaç yaşlarınızdan itibaren başladı bu?

Sadun AREN: Lise yıllarından itibaren. Yani daha ileri yaşlarımda... O 
sıralar Balıkesir’de mahallelerde hep kavgalar olurdu. Ben hep ağabeyimley- 
dim. Ağabeyim Haldun çok iriyarı, güçlü kuvvetli bir çocuktu. O bakımdan, 
ben her zaman güven içindeydim. Yalnız hatırlıyorum, bir kere mahallede fe
na halde dayak yedik. Ondan sonra o mahalleden geçemezdik. Oradaki ço
cuklardan korkardık. İçimde, o korku hissi, tatsız bir hatıra olarak duruyor.

Cem ER O Ğ U L: Daha ileri yaşlarınızda hiç korktuğunuzu görmedim 
ben. Sözünü ettiğiniz bu çocukluk korkusundan sonra, bu özelliğiniz nasıl 
oluştu?

Sadun AREN: Vallahi bilmiyorum, sonra korkak bir insan olmadım, işte.

Cem ERO G U L: Belki bu olay, dışsal bir olay olarak, sizi can evinizden 
vurmayan, içinize işlemeyen bir olay olarak kaldı.

Sadun AREN: Evet, fizik bir olay... Çocukluğumla ilgili olarak söyle
yebileceğim diğer önemli bir şey şudur: O zamanlar sinema, yeni başlamış
tı. Türkiye’ye yeni gelmişti. Belki bilirsin, ilk sinema ilanlarını: İki adam 
büyük bir tahta levhayı mahalle arasında dolaştırır, levhaya halkın dikkatini 
çekmek için kampana çalarlardı. Böyle devlerin, canavarların bulunduğu 
bir film hatırlıyorum.

Ceııı ERO G U L: Bu anılar hep Balıkesir’le mi ilgili?

Sadun AREN: Evet. Balıkesir’de aşağı yukarı üç yıl kaldık. Oradan Er
zurum’a geçtik. Balıkesir’de şunu da hatırlıyorum. Bizim bisikletimiz var
dı. Ağabeyimin daha doğrusu. Ağabeyim beni önüne alırdı. Sağa sola gider
dik. Ben de sinemada gördüğümüz filmlerin uydurma bir biçimini anlatır
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dım ağabeyime. Örneğin, sonunu beğenmediysek onu değiştirir, güzelleşti
rildim. Aynı filmin bir değil, iki uydurmasyonu da olabilirdi. Adı da buydu: 
uydurmasyon.

Cem ERO G U L: Yani, beraber mi oynardınız?

Sadun AREN: Hayır, ben anlatırdım, o oturup dinlerdi.

Cem ERO G U L: Peki, kişiliğinizin oluşmasıyla ilgili olarak, ağabeyi
nizden size kalan bir şey var mı?

Sadun AREN: Ağabeyim çok sert bir insandı. Kişiliğimin oluşmasında, 
olumsuz yönde olması gerek etkisinin. Baskı filan yapmış olması gerek.

Cem EROGU L: Ama çok içlidışlı görünüyorsunuz.

Sadun AREN: Çok içlidışlıydık. Bayağı sert bir çocuktu. Ama saygılıy
dı. Matematiğe aklı pek ermezdi. Şiir miir yazardı. Kendi kendine şarkılar 
uydururdu. Matematikten anlamadığını da bana sorardı.

Cem ERO G U L: Peki, Cengiz nerede doğdu?

Sadun AREN: Cengiz, Balıkesir’de doğdu. Annem öldüğünde pek kü
çücüktü. İki yaşında filan olması gerek.

Cem ERO G U L: Sonra siz tekrar Erzurum’a gittiniz ve annenizi orada 
kaybettiniz. Öyle değil mi?

Sadun AREN: Evet ama, daha önce, Balıkesir’de bir önemli olay daha 
oldu. Annemle babam kavga ettiler ve ayrıldılar. Boşanmadılar da, ayrıldı
lar. Annem, ben İstanbul’a gideceğim, dedi. Bizi de aldı, yani çocukları ve 
İstanbul’a kızkardeşinin yanma gittik. Teyzemin eşi, amcam oluyordu. Yani 
iki kız kardeş, iki erkek kardeşle evlenm işler. Teyzem lerin evi Ü skü
dar’daydı. Şemsipaşa’nm biraz üstünde. İlkokul birinci sınıfının arta kalan 
bölümünü orada okudum. Bu arada, biz çocuklar, annemle babamın arasını 
bulmaya uğraştık. Neyse, bu iş fazla sürmedi. Sonra, annemle babam barış
tılar ve hep beraber Erzurum’a gittik.

Ceııı EROGU L: Kavganın nedenini anımsıyor musunuz?

Sadun AREN: Hayır, bilmiyorum. Ancak babamın, "bu bana vurdu", 
dediğini hatırlıyorum. Annem de inkâr eder, "hayır, elimi kaldırırken yüzü
ğüm çarptı", derdi.
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Ceııı EROCîUL: Çocukca bir şey olduğu anlaşılıyor. Peki annenizle ba
banız arasında kayda değer bir yaş farkı var mıydı?

Sadun AREN: On yaş fark vardı. Annem on yaş küçüktü.

Cem ERO Ğ U L: Demek ki, anneniz epey genç öldü.

Sadun AREN: Evet, çok genç. Şişmanca, güzelce, havası olan bir ka
dındı, annem. Havası vardı derken, kişilikliydi demek istiyorum. Öldüğün
de kaç yaşında olduğunu bilmiyorum. Ama yirmi yaşında evlenmiş olsa, 
yirmi bir yaşında ağabeyimi, yirmi beş yaşında da beni doğurmuş demektir. 
1931’de, yani ben dokuz yaşındayken öldüğüne göre, onu kaybettiğimizde 
otuz beş yaşlarında filan olmalı. Öldüğünde çok gençti yani.

Cem ERO Ğ U L: Annenizin ölümü sizi çok sarstı mı?

Sadun AREN: Annem uzunca bir hastalık dönemi geçirdi. O zamanlar 
tifonun ilacı filan yoktu. Saloda hep aynı yerde otururdu. Öldüğü günün ge
cesi, okulumuzda müsamere vardı. Ben de müsamereye gidip oynadım. 
Ağabeyim de vardı. Babam /o  11 adı bizi. Ertesi gün annemi tekrar göreceği
mi düşünüyordum. Uzun müddet annemi her gün bekledim. Geleceğini, bi
ze döneceğini sanıyordum. Bir de şu var. Annem hastayken, harçlığımdan 
dilencinin birine hep para verirdim, annem iyileşsin diye.

Cem ER O Ğ U L: Rüşvet verirdiniz yani.

Sadun AREN: Evet. Hatırladıklarım bunlar. Demek ki, annemin ölü
müyle ilgili olarak çocuk kafamda oluşan tepkiler böyleydi.

Cem ERO G U L: O dönemde herhangi bir dini eğitim aldınız mı?

Sadun  AREN: Balıkesir’de almıştım. Annem beni mahalle okuluna 
gönderdi.

Cem ERO Ğ U L: Hocaya yani?

Sadun AREN: Evet hocaya. Ama hoca bize din filan öğretmedi de, na
maz surelerini ezberletti.

Cem ERO Ğ U L: Fiilen de namaz kıldırıyordu herhalde.

Şadını AREN: Çok küçüktüm. Sureleri ezberletirdi. Hâlâ birkaç tanesi 
batil ımdadır. Ama dini bir telkinde bulunmadı. Yalnızca anlamadığım birta-
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kim sözleri ezberletti. Hatta, namaz nasıl kılınır, onu bile öğretmedi. O za
man bilmezdim, bugün hâlâ da bilmem.

Cem ERO G U L: Babanızdan herhangi bir din eğitimi gördünüz mü?

Şadını AREN: Hayır. Zaten evde ne babam namaz kılardı, ne de annem.

Cem ERO G U L: Peki, anneniz ve babanız için, tanrıtanımaz kişilerdi 
diyebilir misiniz?

Sadun AREN: Annemi hatırlamıyorum, çok küçüktüm. Ama babam Al
lah’a inanmazdı. Ne var ki, Balıkesir’de annem beni mahalle mektebine 
görderdiğine göre, yine de onun kendine göre bir inancı vardı, demektir. 
Ama, Mevlevi tekkesi içinde edinilmiş hoşgörülü bir inanç olmalı bu.

Cem EROGU L: Erzurum öncesi İstanbul günlerinizi çabuk geçtiniz. O 
dönemle ilgili olarak hatırladığınız bir şeyler var mı?

Şadını AREN: Dediğim gibi, amcamların yanında kalıyorduk. Kalaba
lık bir evdi orası. Amcamın, benden büyük bir oğlu vardı. Yaşı, ağabeyimle 
benim aıamdaydı. Adı Samih’ti. O da öldü şimdi. Denize filan giderdik, yii- 
zerdik. Salacak’ta gayet iyi yüzülürdii o zamanlar. Annem, boğuluruz diye 
korktuğundan, denize girmemize izin vermezdi. Biz de kaçak girerdik. Ha
tırlıyorum, denize girip girmediğimizi anlamak için, bizi yalardı.

Ceın ERO G U L: Peki, ağzına tuz tadı gelince ne yapardı?

Sadun AREN: Sopayı yerdik, tabii. Daha doğrusu, ağabeyim yerdi. An
nem beni pek dövmezdi. Ağabeyim de, bir iki tane yedikten sonra, hemen ka
çar kurtulurdu zaten. Orada hatırladığım bir de şu var. Annemle teyzem alış
verişe gittiklerinde biz onları izlerdik. O zamanlar kadınlar, saçlarını topuz 
yaparlar, üstüne de ince bir tülbent örterlerdi. Bu kılığa tango kılığı denirdi. 
Annem de tangoydu. İşte teyzemle çıktıklarında, ağabeyim, Şamili ve ben, 
onların peşinden giderdk Bir dükkâna girdiklerinde, vitrinden içeri bakar, çık
tıklarında gülüşürdük, filan. Hep böyle onları izlediğimizi hatırlıyorum.

Cem ERO Ğ U L: Gerekçesi neydi peki?

Sadun AREN: Gerekçesi filan yoktu. Eğlence için. Annem de bundan 
hoşlanmazdı. Onları izlemeyelim diye, rüşvet olarak bize sigara verirdi. Ya
ni o yaşta ben annemin önünde sigara içerdim. Oysa babamın önünde içe
mezdim.

76 Prof. Sadun Aren’e Armağan



Cem ERO Ğ U L: Ama çok küçüktünüz o zaman. 1929 filan olsa, yedi 
yaşındaydımz.

Sadun AREN: Evet, çok küçüktüm. Zaten, ilkokul üçüncü sınıfa vardı
ğımda, artık iyice tiryaki olmuştum. Tabii, tiryaki derken, günde üç dört si
gara içerdim. Ama mutlaka içerdim. Sigaraları yarım yarım, parça parça, 
yani söndürüp tekrar yakarak içerdim. Yani çoğu zaman izmarit içerdim.

Cem ER O G U L: Peki, Balıkesir ve İstanbul dönemiyle ilgili olarak ek
lemek istediğiniz bir şey var mı?

Sadun AREN: Yok. Balıkesir ve İstanbul’dan sonra, dediğim gibi, ikin
ci kez Erzurum ’a gittik. Orada ben hasta oldum. Annem öldükten sonra. 
Annemden tifo geçmişti bana. Babamın bana bakacak hali yoktu, evde bir 
kız vardı. Makbule adında. Birtakım hizmetçiler de vardı. Demek ki, o za
man bir Ziraat Bankası müdürü çok para alırmış. Yanılmıyorsam, dadımız 
Makbule dışında, üç tane hizmetçimiz vardı. Ben ağır hastalanınca, beni 
hastaneye yatırdılar. Genç bir hemşire vardı. Onu hatırlıyorum. İstanbulluy
du galiba. Onun odasında yatırdılar beni. Geceleri hep başımdaydı.

Cem ERO Ğ U L: Ne kadar sürdü bu yatışınız?

Sadun AREN: Dört ay kadar.

Cem ERO Ğ U L: Epey ağır geçirmişsiniz anlaşılan.

Sadun AREN: Şimdi tifo basit bir hastalık. Ama o zaman, ilacı filan 
yoktu. Perhiz yaptırılıyor, vücut takviye edilmeye çalışılıyor, gerisi de Al
lah’a bırakılıyordu. Arka üstü yatmaktan, kemiklerimin derimi deldiğini, 
sırtımda yaralar oluştuğunu hatırlıyorum. Sonra bir de bunların tedavisiyle 
uğraşıldı. Yani, hastalığımla ilgili olarak hatırladığım en önemli şeyler bun
lar. Bir de, tavandaki budakları filan sayardım, oralardan birtakım şekiller 
kurardım.

Cem ERO Ğ U L: Ya peki korku?

Sadun AREN: Yok, hiç şöyle bir şey olmadı. Doğrusu, öyle pek sıkıldı
ğımı da hatırlamıyorum. Yalnız kalktığımda, artık yürümeyi unutmuş oldu
ğumu hatırlıyorum.

Cem ERO Ğ U L: Bu hastalık faslı bittikten sonra ne oldu?
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Sadun AREN: Babam yeniden evlendi. Evlendiği hanımı biz de tanı
yorduk. Babam Balıkesir’de müdürken, onun yanında çalışıyordu. Bulga
ristan’dan göçmen olarak gelmişlerdi. Türkiye’ye göç ettikten sonra, anne
leri babaları ölmüş, iiç kız kardeş kalmışlar. Biri evlenmişti.

Cem ERO Ğ U L: Babanızla evlediğiııde ikinci anneniz kaç yaşındaydı?

Sadun AREN: Yirmi üç yaşında filan.

Cem ER O CU L: Çok küçükmüş.

Sadun AREN: Evet, çok gençti. Hatta babamın pişman olduğunu, "çok 
da gençmiş" dediğini iyice hatırlıyorum. Yirmi-yirmi iki yaş fark vardı ara
larında. İkinci annem eve, kızkardeşiyle, yani teyzem durumunda olan kız- 
kardeşi N adirc’yle birlikte geldi. Ağabeyim onları karşılamaya gitti. Ta 
Trabzon’dan karşıladı. Biz babamla Bayburt’a kadar gittik galiba.

Cem ER O C U L: Ağabeyiniz epey büyüktü, o zaman. Olayı nasıl karşı
ladı.

Sadun AREN: Çok sevindi. Babamın evlenmesini çok istiyorduk biz. 
Belki hatta bizim zorumuzla evlendi, diyebilirim.

Cem ER O Ğ U L: Nasıl açıklıyorsunuz bunu? Çocuklar genellikle dul 
kalan annelerinin veya babalarının tekrar evlenmesini istemezler.

Sadun AREN: Vallahi bilmiyorum. Bir annemiz olması iyi olur, diye 
düşündük herhalde.

Cem ER O Ğ U L: Yani, başlangıçtan itibaren üvey anne ile ilişkileriniz 
iyi oldu.

Sadun AREN: Evet, çok iyi oldu. Yalnızca, evdeki dadı, Makbule, biraz 
karşı çıktı. Bizi yeni annemize karşı kışkırtmaya çalıştı. Ama biz kışkırtıl
madık. Yeni annemizin uzun süre çocuğu da olmadı. Babam 1932’de evlen
di. İlk çocukları Bülent, 1940’ta doğdu. Yani, üvey annem, sekiz yıl boyun
ca çocuk yapmadı ve bu süre içinde bizi büyüttü.

Cem ERO Ğ U L: O süre içinde neredeydiniz?

Sadun AREN: Erzurum’dan sonra Ankara’ya geldik. Dördüncü sınıf
taydım ben. Dördüncü sınıfı Ankara’da Keçiören’de bitirdim.
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Cem ERO Ğ U L: Şöyle bir hesap edelim. 1922’de doğdunuz. Dördüncü 
sınıfta, 10-11 yaşlarında olmanız gerekir. Demek ki, Cumhuriyet’in onuncu 
yılında Ankara’daydınız.

Sadun AREN: Evet, Ankara’daydık. Onuncu yılı hatırlıyorum. Ben il
kokulda bir yıl kaybettim. O hasta olduğum yılı. Yani okula yedi yaşından 
önce gittim ama, sonuçta yedi yaşında gitmiş gibi oldum. Ankara’da, Keçi
ören’de oturduk.

Cem ERO Ğ U L: İsterseniz burada bir ayraç açalım ve Onuncu Yıl kut
lamalarını anımsamaya çalışalım. O zaman 11 yaşındaydınız. Neler anımsı
yorsunuz?

Sadun AREN: Az hatırlıyorum. At yarışı alanı vardı.

Cem ERO Ğ U L: Bugünkü hipodromun yerinde mi?

Sadun AREN: Hayır. At yarışı alanı, yanlış hatırlamıyorsam, bugünkü 
Makine Kimya Endüstrisi’nin yerindeydi.

Cem ERO Ğ U L: Tandoğan’da yani.

Sadun AREN: Evet, Tandoğan’da. Oraya nasıl geldik, bilmiyorum. Ya 
babam getirmiştir, ya da okulla gelmişizdir. Onu hatırlıyorum, ama o kadar 
işte.

Cem EROGU L: Anlaşılan bu olay siz: fazla etkilememiş.

Sadun AREN: Doğru, fazla hatırlamıyorum. Ama o günlerle ilgili ola
rak, ilginç bir anım var. Bugünkü Ulus’ta, bir erkek berber dükkanı vardı. 
Tek katlı bir bina idi. Bu erkek berberlerinden bir tanesi kadındı. Yani dük
kânda bir de kadın çalışıyordu. Ona traş olmuştum ben.

Cem ERO Ğ U L: Gerçekten ilginç. Peki, Ankara’daki ilk günlerinizden 
başka aklınızda kalan bir şey var mı?

Sadun AREN: İlkokula, dördüncü sınıfa devam etmeye başladım. Top 
mop oynardım. O günlerde, dadımız Makbule, bizi bırakıp gitti. Annem 
yalnız kaldı. Kısa bir süre sonra, babamın Afyonkaralıisar’a tayini çıktı. 
Oraya gittik. Beşinci ve altıncı sınıfı Afyonkarahisar’da okudum.

Cem ERO Ğ U L: Altıncı sınıf dediğiniz ne? Orta bir mi yani?
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Sadun AREN: Evet, orta biri orada okudum. Annemle ahbaptık. Örne
ğin, sigara içtiğimizi babamdan saklardık, ama annem bilirdi. Babam du
yarsa bir şey yapacakmış gibi gelirdi bize. Oysa bir şey yapamayacağını, 
daha sonra insan kendisi baba olunca anlıyor. Ne yapabilirsin ki çocuğa? 
Neyse, bazen eve geldiğinde, fena halde duman olurdu. Babam, "Rânâ, sen 
bunların ağzını kokla", derdi. Yani kendisi koklamazdı. Üvey annem de, 
koklar, sonra "yok bir şey", derdi. İkinci annem de modern bir kadındı. Ala- 
garson saç kestirirdi, filan. Afyon’da arkasından teneke çalarlardı. Çocuk
lar, "tango", "tango", diye alay ederlerdi.

Cem ERO Ğ U L: Peki, siz bunlardan rahatsız olur muydunuz?

Sadun AREN: Hayır, hiç olmazdık. Zaten bir süre sonra da demez oldu
lar.

Cem ERO Ğ U L: Oysa, ağabeyiniz o sırada artık delikanlı olmalı. Onun 
tepki göstermesi beklenirdi.

Sadun AREN: Evet, ağabeyim artık delikanlıydı. O benden bir iki sınıf 
ilerideydi. Biz Afyon’dayken, ağabeyim Ankara’ya, Gazi Terbiye Enstitü- 
sii’ne, yatılı olarak gönderildi. Gazi Terbiye’nin alt tarafı liseydi. Üst tarafı 
ise, Gazi Muallim M ektebi’ydi. Orada İngilizceye önem veriliyordu. İşte 
dil filan öğrensin diye, ağabeyim Ankara’ya yatılı olarak gönderildi.

Cem E R O C L L : Böylece de siz, çocukluk arkadaşınızdan ilk kez ayrıl
mış oldunuz.

Sadun AREN: Evet, ilk kez ayrıldık. İki yıl ayrı kaldık.

Cem EROĞU L: Ama bu olay da sizi pek etkilememiş galiba.

Sadun AREN: Evet, fazla etkilenmedim. Ağabeyim, muntazam bir in
sandı. Çalışma odası vardı. Çalıştığından filan değil ama. Odayı süsler, ga
yet iyi bakardı, filan. Öyle, tuhaf bir insandı. Öyle ki, eve çok önemli bir 
misafir geldiğinde, ağabeyimin odasına alınırdı. Evin en muntazam odası 
oydu... Evde bir de genç kız vardı: üvey teyzem Nadire. Tabii teyze demez
dik. Benden yalnızca üç yaş filan büyüktü. Ağabeyimle yaşıt gibiydi. Çok 
iyi bir kızdı.

Cem EROĞU L: Hep birlikte mi oturdunuz?
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Sadun AREN: Bir başka akrabasının yanma gittiği kısa bir süre dışında, 
hep bizimle kaldı. Sonra evlendi. Hem onıııı, hem de benim öğretmenim 
olan bir kişiyle evlendi.

Cem ERO Ğ U L: Burada, yine bir ayraç açıp bir konuda görüşünüzü al
mak istiyorum. Sizin anlattığınız aile tipi, çekirdek aile tipi değil. Bir önce
ki kuşağın geleneksel aile yapısına benziyor. Evin içinde, anne baba çocuk
lardan başka, daha birçok insan var.

Sadun AREN: Babamdan yaşlısı yok ama.

Cem ERO Ğ U L: Peki, anneanne, babaanne yok, ama yine de, aynı çatı 
altında, kan bağı ile bağlı olmayan birtakım insanlar var: dadı, hizmetçiler 
ve nihayet, üvey annenin kızkardeşi. Bu, tabii, bugünkü çekirdek aile ör- 
ııekçesine, yani modeline göre, daha gevşek bir aile türü oluşturuyor. Siz 
iki aile tipini de yaşadığınıza göre, çocukların eğitimi bakımından hangisi
nin daha yararlı olduğunu karşılaştırabilecek durumdasınız. Bir aile tipinde 
siz yetiştiniz, İkincisini ise, yanı çekirdek aileyi kendiniz kurdunuz. Çocuk
lar açısından bunları karşılaştırabilir misiniz?

Sadun AREN: Vallahi, sanıyorum benim yetiştiğim aile tipi çocuklara 
daha uygun. Şu bakımdan: Sürekli gözetim altında bulunmak gibi bir şey 
yoktu örneğin bizde. Yalnızca belirli birkaç kurala uyma zorunluluğu vardı.

Cem ERO Ğ U L: Çocuk daha, sonra, çekirdek ailede kazandığı önemi 
de taşımıyordu galiba o aile türünde.

Sadun AREN: Evet, belki de. Çünkü, öyle bir ortamda, belki de, çocuğa 
duyulan ilgi dağılmış bir durumda bulunuyor. Örneğin, yemek vakti evde ol
mak gerekti. O kadar. Sonra yine sokağa çıkardık. Ama bu belki, annemle 
babamın kişiliğinden de kaynaklanıyordu.

Cem ER O Ğ U L: Peki, hocam, Afyon günlerine dönelim yine. İlkokul 
beşi ve orta biri Afyon’da okudunuz. Okulunuzu hatırlıyor musunuz?

Sadun AREN: Cumhuriyet Mektebi’ydi. Yeni bir okuldu. Hiç unutmu
yorum, Muhtar Bey adında bir hocamız vardı. Sevgi, saygı duyduğum, son
radan da gidip ziyaret ettiğim bir hocamdı. O zaman ilkokul hocaları, ya ba
na öyle geliyordu, ya da gerçekten öyleydi, çok değerli insanlardı. Benim il
kokul hocalarım hep böyle çok saygı duyduğum insanlar oldu. Ayrıca, ara
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larında da genç olanına da hiç rastlamadım. Hep biraz yaşlı insanlardı. Ora
da. bir mahalle hayatı vardı. Çocuklarla birlikteydik.

Cem EROGU L: Bolca top oynardınız herhalde.

Sadıın AREN: Yok, öyle çok top oynamazdık, daha çok gezerdik. Afyon 
kalesine çıkardık birlikte. Top da oynardık tabii.

Cem EROGU L: Kızlı oğlanlı bir grup muydu bu?

Sadun AREN: Hayır, kızlar sokakta oynamazlardı. Ama okulumuz kızlı 
oğlanlı, karma bir okuldu tabii. Sıralarımız filan da ayrı değildi. Ama okul
dan çıktıktan sonra, mahallede kızlarla oynanmazdı. Afyonkarahisar’da, öy
le kayda değer bir olay hatırlamıyorum.

Cem ERO G U L: Ne kadar kaldınız Afyon’da?

Sadun AREN: İki sene. Babamlar daha çok kaldı ama, ben iki yıl kal
dım. Orta ikiye geçince, Ankara’ya ağabeyimin yanına, yatılı öğrenci olarak 
geldim. Afyon’da, yabancı dil olarak, Fransızca okuyorduk. Ankara’da, oku
lumuzun yabancı dili İngilizce idi. Geç başlamama rağmen, arayı kapadım. 
Benim, derslerden, matematiğim iyiydi.

Cem ERO G U L: Matematiğe bu merakınızı Ankara’da mı keşfettiniz?

Sadun AREN: Hayır, daha beşinci sınıftan itibaren matematiğe merak 
duyardım.

Cem ERO G U L: Ankara’ya ikinci gelişiniz, ilginç bir döneminize rastlı
yor. O sıralarda, 13-14 yaşlarındasınız. Malum, büluğ çağı, değişim çağı. O 
dönemle ilgili olarak anımsadığınız bir şeyler var mı?

Sadun AREN: O dönemi iyi hatırlıyorum. Birçok kişi tanıdım o dönem
de. Örneğin İlhan Unat, ağabeyimin sınıfındaydı. Şinasi Nahit Berker, bizim 
okulda öğrenciydi. Şimdi oturduğumuz sokağa adını veren Şehit Ersan’ın 
babası, Dündar da benim sınıf arkadaşımdı.

Cem EROGU L: Şu 27 M ayıs’ta vurulan çocuğun babası mı?

Sadun AREN: Evet o. Müdahale günü, yedi sekiz yaşlarında bir çocuk 
olan oğlunu okula götürüyormuş. Dur demişler, duymamış. Arkasından ateş 
edince çocuğu vurmuşlar. Dündar’ın babası, milletvekiliydi. İsmet Paşa’nın
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yakınıydı. Paşa bu işe çok üzülmüş. Çocuğu, devrim şehitleriyle birlikte 
gömmüşler. Adını, daha doğrusu soyadını da, bu sokağa vermişler.

Cem E R O iîU L : Ankara’da okulda, sigara tiryakiliği sürüyor muydu? 
Yatılılık koşullarında buna olanak var mıydı?

Sadun AREN: Elbette, sigara içmeye devam ediyordum. Gizli içerdik. 
Tuvaletlerde filan. O günlerle ilgili olarak başka hatırladıklarım da var. Ben 
daha Afyon günlerinden, bazı şeylere tepki duymaya başlamıştım. Örneğin, 
Ziraat Bankası müdürü olarak babam, önemli mevkide sayılırdı ve bir yere 
gittiğimizde, bizi öne alırlardı. Oysa ben, o zaman, “ imtiyazsız, sınıfsız, 
kaynaşmış bir kitleyiz” gibi şeylere inanıyorum. Canım sıkılırdı. Örneğin 
bana, kimin oğlusun dedikleri zaman, söylemezdim. Aynı kafa yapısı içinde, 
Ankara’da olduğum günlerde, Atatürk’e de tepki duyardım. Çünkü kendisi
ni diktatör olarak görürdüm. Bu durum, eşitlik anlayışıma ters düşerdi. Adı
nı şimdi hatırlayamadığım bir öğretmenimiz vardı Ankara’da. Arada bir bi
zi tahtaya kaldırır, “şimdi sen soru sor”, derdi. Bir gün, hemen hemen keli
mesi kelimesine şöyle bir soru sorduğumu hatırlıyorum: “Bizim hükümet 
şeklimizin adı Cumhuriyet olduğu halde, neden cumhuriyet değil?”

Ceııı ERO G U L: Bunu sorduğunuz zaman kaçıncı sınıftaydınız?

Sadun AREN: Orta ikideydim.

Cem ERO Ğ U L: Tepki ne oldu ?

Sadun AREN: Hoca, “senin baban kim”, diye sordu. Babam Afyon’da 
deyince, üstünde fazla durmadı. Ama ben, bu soru dolayısıyla bir tehdit al
tında kaldığımı hissettim. Oysa, daha öncesine giden hatıralarımda Ata
türk’ü tuttuğumu hatırlıyorum. Örneğin, Serbest Fırka çekişmesi sırasında, 
ağabeyim Serbest Fırka’dan, bense Halk Partisi ’nden yanaydım. Bayağı çe
kişildik. Hatla hatırlıyorum, Balıkesir’de Serbest Fırka’nııı büyük bir mitin
gi olmuştu. Ona gitmiştik. İşte o günlerde ben, Mustafa Kemal’den ve par
tisinden yanaydım. Yine hatırlıyorum, Kubilay hakkında bir kitap çıkmıştı 
ve ben onu almış, büyük bir devrimci coşkuyla okumuştum. Ama işte daha 
sonra, on dört yaşlarına doğru, tek kişi yönetimine karşı tepki duymaya baş
ladım. Diktatör olmasına kızardım. Örneğin Türkçe kitabımızda, “O Büyük 
Baş” mı ne diye bir şiir vardı, Mustafa Kemal’i aşırı öven. Okuduğumda 
çok kızardım.
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Cem ERO Ğ U L: Herhalde, delikanlılığa geçiş döneminin isyancı ıuhıı 
da bu karşı çıkışta rol oynamıştır.

Sadun AREN: Herhalde.

Cem ERO G U L: Ne kadar süre yatılı kaldınız?

Sadun AREN: Bir yıl. Cumartesi Pazar günleri gezerdik. Arkadaşlarla 
toplu halde çıkardık. O zamanlar, şehirle okul arası bomboştu. Akşamları is
tasyonda toplanır, okula hep birlikte dönerdik. Ayrıca arkadaşlarla da bolca 
top oynardık. Saha sorunu yoktu tabii.

Cem ERO Ğ U L: Ankara’dan sonra ne oldu?

Sadun AREN: Bizim okulun yatılılığını kaldırdılar. Okulu, Gazi Mekte
bi yaptılar ve sanırım şimdiki yerine getirdiler. Onun üzerine babam bizi al
dı, Haydarpaşa Lisesi’ne yatılı olarak gönderdi. Ağabeyimle beraber gittik 
yani. Orta üçü Haydarpaşa Lisesi’nde okudum. Orası, hapishane gibi bir 
yerdi. Ortasında avlusu, çepeçevre binasıyla... Orada sigara içmek daha zor
du. Çünkü, içeri girerken muayene ederlerdi. Bir keresinde, içeriye, farkın
da olmadan, çok rahat sigara soktum. Sonra hep o yöntemi kullandım.

Cem EROĞU L: Neydi o?

Sadun AREN: Haftalık sigarayı almışız, geliyorduk. Herkesi aramıyor
lar. Kime rastlarsa onu arıyorlar. Beni arayacağı tuttu adamın. Elimde yarı
sı içilmiş bir paket vardı, adama onu verdim. Oysa, yanımda daha birkaç pa
ket vardı. Elimdekini verince, adam geç dedi. Ben de kolayını buldum ya, o 
usulü birkaç defa uyguladım. İşte o yaşta, biraz âşık mâşık olmaya başladık. 
Kadıköy’de bir kız vardı. Sarışın. Adım bile bilmiyoruz. Dört beş kişi birlik
te, aynı kıza âşık olduk. Hafta sonlan kapısının önünden geçeriz. Yaptığımız 
bu. Adım bile bilmediğimizden, Sarı Kız derdik. Yani, o zaman kız mız dü
şünmeye başladık.

Cem ERO G U L: Haydarpaşa’da kaldığınız dönem kaç yılları oluyor?

Sadun AREN: 1936-37 yılları olması gerek.

Cem ERO G U L: Yani, on beş on altı yaşlarındasınız.

Sadun AREN: Evet, o sırada Atatürk’ü gördüğümü de hatırlıyorum. An
laşılan, artık o eski kızgınlığım geçmiş. Atatürk öldüğünde, ben onuncu sı
nıftaydım. Liseden mezuniyetim, 1939-1940 ders yılındadır.
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Cem ERO G U L: 1940’ta lise 3, yani on birinci sınıf bittiğine göre, orta 
üçü, yani sekizinci sınıfı okumak üzere Haydarpaşa’ya gelişiniz, 1936-1937 
öğretim yılında olmalı.

Sadun AREN: Haklısın, öyle olmalı.

Ceııı ERO G U L: Bıı ilk delikanlılık döneminde, herhangi bir cinsel eği
tim gördünüz mü?

Sadun AREN: Yok canım. Eğitim meğitim filan yoktu. Yalnız, ilginç bir 
şey var. Biz Haydarpaşa’ya geldiğimizde, henüz sünnet olmamıştık.

Ceın ERO Ğ U L: Niye?

Sadun AREN: Babam yaptırmamıştı. Karşıydı sünnete. Cinsel hazzı 
azaltır, derdi. Manasız bulurdu. Sonra pantolona sürtüne sürtüne kösele gibi 
bir şey olur, derdi. Biz de ısrar etmedik. Oysa ağabeyim dindardı. Namaz fi
lan kılmazdı, ama inancı vardı. Haydarpaşa Lisesi günlerinde, ağabeyim 
sünnet olmak istedi. Hafta sonları, teyzemlere, yani amcamlara çıkardık. 
Amcam da böyle, az çok inancı olan bir adamdı. Anlaşılan teyzem de öyle 
bir kadındı. Ağabeyim amcamla konuştu. Böylece, babamdan gizli sünnet 
olduk biz.

Cem EROGU L: Gizli sünnet oldunuz...

Sadun AREN: Evet, zaten biz İstanbul’dayken, babam Afyoııkarahi- 
sar’daydı. Amcamların evinde bir hafta sonu sünnet olduk.

Cem ERO Ğ U L: Kocaman çocuklardınız o zaman.

Şadını AREN: Tabii, hele ağabeyim iyice büyüktü. Gerçi benden yalnız
ca bir sınıf öndeydi, ama yaşça epey büyüktü. Hafta sonu tatili bitince, kalk
tık okula döndük. O zamanlar, bugün gibi, çabuk yara kapayan ilaçlar da 
yoktu. Aşağı yukarı bir ay boyunca, tuvaletlerde filan, her birimiz kendi ya
ramızla uğraşmak zorunda kaldık.

Cem ERO Ğ U L: Pişman olmuşsunuzdur.

Sadıın AREN: Yoo, pişman olmadım. Sevinmedim de doğrusu. Böyle 
bir şey... Ağabeyim, işte o sene hasta oldu ve ondan sonra da kurtulamadı. 
Babamın o arada Eskişehir’e tayini çıkmıştı. Afyonkaralıisardan Eskişehir’e 
geldi. Ders yılı bitince de bizi yanma aldı. Yani ben dokuzuncu, onuncu ve
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onbirinci sınıfları, yani bütün liseyi, Eskişehir’de okudum. Ağabeyimin kalp 
romatizması giderek kötüledi ve Eskişehir’de öldü. Fiilen benim kucağımda 
öldü.

Cem ERO G U L: O zaman bu olayın sizin üzerinizde büyük bir etkisi ol
muştur.

Sadun AREN: Evet, ağabeyimi gerçekten çok severdim. Ağabeyimle 
çok yakındık birbirimize.

Cem EROĞUL: Üstelik artık ölüm olayını algılayabilecek bir yaştaydı
nız.

Sadun AREN: Evet, o sırada, lise birdeydim. Yani on altı yaşındaydım. 
O sırada, bir de iyi öğrenci olma bilincim doğdu. O zamana kadar da sınıfı
mı geçirdim fiilen ama, bu işler kendi kendine olurdu. Eskişehir’de ise, bi
linçli olarak iyi bir öğrenci oldum. Ayrı odam vardı, iyi çalışırdım. Hatta ba
zı hocalara, bazı öğrenciler için kefil olurdum. “Bunları geçirin, ben onları 
çalıştırırım”, diyebilecek duruma geldim.

Cem ER O C U L: Bu ruhsal değişimi nasıl açıklıyorsunuz? Herhalde, ça
lışkan bir öğrenci olmak, öyle pek doğal bir şey değil. Sizdeki bu gelişme 
için bir açıklamanız var mı?

Sadun AREN: Doğrusu düşünüyorum, ama bir açıklama bulamıyorum. 
Belki derslerden zevk almaya başlamıştım. Örneğin, matematikten büyük 
bir zevk aldığımı hatırlıyorum. Sokakta yürürken, kendi kendime geometri 
soruları çözerdim. Bir de tarih dersini, oldukça severdim. Özellikle, uygar
lığın gelişimi ile ilgili bölümleri. Bir de mantık dersi hoşuma giderdi. Haşan 
Ali Yücel’in bir kitabını okurduk. Çok severdim o kitabı. Onun için çalış
kanlığımın, sanırım, sevmekle ilgili olduğunu söyleyebilirim. O çağlarda ta
bii, kızlara ilgi de söz konusuydu. Gerçi kız erkek ilişkileri kolay değildi. 
Okul karma idi, ama yine de kolay değildi. Kızlar ön sıralarda, erkekler ar
ka sıralarda otururdu. Konuşurduk filan, ama sokakta arkadaşlık edemezdik.

Cem ERO G U L: Peki, o zaman cinsel yaşam genelevde mi başlardı?

Sadun AREN: Evet, ama ben geneleve ilk kez Ankara’da, M ülkiye’dey- 
keıı gittim. İlk yılımdı, yani on sekiz yaşındaydım o zaman.

86 Prof. Sadun Arcn’e Armağan



Cem ERO Ğ U L: İsterseniz biraz Eskişehir günleri üzerinde duralım. Bir 
kere, o dönemde iyi bir öğrenci olmaya başladığınızı saptadık. Peki çevre ile 
ilişkileriniz nasıldı? Bir dönemde, müdür çocuğu olmaktan, ayrıcalık gör
mekten rahatsız oldunuz. Sonra, bir diktatörlükte yaşadığınızı duyumsayıp 
ona tepki gösterdiniz. Eskişehir günlerinde ruh halinizi nasıl niteleyebilir
sin?

Sadun AREN: Bir kere, o söylediğin rahatsızlıklar pek önemli şeyler 
değildi. Şimdi onları hatırlayınca, daha bir vurgulayabiliyorum. Yoksa 
yaşandıkları dönemde, bunlar önemli rahatsızlıklar değildi. Eskişehir günle
rinde ise, çevremle, arkadaşlarımla ilişkilerim çok iyiydi. Banka lojmanında 
kalıyorduk. Büyük bir odam vardı benim. Sınavlar yaklaştığı zaman, o oda
da toplanırdık ve ben ders verirdim arkadaşlarıma. Yani zayıf olanlara tabii. 
Arkadaşlarla toplanır, oyunlar oynar, eğlenir, piknikler filan düzenlerdik.

Cem ERO G U L: Yani iyi bir toplumsal ilişki düzeniniz vardı.

Sadun AREN: Evet, ayrıca o dönemde, babamla düşünce alışverişimiz 
başladı. Babam benim bilimadamı olmamı isterdi. “Sakın politikacı olma” 
derdi. Kendisi, Sivas Kongresi’ııe filan gitmiş. Delege olarak değil de, o sı
rada orada bulunmuş. İstanbul’dan kaçıp gelmiş. Ama ona rağmen, “ben 
Atatürk’ün yayında çalışamazdım” derdi. Öyle bir adamdı yani.

Cem ERO G U L: Yani düşüngtisel olarak, ideolojik olarak Atatürk’ten 
yana, ama politikanın mutfağından yana değil.

Sadun AREN: Evet. Politikayla ilgilenirdi, ama politikacı olmamı iste
mezdi... O sırada önemli bir olay oldu, Atatürk öldü. 1938’de. Biz onuncu 
sınıftaydık. Ne yapalım, dedik. On birinci sınıfta, yani son sınıftakiler bir 
şey yapmadılar. Olayı bizim sınıf örgütledi. Öğrencilere ben önderlik ettim. 
Kahvelere gittik, radyoları susturduk. Sinemaları boşalttık. Yani bir tür anar
şik eylem yapmış olduk.

Cem ERO Ğ U L: Ama düzenden yana bir eylem.

Sadun AREN: Doğru, ama bu sorumluluk valiye aitti. O bir şey yapma
dı. Biz zorla halka yas tutturduk. Dört sinema mı ne vardı. Bazılarının önün
de çocular nöbet tutuyorlardı. Bazılarına ise biz girip insanları dışarı çıkarı
yoruz. Hatırlıyorum, sinemaya gitmekte olan bir aile, “Talebeler yasak et
miş” diyerek geri döndü. Geceyarısı on bire doğru da, resmi matem ilan edil
di. Ondan önce, hatırlıyorum, arkadaşlar ikiye bölündük. Bir kısım, valiye
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gidelim, yasın gereklerini yerine getirtmesini isteyelim, dedi. Bir kısım ise, 
valiye gitmeye gerek yok. işi doğrudan doğruya biz yapalım diyordu. Ben 
işte bu ikinci grup içindeydim. Bizim dediğimiz oldu. Yani, dediğim gibi, 
daha resmi matem ilan edilmeden, biz sinemaları boşalttık filan.

Cem ERO Ğ U L: Eskişehir’le ilgili başka anınız var mı?

Sadun AREN: Biz son sınıfa gelince savaş başladı. Türkiye’de o zaman 
çok az radyo vardı. Parklarda radyo dinlenirdi.

Cem ERO G U L: Ama sizin herhalde evde radyonuz vardı.

Sadun AREN: Evet, bizim vardı. Ben taksitle almıştım. Babam, görevi 
dolayısıyla, taksitle alışveriş yapmak istemezdi. Onıın için radyoyu bana, 
kendi adıma aldırmıştı. Galiba 150 liraya alınıştık o zaman radyoyu. Ancak, 
o zamanlar çoğunlukta radyo yoktıı. Parklarda hoparlörler vardı. Ajans vak
ti gelince, büyük bir kalabalık toplanırdı. Herkes savaş gelişmelerini öğren
mek isterdi.

Ceııı EROĞU L: Peki, bcııim için şurası çok ilginç. O zaman oıı yedi ya- 
şındaydınız. Savaşan taraflara ilişkin olarak bir değerlendirmeniz var mıydı?

Sadun AREN: Vardı. Adeta otomatik olarak demokrasi cephesini tutu
yordum. Ama savaşla ilgili olarak daha değişik bir hatıram var. Savaş Ey- 
liil’de patlamıştı. O zamanlar, Hatay’a gitmiştim. O zamanlar on beş gün sü
re içinde kullanılacak tren biletleri vardı. Hatay ilhak edildikten sonra, Ha
tay’a kadar gidenlere, biletlerini on yedi gün içinde kullanma hakkı tanın
mıştı. Ben de böyle bir bilet alıp Hatay’a gitmiştim. Söylemeyi unuttum, be
nim bir de köy hayatım vardır. Mahsulü sattım, işte onun parasıyla Hatay’a 
biletimi aldım.

Ceııı ERO G U L: İsterseniz, önce Hatay’a gidip dönün, ondan sonra, köy 
yaşamınız üzerinde ayrıntılı bir biçimde duralım.

Sadun AREN: Peki şimdilik atlıyorum. Dediğim gibi, mahsulün para
sıyla ben o bileti aldım. -On beş lira mı, öyle bir şeydi.- O zamana göre 
ucuzdu. O sıralarda camilere filan merakım vardı. Amacım, İstanbul’a, ora
dan da Edirne’ye geçmek, camileri gezmekti. İstanbul’a gittim. Vapurla kar
şıya geçtim. Gazete bayileri vardı. Gazetelerde, Harp Patladı! diye kocaman 
puntolarla haberler gördüm. Beni fazla ırgalamadı. Edirne’ye gitmek için 
trene bindim. O zamanlar, Edirne’ye giden tren yolu, tiç istasyon Yunan top-
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Taklarından geçerdi. O arada, trene Yunan askerleri biner, kimse inmesin di
ye de kapılar kilitlenildi. Askerler basamaklarda dururlardı. Galiba bu olay
dan ötiirü, savaşa girecekmişiz gibi bir korku girdi içime. Hiç unutmuyorum. 
Askere alırlar mı diye, yaşımı hesap ettim. Acaba kaç zamanda savaşa gire
biliriz, diye hesaplar yaptım. İşte böyle bir korku geçti içimden. Sonra unut
tum. Gittim Selimiye Camisini gezdim.

Cem ERO G U L: Bu cami gezme merakının dinle ilgili bir yönü oldu 
mu? O dönemde hiç namaz kıldınız mı?

Saduıı AREN: Hayır. Dinle hiç bir ilgisi yoktu.

Cem ER O G U L: O zamana kadar hiç oruç tutmuş muydunuz?

Sadun AREN: Hayır, hiç tutmadım.

Cem EROGU L: Peki, İstanbul’dan döndükten sonra yine de Hatay’a 
gittiniz mi?

Sadun AREN: Gittim. Demek ki savaş korkum geçmiş. Çok korkmuş 
olsam gitmezdim.

Ceııı EROGU L: Şimdi, isterseniz,1 öy deneyiminiz üzerinde duralım.

Sadun AREN: Olur. Babam Afyon’da Ziraat Bankası müdürüyken, bü
yük bir iktisadi bunalım vardı. Otuz yılları biliyorsun. Buğday çok düşük fi
yatla satılıyor. Köylüler borç içinde. Banka, borcunu ödemediği için büyük 
bir ailenin topraklarını haczediyor. Ancak, verilen fiyat, borcu bile karşıla
yabilecek düzeyde değil. Bunun üzerine babam, borcu karşılayacak bir fiyat 
verip araziyi alıyor. Babam, oldukça serbest bir anlayış içinde çalışırdı. Ör
neğin, bankanın alacaklarını tahsil edebilmek için, memurları köylünün aya
ğına gönderirdi. Para dağıtımını da, bankada değil de köylerde yaptırırdı. 
Borçlu olan köylülere, borçlarını ödeyebilmeleri k 'n  yeniden borç verirdi. 
Araziyi alışı da böyle olmuştu. “Kurallara aykırıdır, banka arazi alamaz” de
mişler. Bunun üzerine kendisi almış.

Cem ERO G U L: Böylece aileye çiftçilik de girmiş oldu.

Sadun AREN: Evet, babam böyle şeyleri severdi. Pastoral bir yönü var
dı. Araziyi aldığı köyün adı Mııkralı idi. Afyon’a yirmi altı kilometre uzak
ta. O zaman, vasıta olmadığı için, çok uzun bir mesafe sayılırdı. Atlı arabay
la, altı saatte filan gidilirdi. Babam orada bir köy evi yaptırdı. Sonra ortakçı
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tuttu. Ortakçı ekti biçti, bir şeyler yaptı. Sonra babam Eskişehir’e gitti. Af
yon’dan Eskişehir’e tayin edildi. Yani araziyle uğraşmasına hiç olanak kal
madı. İşte o zaman, yaz tatillerinde ben giderdim. İki tane ortakçımız vardı. 
Biıi imamdı; ama tanrıtanımaz bir imamdı. Müthiş bir adamdı. Çok zekiydi. 
Felsefi şeylerden filan konuşmayı severdi. Oturur konuşurduk. Arada bir 
köylü gelir, “haydi namaza” der. “Kaç kişisiniz?” diye sorardı bizim imam. 
Diyelim, sekiz kişi olurlardı. “Sekiz kişilik cemaat olmaz, haydi gidin” der
di. Sonra, ezan okumazdı. “Ben yaşlıyım, ezan okuyamam” derdi. Oğlu fi
lan vardı. Gerçekten aydın bir insandı.

Cem ERO G U L: Köy işlerinde fiilen çalıştınız mı?

Sadun AREN: Tabii, örneğin hâlâ çok iyi orak biçmesini bilirim. Çift 
sürmesini bilirim. Bayağı hoşuma giderdi... Yanımızda, kocaman bir çiftlik 
vardı. Sahibi de, Nazım Bey adında, seksen yaşlarında, sefirlik filan yapmış 
bir adamdı. Babamı çok severdi. Bana da, keşke senin gibi bir torunum ol
sa, derdi. Kendi torunları gelmiyor tabii oraya. Öyle bir yerde yaşamak iste
miyorlar. Onun için beni çok severdi. Ama, şunu hatırlıyorum. Burçak yol
mak için işçi tutuluyordu. Yirmi kuruştu o zaman gündelik. Bu işi kadın iş
çiler yapardı. Ben de, yirmi değil, yirmi beş kuruş gündelik dağıttım. Nazım 
Bey, bunu duymuş. Kalkıp bizim eve kadar geldi. Çok sinirliydi. “Sen nasıl 
yirmi beş kuruş verirsin” diye bana çıkıştı. Pek şaşırdığımı hatırlıyorum.

Cem ERO G U L: Toplam olarak ne kadar sürdü köyde kalışlarınız?

Sadun AREN: Yedinci sınıftan lise sona kadar, yani dört yıl, bütün yazı 
hep köyde geçirdim.

Cem EROGU L: O zaman, yalnızca imamın ailesiyle değil de, köyün 
öteki delikanlılarıyla filan da ilişkileriniz olmuştur.

Sadun AREN: Tabii. Köy yaşamına tamamen katılırdım. Harman olur, 
çalışırım. Köy odasında otururuz, konuşuruz. Muhtarla söyleşiriz. Arada bir 
atlı arabayla şehre gidip geliriz. Altı saatlik gayet zahmetli bir yolculuk ol
duğunu söyledim. Bir kere başıma şöyle bir şey geldi. Dumhıpınar’da tören 
yapılacaktı. Gençlik işte. Beıı de gideyim, dedim. Komşumuz Nazım Bey 
“ben sana at vereyim, atla git” dedi. Ben yürüyecektim. Bir seferinde de Af
yon’a kadar yürümüştüm. Ama pişman olmuştum. Çünkü, on kilometreden 
sonra, en rahat ayakkabı bile öyle vuruyor ki, sorma. Neyse, atla gitme öııe-
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risini kabul ettim. Bizim süvarilik de oradan galiba. Sonra askerliğimi ben 
süvari olarak yaptım. O sırada, ata binmeyi hiç bilmiyorum. Ama, ne olacak, 
nasılsa binerim, diye düşünüyorum. Nazım Bcy’in hergele sürüsü vardı. Sü
rüde bir de aygırı vardı.

Cem ERO G U L: Hergele nedir ki?

Sadun AREN: Hergele, başıboş at demek. Başıboş atlardan sürü besli
yordu. İşte bu sürüde, beyaz bir aygırı da vardı. Azgın bir şey. Dişi atlara fi
lan saldırırdı. Erkeğe de saldırırdı, kıskandığı için. Nazım Bey’in bir adamı 
vardı, Çerkez. Bu aygırı bir iki kere eyerleyip binmiş. O gün bu atı bana ver
diler. İlk şaşkınlıkla at, uslu uslu çiftliğin sınırına kadar geldi. Sonra gitme
yi reddetti. İttim kaktım, biraz yürüttüm ama bu sefer de demiryolundan ürk
tü ve beni yıldırım gibi çiftliğe geri götürdü. Malıçup olup atı iade etmekten 
başka çarem kalmadı.

Cem ERO G U L: Köy yaşamında başka hatırladığınız bir şey var mı?

Sadun AREN: Bu bizim ortakçı, malum yaşlı bir adamdı. Epey eski za
manları bilirdi. En çok anlattığı şey, ziyafetler ve ziyafetlerdeki yemeklerdi. 
Biraz da uydururdu.

Ceııı ERO G U L: Ne ziyafeti, kimin verdiği ziyafet bunlar?

Sadun AREN: Bilmem falanca ağanın düğünii vardır. İşte örneğin o ağa
nın verdiği ziyafet. Şimdi, öyle bir ağa var mı, öyle bir düğün olmuş mu, 
orası pek belli değildi. Ama yemekleri, büyük bir zevkle anlatırdı. Bu arada, 
örneğin adamdan domatesin ilk Türkiye’ye gelişini öğrendim. O zaman do
matesi yeşilken yerlermiş, kırmızı olunca çürüdü diye atarlarmış. Ben böy
le şeyleri zevkle dinlerdim.

Ceııı ERO G U L: Yer sofrasında ve tek tencereden yerdiniz, değil mi?

Sadun AREN: Tabii. Dediğim gibi bu adam çok ilginçti. Tanrıtanımaz 
olmasına rağmen, mııska yazardı. Bu yönüyle iyice bilinirdi. İşte ben bu de
neyimden de geçtiğim için, bizim köylünün öyle fazla dindar filan olduğu
nu sanmıyorum. Örneğin, köylüler gelirler, böceğc karşı, tarlalara gömmek 
üzere muska yazdırırlardı. Sonra da, bizim imama “yahu böcekler bu senin 
yazıyı nasıl okuyacaklar?” gibi sorular sorarlardı. Yani köylünün de bu işi 
pek o kadar ciddiye aldığını sanmıyorum.
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Cem ERO G U L: Köyde Atatürk’e karşı tııtıım neydi?

Sadun AREN: Pek öyle siyaset filan konuşulmazdı.

Cem ERO G U L: Peki köy odasında oturulduğunda, ne konuşurdunuz?

Sadun AREN: Şu anda hatırlamıyorum. Demek ki pek öyle çarpıcı şey
ler konuşulmazmış. Daha çok yerel olaylar filan. Masal da anlatılırdı.

Cem ERO G U L: Peki, bu anlatımlar sırasında, Yunus gibi, Karacaoğlan 
gibi, halk edebiyatının klasikleri de geçer miydi?

Sadun AREN: Ben rastladığımı hatırlamıyorum. Ama belki kış gecele
rinde oluyordu. Ben yazları gidiyordum. Yazın ise, köylüler gerçekten çok 
çalışırlar. Onun için köy odasında oturma faslı, çok az olurdu. Bu köy dene
yimimle ilgili olarak, bir ilginç anım daha var. Bizim imamın oğlu, kız ka
çırdı. Daha doğrusu, kız gönüllü olarak ona kaçtı. Oğlan benden büyük ol
masına rağmen, Sadun Bey derdi bana. Kaçıracağı kızı överken, şöyle dedi
ğini gayet iyi hatırlıyorum: “Sadun Bey, öyle güzel bir kız, öyle güzel bir kız 
ki, bir günde üç dönüm yer çapalar.” O söz beni çok etkilemişti. Sonra kız 
geldi. Yüzü çiçek bozuğuydu. Yani güzel filan değildi. Ama gerçekten çok 
çalışkandı. Köyle ilgili olarak bundan başka fazla bir şey hatırlayamıyo
rum... O zamanlar buğday, Toprak Mahsulleri Ofisi’ne satılırdı. Ofis biraz 
daha yüksek fiyat verirdi. O zaman buğday kilosu dört buçuk kuruştu. Yani 
çok ucuzdu. Etin kilosu, otuz kuruş filandı.

Cem ERO G U L: Yalnızca buğday mı ekilirdi?

Sadun AREN: Buğday. Ayrıca, atlara yem için burçak da olurdu. Sonra, 
babam adı “kolyoz” diye aklımda kalan bir bitkiyi yaymaya çalıştı. Yağı çı
karılırmış. Ama tutmadı. Başlıca, buğday ve arpa ekilirdi. Bizim köyde af
yon da ekilirdi, onu da Toprak Mahsulleri Ofisi alırdı.

Ceııı ERO G U L: Afyonu uyuşturucu olarak kullanma var mıydı?

Sadun AREN: Katiyen yoktu. Köylüler afyonu, asıl yağı için ekerlerdi. 
Bizim köylüler haşhaş değil, “haşkeş” yağı derlerdi. Bu işin, civarda, sana
yisi vardı. Yani bizim köyde değil ama, çevrede yağhaneler vardı. Küspesi
ni hayvanlara verirler, yağını kendileri kullanırlardı.

Cem EROGU L: Hayvancılık var mıydı?
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Sadun AREN: Pek mera yoktıı. Tek tük, büyük baş hayvancılığı yapılır
dı. Bizim de galiba, bir iki ineğimiz vardı.

Cem EROĞU L: Peki şimdi biz yine Eskişehir’e dönelim. Liseyi 1939- 
1940 ders yılında bitirdiniz. O yıl, yani 1940’ta Bülent doğdu. Eskişehir’de 
mi doğdu Bülent?

Sadun AREN: Evet, Eskişehir’de doğdu. Sonra babamlar Trabzon’a git
tiler. Tayini çıktığında, senenin ortasıydı. Ben okul değiştirmemek için Es
kişehir’de kaldım. Lojmanı boşaltmıştık tabii. Ben de, bankanın bir odacısı
nın evinde pansiyoner olarak kaldım.

Cem ERO G U L: Artık lise sona geldiğinize göre, o dönemde belli bir 
mesleğe karşı eğilim duymaya başlamış mıydınız?

Sadun AREN: Evet, vardı. Matematikten ötürü mühendis olmayı düşü
nüyordum. Bir de kaymakam olmak istiyordum. Kısacası, mühendislikle 
kaymakamlık arasında gidip geliyordum.

Ceııı EROĞUL: Kaymakamlık çok saygın bir meslekti tabii, o zamanlar.

Sadun AREN: Kaymakamlığı düşünürken benim kafamda halka hizmet 
meselesi vardı. Köyü de biliyordum biraz.

Cem ER O Ğ U L: Bu halka hizmet kaygısı, herhalde, o günlerin halkçılık 
telkinlerinden kaynaklanıyordu. Özellikle de okulun etkisinden.

Sadun AREN: Herhalde. İdeolojik etkiler gerçekten çok önemli. Örne
ğin, Türk olmanın gururuna öylesine şartlanmıştık ki, ben İngilizlere filan 
Türk olmadıkları için acıyordum.

Cem ERO Ğ U L: Ama bunun bir de çok olumlu bir yanının olduğunu sa
nıyorum. Bir dönem gençliği kendinden çok emin olarak yetişti bu memle
kette.

Sadun AREN: Tabii, tabii. “Dünyada bizim bir yerimiz var, biz her şeyi 
yapabiliriz”, gibi duygular içinde yetiştik. Kısacası, ideolojik eğitimin öne
mini vurgulamak için söylüyorum bunları. Bir de, tabii, kaymakam olmak 
istememin, başkalarına yardım etmek, halka hizmet götürmek gibi gerekçe
leri de vardı. Ancak bu son gerekçeler de, yine genel halkçı havanın bir so
nucuydu. Namuslu olmak yönünde genel bir şartlanma vardı.
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Cem ERO G U L: Ders kitapları dışında kitaplar okur muydunuz, o dö
nemde?

Saduıı AREN: Çok okurdum. Örneğin Hitler’in Mein K am pf mı lise son 
sınıfta okudum. Dante’nin İlahi Komedi’sini o zaman okudum. Ayrıca, Si- 
nekli Bakkal, Çalıkuşu gibi Türk edebiyatının büyük romanlarını, Ömer 
Seyfettin’in öykülerini hep o dönemde okudum.

Cem ERO Ğ U L: Bu okuma merakınız lisede mi başladı?

Şadını AREN: Yok, ortaokulda da çok okurdum. Afyon’dayken, yani 
beşinci ve altıncı sınıflan okurken, o zamanlar, Çocuk Sesi ve Mektepli di
ye, iki çocuk dergisi çıkardı. İkisini de alıyordum. Oysa, o dergilerden Af
yon’a, belki topu topu ikişer adet gelir. Yani bunlara meraklı olan benden 
başka bir tane daha çocuk olabilirdi. İşte bu iki derginin geldiği bayi, ödünç 
kitap da verirdi. Bu, parayla ödünç verme usıılii sayesinde, orada bol kitap 
okudum.

Cem EROGU L: Peki, eski yazı öğrendiniz mi?

Sadun AREN: Hayır. Ben okula gittiğim yıl, yeni yazı ile eğitim başla
mıştı. Babamın kitapları hep eski yazı olmasına rağmen, ben hiçbir zaman 
merak edip öğrenmedim.

Cem ERO G U L: Lise son sınıfta, 1940 yılında, çeşitli meslekler arasın
da bocalarken, nihayet M ülkiye’ye gitmeye karar vermeniz nasıl oldu?

Sadun AREN: Liseyi bitirince yine köye gittim. Mahsulü satıp biraz pa
ra topladım. Sonra da Ankara’ya geldim. İşte o arada, nasıl olduysa bilmem, 
mühendislikten tamamen vazgeçtim. Mülkiye sınavına girdim. O dönemde, 
bir de mühendisliğe sınavla giriliyordu. Onun dışındaki bütün fakülteler, Tıp 
dahil, hep sınavsızdı. Tıbbı ve kimyagerliği de, bir ara düşünür gibi oldum. 
Ama sonunda Miilkiye’yi kazanınca, ötekileri boşladım. Sonuç olarak, Mül
kiye’ye girişimde bile çok kesin bir tercih olduğunu söyleyemem. Kayma
kam olurum herhalde, diyordum.

Cem ERO G U L: Miilkiye’nin yatılı olması, dolayısıyla da, yabancı bir 
kentte cv sorununuzun bu yoldan hallolması da etkili oldu mu?

Sadun AREN: Oldu tabii. Gerçi mühendislik de, sınavı kazananlara ya
tılı olma hakkını tanıyordu. O İstanbul’daydı tabii. Ankara’da, o zaman mü
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hendis okulu yoktu. M ülkiye’yi tercihimde bu parasız yatılılık da kuşkusuz 
bir rol oynadı.

Cem ERO G U L: Sınava kaç kişi girdiniz, kaçınızı aldılar?

Sadun AREN: Altı yüz küsur kişi girdik, yüz kişiyi aldılar. Bir iki tane 
de belki, yatılı olmayan öğrenci alınmıştı. Rahmetli Selıa Meray, giriş sına
vında beşinci olmuştu. Ben de altıncı olarak girmiştim.

Cem ERO G U L: 1940-41 ders yılından itibaren siz Ankara’da oldu
ğunuza göre, Bülent’ten sonraki kardeşinizin, yani Adnan’ın doğumunda 
bulunmadınız.

Cem ERO G U L: Bulunmadım. Adnan, 1942’de Trabzon’da doğdu. 
Doğduktan sonra, görmeye gittim.
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İK İN Cİ GÜN 
(7 NİSAN 1989)

Cem EROGU L: Sadun Bey, bu arada dünkü görüşmemizi düşündüm. 
Bir nokta dikkatimi çekti. Yaşamınızda, on sekiz yaşınıza dek, çok önemli 
iki olay var. Biri, dokuz yaşmızdayken annenizin, İkincisi de, on altı yaşınız- 
dayken ağabeyinizin ölmesi. Bunlar insanların dış tepkilere çok açık olduğu 
yaşlar. Oysa, sizin anlatışınızdan edindiğim izlenime göre, bu olaylardan 
çok da fazla sarsılmış görünmüyorsunuz. Çok daha sonra, ben sizi tanıdık
tan sonra, çevreden size yönelen etkilerden bir korunma düzeneğiniz, yani 
mekanizmanız olduğunu gözlemledim. İşte küçüklüğünüzden gelen bu kişi
lik yapısını nasıl açıklıyorsunuz?

Sadun AREN: Bir kere, bu gözlemin doğru. Gerçekten de, üzerime ge
len çeşitli olayların etkileri, deyim yerindeyse, kendi çerçeveleri içinde ka
lır. Diyelim aynı gün içinde olan türlü olaylar arasında, örmeğin bir arkada
şımla ilişkiler, ders verme ile ilgili bir sorun veya evdeki bir olay arasında, 
genellikle bir etkileşme olmaz. Her olayı ayırıyorum, sanırım.

Cem EROGUL: Yani, örneğin dışarıda bir şeye canınız sıkıldıysa, bunu 
eve taşımazsınız, ya da evdeki bir sıkıntınızı dışarıya yansıtmazsınız. Öyle mi?

Sadun AREN: Evet. Öyle bir şey var. Kafamın içinde, çeşili olaylar, ay
rı bölmelerde durur. Öyle sanıyorum. Sordun da, bu konu üzerinde şu anda 
düşünüyorum. Yoksa, bunu daha önce düşünmüş değilim. Bir nedeni de şu 
olabilir. Belli olaylar üzerinde önceden düşünmüş ve hüküm vermişimdir. 
Bu hükümleri de kolay kolay değiştirmem. Örneğin, yaşam hakkında, ölüm 
hakkında, bir şey düşünmüş olabilirim. Gerçekten de bu konuları düşünmü
şümdür. Tabii, dokuz yaşında değil, ama 011 beş on altı yaşlarından itibaren, 
yaşam, ölüm gibi konular üzerinde çok düşünmüşümdür.

Ceııı ERO Ğ U L: Nasıl bir sonuca vardınız?

Sadun AREN: Yaşamın anlamı üzerinde düşünen herkes gibi, ben de ke
sin bir sonuca ulaşamadım tabii. Ama, o zaman, hatırlıyorum, yaşamın ama
cı, yaşamı sürdürecek birtakım şeyler elde etmektir, diye bir sonuca varmış
tım. Bunlar da, örneğin, takdir edilmek, sağlıklı olmak, zevk almak gibi şey
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lerdi. Yani, ilahi dcııebilecek nihai amaçlar değil de, birtakım yakın hedef
ler. sonra, düşüne düşüne şu sonuca ulaştığımı söyleyebilirim. Yaşamın 
amacı, anlamı, insanın yeteneklerini geliştirmesidir.

Cem ERO G U L: Tamam da, Sadun Ağabey, yine de bütün bunlar bir şe
yi tam açıklamıyor gibi geliyor bana. Haydi annenizi geçelim o zaman çok 
küçüktünüz. Yalnızca dokuz yaşındaydınız. Ama ağabeyinizi yitirdiğinizde 
artık epey büyümüştünüz. Üstelik ağabeyiniz size çok yakın bir insandı. O 
zamana dek bütün çocukluğunuz, bütün yaşamınız onunla birlikte geçmişti. 
Üstelik de kollarınızda ölmüş. Üzüldüğünüz muhakkak. Ama o yaşta bir ço
cuk, böyle bir olaydan üzülmekle kalmaz, büyük bir sarsıntı geçirir. T ı için
den bir şeyler kopar. Yaşama bakışı, temelinden etkilenir. Oysa sizde, garip 
bir sağlamlık görülüyor. Bunu nasıl açıklıyorsunuz?

Sadun AREN: O zaman babamla bir konuşmamı hatırlıyorum. Babam, 
hem annemin ölümünden, hem de ağabeyimin ölümünden çok sarsılmıştı. 
Oturur konuşurduk. Konuşurken bazen ağlayıverirdi babam. Şimdi hatırlı
yorum. Demek ki o da seninkine benzer bir soru sormuştu. Ağabeyini düşü
nüyor musun, fiyan diye. “Düşünmüyorum” demiştim. “Peki nasıl başarı
yorsun” diye sorunca da, “başka şeyler düşünüyorum” demiştim. Örneğin, 
yatağa yatınca, ağabeyim aklıma gelince, kızları filan düşünüyordum.

Cem ERO G U L: Yani üzücü düşünceleri iradi olarak mı kovuyordunuz?

Sadun AREN: Evet, iradi olarak. Amaç, üzücü olayı kapamak. Yoksa 
düşünüp de sarsılmamak, mümkün değil tabii. Örneğin, şu anda da Bülent’in 
ölümünü düşünmüyorum. Öleli dört gün oldu. Bülent’i düşünmüyorum çün
kü, düşündüğüm takdirde, işin içinden çıkmak mümkün değil.

Cem ERO G U L: Yani bunu ussal bir önlem olarak uyguluyorsunuz. Tıp
kı gemi bir yerden su almaya başladığı zaman, o bölmeyi kapama gibi.

Sadun AREN: Evet, öyle.

Cem ERO G U L: Peki, sağolun. Şimdi dün kaldığımız yere dönüyorum. 
Mülkiye yıllarına. Önce, o günlerden anımsadığınız arkadaşlar, hocalar kim
lerdi, onu sormak istiyorum.

Sadun AREN: Müdürümüz, Erişirgil’di. Hocalar arasında ilk aklıma ge
len, Fuat Köprülü’dür. Türk Medeniyeti ve Teşkilatı Tarihi diye bir ders oku
turdu. Milletvekilliğini üniversiteye tercih edip ayrılınca, bu dersi de kaldır
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dılar. Sonra Mahmut Esat Bozkuıt’u hatırlıyorum tabii. Çok renkli bir insan
dı. Galiba, Teşkilatı Esasiye, yani anayasa okuturdu. Kaba anlamıyla, Mark
sist denebilecek biriydi.

Cem ERO Ğ U L: Mahmut Esat mı?

Sadıın AREN: Evet, şu anlamda. Diyelim bir şeyler anlattı. Sonra, “bu
nun sebebi nedir” diye sınıfa sorardı. Bizden beklediği cevabı hepimiz bilir
dik. Cevap mutlaka “ekonomiktir” olacaktı. O da bize, “Aferin Türk çocu
ğu!” derdi. Bir görüşü de şuydu: “devletçilik ile komünizm arasındaki me
safe, bir karıştır” derdi. Bir de “komünizm, insanların layık olmadığı kadar 
güzel bir şeydir” derdi. Sık sık sarhoş olurdu. Kim en çok alkışlarsa, o sınıf 
en çalışkan sınıf sayılırdı. Böyle... çok tatlı bir adamdı. Zeki bir adamdı da.

Cem ERO Ğ U L: Anımsadığınız başka hocanız var mı?

Sadun AREN: Hatırladığım bir hocam da, Hatipoğlu’dur. Sonra tarım 
bakanı oldu. Şevket Raşit Hatipoğlu. İyi bir hocaydı. Anadolucuydu.

Cem ERO Ğ U L: Peki, öğrenci çevresinden, sonra uzun yıllar dostluğu
nuzun sürdüğü kimler vardır? Biri, giriş sınavında arka arkaya sıralandığınız 
Seha Meray hocamızdı. Ya peki ötekiler?

Sadun AREN: Osman Toıun’u anmalıyım öncelikle. Mülkiye sıraların
dan önce de dostumdu. Sonra Mekin, Mustafa ve Sairn’i saymalıyım. Daha 
birçokları da vaıdı. Sınıf arkadaşlarımı çok severdim. Herkes birbirini çok 
severdi. Bazılarıyla dostluğumuz hep devam etmiştir. Örneğin Osman To- 
run’la, M ekin’le, Mustafa ile dostluğumuz hâlâ devam eder.

Cem ERO G U L: Bölüm değiştirmeniz nasıl oldu? Girdiğinizde kayma
kam olmak istiyordunuz. Sonra mali şubeye gittiğinize göre, yolda fikir de
ğiştirdiniz demektir. Bu nasıl oldu?

Sadun AREN: Son sınıfta ayrılırdı şubeler o zaman. Üç yıl ortaktı. Şube
ler son sınıfta ayrılırdı. Dördiicü sınıfa geldiğimde, artık bilim olarak iktisat
tan hoşlanıyordum. Ayrıca, hoca olarak kalmayı düşünmeye başlamıştım.

Cem ERO Ğ U L: Peki, lisedeki önder öğrenci havanız M ülkiye’de de de
vam etti mi? Çalışkan olma, öteki öğrencilere derslerinde yardımcı olma gi
bi özellikleriniz sürdü mü?

Sadun AREN: M ülkiye’de, başkalarının derslerine yardım etmek söz
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konusu değildi tabii. Öğrencilerin hepsi, seçme çocuklardı. Öyle sınıf birin
cisi filan da olmadım. Ama, herhalde, ilk beş-on öğrenci arasındaydım.

Cem ERO Ğ U L: Ders çalışma dışında, ne yapılırdı M ülkiye’de o dö
nemde?

Sadun AREN: Biz özelliği olan bir dönemde okuduk. Tam savaş yılla
rıydı. 1940'ta girdik, 1944’te çıktık. Onun için, böyle biraz mahrumiyet dö
nemiydi Türkiye’nin. Yatılı idik. En geç saat sekizde okula dönme zorunlu
luğu vardı. Çarşamba ve Cumartesi günleri, on ikiye kadar izin vardı. Bizim 
öyle fazla yapacak bir şeyimiz olmadığından, öyle çok paramız da olmadı
ğından, ancak çok nadir olarak 011 ikiye kadar kalırdık. Boş vakitlerimizde 
de, hayatımız daha çok fakültenin içinde geçerdi. Ya da yürüyüş yapardık, 
dolaşırdık. Bu arada beni etkilemiş iki arkadaşımı anmak isterim: Mekiıı 
Dinçer ile Saim Altıneş.

Cem ER O G U L: Ne yönden etkilediler sizi?

Sadun AREN: Sola eğilim duymamda etkili oldular. Saim, sonra, kız- 
kardeşimle evlendi. Ancak bu evlilik sürmedi. Boşandılar, ama düşmanca 
olmayan bir biçimde. Daha soııra ise Saim vefat etti.

Cem ERO G U L: Bu arkadaşlarınızla mı dolaşırdınız?

Sadun AREN: Evet, Mekin, Saim, Osman, ben birlikte yürüyüşe çıkar
dık. Lamelif adını verdiğimiz büyük bir tur atardık. Fakülte’den çıkardık, 
Sam anpazan’ndan geçip Ulus’a inerdik. Ulus’tan Kızılay’a gelir, oradan Fa- 
külte’ye dönerdik. Bu, büyük lamelif olurdu. Bunun küçükleri de olurdu. 
Örneğin Cebeci’den Sıhhiye’ye, oradan Kızılay’a, Kızılay’dan da geri dö
nüş filan. Bazen acıkırdık. Leblebi, fındık gibi şeyler alıp yolda yerdik.

Cem ERO Ğ U L: Daha sonra gelecektim bu konuya, ama siz değindiği
niz için hemen sormak istiyorum. Okul döneminde siyasal eğilimleriniz 
neydi? Dıştan nasıl bir etki altındaydınız? Örneğin, o dönemde Nazım ha
pisteydi. Bunun farkında mıydınız? Sizin için bir rahatsızlık konusu muydu?

Sadun AREN: Vallahi, o zamanlar bu işlerden pek anlamazdım. Tabii, 
Nazım Hikmet diye bir şair olduğunu biliyordum. Daha genç yaşımdan da bi
liyordum. Daha Afyonkarahisar’dayken, yani orta birdeyken, benden yaşça 
epey büyük bir arkadaş bana Nazım’dan şiirler okumuştu. Gayet ilginçtir, o 
çocuk, daha sonra, Nihat Akseymen’in kayınpederi oldu. Bir süre sonrada in-

Prof. Sadun Areıı’c Armağan 99



lihar etti. “Gece Gelen Telgraf’ gibi birkaç şiir okumuştu bana. Kulağımda 
böyle bir şeyler vardı. Ancak, babam Marksist olmadığı gibi, Marksizme kar
şıydı da. “İnsanlığı bu hale getiren kapitalizmdir, önderlerdir” filan derdi. 
Mülkiye’deki etkilenişim ise, dediğim gibi, Mekin ve Sainı aracılığıyla oldu 
özellikle. M ekin’iıı babası, denizciymiş. Birinci Diiııya Savaşı’nda, Alman
ya’da kalmışlar bir süre. Orada Spartakist hareketini filan görmüş.

Cem EROGU L: Bu, önemli bir nokta.

Saduıı AREN: Evet, herhalde işte orada gördüklerini oğluna anlatarak 
onu etkilemiş. Ancak, Mekin, gayet sessiz sakin bir çocuktur. Bu düşünce
lerini, zaman zaman daha çok insancıl konularda yansıtırdı. Ben daha kaba 
saba bir tiptim. O zarif, ince bir çocuktu. Saim’in de, İzm ir’de, adı Topçu- 
oğlu mu ne, bir hocası varmış. Nurettin Topçuoğlu galiba. İşte lisede, biraz 
o hocasından etkilenmiş. Bense, hiçbir hocamdan etkilenmedim. Babamın 
etkisi ise aksi yöndeydi.

Cem ERO G U L: Miilkiye’yi bitirdiğiniz dönemde, solculuğun neresin- 
deydiniz?

Sadun AREN: Çok başındaydım. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bireyciy
dim, ilk sıralarda. Yaşamın anlamını filan düşünmeye başladığımda, çok bi
reyciydim. Bunu iyi biliyorum, çünkü düşüncelerimi kendi kendime yazar
dım, kendim için makaleler filan yazardım. Onun için gayet açık seçik bir 
biçimde hatırlıyorum. Yazmak bana, düşüncelerimi açıklığa kavuşturma 
olanağını verirdi. Temel görüşüm şuydu: herkes kendi kendinden sorumlu
dur. Ancak, o bireyciliğimin özünde, öteki insanlara da büyük bir saygı var
dı. Bu nedenledir ki, öyle bir bireycilik beni kapitalizme değil, sosyalizme 
götürmüştür. O türden bir bireycilik, zaten hâlâ vardır bende. Bu görüşün da
yandığı temel felsefeye göre, bireyi esas olarak geliştirecek düzen, sosya
lizmdir.

Cem ERO G U L: Ne kadar ilginç, değil mi? İnsanlar çok değişik yollar
dan varıyorlar sosyalizme. Oysa, adı üzerinde, ‘toplumculuk’, bireyciliğin 
tam karşıtı olarak görülür çok zaman.

Sadun AREN: Belki gerekçe bahane de, insan varmak istediği yere va
rıyor eninde sonunda. Sana köy deneyimimden söz etmiştim. Dediğim gibi, 
ortakçımız vardı. Çalışan ortakçılardı, mahsulün yarısını ise biz alırdık. Ger
çi, miktar çok küçüktü, ama bu bana haksızlık olarak görünürdü. Bunu lıak-
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sizlik olarak görüşümün nedeni ise, bireycilikli. Başka bir bireyin hakkının 
yenmesine karşı çıkıyordum. Örneğin, okuduğum vc beni Marksizme götü
ren en önemli yapıt, Darvvin’in Türlerin Kökeni’dir. Orada, doğal ayıklan
mada üstün gelmenin bir ahlaki içeriğinin olmadığını, bunun başka bir şey 
olduğunu gördüm. Bundan, üçkâğıtçı bir adamın pekâlâ zengin ve başarılı 
olabileceği, ancak bu toplumsal başarısı için bu adama saygı duymak gerek
meyeceği sonucunu çıkardım.

Cem ERO G U L: Yine ilginç ve aykırı bir şey söylediniz. Tıpkı bireyci
lik gibi, doğal ayıklanma görüşü de genellikle insanları sağa götürmüştür. 
Bu iki etmen birleşince, ‘Gemisini kurtaran kaptan’ görüşünün egemen ol
ması gerekir. Doğrusu ben, doğal ayıklanmadan Maksizme varışınızın man
tığını çok iyi kavrayamadım.

Sadun AREN: Oradan edindiğim görüş şu oldu: Bugünkü dünyanın ni
metlerine el koyma başarısı, mutlaka saygı duyulacak bir başarı olmayabilir. 
Yani bunun ahlaki bir yanı yok. Doğa bireyi ahlak dışı bir nedenle ödüllcn- 
direbiliyor.

Ceııı ER O G U L: Galiba anladım. Şimdi yine Mülkiye günlerindeyiz. Si
yasal uyanışınız ancak bu noktaya mı ulaştı? Darvvin'i M ülkiye’deyken mi 
okudunuz?

Sadun AREN: Evet, o zaman okudum. Çok da iyi anladığımı söyleye
mem, çünkü İngilizcesini okudum ve İngilizcem de pek iyi değildi. Dediğim 
gibi, savaş yıllarıydı o zaman. Çok kişi, adeta içgüdüsel olarak yan tutuyor
du. Ya bu yandan, ya o yandan oluyordu. Ben de, müttefikleri, yani Sovyet- 
leriıı bulunduğu yanı tutuyordum. Oysa, daha lise son sınıfta H itler’in Meiıı 
K am pfım  okumuş ve beğenmiştim. Hüseyin Cahit Yalçm’m çevirişiydi. 
Güzel bir çeviriydi de. Ama demek ki çok etkilenmemişim. Yine de hiç et
kilenmedim demeyeyim. M ülkiye’deki ilk zamanlarımda, ırkçı bir grupla, 
çok kısa bir beraberliğim oldu. Reha Oğuz Türkkan önderliğinde bir ırkçı 
örgütlenme vardı. Bizim Mülkiye’de de, adamları vardı. Bunlardan biri, 
benden bir üst sınıfta olan, Zeki Sofuoğlu’ydu. Ama sonra hareket hiç hoşu
ma gitmedi. Ben Türkçülüğü, insanların birbirlerini sevmesi falan gibi anlı
yordum. Irkçılığı da, ilk tanıdığımda böyle anlamıştım. İşin renginin farklı 
olduğunu görünce hemen koptum.

Cem ERO G U L: O dönemle ilgili olarak başka düşüngüsel, yani ideolo
jik koşullanmalar anımsıyor musunuz?
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Sadun AREN: Adalet, ya da sosyal adalet düşüncesi güçlüydü bende. 
Bir ara sınıf mümessili olmuştum. Sınıf mümessilliğinin şöyle bir işlevi var
dı. Mümessiller, belli kişilere para, giyecek yardımı yapılmasında aracı olur
lardı. Yani okul yönetiminin yardımcısı durumundaydılar. İşte bu dağıtım iş
lerinde adaletli olunması için fevkalade titiz davranırdım.

Cem ERO G U L: Buna adalet mi, dürüstlük mü demek daha doğru?

Sadun AREN: İkisi karışık. Adaletli olunması, insan için zorunludur. 
Yani adalet, dürüstlükten ayrılmaz.

Cem ERO Ğ U L: Özetlemek gerekirse, Mülkiye bittiğinde, sosyal ada
letçi bir düşünce yapısı içinde olduğunuzu söyleyebilir miyiz?

Sadun AREN: Evet.

Cem EROGU L: Yani henüz işin içine Marksizm girmiş değil, öyle mi?

Sadun AREN: Hayır, öyle değil. Son sınıftayken Kapital'i okumuştum 
ben.

Cem EROĞU L: Ders çerçevesinde mi?

Sadun AREN: Hayır, kendi kendime. Gene İngilizcesinden okudum. O 
sıralarda böyle kitapların satılması biraz serbestti. Haşet’e gelirdi. O zaman 
Haşet Ulus’taydı. İşte oradan satın alır okurdum. Yani M ülkiye’yi bitirdi
ğimde Kapilar'ı okumuştum. Ama buna bakarak, o zaman tam Marksisttim 
diyemem. Bunu bugün için de söyleyemem zaten. Çünkü, insan, düşünce 
olarak, habire gelişen bir şey. Ama artık o yoldaydım. Yani M ülkiye’yi bitir
diğim zaman, Marksizm yönüne girmiştim, diyeyim. Hatta, Miilkiye’dcn 
sonra, birkaç arkadaş aramızda küçük bir grup kurmuştuk. Buna örgüt bile 
denemez. Sonradan hiç devam etmedi. Hatta buna katılanlar da, ikisi hariç, 
bu eğilim içinde kalmadılar. Amacımız, kitap okumak, tartışmak falandı. Bu 
dediğim, fakülte bittikten sonra, askerliğimi yaptığım dönemdeydi.

Cem ERO G U L: İzninizle, o döneme gelmeden bir iki noktaya daha de
ğinmek istiyorum. Bir kere, sözünü ettiğiniz o iki kişi kimdi?

Sadun AREN: Biri ben, ötekisi de Erdoğan Berkay, Halil Berktay’ın ba
bası.

Ceııı ER O G U L: İkincisi, yine M ülkiye’yi bitirdiğiniz günlerde kalıp o
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dönemdeki düşünce yapınızı saptamak istiyorum. Bilmem yanılıyor mu
yum. Ancak bana öyle geliyor ki, lise sonda Mein K am pfı okumanız. Mül- 
kiye’de, Türlerin Kökeni'ni veya Kapital’ı okumanız, tıpkı daha önce sözü
nü ettiğiniz cami gezme merakınız gibi, insanlığın yarattığı büyük yapıtları 
tanıma merakı çerçevesinde değerlendirilecek şeyler. Bu okumalarda, önce
likle, bir dünyayı tanıma merakı görüyorum. Ancak Kapital'in durumu fark
lı olabilir. Bunu da sonraki oluşumunuza bakarak söylüyorum. Şunu bunu 
okumuşsunuz, ama sonra bakıyoruz bir gün gelmiş Marksist olmuşsunuz. İş
te bu noktaya giden yolda, Kapital’i okumanın özel bir etkisi olduğunu 
anımsıyor musunuz?

Sadun AREN: Dediğim gibi, o zamanlar iktisada merakım başlamıştı. 
Kapital'i okumak, kafaca bir doyum sağlıyor tabii. Fakülte’de pek nitelikli 
bir iktisat okumamıştık. Ama kendi kendime düşünerek, yazılanları kavra
maya çalışıyordum. Bu bakımdan, Marksist kavramlar doyurucu geldi bana. 
Çünkü, ben daha lisedeyken iktisadi konularda düşünürdüm. Örneğin, bir 
ülke nasıl kalkınır, diye kafa yorardım. Daha lise günlerimde, mal ve hizmet 
kavramlarını kafamda ayırmıştım. Kalkınabilmek için de, hizmetleri ucuza 
getirip esas olarak mal üretimini artırmak gerekir, diye düşünüyordum. Ya
ni, M ülkiye’den önce de iktisada merakım vardı. M arx’ın getirdiği artı-de- 
ğer gibi kavramlarla düşünmek, eskiden beri geliştirdiğim birtakım merak
larımı kafaca doyurma ve yerine oturtma olanağını verdi bana.

Cem EROGU L: Anladım. Kapital, hem iktisat merakınıza, hem de us
çuluğunuza, yani rasyonalizminize doyurucu geldi.

Sadun AREN: Evet. Ancak, o zamanlar eyleme dönük olarak düşünme
diğimi söylemeliyim.

Cem ER O C U L: Peki, bu kitabi meraklar bir yana, duygusal yaşamınız 
nasıldı Mtilkiye’de? Örneğin kızlarla ilişkileriniz?

Sadun AREN: Mülkiye’de kız yoktu, o sırada.

Ceııı ERO Ğ U L: Niye? Daha öncesinde bile olduğunu biliyoruz.

Sadun AREN: Daha önce varmış. Bir tek, bizden sonra bir kız geldi: Fe- 
riha Ayata.

Ceııı ERO G U L: Tek olunca adı hatırlanıyor tabii.
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Sadun AREN: Evet. Benim okuduğum dönemde, ondan başka kız gel
medi M ülkiye’ye.

Cem ERO G U L: Peki, okul dışında?

Sadun AREN: O günlerde, okul dışında da kızlarla arkadaşlık etmek 
epey güçtü. Gerçi sevdiğimi sandığım bir kız vardı. Bir arkadaşımın kızkar- 
deşi. Ama öyle flört etmek gibi şeyler olanaksızdı.

Cem ERO G U L: Aslında, bir noktayı açıklığa kavuşturmak istiyorum. 
Ben bu soruları, belli olayları saptamak için sormuyorum. Amacım, şu veya 
bu olayın, sizin kişiliğinizin oluşumunu nasıl etkilediğini ortaya çıkarmak. 
Duygusal yapınızı anlamaya çalışıyorum. Bu da bu işin bir boyutu.

Sadun AREN: Evet. Lisede de, Eskişehir’de, böyle sevdiğimi sandığım, 
hoşlandığım kızlar vardı. Ama böyle, benim üzerimde derin bir etki bırakan 
büyük bir aşk olmadı hiç.

Cem ERO G U L: Peki, Mülkiye yıllarını şöyle bir anımsayın. Gece yata
ğa yattığınız zaman, düşüncenizin doğal akışı içinde en çok ne düşünürdü
nüz? Doğal olarak yaşamınızın önemli konuları neydi? İktisat mıydı? Savaş 
mıydı? Dersler miydi? Arkadaşlar mıydı?

Sadun AREN: Belirgin bir şey hatırlayamıyorum.

Cem ERO G U L: Öyleyse, Mülkiye yıllarını burada kapatalım. 1944’te 
mezun oldunuz. Hemen askere mi gittiniz?

Sadıın AREN: Evet. 1944’te Fakiilte’yi bitirdim. 1945’teki ilk celpte, 
askere gittim.

Cem ERO G U L: Nerede yaptınız askerliği?

Sadun AREN: Ankara’da yaptım. Sınıfım süvariydi. Herhalde Af
yon’daki at deneyimimi bildiler! Çünkü süvari olacakları seçiyorlardı. O dö
nemde ben spor da yapıyordum. Yaptığım spor eskrimdi. Ben lisedeyken, 
Eskişehir’e, İş Bankası’na, bir memur gelmişti. İstanbul’da eskrimci imiş o 
kişi. İsteyene öğretmek için kurs açtı. Ben de katılmıştım. Süvari sınıfına 
otuz kişi alıyorlardı yalnızca. Çünkü artık süvarilik eskimişti.

Cem ERO G U L: Siz kendiniz mi istediniz?
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Saduıı AREN: Evet, ben istedim. Ben eskrimciyim, dedim. Başvuranlar 
arasında beni seçmelerinde herhalde bu etkili oldu.

Ceııı ER O G U L: Mülkiye günlerinde eskrime devam etmiş miydiniz?

Sadun AREN: Evet, etlim. Ankara İkincisi oldum.

Cem ERO G U L: Bayağı ciddi eskrimciydiniz yani.

Sadun AREN: Öyle. Sonra bıraktım. Ama be'ki hâlâ, maskem ve kılıcım 
Mülkiye’dedir.

Cem ERO G U L: Süvari okulu Ankara’da mıydı?

Sadun AREN: Evet. Yedek subay okulunun bir bölümü süvariydi. As
kerliğim sırasında attan düştüm. Omzum kırıldı.

Cem ERO G U L: Pek başarılı bir süvari olamamışsınız yani...

Sadun AREN: Evet, Afyon’daki gibi bu at da başım aldı gitti!.. O sıra
da, yedek subay okulunun arkasında bir süvari alayı vardı. O alaya, yaban
cılar gelip at binerlermiş. Onun için, yabancı dil bilen birini istediler. Ben de 
o zaman, artık yabancı dil öğrenmiş bulunuyordum. Okuldan sonra, bana 
kura çektirmediler, “sen burada kal” dediler. Ben sevinmedim. O günlerde 
artık çok az süvari birliği kalmıştı orduda. Sanırım Siverek, Kars gibi bir iki 
yerde vardı ancak. Ben oralara gitmek istiyordum. Bunun sayesinde bir yer 
daha görmeyi umuyordum. Olmadı. Ankara’da kaldım.

Cem ERO G U L: Yani toplam bir buçuk yıllık askerlik sürenizi hep An
kara’da geçirdiniz.

Sadun AREN: Evet. Önce yedek subay okulunda, sonra da süvari ala
yında. Okul bittikten sonra, kışlada kalıyordum. Orada yatıp kalkıyordum. 
Onun için, eve çıkanların nöbetlerini de ben tutardım. O dönemden kalma il
ginç bir anım var.

Cem ER O G U L: Nedir bu?

Sadun AREN: 1946 seçimleri günleriydi. Seçimler sırasında bizi ma
nevraya çıkardılar. Sincan’da manevra yaptık. Yani Ankara’dan uzaklaştır
dılar bizi. Ama yeni meclisin toplanacağı gün teyakkuza geçirdiler bizi. Bir 
süre at başında bekledik. Sonra dağıldık. Daha doğrusu, gidenler gitti. Ben 
kışlada kaldığım için “Saduncıığum, sen nasılsa burada kalıyorsun, nöbet se-
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niıı olsun” dediler. Ben de nöbeti üstlendim. O gün Demokrat Parti ilk kez 
meclise girmişti. Akşam oldu. Ben de alay gazinosuna gittim. Rakı içiyor
dum. Akşam saat on olmuştu. Beni aniden alay komutanlığından telefona 
çağırdılar. Komutanlık tepeııısi bir yerdeydi. Gazino daha aşağıda kalıyordu. 
Süvari alayı Bahçelievler yolundaydı. Çok sonra oralarda hapis de yattım. 
Neyse, telefona gittim. Telefonda bir adam, köpürmüş, bağırıp çağırıyor. 
Sen kimsin? dedi bana. Nöbetçi subayım, dedim. Alay komutanı nerede? de
di. Evinde, diye cevap verdim. Çabuk çağır, diye bağırdı. Ayrıca alay at bin
sin diye emir verdi. Dediğim gibi, saat on civarındaydı. Karanlıktı.

Cem ERO G U L: Peki size emir veren kimdi?

Sadun AREN: Merkez Komutanıymış. Ben hemen emri yerine getirdim. 
Seyisleri subaylarına gönderdim. Birliğin dışarı çıkması için gerekli hazır
lıkları yaptım. Bu arada Merkez Komutanı beni boyuna çağırtıyor. Sen bu
radan ayrılma, diyor. Kısacası, tam bir kargaşalık. Adama, ben buradan ay
rılmazsam emirlerinizi yerine getiremem ki, dediğimi hatırlıyorum. Sonra, 
subaylar gelmeye başladılar. Önce albay geldi. O gelince, ben rahatladım. 
Çünkü, Merkez Komutanı ile muhavereyi o devraldı. Neyse o gece tam bir 
heyecan yaşadıktan sonra, işler duruldu.

Cem ERO G U L: Peki, bütün bunların nedenini öğrenebildiniz mi?

Sadun AREN: Evet, o gün meclis toplantısı bittikten sonra Celal Bayar 
Karpiç’e yemeğe gitmiş. Lokantadan çıkarken, küçük bir kalabalık buna te
zahürat yapmış. Merkez Komutanı da oradaymış. Bunu görünce, isyan çıkı
yor, diyerekten bizi ayaklandırmış.

Cem ERO G U L: Demek ki, o günlerde, muhalefet liderinin alkışlanabil
mesi, birtakım komutanlar için akıl almaz bir şeydi.

Sadun AREN: Evet. Düpedüz isyan gibi algılamış bunu komutan. Bizi 
ayaklandırması da bundan. O gece, ancak geceyarısından sonra yatabildik. 
Sonra, merak ettim, bizim erlere sordum. Gerçekten bir ayaklanma olsaydı, 
ne yapardınız? dedim. Ateş ederdik, dediler. Yani tereddütsüz, halkın üzeri
ne yürüyeceklerdi.

Cem EROGU L: Bizim orduda, emir emirdir, bilirsiniz.

Sadun AREN: Bir de ben kendim için düşündüm. Böyle ayaklanma gi
bi bir şey olursa ve bana da emir gelirse, ben ne yaparım? diye düşündüm.
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Şöyle bir karara vardığımı hatırlıyorum. Takımımı alıp başka bir yere gide
cektim. Mazeret olarak da, yolumu şaşırdım, diyecektim. Neyse, böyle bir 
olay oldu işte o sırada... Aslında, askerlik sırasında bir ilginç anım daha var. 
Ama bu böyle genel bir olay değil.

Cem ERO Ğ U L: Neydi bu?

Sadun AREN: Beni, makineli tıifek takımına komutan atadılar. Takımın 
başındaki adamı da karargâha aldılar. İşte bu zat bir gün bana, “Saduncu- 
ğum” dedi “benim bir erim var, Beypazarı’nda; ayakkabıcılık yapar, bana 
ayda yetmiş beş lira gönderir; istersen sana da gönderir” dedi. “Olmaz” de
dim ben, “söyle gelsin”. Takımı teslim alacağım bir er eksik.

Ceııı ERO Ğ U L: Yani adam askerlik yapmıyor, Beypazarı’ııda ayak
kabıcılık yapıyor. Ancak komutanına ayda yetmiş beş lira göndererek asker
lik yapıyor görünüyor.

Sadun AREN: Evet. Bizim üsteğmen de kitabına uydurmuş. Emir eri 
olarak mı ne göstermiş. “Olmaz” dedim ben. “İhbar etmem ama, böyle dü
zensiz bir işe de alet olmam. Haber gönder, gelsin” dedim. Çocuk geldi. Saç
larını filan kestirdik. Tabii bu işi öteki erler de biliyorlardı. Herhalde benim 
bu davranışım onlarda bir güven uyandırdı. Erlerin bir bölümü, savaş nede
niyle, dört yıldır askerlik yapıyordu. Aralarından biri çıkageldi, “benim, ko
mutanımda üç bin liram kaldı, onu alabilir misiniz?” dedi. Çocuk parasım 
emanete vermiş. Dört yıl içinde biriken bu parayı bir türlü geri alamıyor. 
Sonra baktım, bir iki derken, bir sürü er aynı durumda. Hepsinin paralarına 
el konmuş.

Cem ER O İîU L : Peki bunu bir kişi mi yapıyor?

Sadun AREN: Hayır, birkaç kişi. Örneğin, İngiliz eyerlerini alıyorlar, 
yerlerine kötü eyerler koyuyorlardı. Kumaş mumaş gibi, başka şeyler de 
alınmış. Bunu bildiğim için ben devir teslimde çok titiz davrandım. Bunun 
da herhalde erlerin güvenini kazanmamda rolü olmuştur. Şimdi ben, ihbar
dan, şikâyetten hoşlanmıyorum, ama bir de erlerin hakkını aramam gerek. 
Ne yapayım, diye düşündüm. Saim Polatkan adımda bir binbaşı vardı. Tabur 
komutanımız. Durumu gittim ona anlattım. Dürüst bir adammış. Anlattıkla
rımı duyunca fena halde irkildi. Parası kalan erlerden, dilekçe almamı iste
di. Öyle yaptım. Bir de baktım ki, hemen hemen bütün erlerin parası yen
miş. Ama ilginçtir, ben bu işlerle uğraşırken ve terhisime bir ay kalmışken, 
ansızın İstanbul’a atanmam için emir çıktı. Selimiye’ye gönderdiler. Daha
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sonra, Selimiye’de de hapis yattım. Neyse, bir ay sonra askerliğim bitti ve 
Ankara’ya döndüm.

Cem ERO G U L: Bu olaydan, herhalde, devletin işleyişi konusunda bir
takım sonuçlar çıkardınız.

Sadun AREN: Tabii. Çünkü, Ankara’ya dönünce alaya ziyarete gittim. 
Bektaş isminde bir çavuşumuz vardı, onu gördüm. Meğerse, beni İstanbul’a 
gönderdikten sonra, aynı takım komutanlığına, erlerin parasını vermeyen o 
adamı tekrar atamışlar. Üsteğmen geri dönünce, hıncını bizim Bektaş’tan 
almış. Sen sebep oldun, diyerekten adamı döve döve neredeyse öldürecek
miş. Bizim çavuş firar etmek zorunda kalmış. Ancak geceyarısı dönüp ek
mek alabiliyormuş. Kısacası, hırsızlığın ortaya çıkmasını önlemedi diye 
adamın hayatını söndürmüş.

Cem ERO G U L: Şimdi isterseniz, askerlik sırasında kurduğunuz o arka
daş grubu konusuna gelelim. Kışladan mıydı bu arkadaşlar?

Sadun AREN: Hayır. Yedek subay okulundan mezun olduğumuz gün- 
leıdeydi. Birkaç arkadaş toplandık. Aramızda para toplayalım, kitap alalım, 
filan dedik. Hatta, paraları bana vereceklerdi. Sonuçta kimse vermedi.

Cem ER O Ğ U L: Yani, işin sonu gelmedi. Bir şey daha sormak istiyo
rum. O günlerde çok partili düzene geçiliyordu. Ülke önemli siyasal geliş
meler yaşıyordu. Siz bu konuda, arkadaşlarınızla, nasıl bir fikir alışverişi 
içindeydiniz?

Sadun AREN: Şunu söyleyeyim. O günlerde herkes Demokrat Parti’den 
yanaydı. Örneğin, Çanlar Kimin İçin Çalıyor 'u o günlerde okumuştum.

Cem ERO G U L: Ancak, Demokrat Parti, daha ortaya çıktığı günden iti
baren, aşırı özel girişimci bir görüşteydi. Oysa siz, daha bir küçük çocukken, 
Serbest Fırka’nm karşısında Halk Fırkası’nı tutmuştunuz. Demek ki, 45’leı- 
dc, CHP’den artık iyice soğumuştunuz ki bu sefer muhalefetten yanaydınız.

Sadun AREN: Sanıyorum, o günlerde Demokrat Parti ’yi tutanlar, aslın
da Halk Paıtisi’nin ceberrutluğuna karşıydılar. Yoksa, Demokratları, iktisa
di görüşlerinden dolayı tutuyor filan değillerdi.

Cem ERO G U L: Bu ceberrutluğun yanı sıra, galiba bu yönetimin araç 
olduğu suistimallerin de rolü olmuştur herhalde.
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Sudun AREN: Tabii, her şeyin. Aslında bir de şu var. Birçokları, De
mokrat Parti’nin güçlenmesini, ama yine de iktidarın Halk Partisi tarafından 
kazanılmasını istiyordu.

Cem ERO Ğ U L: Biliyorsunuz, 1946 yılında, sol açısından çok önemli 
olaylar oldu Türkiye’de. Partiler kuruldu. Esat Adil’in, Şefik Hüsnü’nün 
partileri kuruldu. İstanbul’da, önemli bir sendikal örgütlenme oldu. Tan 
olayları oldu. DTCF’de birtakım hocaların eylemleri vardı. Örneğin siz, Be
llice Hanım’la ilgili anılarınızda, kendisini ilk kez 1944 yılında, DTCF’deki 
bir konferansını dinlemek dolayısıyla gördüğünüzü söylüyorsunuz. Kısaca
sı, 1945’te, 1946’da sol açısından oldukça önemli bir kaynaşma oldu. Bütün 
bu gelişmelerin sizin üzerinizde ne gibi bir etkisi oldu?

Sadun AREN: Hiçbir etkisi olmadı. Behice Hanım’ın konferansına da, 
arkadaşlarımın arkadaşı olan bir DTCF öğrencisinin teşvikiyle gitmiştim. 
Ama şunu söyleyeyim ki, konuşmasını çok beğenmiştim. Biliyorsun, Behi
ce Hanım, çok berrak düşünceli bir insandı. Onu dinlemek benim için çok 
doyurucu olmuştu. Ne anlattığım şimdi hatırlamıyorum, ama orası önemli 
değil. Örneğin, bizim Fakülte’de Reuter diye bir hocamız vardı. Mahalli ida
reler mâliyesi anlatırdı. Konudan çok, adamın mantığı çok etkileyiciydi. 
Sonra da zaten gitti, Berlin belediye başkanı oldu. Boş bir adam olmadığı 
oradan da belli. Bellice Hanım da öyle işte. İnsanı, mantığının gücüyle etki
liyordu.

Cem ERO G U L: Yani, Behice Hanım’ı beğenmiş olmanıza rağmen, o 
ortam düşüngüsel, yani ideolojik olarak sizi etkilemedi öyle mi?

Sadun AREN: Evet. Partileşme olayları da öyle. Gazetelerden okuyor
dum ama, işte o kadar. O olayların önemini hiç de kavramış değildim. Ger
çi, askere gittiğim günlerdi onlar. Ama kafa yapısı olarak da, ben kendimi bu 
hareketlerin bir parçası olarak görmüyordum.

Cem ERO G U L: Gençken, düşüncelerimi berraklaştırmak için, kendi 
kendime yazardım, dediniz. Günlük tuttunuz mu hiç?

Sadun AREN: Hayır. Sorunu kafamda çözdükten sora, yazdıklarımı 
atardım.

Cem ERO Ğ U L: Atmadığınız, yayınladığınız ilk yazınızı hatırlıyor mu
sunuz?
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S ad ıın AREN: Farklı bir şeydi. 1938'de, Atatürk’ün ölümü üzerine, bir 
yazı yazmıştım lisedeyken. Onu alıp yayınladılar. Atatürk’ün lehinde bir ya
zıydı.

Cem ERO Ğ U L: 1945’te askere gittiniz. 1947’de terhis oldunuz. Hemen 
asistan mı oldunuz?

Sadun AREN: Zaten asistandım. Mezun olduğumuz zaman, Selıa ile be
raber, bir süre M aliye’de staj yaptık. Biz mezun olduğumuzda yaşam öyle
sine pahalıydı ki, maaşla geçinemeyeceklerini düşünen birçok arkadaş me
zun olmak istemiyordu. İnkılap Tarihi gibi birtakım basit derslerden kalıp 
öğrencilik sürelerini uzatmaya çalışıyorlardı. Ben, sınıf mümessili olarak, 
idareye gidip soruları yanıtlamayan arkadaşların geçiıilmemelerini rica etti
ğimi hatırlıyorum. Arkadaşlarım böyle istiyorlardı. Bu durum karşısında, 
bugünkü defterdarlığın son katında, sanıyorum Maliye meslek okulunun 
kurs gördüğü bir yerde, bizim bütün sınıfa yer ayrıldı. Ranzalar filan vardı. 
Biz orada, tıpkı fakültedeymiş gibi, yedi sekiz ay filan kaldık.

Ceııı ERO Ğ U L: Çalışmıyor muydunuz?

Sadun AREN: Herkes memuriyetini yapıyordu, ama okul gibi, akşamla
rı orada kalıyordu. Başka türlü ucuz barınma olanağı yoktu. Gündüzleri staj 
görüyorduk, geceleri de aynı bakanlıkta yatıyorduk. Ben, İçişleri Bakanlığı 
muhasebesinde staj görüyordum. Şöyle bir anım var, o günlerle ilgili olarak. 
Şefimizin evi Cebeci’deydi. Öğle yemeklerine eve giderdi. Ağustos ayı ol
malıydı. Yani 1945 Ağustos’u. Ben 1944’te mezun oldum. Staj filan gör
düm. 1945 Kasım’mda da askere gittim. Bu dediğim, mezuniyet ile askerlik 
arasında oluyor. İşte o şefimiz, bir gün çok yorulmuş bunalmış, hiç unutmu
yorum, adamcağız kendi kendine söylenmeye başladı. “Bu ne biçim mem
leket” dedi. “Dayısı olanlar, otübüslerde dolaşıyor.”

Cem EROĞU L: Peki, stajınızı bitirdiniz, askere gittiniz, döndünüz, son
ra da M ülkiye’de fiilen asistanlığa başladınız?

Sadun AREN: Daha gitmeden asistanlığı kazanmıştım.

Cem EROĞU L: Kimdi kürsü başkanınız?

Sadun AREN: Fadıl Hakkı Bey, Fadıl Hakkı Sur. Seha’yla birlikte gir
miştik. Selıa Ceza Hukuku’na girmişti.
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Cem EROĞU L: Kürsüde sizden başka kimse yoktu herhalde.

Sadun AREN: Yoktu. O zaman Mülkiye henüz oluşma halindeydi. Mül- 
kiye’nin kendi kadrosu çok azdı. Hocaların çoğu misafirdi. Kadrosu orada 
olanlar arasında, Aydın Yalçın, Bahri Savcı, Aziz Köklü, Bedri Gürsoy ve 
Fehmi Yavuz vardı. Bunlar asistandı. Hocalardan kadrolu olanını hiç hatırla
mıyorum. Örneğin, Fadıl Hakkı Bey’in asıl kadrosu Hukuk Fakültesi'ildey
di. Hocalar, daha çok, başka memuriyetlerde bulunan kişilerdi. Örneğin, 
Muhlis Ete vardı. Kemal Galip Balkar, İsmail Hakkı Ülkmeıı şu bu filan.

Cem ERO Ğ U L: Şimdi, M ülkiye’deki ilk yıllara biraz daha yakından 
bakalım. İncelediğimiz dönem, 1947-1951 arası. 195l ’de yurt dışına gittiği
nizi biliyorum. Önce, mesleki açıdan bakalım isterseniz. Örneğin, asistanlı
ğa girer girmez ders vermeye başladınız mı?

Sadun AREN: Yok öyle hemen başlamadım. O zamanlar, ders vermek 
çok önemli sayılırdı. Ben İktisadi ve Akçalı Bilimler asistanıydım. Adı tam 
böyleydi. Fadıl Bey iyi bir hocaydı. Kendisini hocalığa vermiş, iyi yetişmiş 
bir insandı. Onunla birlikte derse girerdik. Sonra ben, çok kitap okurdum. 
Mevsim uygun olduğu zaman Çankaya taraflarına tırmanır, çayırlarda kitap 
okurdum. Halııiıyorumm, Julian Huxley’in, biyoloji ile ilgili ansiklopedim- 
si bir kitabını almıştım İngiliz Kütüphanesinden. Yedi ciltti. Yedisini de oku
muştum. Doğa bilimleri, özellikle de biyoloji gibi şeylerle ilgiliydim. Dar- 
win’in kuramının uyandırdığı merakı sürdürecek şeyler. İktisat da okurdum 
tabii. Örneğin, o sırada Keynes’le ilgili bir kitap okudum.

Cem ER O Ğ U L: Genel Teori'y\ mi?

Sadun AREN: Hayır. O yoktu Türkiye’de. Ama, genel teoriyle ilgili bir 
kitaptı. Keynes’in büyük yapıtı 1936’da yazılmıştır. Demek ki o sırada Tür
kiye’ye gelmemişti henüz. Okuduğum bu kitapta, makro düzeyde tasarrufla 
yatırım birbirine eşittir deniyordu. Bunu bir türlü anlamamıştım ben. Uzun 
süre kafa yordum. Sonra, para ile ilgili bir makale yazdım. Fakülte’ye ver
dim, ama basmadılar. Ya iyi bulmadılar, ya da anlamadılar. Keyııesgil bir 
yaklaşımla yazmıştım galiba. İşte böyle, maliye iktisat kitapları filan oku
yordum. 1950 yılıydı. Bir hocamız, DTCF’de Fransızca, bizde de sosyoloji 
okuturdu. Mehmet Karasan hocamız, Demokrat Parti’den milletvekili seçil
di. Bir süre aldırmamışlar Fakiilte’de. Ancak, ders yılı başlayınca, bir de ba
kıyorlar ki, sosyoloji hocası yok. Bana dediler ki, sen değişik değişik şeyler 
okumaya meraklısın; sen gir bu derse.
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Ceııı ERO Ğ U L: Kaçıncı sınıf dersiydi sosyoloji?

Sadun AREN: Birinci sınıf. Hayır demek olmazdı tabii. Kaldı ki, ders 
vermek önemli bir şey dedim ya, bu öneri hoşuma gitti.

Cem ERO Ğ U L: İlk kez mi derse giriyordunuz?

Sadun AREN: Evet. Üstelik bütün sorumluluk bana ait olarak.

Cem ERO Ğ U L: Bu arada lisansüstü çalışmalarınız ne durumdaydı?

Sadun AREN: Doçent olmuştum ben! Şöyle bir şey olmuştu. Doktora 
yapmam için İstanbul’a yollamışlardı beni. Bir yıl İstanbul’da kaldım.

Cem ERO Ğ U L: Kusura bakmayın, ama ben sırayı şaşırdım. İsterseniz, 
tekrar alalım. 1947’de eylemli olarak asistanlığa başladınız.

Sadun AREN: Evet başladık. Bunun üzerine, Seha’yla ben, “yahu bizim 
doktora yapmamız gerek” dedik. Mülkiye henüz fakülte değildi. Okuldu. 
Doktora zorunluğu yoktu. Ama nasılsa fakülteye dönüşeceğimizi biliyorduk. 
Onun için, akademik usullere uygun olarak, doktora yapmak istedik. Anka
ra ’da bu olanak yoktu. İstanbul’a, İktisat Fakültesi’ne gönderdiler bcııi. Ora
da, Yüksek Öğretim Genel Mıidürlüğü’ne bağlı Muallim Mektebi’nde, nö
bet filan gibi bazı hizmetler görme karşılığında, oda verdiler bana. Yemek 
olanağı da vardı. İstanbul’da, Neumark’ın yanında çalışmaya başladım. O 
da gerçekten konusunu bilen bir adamdı. İşte onun yanında, doktora dersle
rine devam etmeye başladım. Kessler diye bir hoca da vardı. O, sosyal poli
tika dersi verirdi. Ömer Celal Sarç, istatistik verirdi. Bu üç hocadan ders alı
yordum, galiba. Dersler bitti. Ben, artık oluşan sosyal vicdanımın da etkisiy
le doktora tezi için veraset vergileri konusunu seçtim. O sırada, bizim okul, 
bir yasayla fakülte olup üniversiteye alındı. O yasa gereğince, okuldaki do- 
çençler üniversite doçenti, profesörler, üniversite profesörü sayılacaktı. Bu
nun üzerine, bana fakülteden, gel seni doçent yapalım, dediler. Seha’ya da 
aynı şeyi söylediler. Tabii tasarı yasalaşmadan önce. Onun için biz, doktora 
yapmadan doçent olduk.

Cem ER O İÎU L: Yani, yasanın yarattığı bu fırsattan yararlanarak, dokto
ra tezlerinizi doçentlik tezi olarak kabul ettiler.

Sadun AREN: Evet. Fakültenin bir an önce kendi kadrosunu oluşturmak 
istemesi bizim işimize yaradı. İşte, bundan dolayıdır ki, ben sosyoloji dersi
ne girdiğimde, artık doçent olmuştum.
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Cem ERO Ğ U L: Şimdi anlıyorum. Bu konudan ayrılmadan bu veraset 
vergileri tezinizle ilgili olarak bir şeyler söylemek ister misiniz? Benim bil
diğim kadarıyla, siz daha sonra, vergi aracına hep güvensiz bir gözle baktı
nız. Kısacası, vergi ile hiçbir şey hallolmaz, görüşüne geldiniz. Bu tezi ya
zarken görüşünüz neydi? Veraset vergisi yoluyla mülkiyet dağılımına etki 
edilebileceğini mi düşünüyordunuz?

Sadun AREN: Daha doğrusu, veraset vergisi konusu, bana mülkiyet so
runlarını tartışmanın bir fırsatı gibi geldi. Tez konusunu o gerekçeyle seçtim. 
Bana, çok meraklısı olduğum adalet konularını işleyebilmek olanağını vere
cek, diye düşündüm.

Cem ERO Ğ U L: Peki, köktenci bir görüş savunuyor muydunuz? Örne
ğin, mirasın çğu kamuya mal edilmelidir, gibilerinden.

Sadun AREN: Hayır. Ancak, vergi adil olmalıdır, diyordum hatırladığı
ma göre. Öte yandan, öteki vergilerden farklı olarak bu bir sefer alınan bir 
vergi olduğu için, hangi oranda vergi alınması daha adil olur sorusu, epey 
kafa yormayı gerektiren bir soruydu. Konunun bu yönü de çekti beni. Son
ra, bir kez alman bir vergi, yıllık vergi yükü ile nasıl ilişkilendirilebilir. İşte 
böyle sorunlar üzerinde kafa yordum.

Ceııı ERO Ğ U L: Anlıyorum. Yani tez seçiminizde, belirginleşmiş bir si
yasal eğilimin yansıması yoktu.

Sadun AREN: Evet yoktu.

Cem EROĞU L: Peki. Sosyoloji derslerine girdiniz. Fakülte’de bir yıl 
daha çalıştıktan sonra da, yurt dışına gittiniz. Benim anladığım kadarıyla, 
tam bu dönem, sizin artık Marksist olduğunuz dönem sayılmalı. Öyle mi?

Sadun AREN: Evet. Hem de eylemsel yönü de oldu.

Cem EROĞU L: Bu dönüşüm nasıl oldu? Düşünce açısından nasıl oldu? 
Eylem yönünden neler oldu? Öncelikle, düşüncenizin nasıl geliştiğini merak 
ediyorum. H itlcr’den Huxley’e dek, çok değişik şeyler okuduktan sonra, na
sıl bir oluşum oldu ki Marksizmde karar kıldınız?

Sadun AREN: Bir kere, belirttiğim bu bir iki şeyden çok daha fazla şey 
okuduğumu söylemeliyim. Sosyoloji dersini verebilmek için, daha da çok 
okumak durumunda kaldım. Örneğin, Muzaffer Şerif’in Psychology o f  So-
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cial Norms kitabını daha önceden biliyordum. Ama ders aracı olarak kulla
nabilmek için, tekrar okumam, üzerinde düşünmem, kafamda bunun çocuk
lara anlatabilecek duruma getirmem gerekti. Daha birçok sosyoloji kitabı 
okudum tabii. Böylece, toplumsal normların göreli şeyler olduğunu, kural
ların kendilerinin de bir toplumsal gelişme ürünü olduğunu daha iyi gördüm. 
Mutlak değerlere ve bu arada da kendi eski değerlerime de güvenim azaldı. 
Daha doğrusu, çevremi ve kendimi daha iyi anlamaya başladım. Yani, doğ
rudan doğruya Marksist eserler okuyarak değil de, daha genel şeyler okuya
rak Marksist oldum.

Ceııı EROGUL: Kapital dışında hiçbir Marksist klasik okumadınız mı o 
dönemde?

Saduıı AREN: Bir kere, yabancı dilde ne bulunursa onu okuma olanağı 
vardı sadece. Türkçe’de, Haydar Rifat’ın filan yayınları vardı. Onları oku
dum. Bu çerçevede, yine Haydar Rifat’tan, Lenin’in Devlet ve İhtilal'inin 
bir özetini okudum.

Cem ERO G U L: Teksir edilmiş durumda elinize geçen ve okuduğunuz 
bir şey yok muydu?

Sadun AREN: Bir arkadaşla birlikte, Leıtinizmin Meseleleri'ni okuduk. 
Bende yoktu da, o arkadaşta vardı. Ya daktilo edilmişti, ya da teksirdi. Tam 
hatırlamıyorum. O arkadaş sonra hapishanede öldü. Kemal Ergin’di adı. İş
te o arkadaşla birlikte oturup okurduk. Ben de, işte bu şekilde, Komünist 
Partisi ile ilişkiye girmiş oldum.

Cem ERO G U L: Fiilen nasıl oldu bu iş?

Sadun AREN: Şimdi, gayet iyi hatırlıyorum. Bana bunu teklif ettikleri 
zaman, bir gece mütemadiyen düşündüm ve madem böyle düşünüyorum, 
bunun eyleminde de bulunmam lazım diye bir sonuca vardım. Yani mantık
sal olarak karar verdim.

Cem EROGU L: Kaç yılıydı?

Sadun AREN: 1948.

Cem EROGU L: Teklif eden Fakülte çevresinden miydi?

Sadun AREN: Yok, dışarıdan bir arkadaştı. Demin adını verdiğim, Ke
mal Ergin. Mesleği postacılıktı. Onunla, yine bir başka arkadaş aracılığıyla
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tanışmıştım. O arkadaş da Müikiye’dcn değildi. DTCF’deııdi. Ama, doğru
sunu söylemek gerekirse, bu ilişkiyi, örneğin satranç kulübüne üye olmak 
gibi algıladım ben. Beni kavrayan bir ilişki değildi.

Cem ERO G U L: Kavrayıcı bir ilişki olması için somutta bazı koşullar 
gerekli. Örneğin, özellikle geçim sıkıntısı olan o günler için anlamlı olacak 
bir ödentinin her ay ödenmesi.

Sadıııı AREN: Elli kuruş gibi bir aidat alırlardı, sanıyorum. Ama hiçbir 
etkinlikleri yoktu.

Cem ERO G U L: Bir de, hücre toplantılarına katılma.

Sadun AREN: Öyle bir şey olmadı. Daha doğrusu, olanları anlatayım da 
sen de gör. Önce Kemal Ergin’in evinde zaman zaman buluşur, birlikte ye
mek yer, konuşurduk. Bu arada, işte o teksiri de okurduk. Buna hücre top
lantısı demek güç herhalde. Sonra, bana iki arkadaş bağladılar. Ancak, bun
larla, üçümüz bir arada, ancak beş dakika filan bulunduk. Bir daha da, bir 
araya gelmedik. Kısacası, bu olay, basit bir kulüp üyeliği gibi bir şeydi. Ha
ni, 011 beş giiııde bir gidilen, oturup sohbet edilen bir kulüp. Aslında, konu
şulacak bir şey de yoktu. Çünkü ortada, eylem filan yoktıı. Doğrusu bana bü
tün bunlar biraz çocukça gelmişti.

Cem ERO G U L: Acaba bu durum, Parti’niıı size karşı tutumundan mı 
kaynaklanıyordu, yoksa gerçekten mi böyleydi? Yani, acaba “biz bu adama 
fazla angaje olmayalım” tutumu mu vardı? Yoksa, doğrusu, durum bana bi
raz garip geliyor. Bir yeraltı örgütü. Bir süıü risk alıyor. Hiçbir şey yapma
mak için, bu insanlar niye bu kadar tehlikeye girsinler?

Sadıııı AREN: Dönemin çok ağır koşullan nedeniyle, belki istemelerine 
rağmen bir şey yapamadılar. Çünkü, sonradan bakıyoruz, gerçekten bir şey 
yapılmamış. 1951 tevkifatında, temel suçlama gizli örgüt kurmaktı. Yoksa, 
adamlar, “siz şu eylemi yaptınız, şu beyannameyi dağıttınız” filan dememiş
ler ki. “Örgüt kurdunuz” demişler. Eylem olsa, o yüzden de suçlama olurdu. 
Yani eylem filan yapılmamış. Benim gördüğüm tarafta, bir eylem yapılma
dı. Soradan okuduğum kadarıyla, başkaları da bir şey yapmamışlar.

Cenı ERO G U L: Peki, bu bağın bir maddi göstergesi var mıydı? Ne bi
leyim, üyelik kartı gibi bir şey örneğin.
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Sadun AREN: Yok, hiçbir şey yoktu. Bu bakımdan, üye olunup olunma
dığı bile şüpheliydi. Gevşek bir bağdı.

Cem ERO Ğ U L: Sizin, o dönemde, ilişkide bulunduğunuz bir iki arka
daş dışında, parti örgütü hakkında bir bilginiz oldu mu? Yani, “ben neyin 
parçasıyım?” bilinci doğdu mu hiç?

Sadun AREN: Hayır, öyle bir bilinç yoktu.

Cem ER O Ğ U L: Peki, örgütün başının kim olduğunu biliyor muydunuz?

Sadun AREN: Bilmiyordum. Ama o kişi ile, yani Yakup Demir’le, par
tinin başında olduğunu bilmeden, o dönemde görüştüm. Hoşuma da gitti. 
Benim üzerimde olumlu bir izlenim bıraktı.

Cem EROĞU L: Kaç yaşlarındaydı, o sırada?

Sadun AREN: Benden büyüktü. Kıık beş yaşlarında filan bir adamdı.

Cem ERO Ğ U L: Doğrusu, parti üyeliğiniz bana çok soyutta kalmış gibi 
görünüyor.

Sadun AREN: Evet. Durumu şöyle özetleyebilirim. Ben kendimi bu ör
güte bağlı hissetmedim. Böyle bir kavrama olmadı. Oysa, Komünist Parti- 
s i’ne üye olmak, insanın bütün yaşamını kavrayabilecek bir olaydır. Böyle 
bir şey olmadı. Çünkü, hiçbir şey yapmadım; hiçbir şey yapıldığını da gör
medim. Benim sözde üst bağlantım olan Kemal Ergin, iyi bir insandı; ama, 
ne beni etkileyecek bir düşünce parlaklığı, ne de bir eylemi vardı. Öyle bir 
adamdı işte. Belki benim esaslı insanlarla ilişki kurmama gibi bir talihsizli- 

_ ğim olduğu düşünülebilir. Ama sonradan bakıyorum, öyle esaslı insanlar da 
göremiyorum doğrusu.

Ceııı ERO Ğ U L: Peki, Yakup Demir’le temasınız nasıl oldu. Buluşmayı 
Kemal Ergin mi ayarladı?

Sadun AREN: O sırada Kemal Ergin gitmişti. Onun yerine, Ömer Lütfi 
Tuncay diye bir adam vardı. O da sonra mahkûm oldu. Ama itirafçıydı. Hem 
de en hızlılarından. “Ha, şunu da söylemeyi unutmuşum” filan diyenlerden. 
Neyse, bu adam ayarladı buluşmayı. Yakup Demir’in benimle görüşmeyi is
temesinin nedeni de, İzm ir’deki birkaç kişi hakkında bilgi edinme gereksin
mesi. Bir de, bazı arkadaşlarıma, işte şununla temas kurun diye haber gön
dermemi istemesi. Komünist Partisi’ndeki bütün eylemim bundan ibaret.
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Cem ERO G U L: Haberi ulaştırdınız yani?

Sadun AREN: Evet. Yakup Dem ir’le tek görüşmemiz de böyle oldu.

Cem EROĞU L: Gizleniyor muydu?

Sadun AREN: Hayır. Kaçak filan durumunda değildi. Bir yerde çalışı
yordu. M aliye’nin tetkik kurulunda kütüphanecilik yapıyordu. Gizli olarak 
da, örgütün başıydı.

Cem ER O Ğ U L: O sırada, yurt dışında da bir örgütlenme olup olmadı
ğını biliyor musunuz?

Sadun AREN: Belki İsmail Bilen dışarıdaydı, ama herhangi bir etkinlik
leri olduğunu samıyorum. İşin başı, Türkiye’de bulunan Yakup Demir, yani 
Zeki Baştımar'dı. Yakup Demir, 1960’ta Türkiye’den kaçtı. 1951 tevkifatın- 
da yakalanmıştı. Hüküm giydi. Hapisten çıktıktan sonra, bir süre kitapçılık 
filan yaptı. Sonra yok oldu. Kaçmış dediler. İşte ondan sonra dışarıda örgüt
lenme oldu.

Cem ER O Ğ U L: Yani, dışarıda esas örgütlenme, Yakup D em ir’in 
1960’ta ülkeden kaçışından sonra başlıyor. Öyle mi?

Sadun AREN: Öyle. Demek ki, bu Yakup Demir, İ. Bilen’deıı daha nü
fuzlu veya daha makbul bir adammış ki, öteki dışarıda tutulamıyor; Yakup 
Demir gidince, bunu genel sekreter yapıyorlar. Ondan önceki örgütün mahi
yetini pek bilmiyorum ama, TKP dediğimiz şey, yurt dışında bu adamla baş
lıyor. O zat da, T İP’i destekliyor. Çünkü, yurt içinde TKP diye bir şey yok.

Cem ERO G U L: Peki, şimdi siyasi yönünü bırakalım da, sizin kişilik ya
pınıza dönelim. Bana çok ilginç geldi. Sizin ifadenizle, bu işi önemsemeden 
Komünist Partisi üyesi olmuşsunuz. Böyle bir şey nasıl olabiliyor? Acaba, 
çocukluğunuzdan sürüklendiğiniz bireyciliğin sonucu mu bu? Acaba, sorun
ları kafanızda ayrı bölmelerde tutma anlayışının bir yansıması mı? Yani, in
san bir yönüyle Komünist Partisi üyesi olur, ama iş o bölmede kalır. Gcıi ka
lan kişiliği, olduğu gibi devam eder, yapısının bir ifadesi mi? Nasıl görüyor
sunuz siz bu işi?

Sadun AREN: Şimdi, bu konuda tam açık olabilmek için, bir şey daha 
söylemem gerekir. Çok bilinçli değildim. Yani eylemsel anlamda, çok bi
linçli değildim. M arx’tan bir soru sorsan, cevap verebilirdim belki, ama bir
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Marksist nasıl davranır? Bugün dünyada önemli olan şey nedir? gibi sorular 
sormuyordum. Bugün örneğin, olaylara hep o açıdan bakıyorum. O günler
de öyle değildi işte. İşin eylem yönü beni kavramamıştı. O anlamda bilinç
sizdim. Dünyadaki veya ülkedeki şu veya bu gelişmeyi Marksist harekete 
bağlama gibi bir çabam yoktu. Bu harekete katılma, benim için, dediğim gi
bi, bir kulüp üyeliği filan gibiydi. Bilinçsizdim yani.

Cem EROĞU L: Ama biraz tutarsızlık da var, bu işin içinde. Çünkü, otu
rup Leninizmin M eseleleri'm  okuyordunuz örneğin.

Sadun AREN: Evet, demek ki, benim için dışsal bir olaydı.

Cem ER O C U L: Gördüğüm kadarıyla, 1947-1951 arasında, iki önemli 
olay var yaşamınızda. Birisi, Marksizme, kafa yapısı olarak bağlanma. İkin
cisi de, bir gönül bağlanması: Munise Hanım’Ia evlenmeniz. Şimdi isterse
niz, bu ikinci önemli gelişme üzerinde duralım.

Sadun AREN: Benim kızkardeşim DTCF’de okuyordu, o sıralarda. Mu
nise, kızkardeşimin, yani N ilüferin  arkadaşıydı. Aynı sınıfta değillerdi, ama 
bazı dersleri ortaktı. Ben İstanbul’daydım, o sırada. Nilüfer bana Mııni- 
se’niıı resmini gönderdi. Beğendim. Ben Ankara’ya geldikten sonra, bizi ta
nıştırdı. Seha ile birlikte, M ülkiye’de, spor salonunun oradaki odalarda ka
lıyorduk. Oraya geldiler. M unise’nin, mezuniyet tezini yazmak için daktilo
ya gereksinmesi varmış. Nilüfer de, benim daktilomu kullandırtmak bahane
siyle getirmiş. M unise’yi ilk görüşümde beğendim.

Cem ERO Ğ U L: Munise Hanım, böyle şeyleri kadınlar daha iyi hatırlar
lar. Tanışmanızı ve evliliğe giden siireci sizden dinleyebilir miyiz acaba?

M unise AREN: Sadun’la tanışmadan önce ben başkasıyla nişanlıydım. 
Sonra, o nişan bozuldu. Nilüfer, nişanın bozulduğunu öğrenince çok sevin
di. Sarılıp beni öptii. Ben de şaşırdım. İnsan, arkadaşının nişanı bozuldu di
ye onu kutlamaz herhalde! Ama, Nilüfer’in kafasında, meğerse, beni Sa
dun’la evlendirmek varmış. Bir ara, bir bahane uydurup, ağabeyinin resmi
ni gösterdi. Sonra, sık sık kahve falıma bakar, Sadun’u tarif ederek, senin 
karşına şöyle bir adam çıkacak filan derdi. Sonunda bir gün, Sadun’un dedi
ği gibi, mezuniyet tezimi yazmak için daktiloya ihtiyacım oldu. Nilüfer, ağa
beyimin daktilosunu kullanalım diyerek, beni M ülkiyc’ye götürdü. Oturduk 
çalıştık. Sonra, Sadun geldi arkadaşlarıyla. Seha Meray da vardı. Nilüfer ta
nıştırdı bizi. Ondan sonra, oturduğumuz sürece, gözlerini benden hiç ayır
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madı. İşimiz bitince biz kalktık. Teşekkür etmek için elimi uzattım. Elimi 
tuttu, sıkıyor, hiç bırakmıyor; biraz da oynuyor elimle. Ben çok mahcup bir 
kızdım o zaman. Şaşkınlıktan, teşekkür etmeyi bile unuttum. Bu olay, hiç 
unutmam, 14 Mayıs 1948 günü oldu. Sadun’la o gün tanıştık. Bıyıklı ımyık- 
lı yakışıklı bir adamdı.

Cem ERO G U L: Hocam, bu arada bir soru sormak istiyorum. O dönem 
için bayağı girgin bir davranış bu. Kızkardeşinizin arkadaşının gözünün içi
ne bakıyorsunuz, elini bırakmıyorsunuz filan. Bu sizin genel davranışınız 
mıydı?

Sadun AREN: Başka kızlarla böyle bir şey olmadı ki. Bir genel davra
nış diyemem yani. Kız avcısı filan değildim. Ama, kendime daima gtiven- 
mişimdir. Serbest davranan bir insandım.

Cem ERO G U L: O dönem için, oldukça değişik bir tutum olsa gerek bu. 
Bilmiyorum ama, o dönemde, kız erkek ilişkileri, böyle anlattığınız kadar 
rahat olmasa gerek. Bunda sizin kişiliğinizin de etkisi olmalı.

M unise AREN: Bu noktada ben bir şey eklemek isterim. Nilüfer daha 
sonra sık sık ağabeyinden söz eder oldu. Öteki kızlar, ağabeylerini hep çok 
tutucu, hiçbir şeye izin vermeyen insanlar olarak anlatırlardı. Oysa Nilüfer, 
“benim ağabeyim başkadır” derdi. “O kadar serbesttir ki, biz ağabeyimle 
meyhaneye bile gidebiliriz” gibi şeyler söylerdi. Yani Sadıın’un demokrat 
kişiliğini anlatır dururdu.

Cem EROGU L: Munise Hanım, ben yine size sorayım. Sadun Bey’le 
1948’in M ayıs’ında tanıştınız, aynı yılın Ekim ayında evlendiniz. Bu süreç 
nasıl oldu?

M unise AREN: O Mayıs ayında tanıştıktan sonra, Sadun Fakülte’ye, ya
ni Dil-Tarih’e geldi. Bir gün, Nilüfer'lc pastaneye gittik. Sadun da geldi. Be
nim dilli olduğum bir güne rastladı. Daha bir şen şakrak konuştuk. Bir iki 
kez de, hep birlikte yürüyüşe çıktık. Sonra, Nilüfer Afyon’a gidiyordu. Ben 
geçirmeye gitmiştim. Sadun’la Sclıa da geldiler. Ayrılırken, Saduıı bana, “si
zi bir daha ne zaman görebilirim?” dedi. Ben de “göremezsiniz” dedim. Ya
nımda bir kız arkadaşım daha vardı. O söze karıştı. Cuma günü filanca saat
te imtihanı var, imtihandan sonra gelirseniz görebilirsiniz, dedi. O gün de 
gerçekten Sadun Dil-Tarih’e geldi. İşte o gün, ilk kez, baş başa çıktık, yürü
dük, konuştuk.
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Cem ERO Ğ U L: Araya girip Sadun Bey’in kişiliğini saptama bakımın
dan size bir sorıı daha sormak istiyorum. İzleniminiz nedir? Sizi görür gör
mez “ben işte bu kızla evleneceğim” kararı kafasında oluşmuş muydu?

M unise AREN: Evet, beni görür görmez kafasına koymuş, gibiydi. Ba
na öyle geldi. Hiçbir an, bu iş yarı yolda kalacakmış gibi görünmedi.

Cem ER O Ğ U L: Sadun Ağabey, yaşamınızdaki önemli kararlarda, hep 
böyle hızlı ve kesin davranır mısınız?

Sadun AREN: Evet, çabuk karar verebiliyorum galiba. Çünkü, verece
ğim karar, kafamda daha evvel oluyor... TİP’e girerken de böyle olmuştu. 
Aybar, bana “Sadun Bey, T İP’e girmeyi düşünüyorsanız, kongreden evvel 
girin ki, görev alabilin” demişti. Hiçbir baskı yapmadan söyledi bunu. Ben 
de, düşüneyim, dedim ve sonra girdim.

Cem ERO Ğ U L: Ama ben hatırlıyorum, epey uzun düşünmüştünüz o za
man. Neyse, o döneme daha sonra geleceğiz.
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ÜÇÜNCÜ GÜN 
(11 NİSAN 1989)

Cem ER O Ğ U L: Son görüşmemizde, 1947-1951 dönemi üzerinde dur
muştuk vc bugüne kadarki yaşamınızı belirleyen iki önemli gelişmeyi sap
tamıştık. Biri, düşünce yapısı olarak belli bir çerçeveye oturma, İkincisi de 
evlilik. Şimdi, bu gelişmelerin İkincisinden başlayarak ilerlemek istiyorum. 
İkincisinden başlayışımın nedeni, aile yaşamınızla ilgili birtakım olguları 
saptamak, ondan sonrada, bu konudaki görüşlerinizi biraz soruşturmak. Ön
ce olgulardan başlayalım. Aile deyince de, önce sizin içinden geldiğiniz ai
lenin öyküsünü tamamlamak gerek. Onları Miilkiye’ye girdiğiniz günlerde 
bırakmıştık. O zaman, babanız Trabzon’da görevliydi. Babanız daha ne ka
dar yaşadı?

Sadun AREN: Babam, 1954 yılında öldü. Ben Türkiye’de değildim.

Cem ERO Ğ U L: Neden öldü?

Sadun AREN: Yaşlılıktan.

Cem ERO Ğ U L: Yani belirgin bir hastalığı olmadı. Peki, üvey anneniz?

Sadun AREN: O da sanırım 58'de öldü.

Cem ER O Ğ U L: Siz, 1940’ta, Eskişehir’de, lise sondayken, ailenizden 
ayrıldıktan sonra, bir daha birlikte oturmadınız, değil mi?

Sadun AREN: Oturmadık. Yaz tatilleri hariç tabii.

Cem ER O G U L: Kardeşlerinizin durumuna da kısaca bakabilir miyiz?

Sadun AREN: Benden sonra gelen kardeşim, kızkardeşim, Nilüfer, öğ
retmendi. DTCF’yi bitirdi. Arkadaşım Saim Altıneş’lc bir süre evli kaldı. Ni
lüfer, daha sonra, Ziya Çöygiin adında, bir öğretmen arkadaşıyla ikinci evli
liğini yaptı. Ondan bir kızı oldu. Ama kendisi, 1973 yılında öldü. Beyin ka
namasından öldü. Ondan sonra gelen Cengiz’di. Cengiz Mülkiye’yi bitirdi.

Cem ERO Ğ U L: Sizden çok sonra mı?
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Sadun AREN: Evet, 54’te bitirdi. Ben 44’te bitirdim. Benden aslında al
tı yaş küçüktür. Ama o, M ülkiye’ye askerliğini filan yaptıktan sonra girdi. 
Bir süre hesap uzmanlığı yaptıktan sonra, ayrıldı, serbest mali müşavir ola
rak çalışmaya başladı. Halen de İstanbul’da o işi yapıyor. İki çocuğu oldu bi
ri erkek, biri kız. Oğlu, doktor oldu. Kızı da evlendi. Ondan sonra gelen Bü
lent’tir. O da M ülkiye’yi bitirdi. Sınava girip Avrupa’ya gitti, döndü. O, hem 
çocukluğunda, hem daha sonra birtakım hastalıklar geçirdi. Kemik iltihabı 
oldu. Bu epey sürdü. Üç kez bacağından ameliyat oldu. Avrupa’dan dönü
şünde kısa bir süre sonra, kalın bağırsak kanseri oldu. Ameliyat oldu. İyileş
ti. Evlendi. Çocuğu olmadı. Mimar olan karısıyla birlikte İstanbul’da yaşı
yordu. Sonra ise geçenlerde, vefat elti. En küçüğümüz ise Adnan’dır. O da 
Mülkiye’yi bilirdi. Bülent’le aynı yıl, 1964’le mezun oldular. O da Avru
pa’ya gitti. Döndüğünde, Tülin adında bir kızla evlendi. İkisi de çalışıyorlar. 
Bir çocukları var.

Cem EROGU L: Evet, şimdi gelelim sizin kurduğunuz aileye. 1948’de 
evlendiniz...

Sadun AREN: Munise çalışıyordu. Kütüphanede çalışıyordu o zaman. 
Hatta öğretmen olacaktı. Ama benimle evlenmesi söz konusu olunca Anka
ra’da kalması gerekti. O zaman da Milli Kütüphane yeni kuruluyordu. Üni
versitede de, iki yıl kadar kütüphanecilik kursuna devam etmiş. İşte o kurs, 
esas mesleği oldu. 1951’de kızım Yeşne, 1958’de de oğlum Haldun doğdu.

Cem ERO G U L: Haldun sonradan evlendi. Ondan bir kız torununuz var. 
Yeşne ise evlenmedi. Evet, olguları böylece saptadık. Şimdi bu evlilik kuru- 
mııyla ilgili olarak size birkaç soru sormak istiyorum. Bir tanesini sormuş
tum, cevabınızı aldım. Çekirdek aile ile karşılaştırıldığında, geleneksel aile
nin, çocuk eğitimi bakımından daha başarılı olduğunu birlikte saptadık. Pe
ki, eşlerin gelişimi bakımından, bu çekirdek aile tipi elverişli mi?

Sadun AREN: Bu tamaıniyle, öteki eşin ve çocukların durumuna bağlı. 
Kadının gelişebilmesi için, zaman gereksinmesi var. Bir şey okuyabilmesi, 
bir şey yapabilmesi için. Çok çocuğu olan ve kocasından da bir yardım gör
meyen bir kadın, böyle bir aile içinde sıkıntı çeker, boğulur.

Cem EROGU L: Peki, devrimci bir yaşam için evlilik uygun mudur?

Sadun AREN: Hayır, iyi değil bence. Doğru bir şey değil. O bakımdan 
ben hata yapmış sayılırım. Yasal çalışmayı kastetmiyorum tabii. Ama illegal
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bir devrimcilik için, yanlış bir şey. Muhataralı bir şey. İnsan kendisi için ka
rar verebilir. Ama, karısını, çocuklarını, örneğin bakılamamak, geçineme
mek gibi bir tehlikeye atmak, klilliyen yanlış bir şey olur.

Cem ER O G U L: Siz. ben hata etmişim dediniz. Ama siz kendinizi ille
gal devrimci mi sayıyorsunuz?

Sadun AREN: O zaman için söylüyorum. O zaman bizim mücadelesini 
yaptığımız sosyalizm yasal fakat mevcut sisteme aykırı idi.

Cem EROGU L: Anladım. Şimdi, çok önemli bir soruya geliyorum. Ço
cukların kişiliğinin oluşmasında, aile içi eğitimin ve kalıtımın karşılıklı ağır
lıklarını ölçme olanağını buldunuz mu? Soru şunun için önemli. Kalıtımın 
rolü, geleneksel olarak, Marksist düşünce tarafından küçümsenmiştir. Her 
şey eğitime bağlanmıştır. Oysa ben, bir aile babası olarak, çok şeyin çocu
ğun yapısından geldiğini gözlemleme fırsatını buldum. Belki yanılıyorum. 
Sizin düşüncenizi alacağım. Ama bu gözlem doğruysa, toplumun geniş öl
çüde eğitimle yoğrulacağı yolundaki Marksist görüşün epey tartışmalı oldu
ğu ortaya çıkar. Ne dersiniz?

Sadun AREN: Ben de bu konu üzerinde düşündüm. Marksist anlamda 
bireyciliğe çok önem verdiğimi söyledim. Eğitime de çok değer veririm. 
Ama, benim de gözlemlerim bunu tam anlamıyla doğrulamamışım İnsanla
rın yapılarında, kalıtımdan gelen farklılıklar bulunduğu çok açık. İki çocu
ğum var. İkisi de çok farklı davranışlar içinde. Başkalarında, örneğin kardeş
lerimde de, aynı farklılıkları gördüm. Ama ben bunu, eğitimin değersizliği
ni gösteren bir şey olarak görmüyorum. İnsanları eğiterek, bazı yanlarını bir
birlerine çok yaklaştırabiliriz. Bazı yanlarını.

Cem EROGU L: Ne gibi yanlarını örneğin?

Şadını AREN: Bazı toplumsal davranışlarını. Hak anlayışını örneğin. 
Hemcinsine karşı tutarlı davranmasını. Bilgi düzeyinin yükseltilmesini filan. 
Bunları, eğitimle, önemli ölçüde sağlayabiliriz. Ama başka bazı şeyleri, bu 
yoldan sağlayamayız. Örneğin, herkesin bir mizacı vardır. Onu değiştire
mezsiniz. İki insanı eğitimle yoğurup, birbirinin eşi haline getiremezsiniz. 
Ne kadar eğitirsen eğit, olmaz. Ama, dediğim gibi, bazı sonuçlar almak için, 
eğitimin çok önemli bir işlevi olduğu da kesin.
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Cem ERO Ğ U L: Yani, şöyle anlıyorum. Adam örneğin tembelse, eğitim
le onu çalışkan yapamazsın. Öfkeli bir tipse, sakin bir tip yapamazsın, ama 
bazı bilgilerle...

Sadun AREN: Onu yüceltebilirsin. Bazı davranışlarını törpüleyebilirsin.

Cem ERO Ğ U L: Sizi tanıdığımdan beri, çok yumuşak bir insan olarak 
bilirim. Peki, eğitim yöntemleri konusundaki yaklaşımınız nedir?

Sadun AREN: Kardeşlerime karşı olsun, çocuklarıma karşı olsun, hep 
otoriter olmayan bir biçimde davrandım.

Cem ERO Ğ U L: Munise Hanım, kendisiyle yapılan bir görüşmede, 
“eşitlikçi ve demokrat bir eş” diyor sizin için.

Sadun AREN: Evet, bunun yararlı olduğunu da düşünüyorum. Zaten 
eğitimle, çok köktenci şeyler yapılamayacağını da söyledim.

Cem ERO Ğ U L: Tabii, bir noktada, sizin bireyciliğiniz de işe karışıyor. 
Sanırım, eğitime biraz fazla ağırlık vermek, karşınızdaki kişiliğin haklarına 
bir saldırı gibi görünebilir.

Sadun AREN: Daha önce söyledim. Benim bireyciliğim, beni Marksiz- 
me götüren bir bireyciliktir. Bu bireycilik, eşitlikçiliği de içerir. Herkes için 
bireyciyim ben. Yani benim dışımdakilerin de benim kadar hakları vardır, 
diye düşünürüm. Bu bakımdan da, eğitim açısından da herkesin eşit koşul
lara sahip olması gerekliğine inanırım.

Cem ERO Ğ U L: Tamamen bir varsayım olarak soruyorum. Çok şükür 
öyle bir şeyle karşılaşmadınız. Ama size tamamen karşıt bir düşüngüye, ya
ni ideolojiye sahip bir çocuğunuz olsaydı tutumunuz ne olurdu?

Sadun AREN: Vallahi, hoşgörüıdüın. Dedim ya, babamla benim görüş
lerim de uyuşmazdı. Örneğin, M arx’ııı aleyhinde bulunurdu. Ama ben baba
mı çok severdim. O ayrı, bu ayrı.

Cem ERO Ğ U L: Aile konusunu burada kapıyorum. Bu konuya bir daha 
dönmeyeceğiz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Sadun AREN: Bizim aile deyince, Ayten’i de katmak gerek. Ayten, bili
yorsun, Muııise’nin kardeşidir. Onunla çok yakınızdır. Uzun süre de bizim
le birlikte oturmuştur.
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Cem ERO G U L: Peki, şimdi Avrupa’ya geliyoruz. Yurt dışına çıktığınız
da doçenttiniz. Örgütsel ilişkileriniz bakımından bir değişiklik yoktu. Bilgi 
görgü çerçevesinde Avrupa’ya gittiniz, öyle mi?

Sadun AREN: Birleşmiş M illetler’in bir kuruluşu olan Economie Com
mission for Europe, yani kısaca ECE’den bir burs verdiler bana. Fadıl Hak
kı Bey önermişti. Orada, hem bir iş yaptırıyorlardı insana, hem de burs ve
riyorlardı.

Cem ER O G U L: Anladım. Buna ek olarak, bilgi görgü çerçevesinde, 
üniversiteden herhangi bir ödenek almadınız mı?

Sadun AREN: İlk yıl almadım. O zaman döviz sıkıntısı vardı. Ama ma
aşımı verdiler.

Cem ERO G U L: Bursun süresi ne kadardı?

Sadun AREN: Bir yıl. O zaman Yeşne doğmuştu. Vapurla Napoli’ye, 
oradan da irenle İsviçre’ye gittik. 51 yılının Eylül ayıydı. Savaş biteli henüz 
altı yıl olmuştu. Avrupa bayağı sıkıntı içindeydi hâlâ. İsviçre’ye gelince, ben 
çalışmaya başladım. Munise üniversiteye kaydoldu. Yeşne’yi de geceli gün
düzlü bir kreşe verdik.

Cem ERO G U L: Munise Hanım kütüphanecilik mi okudu?

Sadun AREN: Hayır, sanat tarihi. Ama orada, ILO’da, yani Uluslarara
sı Çalışma Örgütü’nde kütüphanecilik stajı da yaptı. Bense sabahtan akşama 
kadar, memur gibi çalışıyordum. O zaman, ECE’nin başında, çok ilginç bir 
adam vardı. Sonra Türkiye’ye de geldi: Myrdal, Gunnar Myıdal. Böyle bir
kaç iyi isim vardı.

Cem EROĞUL: Öyleyse düzeyi bayağı yüksek bir ortamda bulundunuz.

Sadun AREN: Orada işim bir yıllıktı. Bitti. Ancak o sırada Türkiye’de 
tevkifat başladı. Benim canım biraz sıkıldı tabii. Fakülte iznimi uzattı. Ora
dan İngiltere’ye gittik. Cambridge’e. Ben Paris’e gitmeyi düşünüyordum. 
Ama ECE’de, Macar asıllı bir İngiliz iktisatçısı vardı, adı Tibor Barna’ydı; 
o bana “boşver Paris’i İngiltere’ye git” dedi. Cambridge’e kaydolma işleri
ni filan da hep o ayarladı. ECE’ye böyle bir yıllığına gelen, sonra da işleri
nin başına dönen, bu Bama gibi birçok değerli adam vardı. Bunlardan bir iki 
tanesi, İngiltere’ye gitmem için yardımcı oldu bana. Cambridge’te, daha çok
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yabancıların devam etliği bir college’e kaydoldum. Yatılı yeri yoktu örne
ğin. Oysa, öteki college’lerin genellikle yatılı yerleri vardı. Kiliseleri vardı 
filan. Bu böyle değildi. İşte orada, iktisatçı olarak, birkaç önemli insan tanı
dım. Örneğin, karı koca Robinson’lar, Joan Robinson'dan ders aldım. 
Maurice Dobb’dan supervision aldım. Yani bir süre, çalışmalarımı yönetti. 
Sonra Kaldor vardı orada, onunla bir şeyim olmadı, ama derslerine girerdim. 
Önemli bir adam olarak da bir İtalyan vardı: Sraffa, Pietro Sraffa.

Cem ERO G U L: Gerçekten de önemli adamlarla birlikte olmuşsunuz.

Sadun AREN: Evet. Daha sonra Londra’ya gittiğimde de, oraya kaydı
mı Sraffa sağladı. Avrupa’ya geldiğimde ben zaten doçenttim. Onun için 
belli bir derece elde etmeyi fazla düşünmedim. Ama seçtiğim derslere, se
minerlere devam ediyordum. Bir de, dediğim gibi, supervision alıyordum. 
Supervisor’lık yapsınlar diye, ayrıca para veriyorduk o insanlara. Paper ya
zarsın, o alır okur, eleştirir, tekrar yazarsın filan.

Cem EROGUL: Bu arada Türkiye’deki gelişmeleri izliyordunuz herhalde.

Sadun AREN: Elbette. Ben o durumda Türkiye’ye dönmemeye karar 
verdim. Ancak, Munise’nin dönmesi gerekiyordu. Çünkü o, maaşsız izinliy
di. İzni de bitiyordu. İşte hem bu yüzden, hem de durumu yakından görmek 
için, Munise Yeşne’yi alıp Türkiye’ye döndü.

Cem ER O G U L: Daha önce bir şey sormak istiyorum. Cambridge’te, bir 
yıl boyunca, geçiminizi nasıl sağladınız?

Sadun AREN: Fakülte, iznimin ikinci yılı içinde, bilgi görgüden döviz 
tahsis etti. Zaten birinci yıl tahsis etmemesinin esas nedeni de, bursum ol
masıydı. İznim iki yıllıktı. İkinci yılda döviz gönderdiler. O bakımdan bir sı
kıntı olmadı. Ama bu iki yıl bitince dönemedim.

Cem ERO G U L: Anladım. Bu gelişmeler üzerine, Munise Hanım’la 
Yeşnc Türkiye’ye geldiler.

Sadun AREN: Evet. Buraya gelince görüşmüşler filan.

Cem ERO G U L: Fakülte’yle mi?

Sadun AREN: Hem Fakülte’yle, hem de arkadaşlarla. Saim filan, “dön
mesin” demişler.
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Cem ERO Ğ U L: Peki, Fakülte yönetimi bu işlerin farkında mıydı?

Sadun AREN: Herhalde farkındaydılar. Çiinkii böyle şeyler mutlaka du
yulur. Adım da basında çıkmış zaten. Ama doğrusu, Fakülte yönetimi bu işin 
üzerine atılmadı. Aksine yardımcı oldular. Ben burada olmadığım için, işin 
ne ölçüde farkında olduklarını bilmiyorum. Ama bana, üçüncü yıl için de 
izin verdiler. Fadıl Bey onayladı. Bana, izin verdikleri gibi, para da verdiler.

Cem ERO Ğ U L: Para vermeleri güzel, yani normal. Çünkü, bilgi gördü 
çerçevesinde çıkanlar, zaten iki yıl için ödenek alırlardı. Siz de, ilk yıl burs
lu olduğunuza göre, Fakülte’den toplam olarak iki yıl döviz almış oluyordu
nuz.

Sadun AREN: Evet. Fakülte’den döviz geldiği sürece ben Cambridge’te 
kaldım.

Cem ER O Ğ U L: 1951-1952 arasında İsviçre’deydiniz. 1952-1954 arası
nı Cambridge’te mi geçirdiniz?

Sadun AREN: 54’ün bir kısmını. Ondan sonra, ben iş aramaya başla
dım. M unise’nin gönderdiği haberlerden dönemeyeceğime kanaat getirdim. 
Bu arada, para da aksamaya başladı. Orhan Şaik Gökyay, müfettiş olarak 
geldi İngiltere’ye. Sanıyorum, beni özel olarak denetlemek için Cambrid- 
ge’e de gelmişti. Hizmet pasaportunu yenilemek istediğimde birtakım güç
lükler çıktı. Ben de iş aramaya koyuldum. Derken bir gün, dergide bir ilan 
gördüm. Ben New Statesman dergisini okurdum. İşle orada, BBC’nin, Türk
çe yayınları için birini aradığını gördüm. Oysa, ben BBC’nin öyle bir yayı
nı olduğunu dahi bilmiyordum. Başvurdum. Sınava aldılar. Çeviri yaptırdı
lar. Sesimi denediler, filan. Sonra aldılar beni. Andrew Mango diye bir ki
şiydi Türkçe’den sorumlu olan. O zaman genç bir adamdı. Sonra yıllar yılı 
Türkiye’ye gelip gitti. Türkiye’de yetiştiği için, gayet iyi Türkçe biliyordu. 
Ama Bulgar.asıllıydı. Yani, Bulgar asıllı bir İngiliz. (Mango sonradan Ata
türk hakkında «çok güzel bir kitap yazdı.)

Cem ERO G U L: Epey karışıkmış gerçekten!

Sadun AREN: İşte ben böyle işe girince, Munise’ye haber gönderdim. O 
da Yeşne’yi alıp yanıma geldi. Ancak, bu arada söylemeyi unuttum; kısa bir 
Paris dönemimiz de oldu. Munise UNESCO’dan altı aylık bir burs almıştı. 
Üç ayında, ben de onunla birlikte Paris’te bulundum. Yeşne’yi, bu dönem 
için İngiltere’de kreşte bıraktık. Munise ile Yeşne’nin Türkiye’ye dönüşü, iş
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te bu Paris döneminden sonradır. Neyse, dediğim gibi, Türkiye’den gelen 
haberler üzerine ben dönemeyeceğimi anlayınca, BBC’de iş buldum ve Mu- 
ııise’yi tekrar yanıma çağırdım. Munise, Yeşne’yle birlikte, Türkiye’den 
Marsilya’ya geldi. Ben de İngiltere’den onları karşılamaya gittim. Vapur 
Türk toprağı sayılıyor ya, binmeye cesaret edemedim. Vapurda polis var ma
lum. Zaten Munise de yukarıdan “sakın binme” diye işaret etti. Neyse, on
ları Marsilya’dan aldım. Hep beraber Londra’ya geldik.

Cem ER O C U L: Nerede kalıyordunuz Londra’da?

Sadun AREN: Londra’da, daha önce bir yer tutmuştum. Orada sekiz do
kuz ay kaldık.

Cem ERO Ğ U L: Bu BBC'deki işiniz geçiminizi sağlamaya yetiyor 
muydu?

Sadun AREN: Yetiyordu.

Cem ERO Ğ U L: Peki, bu arada üniversite ile ilginizi sürdürüyor muydu
nuz?

Sadun AREN: Tabii. Londra’da, üniversitede doktora programına kay
dolmuştum. London School’da idim. İşte oraya Sraffa mektup yazmıştı. 
Yoksa, doktoraya kaydolmak gayet güçtü. Yani bir taraftan BBC’ye gidiyor
dum, bir taraftan da üniversiteye. Ancak, bir süre sonra, M unise’yle dönme
ye karar verdik. Çünkü, öyle yaşamanın tadı yoktu. Bir Rus’la tanışmıştık 
orada. Vakti zamanında sığınmacı olarak gelmiş. Gayet iyi İngilizce öğren
miş. O da BBC’de çalışıyordu. Üstelik evlenmiş filan da. Ama dejenere ol
muştu. Yaptığı işten fena halde pişmandı.

Cem ERO Ğ U L: Kökünden kopunca, çürümüş yani.

Sadun AREN: Öyle. Söylediğim, her koşulda doğru değil tabii. İnsan gi
dip üniversitede filan çalışabilir. Ama benim BBC’de çalıştığım gibi, ilgi 
alanı dışında bir işte çalışınca, bir süre sonra yitip gitme tehlikesi var.

Cem ERO Ğ U L: O dönem içinde siz hiç üniversitede ders verdiniz mi?

Sadun AREN: Hayır, vermedim. Ben öğrenci durumundaydım, öğret
men değil. Neyse, baktım bu yaşam hoşuma gitmiyor. Döneyim de, ne ya
palım, gerekirse hapis de yatarım dedim. O sırada, bir başka gelişme oldu. 
Amerika’dan dönerken Bedri Gürsoy, Londra’ya uğradı. Onunla görüştük. 
O da, “gel yahu, ne olacak?” dedi.
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Cem ERO Ğ U L: O sırada artık Fakülte para göndermiyor, ama ilişiğini
zi de kesmemiş durumda. İdare ediyorlar yani.

Sadun AREN: Evet. İznimi uzattılar. Sonra, Bedri Gürsoy, dekan olarak 
da mektup yazdı Ankara’dan. Dönmem için üsteledi. Öte yandan, burada pa
saportumu da yenilemiyorlardı. Baktım kopacağım. Ankara’daki arkadaşlar
la mektuplaşıyordum. Örneğin Arif Payaslıoğlu ile. Kimse kesin bir şey söy
leyemiyordu. Ama herkes, elimizden geleni yaparız, diyordu. Fakülte’den 
de, Bahri Savcı, Aziz Köklü, Fehmi Yavuz aynı şeyi söylüyorlardı. Biz de 
M unise’yle görüşüp dönmeye karar verdik.

Cem ERO G U L: Hangi yoldan döndünüz?

Sadun AREN: Marsilya’dan vapura bindik. Yolda vapur bozuldu. Sekiz 
gün Cenova’da kaldık. Paramız filan yok. Kepazelik yani. Cambridge’te bir 
Amerikalı arkadaşım vardı. Mektup yazıp borç istedim.

Cem ERO G U L: Gemide kalamıyor muydunuz?

Sadun AREN: Hayır, bırakmadılar. Sekiz, hatta dokuz gün kaldık böyle. 
Neyse, sonra onarım bitti. Tekrar gemiye bindik. İstanbul’a vardığımızda, 
Sarayburnu açıklarında gemiye bir motor yanaştı. İçinden iki üç kişi çıktı. 
Munise görmüş. Ben görmedim. Ycşne kucağımda, bir yüksekliğin üzerine 
oturmuşum, Yeşne’ye camileri filan anlatıyorum. Adamlar vapurun polisine 
beni sormuşlar anlaşılan. Yanıma biri geldi. “İsmi âlinizi rica ediyorum” de
di. Söyledim. “Sizinle biraz kamaranızda görüşebilir miyiz?” dedi. Kamara
ya gittik. “Sizi tutuklayacağız” dedi.

Cem ERO G U L: Peki, gelişinizi nasıl haber almışlar?

Sadun AREN: Doğrusu bilmiyorum. Ama vapurdan polis bildirmiş ola
bilir. Her vapurda polis var malum. Yolcu listesinde adımı görüp bildirmiş 
olabilirler. Neyse, kamaraya gelen sivil polis, “tutuklusunuz, ama bilinmesi
ni istemiyoruz; sizi karşılamaya gelecekler mi?” dedi. Olabilir, kardeşlerim 
falan gelebilirler, dedim. “O zaman” dedi, “gözlerinizle polis arkadaşımı ta
kip edin, öyle çıkalım.” Ayrıca, “İstanbul’da kalmayı düşünüyor musunuz?” 
diye sordu. Hayır, hemen Ankara’ya gitmek isterim, dedim. “O halde, arka
daşımız sizi götürür” dedi.

Cem ERO G U L: Çok da kibar davranmışlar.
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Saduıı AREN: Öyle. Ankara’ya gelirken, yokla öğrendim. O zaman, 2. 
Şube müdürii, Necdet Uğur’muş. O da benim sınıf arkadaşımdı. Çok dira
yetli ve kibar bir çocuktu. Döndüğümü öğrenince, Sadun’u İstanbul’dan be
nim adamlarım getirsin, demiş. Böyle bir müdahalede bulunmuş. Bu neza
ket filan da oradan geliyor. Ben bunları, Ankara’ya dönerken trende öğren
dim. Kelepçeli filan değilim. Beni götürmekle görevli memura, ilişkimiz ne
dir? diye sordum. Yani tuvalete filan giderken sizden izin mi almam gereki
yor? Adam, “ben sizin emrinizdeyim, Necdet Bey öyle söyledi” dedi.

Cem ER O Ğ U L: Bu sözler sizi çok rahatlatmıştır tabii. Ama bu arada, 
İstanbul’da olanları anlatmadınız.

Saduıı AREN: İstanbul’da, baktım Osman Nuri Torun, kardeşim Cen
giz, Salahattin Özınen adında bir arkadaşım, halazadelerim filan beni karşı
lamaya gelmişler. Polis, gözaltında olduğumu söylememi istememişti. Ama 
ben yine de söyledim.

Cem ERO G U L: Başka türlüsü anlamsız olurdu zaten. Ankara’ya hemen 
gidişinizi nasıl açıklayacaktınız ki!

Sadun AREN: Öyle gerçekten. Onun için, haber verdim ben de. Görev
li sivil polis, çok kibar davranıyordu. Lafımıza karışmıyor, biraz uzakta du
ruyordu. Ankara’ya varınca da, kayınpederime gittik. M unise’nin babası o 
zaman sağdı.

Ceııı ERO G U L: Yani, trenden inip eve gitmenize izin verdiler, öyle ini?

Sadun AREN: Evet, çok büyük kolaylık gösterdiler. Üstelik adamcağız 
aşağıda bekledi. Biz yukarı çıkıp konuştuk filan. Ondan sonra beni alıp ön
ce valiye götürdüler. Valinin yanında bizim Fakülte’deıı Bedri Gürsoy var
dı. O zaman dekandı.

Cem ERO Ğ U L: Anlaşılan dekan valinin yanma gitmiş, vali de sizi ça
ğırtmış. Valinin tutumu neydi?

Sadun AREN: Elimi sıktı. Bedri Beyle öpüştük. “Sizi askeriyeye teslim 
edeceğiz, onlar biraz sert olur” dedi vali. “Ama bu herhalde uzun sürmez” 
gibilerden teselli edici birkaç söz söyledi. Üç beş dakika kaldım orada. Son
ra aldılar götürdüler. Soğukkuyu’da, şimdi Rüzgârlı Sokak var ya, onun ar
kalarına düşen bir yerde, bir hapishane vardı. Oraya götürdüler. Askeri ha
pishane olarak kullanılan, eski bir ev gibi bir yerdi. Beni orada bir odaya
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koydular. Ayrı bir odaydı bu. Kimseyle temas ettirmediler. Pencereler yük
sekti. Onun için, herhalde, bina hapishane olarak yapılmıştı. Ama oda, hüc
re gibi değildi. Adımlamıştım: 2,5 metreye 2,5 metre idi. Bir ranza vardı. 
Ranzaya tırmanınca, pencereden dışarısını görmek mümkündü. Bulunulan 
yer, zaten dışarıdan kilitli olmakla birlikte, tuvalete bile ancak nöbetçi ile gi
dilebiliyordu. Beni kimseyle de konuşturmuyorlardı.

Cem ERO G U L: O sıradaki ruh halinizi hatırlıyor musunuz?

Sadun AREN: Ben kendi kendime ne olacak filan diye düşünüyorum. 
En önemli konu da, kafayı meşgul etmek. Çünkü kitap filan vermiyorlar. 
Kalem kâğıt da yok. Yalnız odadaki masanın üzerine serilmiş eski bir gaze
te vardı. Yirmi gün öncesine ait. Onu sonuna kadar okudum. Sonra, nöbetçi 
ere, bu gazetenin üzerine yoğurt döküldü, dışarıdan bana başka bir gazete 
veıiver, dedim. Getirdi. Sonra bu numarayı birkaç kez tekrarladım. İki üç 
defadan sonra, dışarıdakiler benim ne istediğimi anladılar ve bana her gün 
gazete göndermeye başladılar. Ere veriyorlar, o da getiriyordu.

Ceııı ERO G U L: Dışarıdakiler dediğiniz kim?

Sadun AREN: Orada tutuklu askerler. Askeri hapishane ya. Beni tanı
dıklarını filan da hiç zannetmiyorum. İnsanlık dayanışması yalnızca. Sonra, 
baktım bizim er, yani postalık yapan er, iyice saf. Yiyeceğimi parayla o ge
tiriyordu dışarıdan. Ben de, para verip kâğıt kalem aldırdım. Böylecc, otu
rup kendi kendime problem çözmekle uğraşabildim. Hatırlayabildiğim ma
tematik, geometri problemlerini çözüyordum. Böyle şeyler insanı bayağı 
meşgul ediyor. On beş gün kadar kaldım böyle.

Cem ERO G U L: Bu arada, dışarıyla hiç temasınız oldu mu?

Sadun AREN: Bir bayram vardı o sırada. Munise geldi. Bizi yüz yüze 
görüştürdüler. Bahçe içinde rahat rahat konuştuk M unise’yle. Meğerse o da 
yasakmış da, acemi bir ere rastlamışız. O süre içinde beni bir kez sorguya 
götürdüler.

Cem ERO G U L: Savcıya mı?

Sadun AREN: Vallahi bilmiyorum. Askeri yargıç gibi bir adamdı. Ben 
tabii, görülmekte olan bir davanın içine alınıyorum.

Ceın ER O G U L: O sırada hüküm verilmişti ama.
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Şadını AREN: Verilmişti, ama kesinleşmemişti. Dosya Askeri Yargı
tay’daydı. Ek bir iddianame yazmışlar benim için. Ama dava evrakı topar
lanmış. Benim için, hangi dosyada delil bulabileceklerini bilmiyorlar. Ben 
arkadaşlarımı bildiğimden hangi dosyalara bakacağımı biliyorum, ama on
lar bilmiyorlar. Her şeyi baştan sona taramaları gerek. Ben tanıdığım bir iki 
kişinin ifadesine baktım. Ötekileri tanımıyorum zaten. Baktım ifadelerde 
pek öyle dişe dokunur bir şey yok. Ayrıca, tarihler filan bakımından, birbiri
ni tutmayan ifadeler de var. Örneğin adam şu tarihte buluştuk, demiş. Ben
se o tarihte Türkiye’de yoktum. Bunu söylüyorum. Ha tamam, diyorlar.

Cem ERO G U L: Yani dosyaları inceleme olanağı verdiler size...

Sadun AREN: Evet. İşte zaten orada, bütün evrakın toparlanmış olduğu
nu gördüm. Savcının, benimle ilgili bölümleri bulması için bütün dosyaları 
yeniden incelemesi gerekiyor. Onu da yapmadığını anladım. Sorguda, sizin 
için örgüt üyesi diyorlar, ne dersiniz? dediler. Ben de, öyle bir şey yok. Yal
nız ben sol görüşlü bir insanım, beni öyle zannetmiş olabilirler, dedim.

Cem ERO G U L: Filanca adamla temas ettiniz mi, diye sormadılar mı?

Sadun AREN: Hayır, çünkü ne soracaklarını bilmiyorlardı. Ondan son
ra, tahliye ettiler beni. O arada, Fakülte’den benim için müdahaleler olmuş. 
Hatta Turhan Feyzioğlu bile gayret elmiş. O günlerde bu işler böyleydi. Kü
çük bir arkadaş çevresi söz konusuydu. Ayrıca, solculuk filan bir fikir fante
zisi gibi görülüyordu. Sanırım bunun da etkisi var. Hem sayınız çok az olun
ca, bir tehlike olarak da görmüyorlar. Örneğin, TİP’in başlangıcında da bu 
böyleydi. Ankara sosyetesinden konuşmalarımızı dinlemeye gelirlerdi. Son
ra, parti güçlenmeye başlayınca, işin rengi değişti. Bu işi tehlikeli görmeye 
başladılar. Kısacası, biraz dost çevresinin etkisiyle, biraz işi önemsememe
nin, tehlikeli görmemenin etkisiyle filan beni tahliye ettiler. Tahliye olmak 
demek de, aşağı yukarı beraat etmek demekti. Aradan aşağı yukarı bir sene 
geçtikten sonra, mahkeme oldu; temyizden kararı bozulanlarla birlikte. Tah
liye olduktan sonra, Fakülte’den arkadaşlar sana bir avukat tutalım, dediler. 
Muammer Aksoy ile Turhan Feyzioğlu’nun tanıdıkları bir avukat tutuldu. 
Bir eski askermiş. Ama, bu adamdan doğrusu ben sıkıntı çektim. Çünkü, bir 
süre sonra, adam “bana bunun öyle olmadığını söylediniz, ama aslında öy
leymiş, ben bunun avukatlığını yapmam” demiş.

Cem ERO Ğ U L: Peki, avukatınız bu görüşe nereden varmış? Dosyalar
dan 1111?
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Sadun AREN: Evet, dosyalara bakmış. Yahut ben öyle sanıyorum. Bu 
tabii, bir sıkıntı yarattı. Vazgeçirmemek için peşin para verdik avukata. İşin 
rengini anlayınca çekinmeye başlamıştı. Bana da söyledi “Böye davaları sa
vununca insanı mimlerler, sonra başına birtakım işler açarlar” dedi. Neyse, 
mahkemede yaptığım savunmada, “ben komünist değilim, parti üyesi deği
lim, olsaydım zaten bu belli olurdu. Ben yazı yazan bir adamım. Bir komis
yon kurun. Yazılarımı incclesin. Öyle olmadığını göreceklerdir” gibi şeyler 
söyledim. Bu şekilde savunma yapma fikrini, avukatım verdi. Mahkeme, bir 
bilirkişi heyeti kurdu. Fadıl Bey dışında iki kişi daha vardı heyette. Heyet, 
raporunda “yazılarında, komünist olduğunu gösteren bir şey görmedik, ol
saydı farkederdik” diye bir görüş bildirdiler. Aslında, gerçekten de yazıla
rımda komünizmi savunan herhangi bir şey yoktu. Bunun üzerine mahkeme 
beraatime karar verdi. O da ilginçtir. O sırada, Munise, Devlet Su İşleri’nde 
çalışıyordu. Devlet Su İşleri’nin de İstanbul’da, Maltepe civarında, bir ça
dırlı kampı vardı. Orada on beş gün tatil yapıyoruz. Oradan gittim ben du
ruşmaya. Dönüşte, trenden Munise’ye işaretler yaptım, beraat ettim diye. 
Sanki etmesem, geri dönebilir mişim gibi... Demek ki o günlerde, hâlâ öyle 
saflıklarım vardı. Beraat haberini getirdiğim gece, Munise’yle kumsalda ka
fa çektik. Çünkü, insan böyle şeylere alışsa da, yine de, büyük bir tedirgin
lik oluyor. Sonra, o günlerde böyle olaylar çok istisnai idi.

Cem EROGU L: Evet, daha sonra siyasal davalar çok bollaştı maşallah.

Sadun AREN: İnsanların da anlayışı arttı. Örneğin o günlerde, kızkaıde- 
şiııı N ilüfer’in eşi hapisteydi. Nilüfer de bir ilçede, Ege’de bir yerde, öğret
menlik yapıyordu. Kocasının hapiste olduğunu gizlemek zorunda kalmıştı. 
Çünkü çevrenin böyle bir şeyi anlaması olanaksızdı. O günlerde hava öyley
di. Bugün ise, kadının içeride kocası varsa, iftihar ediyor.

Cem EROGUL: Şimdi biraz geriye dönmek istiyorum. Avrupa’da bulun
duğunuz dönemde, Marksizm alanında yetişmenizde ne gibi aşamalar oldu?

Sadun AREN: Şimdi, yine şayanı hayret bir şey söyleyeceğim, inanıl
ması güç bir şey; pek fazla bir şey olmadı!

Cem ERO G U L: Nasıl olur? Orada Dobb gibi adamlarla beraber oldu
nuz.

Sadun AREN: Evet, Dobb gibi adamlarla görüştüm. Onların bazı şeyle
rini okudum. Ama, daha çok, genel iktisat okudum. Sonra, oradaki eylem gi
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bi şeyleri, dışarıdan izlerdim. Örneğin, yürüyüşlere filan gider, dışarıdan iz
lerdim. Ama gidip orada, örneğin Komünist Partisi ile lemas kurmak gibi 
şeyler hiç yapmadım.

Cem ER O G U L: Peki, o zamana kadar gençliğinizde Kapital'i okuduğu
nuzu söylediniz. İngiltere’de bulunduğunuz dönemde, Marksist klasiklerden 
bir şeyler okudunuz mu?

Saduıı AREN: Yok, pek okumadım. Marksist gazete olarak, Daily Wor
ker vardı o zaman İngiltere’de. Onu düzenli olarak okurdum. Dergiler okur
dum. Ama pek öyle kitap okumadım. Öyle bir şey hatırlamıyorum. Bir dış 
ülkede, İngiltere’de yalnızca iktisat okunur gibi geliyordu bana. Bir Mark
sist politikacı olabileceğimi hiç düşünemiyordum. Parti’ye girdiğimde de, 
bir kulüp gibi girmişim. Sonradan bakınca öyle olduğunu anlıyorum. Girer
ken, bir kulübe giriyorum duygusuyla girmedim tabii. Ama şimdi geriye ba
kınca, beni kavramadığını, yaşamımda bir rol oynamadığını görüyorum. Ay
rıca, benim politikacı olabileceğim, üstelik de, Marksist bir politikacı olabi
leceğim, hiç aklıma gelmedi. Hep hocalığı düşündüm yani.

Cem ER O Ğ U L: Peki, kişi olarak, “benim düşünce yapım Marksisttir, 
dünya görüşüm Marksizmdir” diye bir bilinciniz var mıydı o zaman?

Sadun AREN: Tabii bilinçliydim. Çünkü, bir anlamda ben Marksizmi, 
Marksizmi öğrenmeden önce biliyordum. Zaten toplumsal adaletten filan 
yanaydım. Dolayısıyla, Marksist olmak, bana, yeni bir şey gibi gelmedi. Da
ha çok, zaten düşündüğüm, hissettiğim şeylere entelektüel açıklamalar bul
dum orada. Bu yönüyle hoşuma gitti. Ama, böyle eylemsel olarak hiç düşün
medim.

Cem ERO G U L: Eylemi kastetmiyorum. Benim anlamaya çalıştığım, 
Marksist felsefe, sınıf savaşları tarihi gibi konuları merak edip etmediğiniz.

Sadun AREN: Yok. hiç öyle şeylere bakmadım. Hâlâ da bilmem bunla
rı. Doğrusu neden olduğunu tam çözemiyorum ama, bugün bile, 1848’den 
sonra sınıf mücadeleleri tarihini, Sovyet İhtilali’ni filan doğru dürüst bil
mem. Dünyayı Sarsan On Güıı'ii okudum, Lenin’den bazı şeyler okudum, 
ama o kadarla kaldı. Bizim TKP tarihini de doğru dürüst bilmem. Hâlâ da 
merak etmem. Bu merak etmeyişimin de bazı nedenleri var. Belki o kadar 
safça şeyler değil. Yani böyle biraz uzak tarihin bugüne pek ışık tutmayaca
ğı biçiminde görüşlerim var galiba. Bunun belki de bir nedeni, değişmeye
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çok inanmam. İnsanlar çok değişebiliyorsa, geçmişten alınacak fazla bir şey 
yok demektir. Genç çocuklara bakıyorum bugün örneğin, Lenin ne demiş, 
Marx ne demiş filan bir sürü şey biliyorlar. Benim İliç bilmediğim şeyler bi
liyorlar. Ama doğrusu, ben bunları pek merak da etmiyorum.

Cem ERO Ğ U L: Pek merak etmeseniz de, ben yine de bu konu üzerinde 
biraz daha durmak istiyorum. Hep iktisat okudum, diyorsunuz. Bu çerçeve
de düşünelim. Anladığım kadarıyla, esas olarak Keynes okudunuz.

Sadun AREN: Evet, o zamanlar Cambridge’te o çok makbuldü.

Cem ERO G U L: Demek ki, esas olarak makıo teori okudunuz. Mikro 
değil de, makro. Matematiği sürdürdünüz, tahmin ediyorum.

Sadun AREN: Evet, biraz.

Ceııı ERO G U L: Şimdi, Keynes’le Marx, bir bakıma yakın, ama bir ba
kıma da çok uzak. Daha önce matematik sorunları çözmek için harcadığınız 
çaba gibi, bu iki düşünürün kuramlarını karşılaştırma, toplumsal sorunların 
çözümünde bunları sınama gibi çabalarınız oldu mu?

Sadun AREN: Oldu. Üstelik, bugün benim hâlâ kanım şudur ki, felsefe
leri dışında, Keynes’in iktisat görüşü ile M arx'in iktisat görüşü, birbirinden 
çok farklı değildir. Örneğin Keynes’le, yatırım harcamaları vardır, tüketim 
harcamaları vardır ve bunlar arasında birtakım ilişkiler kurulmuştur. M arx'ta 
da, birinci sektör vardır, ki bu üretim mallarının üretildiği sektördür, ikinci 
sektör vardır, ki bu tüketim mallarının üretildiği sektördür ve bunlar arasın
da yine birtakım ilişkiler kurulmuştur, falan filaıı. Bu anlamda, bu iki iktisa
di yaklaşımın birbirine irca edilebileceğini düşünürüm hâlâ.

Cem EROGU L: Ben iktisattan pek anlamam ama, M arx’in kuramının 
bir de değer, artı-değer, sömürü gibi yanları var. Bunları Keynes’in kuramı
na nasıl indirgeyeceksiniz?

Sadun AREN: Değer meğer üzerinde, ben de kendi kendime bir miktar, 
bağımsız olarak düşündüm. Aslında, M ülkiye’de öğrenci iken Kapital'i oku
duğumda, M arx’in değer kuramını hiç anlamamıştım. Ama sonra bu bağlan
tıları kurdum. M arx’in görüşünün değer kuramı üzerine oturduğunu kavra
dım. Yani Marksizmi anladım. Ama işte, anlamakla yetindim. Ondan sonra 
da, fazla bir şey okumaya bir gereksinme duymadığım gibi, uygulama konu
sunu da, ancak bir kuramcının düşünebileceği ölçüde düşündüm. Yoksa, lıiç-
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bir zaman bir politikacının düşünebileceği gibi düşünmedim. Aslına bakar
san, ben 1968’e kadar, bir politikacı gibi düşünmedim. Yani, herkesin benim 
politikacı olduğumu düşündüğü, beni öyle gördüğü zamanda bile, ben ken
dimi politikacı olarak hissetmiyordum. Daha çok böyle öğretmek, bazı dü
şünceleri açıklamak, yaymak filan gibi gördüm işlevimi. Ta ki, Aybar’la an
laşmazlığa düşüp parti yönetimine karışmam gerektiğini görünceye kadar. 
İşte ancak ondan sonra ben biraz politikacı oldum. Yani sözcüğün asıl anla
mıyla, yoksa küçük oyunlar anlamında söylemiyorum.

Cem ERO Ğ U L: Anlıyorum. Peki, bu Marksizmi, böyle bir Marksist an
layışı nasıl tanımlayabilirsiniz? Bir tür ussalcılık, yani rasyonalizm gibi mi 
tanımlayabiliriz?

Sadun AREN: Olabilir.

Cem ERO G U L: Yani “bu, toplumu iyi açıklıyor ve beni toplumda rahat
sız eden bazı düzensizlikleri, haksızlıkları adaletsizlikleri ortadan kaldırı
yor...”

Sadun AREN: Evet, ve bu iyi bir şey, herkes böyle düşünse iyi olur. Do
layısıyla, bunu herkese anlatmak, herkese öğretmek gerekir. Yani, yayılma
sını istemek de var, bu görüşün içinde.

Cem EROGU L: Peki, 1947-1951 arasında sizin gelişiminiz ile ilgili iki 
temel konu, yani bir yandan Marksist oluşumunuz, öte yandan da, aile kuru
culuğunuzla ilgili bölümü burada kapatacağım. Ancak, evlilikle ilgili olarak 
soracağım bir şey daha vardı, fırsat bulup soramadım. Şimdi, izninizle o so
rumu sormak istiyorum. Konu evlilikte sadakat. Bu konuda görüşünüz nedir?

Sadun AREN: Vallahi, ben sadık bir eş sayılabilirim.

Cem ER O Ğ U L: Anlatamadım. Ben sizin ne yaptığınızı sormuyorum 
da, işin ilkesi hakkındaki görüşünüzü öğrenmek istiyorum.

Sadun AREN: Sadakat gereklidir, diye düşünüyorum. Şöyle diyeyim, ya 
evlilikten vazgeçilmelidir, ya da böyle bir kurum kabul edilecekse, sadakat 
olmalıdır.

Cem ERO Ğ U L: Ama bunun ikisi arası birtakım anlayışlar var, onun 
için soruyorum. Tabii, erkeğin metresi olması, kadının aşığı olması, bunlar 
evlilik kurumuyla bağdaşmayan şeyler. Ama kaçamaklar diye bir gerçek de
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var. Böyle kaçamakları, erkek açısından olsun, kadın açısından olsun, dün
yanın sonu mu kabul edersiniz?

Sadun AREN: Yok. Kuramsal olarak, hoşgörüyle bakıyorum bu işe. 
Gerçi fiilen olsa ne yaparım bilmiyorum, ama hiç değilse kuramsal olarak 
böyle düşünüyorum. Çünkü, tutarlılığın insanın düşüncesinde olduğunu, 
ama yaşamın her alanının bu anlamda tam tutarlı olmadığını, olamayacağı
nı düşünüyorum. Öyle düşündüğüm için de, insanlara bir parça hoşgörülü 
bakmakta bir mantıksızlık, bir tutarsızlık da görmem. Ama, kıskançlık hissi, 
bilmem ne hissi gibi hislerin de varlığını biliyorum. Onun için, böyle bir şey 
olursa, eşlerin bunu birbirlerine asla itiraf etmemeleri gerektiğini düşünü
rüm. Böyle bir itiraf saygısızlık olur ayrıca.

Cem ER O Ğ U L: Şimdi artık M ülkiye’ye dönelim isterseniz. Hâlâ do
çentsiniz. Artık tedirginliğiniz kalmadı. Beraat ettiniz. Sene kaç?

Sadun AREN: 1957’de beraat ettim.

Cem ERO G U L: Onun üzerine mi Haldun’u yapmaya karar verdiniz?

Sadun AREN: Evet. Tamamen öyle. Onun için de belki, Haldun böyle 
biraz neşeli çıktı.

Cem ERO Ğ U L: Şimdi bana o günlerin M ülkiye’si hakkında biraz bilgi 
verir misiniz?

Sadun AREN: 1955’te döndüm ben. Ders yılının sonunda. Fakülle’deki 
işime yeniden başladım. Birkaç sınav yaptığımı hatırlıyorum.

Cem ERO Ğ U L: Hâlâ sosyoloji mi?

Sadun AREN: Hayır, zirai iktisat sınavlarıydı sanının. Ben döndüğüm
de, Fakülte, üniversite gereklerine göre yeniden örgütlenmişti. Benim kür
süm de İktisat Politikası kürsüsü olmuştu. O günlerde Fakülte’de sözü geçen 
insanlar, Bedri Bey, Aziz Bey, Fehmi Bey, Bahri Bey gibi insanlardı. Bunla
rın kadroları Fakülte’deydi. Fakülte’nin gerçek sahipleri bu kişilerdi. Ayrı
ca, o zaman, Fakiilte’de, gerçekten bir dostluk havası vardı. Gençlerin yetiş
tirilmesine özen vardı. Dayanışma vardı. Selıa ile ben de, doçent olmuştuk. 
Bizim de sözümüz geçerdi. Hiç değilse bir ölçüde. Sonra, Nejat Bengül, Arif 
Payaslıoğlıı ve Fahir Armaoğlu geldiler. Onlarla benim aramda, aşağı yuka
rı üç yıllık bir fark vardır. İşte ondan sonra Fakülte gelişmeye başladı. Fa-
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kiilte, aynı zamanda, boyuna kan da kaybediyordu. Örneğin, parlamentoya 
adam verirdi. Fethi Çelikbaş öyle gitmiştir. Sonra 27 Mayıs oldu işte.

Cem ERO G U L: Oraya daha gelmeyelim. Sizin davanız henüz devam 
ederken Feyzioğlıı olayı var. Daha İngiltere’den döndüğünüz günlerde çık
makta olan Forum dergisi ve onun çevresinde kümelenen muhalefet var. Ya
ni, 1955-56 yıllarında, ülkede, Fakülte’nin ciddi olarak taraf olduğu bir si
yasal çekişme başlamış. Bu çekişmede siz hiç bir rol oynadınız mı?

Sadun AREN: Ön safta filan değildim ama, Demokrat Parti iktidarına 
karşı muhalefeti destekliyorduk tabii. Örneğin, Turhan’ı destekliyordum. 
Ancak, Turhan Feyzioğlu’nun o günlerdeki davranışı ile ilgili bazı rahatsız
lıklarım da olmuştur. Önce olayı anlatayım. Biliyorsun, o sırada, Feyzioğlıı 
dekandı ve “nabza göre şerbet vermeyin” sözünün geçtiği bir konuşma yap
mıştı. Bunun üzerine, görevden alınacağı söylenmeye başlamıştı. O günler
de, bir profesörler kurulu toplantısı yapmıştık. Toplantıya, dekan sıfatıyla 
Feyzioğlıı başkanlık ediyordu. Bakanlık emrine veya açığa alınırsa nc olur, 
alınmazsa ne olur, diye tartışıyoruz. O esnada, Turhan’ı dışarıdan çağırdılar. 
Turhan da çıktı, sonra yine geldi. İşte o arada ona bakanlık emrine alındığı
na dair tebligat yapılmış. Kurula hiçbir şey söylemedi. Biz orada bir saat bo
yunca, alınırsa nc yapalım, alınmazsa nc yapalım diye tartıştık. Sesini çıkar
madan dinledi. Kim ne diyor, onu anlayacak. İşte öyle bir tarafı vardı. Hoş 
olmayan bir taraf. Neyse, Turhan görevden alınınca, protesto olsun diye Ay
dın Yalçın, Muammer Aksoy, Şerif Mardin ve Coşkun Kırca istifa ettiler. 
Mardin ile Kırca asistandı. Aydın o sırada neydi, hatırlamıyorum. Ama pro
fesör olmadığını biliyorum. Çünkü, o 1960’tan sonra profesör olmuştur ve 
ben de onun jürisinde bulunmuştum.

Cem EROGU L: Öyle bir ‘suçunuz’ var yani.

Sadun AREN: O kadarla da kalmıyor. Hem lehinde rapor verdim, hem 
de raporumda, demokrasi mücadclesi yaptığını yazdım. Bana öyle görünü
yordu gerçekten. Sonradan neler yapacağını nereden bileyim? Ancak, azi
zim, bunu o zamandan bilenler vardı. Örneğin ben o raporu yazınca Aziz 
Bey filan itiraz ettiler. “Sen öyle sanıyorsun, ama bu adam öyle değildir” de
diler. İşte bu uyarı üzerine, ben de o sözleri rapordan çıkardım. Aynı uyarı
lar Muammer Aksoy’a da yapılmıştı. Yine Aziz Bey, Fehmi Bey filan, “ya
hu sen bu adam için istifa ediyorsun, ama bu Feyzioğlu öyle pek makbul bir 
adam değildir” dediler. Muammer dinlemedi. Ancak ilginçtir, aradan bir haf
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ta filan geçtikten sonra geldi ve “yahu ne kadar da haklıymışsınız” dedi. Ba
şından şöyle bir olay geçmiş. O günlerde, Akis 'te yazdığı bir yazıdan dola
yı, Metin Toker yargılanıyordu. Turhan’la Muammer de Toker’in avukatla
rıydılar. Muammer tabii, dosyayı iyice incelemiş ve güçlü bir savunma ha
zırlamış. Ancak, tam savunmasını yapacakken, Fcyzioğlu bunu bir kenara it
miş ve Toker’le ilgisi olmayan, ancak kendi siyasal geleceğine hizmet ede
cek bir nutuk atmış. Avukat olarak, Muammer’in canı çok sıkılmış. O sinir
le Fakülte’ye gelip anlatmıştı bize bunları. Hiç unutmuyorum.

Cem ERO G U L: Peki, şimdi isterseniz o günlerdeki akademik çalışma
larınıza gelelim. Ne zaman profesör oldunuz?

Sadun AREN: 1957'de.

Cem ERO G U L: Teziniz neydi?

Sadun AREN: Tez mez yoktu, o zaman. O güne kadar yazdıklarına ba
kılır, ona göre karar verilirdi. Makalelerime, ders notlarıma filan baktılar. O 
senin dediğin takdim tezi, daha sonra çıktı.

Cem ERO G U L: Sürekli öğretim üyeliğiniz 1955 yılının sonundan itiba
ren başlamıştı. Hangi sınıflara ders veriyordunuz?

Sadun AREN: Üçe ve dörde. Üçte mikro, dörtte makro okutuyordum. 
Birinci ve ikinci sınıflara, Aziz Bey hocalık yapıyordu. Bir dc Besim Üstü- 
nel gelmişti artık. O da, dış ticaret dersi veriyordu.

Cem ERO G U L: Siz hiç birinci sınıflara ders verdiniz mi?

Sadun AREN: Daha sonra. Aziz Bey 147’lik olunca, yani 1960’tan son
ra, hem birinci, hem üçüncü, hem de dördüncü sınıfa ders verdim. Bir yıl de
vam etti.

Cem ER O Ğ U L: 1960 askeri müdahalesini bütün demokratik cephe al
kışlarla karşıladı. Sizin tutumunuz ııe oklu?

Sadun AREN: Ben de alkışladım. O zamanlar Tandoğan’da oturuyor
duk. O günü çok iyi hatırlıyorum. Daha önce Fakülte’ye baskın olmuştu, 
biliyorsun. Tabii ben de oradaydım. Dolayısıyla, 27 M ayıs’ı büyük memnu
niyetle karşıladım. Ama o kadar. Herhangi bir eylem içinde dc olmadım. O 
dönemdeki ruhsal durumumu anlatabilmek için, belki şunu da eklemeliyim. 
Ben, Komünist Partisi’ne girdiğim günlerden beri, kendimi hep biraz toplum
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dışı, yasa dışı bir insan olarak hissediyordum. Topluma bu yabancı düşürül
me duygusu, bende çok uzun süre devam etti. Çok uzun süre. Benim bazı 
şeylere kolay tahammül etmemde bu duygu da rol oynamış olabilir. “Elbet
te baskı yapmaya hakları vardır” hissi vardı bende. “Çünkü, ben ve benim 
gibiler, bunların her şeyini değiştireceğiz. Dolayısıyla, onlar açısından, biz 
her şeye miistahakız.”

Cem ER O Ğ U L: Çok ilginç. Sınıf mücadeleleri tarihini okumadım, de
diniz, ama, bu sınıf mücadelesi tavrı sizin özünüzde var. Biliyorsunuz, Le- 
nin’i böyle anlatırlar. Her şeye, “Bizler” ve “Onlar” ayrımına göre bakarmış.

Sadun AREN: Doğru, ama benimki o kadar bilinçli değil. İçgüdüsel. Bu 
ruh halinden ancak çok yenilerde kurtuldum. Nedeni belki şu. Ne söylenir
se söylensin, bizim de böyle her şeyi birden değiştiremeyeceğimiz, bu deği
şikliklerin ancak uzun bir süreç içinde gerçekleşeceği ortaya çıktı. Başka bir 
deyişle, bizim de pek öyle toplum dışı, toplumsal gelişmelere kökten yaban
cı olmadığımız anlaşıldı. Bizim dışımızda birçok akımla, hiç değilse bir 
noktaya kadar, birlikte birtakım şeyler yapmamız mümkün görünmeye baş
ladı. Böylece, o temel dışlanma duygusu da yok oldu.

Cem ERO Ğ U L: Sanırım bu gelişmede en önemli etmen, 1961 Anayasa
sıd ır. 1960 öncesinde, komünist denen adam, gerçekten toplum dışı, tama
men atipik bir yaratık olarak görülürdü. Ancak 1961 Anayasası’nın getirdi
ği demokratik açılım çerçevesindedir ki, genel anlamda solculuk bir meşru
iyet kazanmaya başlayabilmiştir.

Sadun AREN: Dediğin doğru ama, bende o his, daha yakın zamanlara 
kadar devam etti. Biçim değiştirerek tabii. Ama az çok devam etti. Öncele
ri, diyelim bir tür suçluluk duygusu; sonra, bir dışlanma duygusu; sonra, 
baskıları normal görme tavrı. Örneğin, savunmalar sırasında, “Biz insan de
ğil miyiz, bize niye bunları yapıyorlar?” gibi sorular bana çok saçma gelir
di. Niye yapmasınlar, elbette yapacaklar, biçiminde bir his vardı içimde. 
Ama, artık bu duygum kalmadı. Bugün, komünist hareketin, dünya çapında, 
hiç değilse bir yere kadar, büyük ölçüde işbirliği içinde yürütülebileceğini 
görüyorum. Hatta, komünizm yönünde köklü dönüşümler bile, eskiden dü
şünüldüğünün aksine, şiddet filan olmadan gerçekleşebilecektir. Hiç değil
se, yakın gelecekte, komünist hareketin toplum dışına itilmesinin karşı taraf 
açısından da bir haklılığı olmadığını düşünüyorum. Onun için de, artık hak
sızlık yapılınca kızıyorum. “Niye, ne hakla yapıyorlar bunları?” diyorum.
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Cem ER O G U L: Bildiğiniz gibi, 1961 ’den sonra, Türkiye’de, gerçek so
lun yasal savaşımı gündeme gelmeye başladı. 1961 ’de TİP kuruldu. Çalışan
lar Partisi denemesi oldu, vs. Kısacası, sol hareket de, gündemde yerini al
dı. Bir kere siz, başından beri bu oluşuma ilgi duydunuz mu?

Sadun AREN: Bu arada ilginç bir olay oldu, onu da belirteyim. 27 Ma- 
yıs’tan aşağı yukarı on beş yirmi gün sonra, beni Komite’ye danışman ola
rak atadılar. Bir gün Fakülte’ye geliyordum. Yanıma bir motorsikletli subay 
yanaştı. Yanlış söylemeyeyim, subay veya erbaş. Elinde bir sarı zarf tutuyor
du. Ne var? dedim. Baktım benim adım yazılı. Açtım. İşte, derhal Milli Bir
lik Komitesi’ne geliniz, iktisadi komisyona üye oldunuz, gibilerden bir şey 
yazılıydı. O zaman, Komite’nin dört komisyonu vardı: iktisat komisyonu, 
eğitim - ya da belki sosyal işler - komisyonu, dış politika komisyonu ve da
ha bilmem ne komisyonu. Çağrı üzerine, iktisat komisyonuna gittim. Ko
misyonun başkanlığını Osman Nuri Torun yapıyordu. Galiba beni o öner
miş. Hatırladığım, Adnan Başer Kafaoğlu vardı. Bir süre sonra, Aydın Yal
çın da o komisyona katıldı. Ondan sonra, Zeyyat Hatipoğlu filan geldi. Şim
di orada, biraz gerçek yaşamla yüz yüze gelir gibi oldum. Ama gene o ya
bancılık hissi var. “Ben burada yanlış bir adam olarak bulunuyorum” duygu
su sürüyor. Ancak, kısa sürede, somut sorunlarla uğraşmak gerekti. Örneğin, 
adam geliyor, bir tanesini çok açık bir biçimde hatırlıyorum, adam narenci
ye ihracatçısı. Diyor ki adam, “Ben narenciye ihracatçısıyım. Bankadan pa
ra alırım ve narenciye satın alırım. Onu da ihraç ederim.” O zamanlar, kre
di limitleri aşılmayacak, gibilerden bir karar almışlar. Oysa adam, “bu iş, be
nim kredi limitlerim içinde olmaz, bunu aşmak gerek” diyor. Baktım adam 
haklı. “Bana bir şey olmaz kardeşim, narenciye ağaçta kurur, o kadar” diyor. 
Gerçekten öyle. Bu işi ya devlet yapacak, ya da adama gereksindiği krediyi 
vereceksin. Bu adamı biz Merkez Bankası’na yolladık galiba. Sonra da ne 
oldu bilmiyorum. Ama bu bana, kredi limitlerinin aşılması gibi, yüzeysel 
olarak suistimal gibi görünen bazı uygulamaların, her zaman o anlama gel
meyeceğini gösterdi. Bu olayın beni etkilediği belli ki, birçok şeyi unutma
ma karşılık, bunu hatırlıyorum.

Cem ERO G U L: Yani, 27 Mayıs sayesinde, gerçek yaşamı tanımaya 
başladınız.

Sadun AREN: Evet. O dönemde, başka olaylarla da karşılaştım, üstelik 
de hiç hoşuma gitmeyen şeyler. Şöyle bir şey hatırlıyorum. Komite, Ziya 
Müezzinoğlu’ndan hiç hoşlanmıyordu. Müezzinoğlu önemli bir yerdeydi.
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Hazine Genel Müdürii’ydii. Maliye Bakanı da, Ekrem Alican. Komite, Mii- 
ezzinoğlu görevden alınsın, diye tutturdu. Üstelik de, IMF’teıı bir heyet ge
lecek, o heyet gelmeden alınmasını istiyorlar. Yahu kim söyleyecek bunu, fi
lan derken; bana, “siz söyleyin” dediler. Yani gidip Alican’a bunu ben söy
leyeceğim. Müezzinoğlu ile de, şöyle bir tanışıklığım var. Mülkiye’de sına
va geliyorum, trende bir gence rastladım. Konuştuk filan. Ben, Mülkiye gi
riş sınavı için Arkara’ya gittiğimi söyledim. O da M ülkiye’deymiş. Üçüncü 
smıftaymış. İşte o genç, Müezzinoğlu idi. Yani onunla böyle eski bir tanışık
lığım da vardı. Gittim Alican’a. Alican da biliyor, tabii, Milli Birlik Komi- 
tesi’yle çalıştığımızı. Hemen aldı beni. Söyleyeceğimi söylemekten utanıyo
rum. İki bakımdan utanıyorum. Bir kere, Müezzinoğlu’nuıı aleyhinde bir 
şey söylemekten utanıyorum. Bir de, bir adama, bir şey yap, demekten uta
nıyorum. Komite de bastırıyor. Ne yapayım? Söyledim. Böyle düşünüyor
lar, dedim. Gerekçesini de anlattım. İşte IMF heyeti gelecek; onların konuş
tuğu adam, arkasından hemen değişirse, iyi olmaz; onun için şimdiden de
ğişmesi gerek. Karşılık olarak Alican, “Müezzinoğlu M aliye’nin temel dire
ğidir, onu değiştiremem” dedi. “O olmazsa bu işleri ytirütemem” dedi. Ben 
de, peki, dedim. Müezzinoğlu da böylece görevinde kaldı. İşte, tatsız bir 
olay olarak, bunu hatırlıyorum.

Cem ERO Ğ U L: Peki bu arada, soldaki gelişmeleri izliyor muydunuz?

Şadını AREN: Bu arada TİP kurulmuş. Hiç haberim olmadı. Ama, 
YÖN'c filan yazı yazıyordum. YÖN, 60’ların sonlarında kurulmuştur. Gerçi 
şimdi bakıyorum da, haberim olmaması normal. TİP 1961 ’iıı Şubat’mda ku
rulmuş. Ama o sırada, hiç kimse için bu önemli bir olay değildi. Bir yıl son
ra filan, Çalışanlar Partisi diye bir parti kurma girişimi oldu. Hiç unutmuyo
rum, Muammer Aksoy bana, sendikacılar, işçiler filan, bir parti kuruyorlar, 
senin mutlaka bulunman gerek, dedi. O mahkemeyi filan biliyor ya, senin 
gibi bir adam buna katılmazsa olmaz, dedi. Gerçekten de, beni bir toplantı
ya götürdü. Benim şimdi hatırladığım, Mümtaz Soysal var, Doğan Avcıoğlu 
var, Türkkaya Ataöv var, sendikacılar var, Muammer var, ben varım. Anla
şılan önceden bir hazırlık yapılmış. Mümtaz bir program okuyor, madde 
madde görüşülüyor. Programı Mümtaz hazırlamış. Hatta hiç unutmuyorum. 
Madenler devletleştirilecek, diye bir madde vardı. Muammer, yahu benim 
bir eniştem var, madeni var, çok iyi bir adamdır, falan filan dedi! Oraya bir 
istisna koydurmuştu galiba. Yani, bazı hallerde şöyle böyle yapılır diye... İki 
defa gittim. Sonra, vazgeçtiler.
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Cem ER O G U L: Demek, Mümtaz Soysal bu girişimi hazırlayan kurucu 
heyette idi?

Sadun AREN: Öyle. Mümtaz ve Doğan sanıyorum. Ama programı esas 
olarak hazırlayan Mümtaz sanıyorum. İşte bu toplantılar sırasında, TİP diye 
bir işçi partisinin var olduğunu duydum. Yahu, dedim, madem var, niye bir 
parti daha düşünülüyor? Neyse, sonra da vazgeçtiler zaten. Anlayacağın, o 
saflığım sürüyordu. Herkes sosyalist olduğuna göre, niye birlikte olmuyor
lar?

Cem EROGU L: Peki, TİP’le ilk ilişkiniz nasıl oldu?

Saduıı AREN: O sıralar, Mehmet Ali Aybar, Ankara’ya gelip gitmeye 
başlamıştı.

Cem ER O Ğ U L: Aybar’ı daha önceden tanıyor muydunuz?

Sadun AREN: Çok eskiden bir kere tanışmıştım. Ama sonra bir daha 
görmediğim için, unutmuşum. İlk tanışmam, 48’lerde filan. Neyse, Anka
ra’ya böyle gelip gitmeye başlayınca, Aybar bana haber gönderiyor, bir yer
de buluşuyorduk filan. O sıralarda, Aziz Nesin, Ruhi Su gibi kimseler Fakiil- 
te’ye gelmişlerdi. Aziz Bey, bir konuşma yapmak için. Ruhi Su, konser ver
mişti. Bu tür insanlar gelince, çocuklar haber verirlerdi, ben de gelir konu
şurdum filan. Ama ancak bu kadar. Konuşurdum, ama gene de hep işin dı
şındaydım. Aybar, biliyorsun, gayet uygar bir adamdır. Aradan uzun süre 
geçtikten sonra, bir gün bana, “Sadun Bey, eğer Parti’ye girmeyi düşünüyor
sanız, kongreden önce girin ki, görev verebilelim; yoksa görev veremeyiz” 
dedi.

Cem ERO G U L: Ne zamandı bu?

Sadun AREN:Ben 1963 Ekim ya da Kasımında girdim sanıyorum Par
ti’ye. Demek ki, bundan bir süre önceydi. Epey düşündüm. O sırada da, Av
rupa’ya gitmek için sıram gelmiş. Onu istiyoruz. Ama yine görev duygusu 
ağır bastı. Yoksa, böyle heyecan filan değil. “Sen sosyalistsen, partiye gir
melisin” diye bir zorunluk duydum.

Cenı ERO Ğ U L: Kendinize ne diyordunuz? Yani kendi kendinize, sos
yalist mi, komünist mi diyordunuz?

Sadun AREN:Komünist, diyordum.
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Cem ER O G U L: Başından beı i mi?

Sadun AREN: Evet, başından beri. Bir de, aklımda Lenin’in bir sözü 
kalmıştı. Eyleme dönüşmeyen fikirler çürümeye mahkûmdur, gibilerden bir 
söz. O laf da biraz etkiledi beni. Neyse, o münasebetle girdim. Ama, Par- 
ti’ye girmem, yine de Avrupa’ya gitmeme engel değil...

Cem ERO G U L: Öyle düşünüyorsunuz, o sırada.

Sadun AREN: Evet, öyle zannediyorum. Parti’den izin filan alınır gidi
lir. Ben milletvekili filan olacağımı ne bileyim?

Cem ERO G U L: Milletvekili filan olmasanız bile, bir sosyalist partinin 
yönetimine geldikten sonra hâlâ Avrupa’ya, bilimsel araştırma yapmaya gi
debileceğinizi düşünmeniz ilginç.

Sadun AREN: Öyle düşünüyordum. Çünkü bu TİP de, eski Komünist 
Partisi gibi bir şey, gibi geldi bana. Hatta, her türlü sola açık bir tür koalis
yon olabileceğini düşünüyordum. Aybar’a da söylemiştim bunu da, itiraz et
mişti. Hayır, TİP başlı başına bir parti, demişti. İşte bu şekilde partiye gir
dim.

Cem EROĞU L: Peki, girmeden önce, Aybar’la görüşmelerinizde, size 
“ben Marksistim” filan gibi şeyler söylemiş miydi?

Sadun AREN:Hayır, ama Aybar bunu dışa açık konuşmalarında söylü
yordu.

Cem EROĞU L: Sanıyorum yanılıyorsunuz. O sırada Aybar’ın açıkça 
ben Marksist’im dediğini hatırlamıyorum.

Sadun AREN: Şöyle bir şey dediğini iyi biliyorum. İşte, M arx’ın eserle
ri, medeniyetin kilometre taşlarıdır, filan. Neyse, Parti’ye girdim. Bu arada, 
belki kimsenin bilmediği bir gelişme oldu. İzm ir’e, kongreye gideceğiz. 
Muvaffak Şeref, Ankara’ya gelmiş, bana telefon etti, sizinle görüşmek isti
yorum, dedi. Ulus Sineması vardı ya Kızılay’da. Onun karşısında bir otel 
vardı, o zaman. Onun balkon gibi bir yerine oturduk hatta. Dedi ki, “bu Ay
bar faşisttir.”

Cem ERO Ğ U L: Allah Allah!

Sadun AREN: Eee, ne olacak? Dedi ki, ben bir bildiri hazırladım. Bunu
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kongrede dağıtacağım. Faşist bir adam, bir sosyalist partinin başında ola
maz, dedi. Olmaz tabii, dedim. Ancak, adamın dediğine de inanmadım, ta
bii. Nasıl yapayım ki, bu girişimi önleyeyim. Öte yandan, Muvaffak Şeref, 
yaşını başını almış bir adam. Aybar’ın arkadaşı. Onu yakından tanıyor. Üs
telik, çok da dürüst bir insan olduğunu biliyorum. Sonradan da dürüstlüğünü 
hep gösterdi. Ama işte böyle tuhaf bir adamdı. Kongrede böyle bir şey yap
masını önlemem gerek. Bakın, dedim, daha bu işin çok başındayız. Bıı parti
de siz de varsınız, başkaları da var. Bu aşamada böyle bir şey yapılması, in
sanların midesini bulandırır. Onun için şimdi bir şey yapmayın. İleride sizi 
doğrulayan bir gelişme olursa, o zaman hep beraber çaresine bakarız. Yapar- 
mıyız, yaparız. Peki öyleyse, dedi, ben bunu bana verdiğiniz bir söz sayıyo
rum ve bu bildiriyi dağıtmayacağım. Bildiriyi de bana göstermedi zaten. İçin
de tam ne olduğunu da bilmiyorum. Ama işte, faşisttir filan diyen bir şey. Bu 
kişi daha sonra Parti’den uzaklaştırıldı. Sonra da, vefat etli. Bu olaydan son
ra kendisini izleme fırsatını buldum. Çok dürüst bir insandı. Ama kılı kırk ya
ran, dolayısıyla kendisiyle birlikte iş yapmak çok güç olan bir insan.

Cem EROĞU L: Sonra ne oldu?

Saduıı AREN:Partiye girdim. Kongreye gittik. Kongreyi çok fazla izle- 
yemedim. Çünkü, o sırada programa son biçimi veriliyordu. Ben de o ko
misyonda görevliydim. Bu işi çok ciddiye aldım. Dolayısıyla, ne delegeler
le fazla bir temasım olabildi, ne de konuşmaları doğru dürüst izleyebildim. 
Oysa, program daha sonra kitaplaştırıldığına göre, işi o araya sıkıştırmak 
şart değildi. Hatta, daha sonra, yoksa bu görevin bana verilmesi, biraz da be
ni kongreden uzak tutmak için miydi, diye düşünmedim de değil. Ama, böy
le olduğunu zannetmiyorum.

Ccııı ERO G U L: O kongre ile ilgili olarak size bir şey sormak istiyorum. 
Çünkü, benim belleğim çok zayıf. İzm ir’e, kongreye ben de gitmiştim. So
rum, Aybar’ın açış konuşmasıyla ilgili. TİP’le ilgili olarak yazdığı kitabın, 
bugüne kadar çıkmış olan üç cildinde bu konuşma yok. Kitabı okudum. Açış 
konuşmasında, belleğim beni yanıltmıyorsa, Aybar şöyle bir şey söylemişti: 
Batı’da sosyalizm iktidara geliyor. Fransa’da Gastoıı Defferı e, Almanya’da 
Willy Brandt, İngiltere’de Harold Wilson iktidara yürüyor. O günlerde sözü
nü ettiği ülkelerde seçim havasına girilmişti ve gerçekten de bu kişiler ikti
dara adaydılar. Ne var ki, bu konuşma olduysa gerçekten, Aybar’ın sosya
lizm anlayışının bizimkinden epey farklı olduğu anlaşılıyor. Bu konuşmayı 
hatırlıyor musunuz?
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Sathın AREN:Hatırlamıyorum, ama bu sözleri söylemiş olabilir.

Cem ER O C U L: Bu soruyu özellikle sordum. Belki buradan giderek, 
daha sonraki anlaşmazlıklara bir ışık tutulabilir, diye. Çünkü, ben, o günler
de, sıradan üyelerin gözünde, partinin, komünizmi açıkça reddeden, hatta 
ona cephe alan bir sosyalist parti olduğunu, öyle göründüğünü anımsıyorum. 
Bu izlenimi veren de, herhalde, partinin başkanı olan Aybar’dı. Peki, siz yö
netimde bulunan bir kişi olarak, partinin düşüngüsiinü, yani ideolojisini na
sıl değerlendiriyordunuz, o günlerde?

Saduıı AREN: Doğrusu, ben kendimi komünist olarak gördüğüm için, 
partinin de aslında böyle olduğunu, ama yasal gerekçelerle, o yönünü gizle
diğini düşünürdüm. Sonra, bu görüşümde ufak tefek değişiklikler oldu. Bu 
aslıda, bir koalisyon partisidir, içinde öylesi de vardır, böylesi de vardır, di
ye düşünmeye başladım. Ama yönetimin komünist olduğunu düşünüyor
dum.

Cem ERO G U L: Yani Aybaı ’ı da Marksist olarak görüyordunuz?

Saduıı AREN: Evet, hiçbir kuşkum yoktu bu konuda. Nihat Sargın’ı da 
eskiden tanıyordum. Önce eşi, Yıldız’la tanışmıştım. Benim Parti’ye, yani 
Komünist Parti’ye girdiğim ilk sıralardı. 48’ler filan. Yıldız, Yakup De- 
m ir’in, yani Zeki Baştımar’ın akrabasıdır. Yeğenidir sanırım. İşte ta o gün
lerden tanıyordum. Behice Hanım’ı, doğrusu, fazla tanımıyordum. İşte bir 
kere konferansını dinledim. Ama Dil-Tarih’teki hareketin mim noktası oldu
ğunu biliyorum. Onu da komünist olarak biliyorum. Zaten benim kafamda, 
komünist-sosyalist diye bir ayrım yok.

Cem ERO G U L: Bu soruları şunun için sordum. Aybar, daha sonra ara
nızdaki anlaşmazlığı kendi açısından anlamaya çalışırken, birtakım şeyler 
söylüyor. Hemen şunu belirteyim ki, kitabını okudum; kesin kanaatime gö
re, Aybar bu anlaşmazlığı hâlâ anlayabilmiş değil. İçtenlikle çabalıyor, ama 
anlayamıyor. Kendine göre bir açıklama ararken, ileri sürdüğü olasılıklardan 
biri de şu. Ben, diyor, tüzüğü hazırlarken, herhangi bir gizleme filan düşün
müş değilim. Oradaki görüşler, benim kırk yıldır savunduğum görüşlerdir. 
Olabilir ki, anlaşmazlığa düştüğümüz arkadaşların kafasında başka bir şey 
vardı ve artık o başka bir şeye geçmenin zamanı geldiğine kanaat getirdiler 
ve onun için bana karşı çıktılar. Aybar’ın düşündüğü bir açıklama da bu.

Saduıı AREN:Evet, öyle bir yorum yapıyor, ama doğrusu, ben bu yoru
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ma pek akıl erdiremiyorum. İstersen, sözünü eltiği tüzük maddesini bir kez 
daha birlikte okuyalım. İşte tüzüğü getirdim. Tarih, 19 Nisan 1962. Paıti’nin 
karakterini belirten ve Aybaı ’ın kaleme aldığı ikinci madde şöyle: “Türkiye 
İşçi Partisi Türk işçi sınıfının ve onun demokratik öncülüğü etrafında top
lanmış bütün emekçi sınıf ve tabakaların kanun yolundan iktidara yürüyen 
siyasi teşkilatıdır. TİP, yurt ve dünya olaylarını Türk işçi sınıfı ve emekçi 
halk yığınları açısından değerlendirir, onların menfaatlerini savunur, hak ve 
hürriyetlerinin gerçekleştirilmesi için mücadele eder.” Partinin amacı: 
“TİP’in amacı, Anayasa ve kanunların tanıdığı hak ve hürriyetlere dayana
rak, programında açıklanan esasları gerçekleştirmektir. Türkiye’nin ileri bir 
toplum haline gelmesi...” filan “ işçi sınıfını ve bütün emekçi halk yığınları
nı eğitip aydınlatarak ulusal kalkınmanın ve ilerlemenin bilinçli itici kuvve
ti haline getirmek. Anayasa teminatı altında olan hak ve hürriyetlerine sahip 
çıkarak, işçi sınıfının ve emekçi halk yığınlarının yurt işlerinde söz sahibi ol
masını sağlamak, büyük toprak sahiplerinin ve şehirli büyük sermayecilerin 
demokratik rejimi aksatan, ekonomik kalkınmayı, sosyal ve kültürel geliş
meyi frenleyen, sosyal adalet ve güvenliğe karşı koyan zararlı nüfuz ve ha
kimiyetlerini önlemek...” filan. Bunlar, o günkü koşullar içinde, bir komü
nist tarafından yazılmazsa, kimin tarafından yazılabilir? Tabii, burada, ka
nun yoluyla yapılır diyor. Yasal bir parti, bunun dışında bir şey de diyemez 
ki zaten. Onun için ben bunun, işte bildiğimiz bir sınıf mücadelesi partisi ol
duğunu düşünüyorum. Gerçi, sınıf mücadelesi deyimi geçmez. Ama söyle
nenlerin anlamı bu.

Cem ERO G U L: Ama yanılmıyorsam, siz demin bir gizleme sözü etti
niz. Ne demek istediniz? Çünkü, sanıyorum bu, ayan beyan ne olduğunu 
söyleyen bir parti.

Sadun AREN:Doğrıı. Ben gizleme derken, hani kanun yolundan filan 
diyor ya, o bölümünü kastettim.

Cem ERO G U L: Yani, siz o zaman, yasa dışı yollardan da bu iş olur, ola
sılığım düşünüyor muydunuz?

Sadun AREN: Yani, böyle bir program, bu işlerin yapılmasını öngörü
yor. Yani, diyor ki, büyük sermayenin zararlı etkilerini önleyeceğiz. Kanun 
yolundan filan... Önleyecek ya. Hangi komünist partisi bundan farklı bir şey 
söyler? Sonra tekrar baktım, zaten sen de yazmışsın, ondan da yararlandım, 
T İP’in programı, bayağı Marksist bir program. Düpedüz Marksist bir prog
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ram. Yalnızca, eylem olarak, bunun gerçekleştirilmesi için izlenecek yol, si
lahlı değil. O kadar.

Cem ER O Ğ U L: Olmamasının da Marksizmle bir ilgisi yok zaten. Öyle 
değil mi?

Sadtın ARENrTabii. Bu bakımdan, o sırada Aybar’ın Marksist olduğun
dan kuşkum yok. Ama daha sonra, tereddüt etmeye başladım. Örneğin, par
ti bağımsızdır, demiş. Biz bunu dışa karşı anladığımız için, iyi bir şeydir, de
mişiz. Oysa o, Türkiye’nin Marksist geleneğinden bağımsız demek istermiş. 
Sonra, tartışma çıkınca, “tarihsel devamlılık içinde, ama eski hareketlerle ör
gütsel bağı yok” dedi. Bu da güzel. Buna da kimsenin itirazı yok. Biliyor
sun, parti yönelimi birtakım tasfiyeler yapınca, biz karşı çıkmadık. Milıri 
meselesinde filan. Ama, durup dururken, boyuna bu bağımsızlık konusunu 
tekrarlıyor. Güzel, doğru, ama bu kadar tekrar da, insanda tuhaf bir his uyan
dırıyor. Şimdi, ben durup dururken, benim karım sadıktır, benim karım sa
dıktır, diye tekrarlayıp durursam, bu, insanın aklına başka bir şey getirmez 
mi? Bu bağımsızlık konusu da böyle. Ayrıca, o zamanlar, benim Aybar’la il
gili olarak canımı sıkan başka olaylar da oldu. Tabii, bunları o zaman açık- 
layamazdım. Bir kere, Munise, ben ve Çetin Altan, Aybar’kırdaydık. Konu
şurken, konuşurken, laf diyalektik maddeciliğe geldi. Konu, nicel değişme
ler nitel değişmelere yol açar, konusuydu. Aybar, ben böyle şeylere hiç inan
mıyorum, dedi. Hatta Çetin de, “ben de inanmıyorum” dedi. Şimdi, inanılır 
inanılmaz, olabilir tabii. Özellikle bu, bilimsel bir kuşku ise, iyidir de. An
cak, bir parti önderinde, bunu hoş karşılamak olanaksız. Hatta o zaman Mu- 
ııise’ye söyledim. Sanırım Churchill’in de Gaulle için söylemiş olduğu bir 
lafı tekrarlayarak, “Yahu acaba biz çok ince bir saza mı dayanıyoruz?” de
dim. Bir bu olay olmuştu. Bir de, ahlaki yönden canımı sıkan başka bir olay. 
Milıri Belli ile ilgili bir konuşmada, “polise ihbar edelim” dedi. “Partinin se
lameti için bunu yapalım” dedi.

Cem ERO G U L: Yani, Mihri Belli’nin Parti’de yuvalanması tehlikesine 
karşı.

Sadun AREN: Evet. Partinin selametini filan anladım ama, bu tutum da 
hiç hoşuma gitmedi.

Cem EROGU L: Şimdi, bu ayrılık konusuna geliyorum. Belleğinizi ta
zelemek bakımından bazı anımsatmalar yapacağım. Bu olayları aslında ben 
dc yaşadım ama, belleğim malum. Onun için, Aybar’ın TİP Tarihi kitabını,
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hiç değilse çıkmış olan iiç cildini okudum. Dediğim gibi, Aybar’ın algılama
sı şöyle: “ Ben, öteden beri aynı şeyleri söylüyorum. Söylediklerimi, belki 
biraz daha vurgulamaya başladım. Hürriyetçi sosyalizm. Güler yüzlü sosya
lizm. Türkiye’ye özgü sosyalizm. Aslında, benim gelişim çizgim içinde, 
bunlar normal sözlerdi. Derken, aniden beş arkadaş bana karşı çıktılar. Bu 
bir tertipti.” Yani, bu hareketinizi kendisine karşı bir tertip olarak görüyor. 
Bunu açıklamaya çalışıyor. Sizinkini bir türlü açıklayamamış. Ama, muha
lefetin başı, Sadun Aren'di, diyor.

Saduıı AREN:Oysa, önce Bellice Hanım karşı çıktı.

Cem EROCLIL: Aybar, öyle demiyor. Sadun Aren’di diyor. Buna döne
ceğim. Bellice Hanım’la ilgili olarak, elinde büyük bir koz var. Bellice Ha- 
nım ’ın Uğıır Mumcu ile yaptığı görüşme. Biliyorsunuz, Bellice Hanım, ora
da “Çekoslovakya işgali ile ilgili görüşlerim yanlıştı” dedi. Yani, işgali artık 
doğru bulduğunu söyledi. Sonra da gitti, Komünist Partisi ile birleşti. Aybar 
“demek ki kafasının arkasında bu görüşler zaten vardı” demeye getiriyor. 
“Bağımsızlığa zaten karşıydı. Zaten Sovyetçiydi. Zaten işgalden yanaydı. 
Ama, taktik olarak o zaman bunları söylemiyordu. Gazetelerde filan aksini 
yazdı, ama esas inandığı buydu. Sonra da, gerçek rengini belli elti. Bana kar
şı çıkışının gerekçesi budur” diyor. Bence, Aybar’ın bu tanısı doğru değil ya, 
neyse. Ben Bellice Hanım’ın Türkiye’deyken taktik filan yapmadığını, son
radan gerçeklen de fikir değiştirdiğini sanıyorum.

Sadun AREN: Ben de Behice Hanım’ın taktik yaptığını sanmıyorum.

Cem ERO Ğ U L: Sizinle ilgili olarak, bir tertip içinde bulunduğunuzun 
kendisince en büyük kanıtı, dediğine göre, büyük kongreden önce, Sivas il 
sekreteri Vahdet Olcayto ile bir konuşma yapmanız ve ona bu tertibinizi an
latmanız. Bu konuşmadan sonra, Vahdet Olcayto, parti başkanlığına yazılı 
bir ihbarda bulunmuş ve şöyle demiş: “Sadun Bey, Aybar’m Rusya aleyhin
de konuştuğunu, bu bakımdan karşı çıktığını, Aybar’m Maksizmden vazgeç
tiğini söyledi ve benden Sivas delegelerini, Aybar’m aleyhine hazırlamamı 
istedi.” Aybar kitabına bunu aynen almış. Önce bu konuda ne diyeceğinizi 
öğrenmek istiyorum.

Sadun AREN: Ben o adamla öyle bir şey konuştuğumu hatırlamıyorum. 
Ayrıca, böyle bir şey söylemiş olmayı kendi mantığıma yediremiyorum. O 
çerçevede “Aybar Sovyetler’e karşı, biz onun için kendisine karşı çıkıyoruz” 
gibi sözler söylemiş olamam. İlginçtir ki, o çocuk, daha sonra ortadan kay
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boldu. Raslantı bu ya. bundan birkaç ay önce, İstanbul’a giderken, Sivas se
natör adayımıza, yani o zamanki TİP’in adayına rastladım. Bu konuları bi
raz konuştuk. Eski adayımız, bu çocuğun MİT ajanı olduğunu söyledi. 
“M İT’in kullandığı zavallı bir adamdır” dedi. Kendilerinin de bunun böyle 
olduğunu, daha o zamanlar bildiklerini ekledi. Şimdi, Aybar’ın dediği gibi, 
bir tertip filan yoktu. Ben Aybar’a, bence artık hezeyan diye nitelenecek laf
ları söylemeye başlayınca, gittim. Hezeyan diyorum, çünkü gerçekten çok 
garip laflar etmeye başlamıştı. Örneğin, o günlerde Sovyetlerde, bir şair sa
nıyorum, düzene karşı çıkmıştı. Adamın karısı da, kocasını savunmak için, 
tek başına gösteri filan yapıyordu. İşte bununla ilgili olarak, Aybar bana, 
“biz bunları korumalıyız, çünkü bunlar kendilerini koruyamıyorlar” dedi. 
Baktım, bunları söylerken Aybar bana pek normal görünmedi. Bu konular
da, artık sağlıklı düşünemiyor gibi geldi bana. Eskiden beri “Türkiye sosya
lizminin kitabını baştan sona biz kendimiz yazacağız” derdi. Biz de bunun 
iyi bir şey olduğunu düşünürdük. Ama o bu sözü söylerken, biz bu kitabı, 
başka hiçbir kitaba bağlı olmadan yazacağız, demek istermiş. Yani, Maksiz- 
min ilkelerine bağlı olmadan yaratacağız, demek istermiş. Ne var ki, anlaş
mazlık günleri gelinceye kadar, bunu bu anlamda söylediğini tahmin etmek 
olanaksızdı. Bu bakımdan, şu argümanı doğru bulmuyorum. Yani “Ben bun
ları eskiden bcı i söylüyordum, niye daha önce karşı çıkmadınız? argümanı
nı. O zaman, bu anlamda söylediğini biz nereden bilelim? İnsan, bugünkü 
değişik fikirlerine, eskilere gidip bir sürü gerekçe bulabilir. Ben de, aksi 
yönde gerekçe olacak bir sürü şey bulabilirim. Tekrar ediyorum. Tertip filan 
yoktu. Gelişmeler şöyle oldu. Son zamanlarda Aybar’in artık hep aynı lafla
rı vurgulayarak söylemesinden rahatsız olmaya başlamıştım. Bu rahatsızlı
ğımı, Aybar’a çok yakın olan Nihat Sargııı’a söyledim ve “ben bu konuda 
Aybar’la konuşmak istiyorum, sen de bulunursan iyi olur” dedim. Ayrıca, 
Aybar’ın müsait gördüğü zaman bana haber vermesini rica ettim. Gerçekten 
de, uygun gördüğü anda, beni aradı. Ben de hemen kalkıp gittim. Parti mer
kezindeki odasında görüştük; Nihat, Aybar ve ben. O görüşmeye giderken, 
Aybar’ı bertaraf etmek, aklımın köşesinden bile geçmiyordu. Zaten öyle bir 
duruma gelmişti ki, parti demek, Aybar demekti. Değiştirmeyi düşünmek 
doğru da olmazdı. Aslında, ben daha önce, bir iki kez, evinde de hafifçe uya
rıda bulunmuştum. Tabii, hatırını kırmak da olmuyor, insan çok açık konu
şamıyor. Sonraki gelişmeleri tahmin etseydim, tabii daha başka konuşur
dum. Daha önce bir iki kez, şöyle demiştim. “Siz, zaman zaman, sosyaliz
min çeşitli yanlarını vurguluyor, onu açıklıyorsunuz. Bu sıralarda da, özgür
lük yanını fazlaca vurguluyorsunuz. Ama arlık bunıı kesin, biraz da başka
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yanlarına geçin.” Hatta, tedirginlik uyandırıyor, gibi laflar da ettim galiba. 
Karısı, “Mehmet Ali, Sadun Bey’e kulak ver” dedi. O da aynı tepkileri baş
ka yerlerden duyuyordu herhalde. Adama da söyleyemiyorlar.

Cem ERO G U L: Sirct Hanım da uyarıda bulunmak için bunu fırsat bildi 
öyle mi?

Sadun AREN: Öyle. Nihat’la Ay bar'm  odasına gittiğimizde aynı şeyle
ri söyledim. Artık bunları bırakın. Sosyalizm konusunda söylenecek başka 
şey mi yok, dedim. Beni ikna edin, söylemeyeyim dedi. Neye ikna edelim? 
diye sordum. Bu söylediklerimin yanlış olduğuna, dedi. Dedim ki, yanlışlık 
doğruluk meselesi değil, bunları boyuna tekrarlamanız artık uygun olmuyor. 
O zaman ben istifa edeyim, dedi. Dedim, efendim, maksadımız sizin istifa 
etmeniz filan değil, sizin bu işe, ama eskisi gibi, devam etmeniz. Değişme
meniz. Yok, dedi, ben bu söylediklerimin doğruluğuna inanıyorum, yanlışsa 
beni ikna edin. Ben de, yanlış doğru bunları bırakalım, siz şuna inanıyor mu
sunuz? dedim. O zaman sölediğimi de hemen hemen kelimesi kelimesine 
hatırlıyorum. Şöyleydi: “Siz şuna inanıyor musunuz? Toplumların gelişme 
kanunları vardır ve buna göre, kapitalizmden sonra, sosyalizm gelir.” Bu so
ruma, “olur da, olmaz da”, diye cevap verdi. O zaman, dedim, bir sosyalist 
siyasi partinin başında olmak anlamlı olmuyor. Çünkü, bu konular akademik 
olarak sorgulanabilir, tartışılabilir, ama parti, eylem demektir. Ben bunlara 
inanmıyorum, dedi. Ben de, öyleyse, sizinle açıkça mücadele edeceğiz de
dim. Bu sözleri söyledikten sonra da, odadan çıktım.

Cem EROGU L: Yani, uyarıp açıkça mücadele edeceğiz, dedikten son
ra, bu nasıl bir tertip diyorsunuz?

Sadun AREN:Öyle. Gerçekten de, insan bu konuları tartışabilir. Kafa
sında kuşku olabilir. Ona bir şey demem. İnsan hem Marksist olabilir, hem 
de bu kuşkuları taşıyabilir. Ama parti hareketi içinde bu olmaz. Çünkü, par
ti eylem demektir. Tabii, kendisine bu soruyu sormama, onun bazı tutumla
rı neden oldu. Hem daha önceki sözleri, hem de konuşma içinde söyledikle
ri üzerine, ben böylesine açık seçik bir soru sorma gereğini duydum. Bili
yorsun, anlaşmazlığın su yüzüne çıkmasından kısa bir süre önce, niye yalnız 
M arx’ı okuyorsunuz, Proudhon’u filan da okuyun demeye başladı. Böyle bir 
şeyi, profesör, talebesine tavsiye eder. Ama parti içinde, insanların kafasın
da kuşku uyandıracak okumalar tavsiye edilmez. Bir parti önderi, bir eylem 
adamı böyle davranmaz. Sonra, ben, o karşı çıkışımı, böyle beşli bir takrir
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biçiminde ortaya çıkarmayı düşünmemiştim. Bu fikir, N ihat’a aittir. Böyle 
şeyleri Nihat yapardı. Biçimsel işler, hııkıık işleri Nihat’a aitti. O, madem 
öyle, biz yürütme kuruluna böyle bir takrirle girelim ve konuyu orada konu
şalım dedi. Takriri o yazdı. Biz de baktık ve imzaladık. Ben, bu konuyu ön
ce üst kurullarda tartışmaya başlamayı ve yakın olan kongrede de Aybar’a 
karşı çıkmayı düşünüyordum. Ama Nihat, bu tartışma başlatma isteğini, 
böyle bir önerge biçimine getirdi. Aybar da, ilk kez böyle bir önerge ile kar
şılaşınca, bu ona bir tertip, bir komplo gibi gelmiş olabilir. Oysa ben, müca
dele edeceğimi söylemiştim. Ama böyle bir önerge yazacağımızı ve toplan
tıya getireceğimizi söylememiştim. Çünkü o sırada, böyle olacağını ben de 
bilmiyordum. Yürütme kurulunun o toplantısında, baktım konuşmalar bili
yor. “Konuşacağımız bir şey vardı, bir takrir vardı” dedim. Aybar, nedir di
ye sordu. İşte onun üzerine, Nihat önergeyi çıkardı verdi. Okuduk konuştuk 
filan. Aybar boyuna Behice Hanım’a bakıyordu. O sırada, onun gözünde, bu 
işin başını Behice Hanım çekiyordu. Sonradan fikir değiştirdi anlaşılan.

Ceııı ERO Ğ U L: Kongrede yaptığınız konuşmayı okudum. Bellek taze
leme bakımından, sizin öne sürdüğünüz noktaları çıkardım. Bir, sosyalizmin 
klasikleri dışında, kuram hakkında kuşku uyandıracak, duraksama yaratacak 
bazı şeylerin öğütlenmesi. Bir hoca olarak öğütlenebilir, ama bir siyasal par
tide yapılacak iş değil, demişsiniz. İki, işçi sınıfına bilincin dıştan getirilece
ği savını reddetmesini eleştirmişsiniz. Üç, hürriyetçi sosyalizm demesini, şu 
açıdan eleştirmişsiniz. Hürriyetçi sosyalizm deyince, bir de esaretçi sosya
lizm, ya da hürriyetçi olmayan sosyalizm, görüntüsü yaratmaktadır. Üstelik, 
özgürlükçülük üzerinde bu kadar durmak da, felsefi anlamda idealist bir 
yaklaşımdır, demişsiniz. Bir de, bu Türkiye’ye özgü sosyalizm üzerinde ge
reksiz bir ısrarı var, demişsiniz. Oysa sosyalizm, iki ilkede tektir, demişsi
niz. Bunlardan birisi, emekçi halik tarafından kurulması, ötekisi de, iktidara 
gelindiğinde, üretim araçlarının devletleştirilmesidir, demişsiniz. Konuşma
nızdan ortaya çıkan esas görüşler bunlar. Behice Hanım ’ın da bunun gibi bir 
takım eleştirileri olmuş. Başka birkaç kişinin de olmuş. Ancak, bugün bun
ları tekrar okuyunca, o günlerde parti kongresinin bu işin aslını pek kavra
mamış olmasını da anlayışla karşılıyorum. Hatta, Aybar’ııı da anlamamış ol
masını anlayışla karşılıyorum. Aybar’ın daha sonraki çizgisine bakıyoruz. 
Namuslu bir çizgi. Yani bilinçli olarak bir şeyleri satmış bir insanın çizgisi 
değil. Bu da bana, onun da anlaşmazlık konusunu gerçekten kavrayamadığı 
izlenimini veriyor. Kitabında, bu çekişmenin nedenini içtenlikle anlamaya 
çalışıyor. Ancak, bir türlü anlamadığı için, hiç olmayacak birtakım teoriler
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getiriyor. Örneğin, “o sırada, gerillacılıkla, şiddete dayanan sosyalist müca
dele ile ilgili kitaplar serbest satılırdı Türkiye’de, bu serbestliği CIA sağla
dı, büyük ihtimalle” diyor. “Gençler o yüzden galeyana geldi ve bu beş ar
kadaşımızı öne çıkmaya ittiler” diyor. Atdına gelen bir açıklama da bu. 
Açıklama arıyor çünkü. “Gerçekten” diyor “ben eskiden beri aynı şeyleri 
söylerdim. Nasıl oldu da durup dururken karşıma böyle bir muhalefet dikil
di?” Onu dediğim gibi, en çok tatmin eden, Bellice Hanım’ın yurt dışındaki 
beyanları. Bu, onun mantığına bir rahatlama getiriyor. “Bunlar aslında böy- 
leydiler, ama açık konuşmuyorlardı; ortamı kendi emellerine elverişli görün
ce, beni buna aykırı bir adam olarak değerlendirdiler” diyor. Şimdi, bu an
laşmazlıkla ilgili olarak, bir konuyu tartışmak istiyorum sizinle. Tabii, bu işe 
karışmış herkes gibi, ben de daha sonra bu anlaşmazlıkla ilgili olarak uzun 
uzadıya düşündüm. Üsteleye üsteleyc kendime sorduğum soru şu: “Acaba 
bu iş sineye çekilebilir miydi? Parti bu sarsıntıya götürülmeseydi, olmaz 
mıydı?” Doğrusu, benim yanıtım çok açık seçik değil. Lehte aleyhte birta
kım şeyler geliyor aklıma. Örneğin bana, öyle sürdürmek olanaksızdı, dedir
ten bir şey var. O sırada ben, partide, eğitim işlerinde çalışıyordum. Aybar, 
Marksist klasiklerin eğitim aracı olarak kullanılmasını yasakladı. Benim için 
dönüm noktası bu oldu. Peki ne yapacağız, ne okutacağız? Cevap: benim 
nutuklarımı. Yani eğitim gereci olarak, yalnızca Aybar’m konuşmalarını kul
lanacağız. Bizden istediği buydu. Dediğim gibi, ben bu noktadan sonra bu 
işi sürdürmeyi olanaksız görmeye başladım. Sanırım, Behice Hanım’ı da ke
sin bir tutuma döndüren olay bu oldu. Çünkü, Behice Hanım bizim başımız- 
daydı. Eğitim işlerinden o sorumluydu. O noktada, o da artık bu işin yiirii- 
yemeyeceğine kanaat getirdi. Evet, bu, Aybar’ın dönüşünü sineye çekmek 
olanaksızdı yönünde bir görüş. Ama, aksi de düşünülebilir. Örneğin, kendi 
kendime, acaba, biz yine bildiğimizi okusaydık da Aybar’a açıkça karşı çık- 
masaydık, daha iyi olmaz mıydı? diye soruyorum. Çünkü, sonrasına bakıyo
rum; evet haklıydık, ama sonuç yıkım oldu, hareket çok daha gerilere gitti. 
Ola ki, bu büyük çekişme olmasaydı, parti 12 M art’a, yekvücut bir parti ola
rak ulaşabilirdi, hatta belki de, bu badire atlatılabilirdi. Doğrusu, bilmiyo
rum... Siz ne dersiniz?

Sadun AREN: Tabii, ben de birçok şeyi düşündüm ondan sonra. O mu
halefetin yürütülmesinde, kişisel olarak benim birtakım yanlışlar yaptığımı 
sanıyorum. Özellikle başlangıçta. Birincisi, beş kişiyle sınırlı kaklık. Örne
ğin, yürütme kurulunda Şaban Yıldız gibi bir arkadaş vardı. Ona bile söyle
medik. Söylememiz gerekirdi. Öteki arkadaşlara da söylememiz gerekirdi.
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Onlara da sürpriz oldu. Bu bakımdan bir hata yapıldı. Çünkü ben, öyle sanı
yorum ki, yaptığımız şey doğru bir şeydi. O sırada, seninle de konuştuğumu 
hatırlıyorum. Beni harekete geçiren gerekçem şu idi. Türkiye’de sosyaliz
min öyle kolay kolay gelmeyeceğini biliyordum. Ancak, hareket sağlam ve 
doğru olsun, istiyordum. Zaten kırk yerinden saptırılmaya uğraşılıyor, bir de 
en başından saptırılırsa bu, hareketin bir anlamı kalmaz. Onun için bizim gö
revimiz, hiç değilse hareketin doğru yürümesine çalışmak; yoksa iktidara 
gelmek filan, bunlar zaten uzak olasılıklardı. Benim bu düşünceme karşılık, 
sanırım Aybar’ı yanıltan şeylerden biri, iktidar düşüncesiydi. İktidara geli
nebilir diye düşünüyordu. Öyle düşününce de, kafasındaki öncelik, bu işi na
sıl sökeriz, sorusuydu. Örneğin, bana şöyle bir şey söylediğini hatırlıyorum. 
Yahu, “ekmek, barış, özgürlük” gibi sürükleyici sloganlar bulmuşlar zama
nında. Biz de böyle bir şey bulsak da, halkı sürtiklesek. Yani, kafasını kur
calayan konu, kısa sürede iktidara gelmek. Sanıyorum, bunlar onu biraz ya
nılttı. Teori meori neymiş, bir şeyler uydururuz, biz bu işi kıvırırız, gibi bir 
eğilime girdi. Tabii, o zaman kitapları filan engel olarak görmeye başladı. 
“Türkiye sosyalizmin kitabını A’daıı Z ’ye biz yazacağız” derken, “ben yaza
cağım” demek istiyor tabii. “Eee, benim de aklım var. O zaman birtakım ki
taplara niye bağlı kalayım?” Galiba giderek biraz megaloman filan da oldu. 
Kendi büyüklüğüne fazla inanır oldu. I968’de bir ara seçim olmuştu. Sonuç
ları, Aybar’la birlikte, bizim evde, radyodan dinliyorduk. Oldukça iyi neti
celer de alıyoruz, Böyle, % 4-5 filan olacağı anlaşılıyor. Saat on bire doğ
ruydu. “Lanet olsun!” diyerek kalktı gitti. Siret Hanım’ı da aldı gitti. Demek 
ki, halkın yığın halinde bize döneceğini filan bekliyordu. Onun böyle düşün
celeri varmış. Benim böyle düşüncelerim yoktu. Onun için, bir kere, partiyi 
daha çok bir eğitim aracı olarak görüyordum. Belki de, biraz da, benim pek 
öyle eyleme yönelik olmayan düşünce yapımdan dolayı böyle düşünüyor
dum. Örneğin ben, gerçekten de, partinin hiçbir yönetim işiyle uğraşmadım. 
Ne derlerse, Behicc Hanım, Aybar, Nihal yaparlardı. Benim onlara sonsuz 
güvenim vardı. Bana ne derlerse yapardım. Zaten, onlar da bana, başka tür
lü bir görev de vermezlerdi. Git konuş, şurada konuş, burada konuş filan.

Cem ER O G L L : Özür dilerim, ama laf dağılmasın. Muhalefete başladı
ğımızda birtakım yöntem yanlışları yaptık, dediniz. Şimdi bakınca, başka 
yanlış görüyor musunuz?

Sadıııı AREN:Bence temel yanlış buydu. Daha toplantıdan önce bütün 
arkadaşlara konuyu anlatmalıydık. Ne var ki, işi bu hale getiren Aybar’m
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kendisi oldıı. Eğer Aybar, konuyu hemen genel yönetim kuruluna getirip 
bunları atın, demeseydi, iş bu hale gelmezdi. “Bu beş arkadaş, benim parti
deki çalışmamı önlüyorlar, buna bir çare bulun” gibi bir şey dedi. Öyle bir 
hale geldi ki, barınmak mümkün olmaktan çıktı. Ya o gidecek, ya biz gide
ceğiz. Oysa, gerçekten de, senin düşündüğün şey olabilirdi. Çünkü, biz Ay- 
bar’dan, o zaman da söylediğimiz gibi, çekip gitmesini değil de, eski tavır
larını almasını, bu son yaptığı şeylerden vazgeçmesini istiyorduk. Partinin 
de aşağı yukarı onunla özdeşleşmiş olduğunu görerek, zaten başka bir şey de 
düşünmüyorduk. Aybar’ı devirsen kimi başkan yapacaksın? Ben örneğin, 
böyle bir şeyi, hiçbir zaman aklımdan geçirmiyordum. Bellice Hanım’ı da 
düşünmüyordum doğrusu. Sonra sonra düşünüldü. Yani bir adayımız vardı 
da, Aybar’a onun için karşı çıktık... Öyle bir şey yoktu. Ancak, daha ilk adım
da konuyu, hiç değilse yakın arkadaşlara anlatabilirdik. Rıza’ya (Kuas), Ta
rık Ziya’ya (Ekinci) anlatabilirdik. İşte, Şaban Yıldız’a anlatabilirdik. Adam
lar, yahu bunlar ne yapıyorlar, diye şaşırdılar kaldılar. Ama ondan sonrası, 
Aybar’ın kabahatidir. Pekâlâ, o beş gün filan siiren genel yönetim kurulunu 
toplamayabilirdi. Biraz soğutabilirdi. Zaten mekanizma yok, Aybar’ı görev
den almak için. Biraz sükûnet bulunur, biraz başka yollar aranabilirdi. Ama, 
kendisi kesti attı. Sonra, benim üzerimde bıraktığı izlenime göre, mizacen öy
le bir insan ki, belli bir aşamadan sonra duramıyor. Yani o atar seni.

Cem ERO G U L: Yani, sineye çekme, bir uyarı ile yetinme çözümü za
ten mümkün değildi diyorsunuz, öyle mi?

Sadun AREN: Evet, mümkün değildi. Nitekim, başka yollar filan dene
meden, hemen bizi attırmayı düşündü. Ama anıramadı.

Cem EROGUL: Anıramadı. Ama ondan sonraki kongre seçimlerinde, ge
nel yönetim kuruluna en son siz girdiniz. Bellice Hanım bile yedekte kaldı.

Sadun AREN: Tabii, kongrede öyle oldu. Ama genel yönetim kurulu, bi
zi atmadı. Genel yönetim kurulu, tekrar birleşmemizi istedi. “Bellice Hanım 
anamız, Aybar babamız, Aren hocamızdır, ayrılmayız” dediler. Ama, Aybar 
istemedi.

Cem ERO Ğ U L: Yani, anlaşmazlığın bu noktaya gelmemesi mümkün 
değildi.

Sadun AREN: Mümkün değildi. Böyle olması mukadderdi. Aybar’ın 
mizacından ötürü.
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Cem ERO Ğ U L: Evet. Suçlamalarınızda bu nokta da var. Kişisel yöne
tim suçlamasında bulunuyorsunuz.

Sadıııı AREN: Konuşmamda var mı bu nokta?

Cem ERO Ğ U L: Beşli önergede var.

Sadun ARENrBence önemli bir nokta. Konuşmamda değinmişsem, iyi 
etmişim. Değinmemişsem bir eksiklik.

Cem ERO G U L: Evet, bence çok önemli bir etmen. Ancak, bunu hesaba 
katıp ona göre davranılabilirdi. Belki, adamın egosunu tatmin edip iş başın
da tutmak, sonrası için daha hayırlı olabilirdi. Bir gerekçem de şu. O günler
de, gayet iyi anımsıyorum ve bundan övünç de duyuyorum, biz burada si
zinle ve başka arkadaşlarla konuşurduk ve Türkiye’de, bir faşizmin hazırlan- 
ıııakta olduğunu saptamış bulunuyorduk. Bunu, henüz daha bu ayrılık orta
ya çıkmadan, 1968’de, olayların gelişimine bakarak yapmıştık. Mayıs 1968 
olayları, Çekoslovakya’nın işgali, Türkiye’de tezgâhlanan gençlik hareket
leri, vs. Türkiye’de, 1961 Anayasası’nın getirdiği göreli rahatlığın bir tür 
müdahaleyle, bir fırtına ile son bulacağını görmüştük. Durumu böyle gördü
ğümüz için de, şöyle bir stratejik görüşe varmıştık. “Türkiye’de artık sosya
lizm, meşruiyet savaşını bitirmiştir, şimdi artık, ne yapıp yapıp, ufukta beli
ren badireyi atlatabilecek kadrolarını yetiştirmelidir.” Bunu çok iyi anımsı
yorum, dediğim gibi de, bundan övünç duyuyorum. Çünkü bu tanı doğruy
du ve bu yapılsaydı, bugün durum çok farklı olabilirdi. Bunu yapmanın yo
lu, taktik olarak, Aybar’ı parti başında tutup parti içinde bildiğini okumaktı. 
O anlaşmazlıkla ilgili bugünkü duraksamalarınım bir gerekçesi de bu.

Sadıııı AREN: Pek güç olurdu. Aybar, böyle düşünen ve davrananları 
atardı, attırırdı. O önergede, şöyle bir şey vardı. Bundan böyle, merkez yürüt
me kurulunun kararı olmadan, o güne dek partinin söylediklerinden farklı bir 
şey söylenmesin. Aybar pekâlâ, ben zaten yeni bir şey yapmıyorum, ama ma
dem istiyorsunuz, bundan sonra bu noktaya dikkat ederim, gibi bir şeyler 
söyleyebilirdi. Ama o buna yanaşmadı. Onun için, dediğin galiba olanaksız
dı. Ancak, biz bu işi toplantıya getirmeden önce, başka arkadaşlara da anla
tıp daha güçlü olarak ortaya çıksaydık, gelişmeler belki böyle olmazdı.

Cem EROGUL: Yani resmi başvuru yerine, dost çevresi içinde temaslar.

Sadun AREN: Evet, başka arkadaşlara da bu işler anlatılıp yahu siz de 
gidip görüşün, ikna etmeye çalışın, denebilirdi. Belki o zaman Aybar’ı geri
letmek mümkün olurdu.
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Cem ERO Ğ U L: Evet, mesele yeterince geniş görülmedi, galiba. Şu düz 
mantıktan gidildi: “Sosyalist partinin başında sosyalist bir adam bulunur. Bu 
adamın bu işten vazgeçtiği de ayan beyan meydanda olduğuna göre, artık 
orada bulunmaması gerekir.” Türkiye’nin genel koşulları, sosyalist savaşı
mın içinde bulunduğu aşama, gibi şeyler hesaba katılmadı.

Sadun AREN: Tıpkı aile içinde ufak tefek sadakatsizliklerin hoşgörüy
le karşılanabileceği gibi, bir geçiş döneminde böyle şeyler olur diye geçişti- 
rilebilirdi tabii. Ama, dediğim gibi, ilk adımdan itibaren Aybar ipleri kopar
dı. Bizim hatamız, bunu tahmin edip onda bu tepkiyi önleyebilecek veya 
olanaksızlıştıracak başka yollardan gitmemiş olmamız.

Cem ER O G U L: İşin bir de sonrası var. Anlaşmazlık ortaya çıktıktan 
sonra, kesin bir sonuca ulaşması çok zaman aldı ve çok yıpratıcı oldu. Sizin, 
bu aşamada, Aybar’ın bazı davranışlarına çok sıkıldığınızı anımsıyorum. 
Önce olağan kongrede, sonra olağanüstü kongrede, vs.

Sadun AREN:Bu olağanüstü kongreyi toplamak için çok uğraştığımızı 
belirtmek isterim. Ayvalık’tan ta Siirmene’ye kadar seyahat ettim ben. Bazı 
arkadaşlar, örneğin Bellice Hanım güneye gittiler. Burada bir noktayı vurgu
lamak isterim. Bu mücadelede Behice Hanım biraz yavaştı. Hatta biraz faz
la yavaştı. Önce, kesin tavır koydu. Sonra Aybar’ın boynuna sarıldı, filan. 
Sonra, tekrar muhalefet etli. Ama oldukça yavaştı.

Cem ERO Ğ U L: Boynuna mı sarıldı? Ne zaman?

Sadun AREN: Beşli önergenin verilişinden sonra toplanan genel yöne
tim kurulunda, Aybar dramatik bir konuşma yapıp odasına gitti. Behice Ha
nım arkasından koştu.

Cem ER O Ğ U L: Bunlar bir yol olabilirdi belki adamı yumuşatmak için.

Sadun AREN: Hayır, o sırada Aybar Behice Hanım’ı dışladı. Oysa, Be
llice Hanım’mki bir çeşit yanaşma hareketi idi. Ben görmedim ama, dedi
ğim gibi boynuna sarılmış. Nihat’ın tepkisi de çok duygusaldı, çekti İsta- 
nul’a gitti. Nihat, bir parti adamıdır. Kolay kolay başka türlü yaşayamaz. O 
yokken biz mücadelemizi sürdürdük. Bir süre sonra döndü geldi.

Cem ERO Ğ U L: Yanılmıyorsam, genel yönetim kurulu toplantısı sonu
cunda, Aybar güven tazelemek için toplantı yaptığında, Nihat Sargın lehte 
oy vermişti. Aleyhte veren de yoktu zaten. Birkaç çekimser oy vardı. Sizin 
oyunuz da çekimserdi.
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Sadıııı AREN: Aybar, bir formül tavsiye etli. Aslında “evet” denebilecek 
bir formüldü.

Cem ER O G U L: Formül şöyleydi sanıyorum: “Genel Başkan, Malatya 
kongresi kararlan içinde konuşmuştur.”

Sadıııı AREN: Dışa karşı bir formüldü bu. “Biz böyle diyelim, ama yi
ne de birbirimizi bilelim” denildi. Ancak, sanıyorum, Nihat’la Bellice 
Hanım, bu formüle biraz fazla candan sarılmışlardı.

Cem EROGU L: İşi artık kapamaktan mı yana oldular?

Sadıııı AREN: Sanırım. Çünkü, toplantıdan sonra, muhalefete devam et
mediler. Ama bu kısa sürdü.

Cem ERO G U L: Benim o dönemde, sizi çok eleştirdiğim bir davranışı
nız oldu. Bugün hâlâ da eleştiririm. Buna, eylem gerekçesiyle karşı çıktınız. 
Yani, sosyalist olmayan bir adam böyle bir partinin başında duramaz. Güzel, 
o gerekçeye o zaman ben de katıldım. Muhalefetin önderi de fiilen sizdiniz. 
Bir parti içinde bir adam muhalefete başladığı zaman, kongre filan toplandı
ğı zaman, bunu bir seminer gibi düşünemez. Yani, “gelsin fikirler ortaya 
konsun, hep beraber doğru yolu bulalım”dan ibaret düşünemez. Buna ek 
olarak, “o, bayrağı bırakmıştır, bayrağı ben alıyorum” diye çıkar. Yahut, ba
şından beri hiç çıkmaz. Ben böyle düşünüyorum. O zaman da böyle düşünü
yordum. O zaman sizi çok eleştirdiğimi anımsıyorum. Engin hoşgörünüz 
içinde bunları ıtnulmuşsunuzdur belki, ama çok ağır konuştuğumu anımsı
yorum. O günlerde, hafsalamın almadığı bazı olaylara tanık olmuştum. Bu
rada oturmuşsunuz. Behice Hanım size, “Siz başkan olun, Sadıııı Bey” di
yor. Siz de “benim midem rahatsız, mizacım bu işe elverişli değil, siz olun” 
diyorsunuz. Ben bu olaya tanık oldum. Sonra, insan gençlikte daha hızlı olu
yor. “Yahu şunlara bak! Bunlar parti yönetimini devirdiler. Ortada parti bay
rağı duruyor. Hareketin iki lideri bu. Birbirlerine meze ikram edermiş gibi, 
parti bayrağını ikram ediyorlar!” Bu durum beni çok rahatsız etmişti. Evet, 
bu konuda ne dersiniz?

Sadıııı AREN: Vallahi, orada yerden göğe kadar haklısın. Doğru söylü
yorsun. Ama ben de haklıyım. Babam derdi ki, “kişi noksanını bilmek gibi 
irfan olmaz.” O zaman da belki söylemişimdir size bunu. Benim haklı oldu
ğum taraf, işte o noksanımı bilmek. Gerçekten o hırs, o tepki hızı bende yok. 
Gerçekten de, Aybar’ı, Behice Hanım’ı hatırlıyorum, partide nerede ne ol
muş, gayet iyi bilirler. Şu buna yan bakmış filan, bunları bilirler.
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Cem ERO G U L: Kısacası, benimki gibi bir mizaçla, böyle bir partinin 
başına geçilmez, diyorsunuz.

Sadun AREN: Evet geçilmez. Ayrıca, mizacımın başka özellikleri de 
var. Tabii, başkan olunca, ne de olsa başkan gibi davranacaksın. Biraz kası
lacaksın. Bazı yerlere gitmeyeceksin. Bazı sözleri söylemeyeceksin. Bazı 
kıyafetleri giymeyeceksin, falan filan. Bunlarda benim için son derece sıkı
cı şeyler. Ben onun için buna lalip olmadım. Ama tabii burada, senin haklı 
olduğun yön de şu. “ Eee be birader, madem öyleydi, nc diye düzeni bozma
ya kalktın? Bir kişi bunu götürüyor. Onun yerini alamayacaksan bunu niye 
yaptın?” İşte orada bir yanlış yaptık. Teorik bir iş yaptık. Yanlıştı.

Cem ER O C U L: Özeleştiriden açıldığına göre, ben de kendimi katmak 
isterim. Biz de çok sağa sola gittik. Size geldik. Bellice Hanım’a gittik. Be
llice Hanını’in, ağlamaklı bir ifadeyle, “Yapmayın çocuklar. Bu benim çok 
eski dostum. Allah belasını versin bu politikanın!” dediğini, Aybar’ın bugün 
düşündüğünün çok aksine, kadıncağızın bu işi hiç istemediğini yaşadım, bi
liyorum. Bizlcr ittik. Onun için, sizi eleştirmek kolay. Haklı da. Ama kendi
mizi de eleştirmemiz gerek. Adama, “öyleyse o zaman karşı çıkmasaydııı”, 
demek kolay. Ancak o zaman sana da, “adamı karşı çıkması için niye ittin?” 
diye sorarlar.

Sadun AREN: Bir de işin şu yönü var. Acaba, hiç karşı çıkılmasaydı da
ha ıııı iyi olurdu? Gerçi belki Aybar kalsaydı, 12 Mart’ta partiyi kapatmaz- 
lardı. Bilmiyorum, ama o ihtimal düşünülebilir. Ama acaba iyi bir şey olur 
muydu? Türkiye sosyalist hareketinde böyle garip bir parti, Aybar'ın partisi 
gibi bir parti var. Bir sürü insan bunun içine girmiş... Bugün böyle yozlaş
mış bir parti yaşamaya devam etseydi, sosyalist hareket bakımından iyi olur 
muydu? Bu bakımdan, belki de bu mücadele, sonra da partinin kapatılması, 
bir aşama olmuştur.

Cem ERO G U L: Gelelim kapatmaya. Bu liderlik sıkıntıları, mücadelele
ri demiyorum, çünkü başkanlığı kimse istemiyordu, Bellice Hanım'in bu işi 
üstlenmesiyle bitti. Sonra dördüncü kongreye gelindi ve dördüncü kongre
deki o bilinen karar yüzünden parti kapatıldı. Yani “Türkiye’nin doğusunda 
Kürt halkı yaşamaktadır” sözleri yüzünden parti kapatıldı. Ben o sırada Pa
ris’teydim. Kongreyi uzaktan izlemeye çalışıyordum. Tesadüf bu, Abidin 
Dino’nun evindeydik ve kongre kararları geldi. Nasıl geldi, şimdi anımsaya
mıyorum. Abidin Diııo, kararlara baktı, o sözleri görünce, “yazık ettiler,
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şimdi partiyi kapattırdılar” dedi. Bu tepkisini çok iyi anımsıyorum. Sonraki 
gelişmeler de, onun bu tepkisini doğruladı. Siz olayların içindeydiniz. Ka
rarlara bu sözler girince, olayın ciddiyetinin farkında mıydınız?

Sadun AREN: Ben bu görüşe katılmıyorum. Parti bu yüzden kapatılma
dı. Bu bahane oldu. Partiyi 12 Mart kapattı. Kongre, galiba Ekim’de olmuş
tu. 1970 Ekim'iııde. Kapatılması ise, altı ay sonra filan olmuştur. Yani, 12 
Mart gelmeden, kimse bu konuda hiçbir şey demedi partiye. Mart geldi. Ka
patmaya karar verdiler. Bunu buldular. Maddeyi tekrar okursan, “Kürt halkı 
vardır” demekten başka bir şey olmadığını görürsün. Dillerini serbestçe ko
nuşsunlar, bile denmiyor.

Cem ERO Ğ U L: Orası doğru. Ama bir şey daha anımsıyorum. Kongre 
hazırlıkları sırasında beıı henüz Türkiye’deydim. Doğu grubu diye adlandı
rılan bir grupla, bu konuda bir mücadele verildiğini anımsıyorum. Bu çekiş
mede, örneğin ben, Kürt halkı denmesine karşı çıkmıştım. Gerekçem şuydu. 
“Halk” sözünün sınıfsal bir anlamı vardır, buna etnik bir anlam verirseniz, 
sol mücadeleyi bölücü bir işlevi olur. Bunları şunun için söylüyorum. 
Kongre öncesinde, Doğu grubu ile bir çekişme vardı ve anladığım kadarıy
la, kongrede bu gruba bir ödün olarak böyle bir karar alındı.

Sadun AREN: Hayır. Doğulu arkadaşlar da, kararın yazılış biçimiyle il
gili olarak aralarında tartışmışlardır. Kabul edilen formül, genel olarak be
nimsenmiştir. Kaldı ki, ben, bugün de, böyle bir kararın alınmış olmasına 
karşı değilim. Belki kararın, bunun dışındaki bazı sözleri, biraz serttir. Ama 
örneğin, bugün söylenen “dillerini de konuşsunlar” sözü bile orada yoktur. 
12 Mart, başka nedenlerle meydana gelmiş olmasaydı, parti idare ederdi. 
Daha ileri gitmemek koşuluyla, idare ederdi. Ancak tabii, 12 Mart geldi ve 
bu da kendilerine çok hazır bir gerekçe oldu. Çünkü, meğerse, siyasal parti
ler yasası “bir parti, Türkiye toprakları üzerinde dini veya ırki bir azınlık bu
lunduğunu söyleyemez” dermiş. Doğrusu, kongre toplandığı sırada bundan 
benim haberim yoktu.

Cem ER O Ğ U L: Ne kadar garip, değil mi? Bir siyasi parti, kongresinde 
birtakım kararlar alıyor ve bu kararların, o sırada yürürlükte olan siyasal par
tiler yasasına açıkça aykırı olduğunun farkında bile değil...

Sadun AREN: Gerçekten de öyle.
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DÖRDÜNCÜ GÜN 
(2 MAYIS 1989)

Cem ER O G U L: TİP konusunu kapamadan önce, bir de bu deneyime 
ilişkin olarak genel görüşünüzü almak istiyorum. Tüm olarak bu dönem hak
kında bir değerlendirme yapabilir misiniz?

Sadun AREN: TİP’te çalıştığım dönemi, yaşamımın, siyasal açıdan en 
verimli dönemi olarak görüyorum. Oysa başlangıcında, gerçekten tamamiy- 
le deneyimsizdim. Buna rağmen, o dönemdeki çalışmalarımın başarılı oldu
ğunu, sonuç verici eylemler olduğunu düşünüyorum. Bu da bana, siyasal 
mücadelede örgütlü hareketin önemi hakkında olumlu bir görüş veriyor. Ör
neğin, yapılanların hiç değilse bir bölümünü, diyelim yazma bölümünü, ör
gütsüz olarak da yapmak olabilirdi. Keza, konferanslar da örgütsüz olarak 
yapılabilirdi. Ancak, aynı işlerin örgütlü olarak yapılması, bir parti adına ya
pılması son derece önemli oluyor. Bu bağlamda partinin meclisteki çalışma
ları üzerinde durmak gerekir. Orada bizim yaptığımız lıer konuşma, mutla
ka keskin hatlarla Marksist bir konuşma değildi. Bazı arkadaşlarımız, doğ
rudan doğruya, herhangi bir parti mücadelesi gibi mücadele yapmıştır. Böy- 
lesi gerekmiştir. Ancak, bütün bu işlerin TİP adına yapılması son derece 
önemli olmuştur. Etkili olmasını da bu sağlamıştır. Örgütlü çalışmaya ilişkin 
birinci değerlendirmem bu. İkinci değerlendirmem ise, siyasal mücadele sü
reçlerine ilişkin. Kendi yaşadığım deneyimden yararlanarak bazı gözlemler
de bulundum. Gözlemim şu: bazı arkadaşların profesyonel olması ve bunla
rın siyasi mücadelenin gövdesini oluşturması gerekiyor. Çünkü, mücadele 
sürecinin yarattığı işlerin sürekli olarak izlenmesi şart. Ne var ki, bu gerek
sinme, yani siyasal mücadelenin önemli bir bölümünün profesyonellerce yü
rütülmesi gereği bir çelişki yaratıyor. Çelişki, işlerin profesyonellerce yürü
tülmesi gereği ile siyasal partinin demokratik olma gereği arasında. Siyasal 
mücadeleye, zaman zaman ya da olanak buldukça katılan insanlar da var. 
Bunlar, hayatlarını kazanmak için bir iş yapıyorlar, buna ek olarak da, gayet 
gönülden olarak, partiye de gelip çalışıyorlar. Bir de, demin dediğim gibi, 
bütün yaşamlarını partiye hasreden, bu yüzden de parti tarafından maddeten 
desteklenen arkadaşlar var. İşte bu iki grup, parti içi seçimlerde aynı şansa 
sahip olmuyor. İster istemez, bütün zamanını partiye verenler tercih ediliyor.
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Onlardan daha yetenekli, daha becerikli birtakım arkadaşlar ise, sırf profes
yonel militan olmadıkları için, parti seçimlerinde daha az şansa sahip olabi
liyorlar. Bu durumun, bundan sonraki partilerin de karşılaşacakları bir çeliş
ki olduğunu ve buna gerçekçi bir çözüm bulmak gerektiğini düşünüyorum.

Cem EROĞU L: Peki, size göre bunun bir çözümü var mı?

Şadını AREN: Doğrusu hazır bir çözüm yok. Ama bu nokta üzerinde 
düşünülmesi gerek. Bana öyle geliyor ki, örneğin Sovyetler’deki bunalımda, 
bu durumun da, yani bazı kişiler için particiliğin bir geçim kaynağı olması 
durumunun da. bir etkisi olmuştur.

Cem EROGUL: Bir çözüm öııerememeniz normal. Çünkü, hem profes
yonel örgütçülüğün, hem de örgüt içi demokrasinin nesnel gereksinmeler ol
duğu, bu iki gereğin ise aralarında nesnel olarak çatıştıkları açık. Peki, siyasal 
deneyimle ilgili olarak, bunun dışında da gözlemleriniz oldu mu?

Sadun AREN: Evet. Bir şeyin daha önemine dikkat çekmek isterim. İn
san ilişkilerinin her alanında karşılıklı saygı önemlidir. Ancak, parti çalışma- 
larıda, bu saygı gereği, olağanüstü bir önem kazanıyor. Partiye gelip çalışan 
insanların her biri, kendisini bu işin en azından parti başkanı kadar sahibi 
olarak görüyor ve böyle görülmesini istiyor. Her parti üyesine, bu tutumun 
davet ettiği saygı gösterilmezse, örneğin birtakım parti üyelerine figüran 
muamelesi yapılırsa, bundan çok büyük zararlar çıkabiliyor. O zaman, bu 
üyeler, örneğin parti içi mücadelelerde, sırf bu nedenlerden dolayı duygusal 
davranabiliyorlar. “Falanca bana selam vermemişti, filanca elimi sıkmamış- 
tı” gibi nedenlerle oy verebiliyorlar ve bu da, parti içi mücadelelerin sağlık
lı sonuç vermesine olanak bırakmıyor.

Cem ER O CU L: Bu noktada bir saptama yapmadan edemeyeceğim. Öy
le sanıyorum ki, benim tanıdığım parti yöneticileri içinde, ta en başından be
ri bu konuda en duyarlı olanı sizdiniz. Yani bu söylediklerinizi, kişisel bir 
özeleştiri olarak kabul edemem.

Sadun AREN:Öyle değil zaten. Ben kendi içimden geldiği için, zaten 
saygılı davranırdım. Ancak parti çalışmaları sırasında, herkese saygılı dav
ranmanın ne denli önemli olduğunu nesnel olarak da gözlemleme olanağını 
buldum. Onun için bu konuyu vurgulamak istedim.

Cem ERO G U L: TİP deneyiminiz çerçevesinde bir somut konuya daha 
değinmek istiyorum. Aybar’ın hem parti günlerinde, hem de bugün hâlâ
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üzerinde çok durduğu bir konu var. Aybar’ın ısrarla savunduğu bir görüşe 
göre, partinin bütün kurullarında, fiilen işçi olan ya da hiç değilse sendikacı 
olarak çalışan üyeler, en azından yüzde elli oranında bulunmalı. Anımsadı
ğıma göre, bu görüş, yani işçi kökenli olanların parti yönetiminde üstünlüğe 
sahip olmaları savı, büyük tartışmalara yol açmıştı. Aradan bunca zaman 
geçtikten sonra, ben kendi kendime şöyle bir soru soruyorum: “Bugüne dek 
yaşanan türlü sol örgütlenme deneyimleri arasında, T İP’iıı en çok ayağı ye
re basan, en gerçekçi hareket olmasında, bu uygulamanın da acaba olumlu 
yönde bir etkisi olmadı mı?”

Saduıı AREN: Bu dediğin konu, bizim tüzüğümüzün 53. maddesine gi
ren konudur. Gözlemlerime bakılırsa, Türkiye koşullarında bu maddenin uy
gulanması çok zordur. Bunun bir nedeni, gayet somııt nesnel verilerdir. Değil 
ücra yerlerde, İstanbul Ankara gibi yerlerde bile, parti yönetiminde görev al
mak üzere, gerçek anlamda işçi aday bulmak güç oluyordu. Afyon’da, ya da 
Denizli’de, daha da güç oluyordu. Bir kere, uygulanması güç bir maddeydi. 
İkincisi, işçi kökenli olmakta keramet vehmetmenin, her zaman doğru olma
dığı açık. Biz, işçi sınıfının çıkarları, görüşleri şöyle diyoruz. Ama somut iş
çi, işçi sınıfı gibi düşünemeyebiliyor. Bir aydın, işçi sınıfını, bir işçiden daha 
iyi temsil edebiliyor. Bu durumun birçok örnekleri parti içinde de yaşanmış
tır. Ancak, durum böyle olmakla birlikte, partinin yönetimine işçilerin katıl
ması da sağlanmalıdır. Yani, bunun tersi de çok doğru değil. İşçi sınıfının ide
olojisi, en iyi aydınlar tarafından yürütülür, savı, işçiyi dışlayan, bu sefer baş
ka sakıncalar yaratabilen bir görüş. Bu bakımdan, yönetime işçi katılımı, 
TİP’te uygulandığı gibi değil, ama 53. maddede yazıldığı gibi sağlanmalıdır.

Cem ER O G U L: Ne diyor 53. madde?

Sadun AREN: Gözetilmelidir, diyor. Yani, yarı yarıya olmaları gözetil- 
melidir. Herkes vicdanen buna dikkat etmelidir.

Cem ERO G U L: Yani, bu katılma ayrıca örgütlenmemelidir mi demek 
istiyorsunuz?

Sadıııı AREN: Evet. Biliyorsun partide, seçimler iki ayrı sandıkta yapı
lırdı. İlla, bir kurulda, diyelim 21 işçi 20 aydın olacak. Böyle değil de, her 
seçimde, her kurul oluşumunda, herkes olabildiğince çok işçi bulunmasını 
gözetmeli. 10 işçi olur, ama 40 işçi de olabilir. TİP’teki uygulama, bir bakı
ma, yarıdan çoğunun işçi olmasını da engelliyordu. İki sandık olunca, oran
ları ister istemez donduruyorsunuz. Görüldüğü gibi, Aybar’ın bu görüşü,
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uygulamada önemli sakıncalar yaratabilecek nitelikte. Ayrıca, özünde de, 
kuramsal bir sapma içeriyor. Bunun altında, işçilerde, doğal olarak bir doğ
ru düşünme özelliği vardır, gibi bir görüş yatıyor. Oysa, Marksist kuram, bi
raz öğrenilmesi filan gereken bir şey. Kuram kendisi de bunu söylüyor za
ten. Bilinç kendiliğinden gelmez, diyor. Öğrenilir, diyor.

Cem ERO Ğ U L: Kim kime öğretecek?

Sadun AREN: İşçi sınıfı öğrenecek, bunu da aydınlar öğretecek, tabii.

Cem ER O Ğ U L: Anladım ama, parti içinde sırf aydın varsa, aydınlar bu 
bildikleri Marksizmi kime öğretecekler ki?

Sadun AREN: Evet, onun için, partide işçilerin bulunması gerek. Bunun 
ayarlanması çok güç. Ama yapmak şart.

Cem ER O Ğ U L: Zamanında ben de bu 53. madde uygulamasını çok 
eleştirdiğim için şimdi rahat konuşuyorum. Düşündükçe şu sonuca vardım 
ki, oldukça yapay bir biçimde uygulanmış olmasına karşın, bu yapay uygu
lamalar bile T İP’e, başka hareketlerde ve partilerde bulunmayan bir sağlam
lık kazandırdı; partiyi bir tür “hızlı gençler örgütü” olmaktan kurtardı.

Sadun AREN: Böyle bir yararı olduğunda hiç kuşku yok. Başka bir ya
rarı da, herkese, sürekli olarak, bu dünya görüşünün öncelikle işçi sınıfına 
ait olduğunu hatırlatması.

Cem ER O Ğ U L: Ben biraz daha, bana çok önemli görünen bu TİP dene
yimi üzerinde durmak istiyorum. Bu çerçevede, sizin de bir milletvekilliği 
deneyiminiz oldu. O sırada yapabildiğiniz gözlemlerden giderek, sosyalist 
bir parti için mecliste çalışmanın yararları ve sakıncaları üzerinde durabilir 
misiniz? Bu konuya demin biraz değindiniz. Ancak belki eklemek istediği
niz bir şeyler vardır.

Sadun AREN: Bence, bu noktada, çözüme kavuşturulması gereken bir 
konu var. Kapitalist bir toplumda, Marksist sosyalist bir partinin etkinlikle
ri, özellikle de bunun çok somutlaşmış bir biçimi olan meclis içindeki etkin
likleri bakımından bir güçlük var. Ya işbirlikçi görüntüsüne düşüyorsun. 
Çünkü, bazı işler gerçekten olması gereken işler. İdari işler, ya da apaçık ola
rak halkın yararına birtakım işler. Bütçe yapılıyor, hastane, yol yapımına 
ödenek konuyor, biz bunların hepsine karşı çıkmak zorunda kalıyoruz. Çün
kü diyoruz, bu, kapitalist bir partinin programıdır. Karşı çıkmazsanız, o za
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man o kapitalist partiyi destekler duruma düşüyorsunuz. Haydi, diyelim büt
çede, pek fazla zorluk yok. Bütünüyle reddedebiliyorsunuz. Ama ya tek tek 
olumlu birtakım yasalar gelince ne olacak? Karşı çıkmazsanız, mücadele 
edemiyorsunuz. Oysa, karşı çıkmayı anlamsız gösterecek birçok konu gele
biliyor. Örneğin tartıların muayenesi hakkında kanun! Bunun neresine karşı 
çıkacaksın?

Cem ERO G U L: Ee çıkmayın! Karşı çıkmanız şart mı?

Sadun AREN: Çıkmazsanız, o kadar çok kanuna karşı çıkmamak gere
kiyor ki, o zaman etkili bir mücadele yapılamıyor ve parti olarak, parlamen
to içindeki mücadeleniz, esas ağırlığı itibariyle, kuramsal konulara kayıyor. 
Çünkü, dediğim gibi, çok açık bir biçimde, ‘kapitalist kanun’ diye bir şey 
çıkmıyor. Çok zaman, toplumun bazı sorunlarını çözmek için yasalar getiri
liyor. Böyle her bir yasanın geçerliliği açısından düşünülürse, gerçekten de 
muhalefet çok törpülenmiş oluyor. Belki bugün, işler bu bakımdan kolaylaş
mıştır. Ama o günlerde, kendi farklılığımızı çok belirgin bir biçimde ortaya 
koymak zorundaydık. İçinde zayıf bir akım olarak var olduğumuz bir top
lumda, etkili mücadele yapmanın yolu ters olmaktan geçiyor. İnsan bunu 
açıkça görüyor. Çok makul davranırsanız, çoğunluk içinde bir çeşit erime
niz, ya da sizin mücadele ettiğinizin kimse tarafından farkedilmemesi tehli
kesi doğuyor. “Ona evet, buna evet, yahu bunlar ne yapıyorlar orada?” gibi 
bir durum doğuyor. Ben bu zorluğun her tarafta geçerli olduğunu düşünüyo
rum. Örneğin, Batı komünist partileri, parlamento içinde, ne ölçüde müca
dele edecekler, ne ölçüde işbirliği yapacaklar? Tahmin ediyorum, onlar da 
bu konuda sorunlarla karşılaşıyorlar. Bu konuyu, etraflı bir biçimde düşün
memiz gerektiğini sanıyorum. Yaşadığımız deneyimden gelerek bugün bu 
konudaki düşüncelerim şöyle. Karşı tarafın her yaptığı yanlıştır, biz iktidara 
gclincc her şeyin doğrusunu yaparız, diye bir anlayışla mücadele edildiği 
takdirde, kuramsal olarak bir sağlamlık sağlanabilir, ama halk soğutulur. 
Halk “bunları meclise sokmanın bir yararı yok, yalnızca dert dökmeye ya
rar” diye düşünür. Bütçe konuşmalarında, bazı genel konuşmalarda, bazı so
runları dile getirmek, ama somut hiçbir şey yapmamak... Onun için, komü
nist partilerin toplum içinde mücadelelerinin etkili olabilmesi için, işbirliği 
de yapmak gerek.

Cem ERO G U L: Vallahi, ben bu işbirliğini, kuramsal olarak da doğru 
görüyorum; ama bu ayrı bir tartışma. Benim devlet görüşüm dolayısıyla, 
böyle düşünüyorum. Çünkü, bana göre devlet, yalnızca egemen sınıfa değil,
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bir işlevi yönünden de, biitün topluma hizmet eden bir kuruluş. Hastane yap
tığı zaman, yol yaptığı zaman, devlet bcııce herkese hizmet ediyor. Marksiz- 
min dışında değil, Maksist devlet kuramı çerçevesinde, bunu böyle görmek 
gerektiğine inanıyorum. Dolayısıyla, belli konularda işbirliği yapılması, ku
ramsal olarak beni hiç rahatsız etmiyor. Ancak, devlet, salt egemen sınıfın 
maşası olarak görülürse, böyle bir rahatsızlık doğar. Bence, doğru Marksist 
yorum da bu değil.

Sadıın AREN: Bizim, o zamanlardaki görüşümüze göre, devlet, egemen 
sınıfların baskı aracından başka bir şey değildir. Böyle bir anlayış vardı. Ra
hatsızlıklar da bundan kaynaklanıyordu zaten. Bu nokta, Lenin’in Devlet ve 
İhtilal kitabında, biraz fazlaca vurgulanmış durumda. Oysa, gerçekten de, 
devleti biraz daha geniş bir biçimde ele almak gerekiyor. Ancak, ben bu so
nuca, kuramsal gerekçelerle değil de, uygulamada yaşadığımız sıkıntılardan 
geldim. Bir sürü şeye anlamsız yere karşı çıkıldı. Tabii, karşı tarafta da aynı 
anlayışsızlığı gördüm. Sırf bizden geldiği için, nesnel olarak herkese yara
yacak önerilere de karşı çıkıldı. Ancak, tabii, bazı konularda işbirliği yapma 
gereğinin kabulü lafta iyi de, uygulamada yine güçlükler çıkacağı kuşkusuz. 
Doğabilecek bir tehlike de, böyle çokça işbirliği yaptığınız takdirde, hareke
tin ideolojik bütünlüğünün nasıl korunacağı. İşbirliği içinde mücadele edi
lirken, bu süreç içinde kendi adamlarını da yitirmemek gerek. Taraflar kesin 
bir biçimde ayrılmadığı zaman, insanları mücadeleye kazanmak ve onları 
orada tutmak çok güç. Hem mücadele et, hem de işbirliği yap, demek kolay. 
Ama uygulamada bunun nasıl olacağı, bundan sonra da üzerinde düşünül
mesi gereken bir konu.

Cem ERO G U L: Yasa tasarısı veya önerilerinde tutum takınmak; bu, 
halkın tümüne yararlıdır, onun için destekliyorum, buysa, belli sınıf ya da 
zümre çıkarlarına hizmet eder, onun için karşıyım, demek pek güç olmaya
bilir. Ancak, devlet içinde yer almanın yarattığı başka sorunlar da var. Örne
ğin, protokol alanında doğabilecek sorunlar. Yasal bir parti olmanın yarattı
ğı birtakım zorunluluklar var. Diyelim, görevdeki cumhurbaşkanı, parti ta
rafından, faşizm eğilimlerinin destekçisi olarak suçlanıyor. Aynı sırada, Çan
kaya’da, bütün siyasal partilerin çağrılı olduğu bir toplantı yapılıyor. Sınıf
sal görüş olarak, adamın tutumuna kesinlikle karşısınız. Ama yasal konumu
nuz, size birtakım görevler de yüklüyor. Bu durumda, ne yapacaksınız? Top
lantıya katılacak mısınız, katılmayacak mısınız? İşte, böyle konularda, çok 
somut ve çok can sıkıcı birtakım ikilemlerle karşılaşılması bana kaçınılmaz 
görünüyor.
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Sadun AREN: İş o kadarla da kalmıyor. Örneğin yemin sorunu var. Ge
liyorsunuz, anayasaya sadık kalacağınıza yemin ediyorsunuz. Oysa, o ana
yasanın, egemen özelliği bakımından, karşı olduğunuz sınıfa hizmet ettiğini 
biliyorsunuz.

Cem ERO G U L: Allahtan, sizin zamanınızda anayasa iyiydi de, böyle bir 
sorun yoktu. Ama gerçeklen de, örneğin bugün meclise girseniz, bana bu ana
yasaya bağlılık yemini etmek, bir sosyalist parti için olanaklı görünmüyor.

Sadun AREN: Evet, mecliste çalışmanın işte böyle birtakım çelişkileri, 
rahatsızlıkları, sorunları var.

Cem ERO G U L: Bu noktayı da böylcce belirttikten sonra, yine TİP’le il
gili olarak şunu sormak istiyorum size. Bu hareketin birçok olumlu noktası
nı belirttiniz. Peki, sizce, T İP’in en büyük eksiklikleri neydi?

Sadun AREN: Bir kere TİP’i, çağdaş anlamda, tıkır tıkır işleyen bir par
ti haline sokamadığımızı belirtmek isterim. Gerçi, örneğin Nihat Sargın gi
bi. bu uğurda çok çaba harcayan arkadaşlar vardı. Ama, çabalar yetersiz kal
dı. Başka ve çok önemli bir yetersizlik, büyümemiş olmamız. 1965’ten son
ra, doğru dürüst büyümedik.

Cem ERO G U L: Seçmenlerin artmamasını mı, üyelerin artmamasını mı 
kastediyorsunuz?

Sadun AREN: Her iki anlamda da. Ancak ben, daha çok, üyeler bakı
mından konuşuyorum. Yeterince yeni kazanım olmadı. 1965’e kadar bir 
kadro oluşturuldu, o kadro da öylece kaldı. Yönetici kadroyu yeterince zen
ginleştiremedik. Alt kademelerde de, büyük bir genişleme, bir sayı artışı ol
madı. Örgütümüz, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana gibi büyük kentlerin dı
şında, oldukça derme çatma bir biçimde kaldı. Seçim yasasının yarattığı bir 
zorunluk yüzünden, seçimlere girebilmek için bilmem şu kadar ilde ve ilçe
de hemen örgütlenmek zorunda kaldık. Bu yüzden, tamamiyle derme çatma 
bir örgütlenmeye gidilmiştir. Bir süre sonra da, insanlar, bu duruma, ister is
temez biraz alışmışlardır da. Giderek, partimizin şu kadar yerde örgütü, şu 
kadar üyesi var, gibi laflar söylenmeye başlamıştır. TİP kapanmadan, üç dört 
il dışında, Türkiye’nin her yerinde örgüt kurmuştur. Ancak, buna, gerçek an
lamda örgüt demek olanaksızdı. Buna rağmen, bir süre sonra, bir bakıma bu
na alışıldı. Bu derme çatma örgütlenme, gerçek bir örgütlenme gibi görül
meye başlandı. Bu, TİP’in temel bir zaafı olmuştur, bir yönü itibariyle, içi
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boş bir parti olmuştur. Yalnız, birkaç yerde, gerçek anlamında bir parti var
dı. O zamanlar için, bizim belki bir şansımız, bize benzer yasa dışı bir par
tinin bulunmamasıydı. TKP vardı, ama çok zayıftı. T İP’e de hiç karışmadı. 
Bu bakımdan, epey rahat oldu. Ama, daha sonra, örneğin 1974 döneminde, 
partiler bu güçlükle karşılaştılar. Her parti kendi içinde, illégalité yanlısı 
adamlar barındırmaya başladı. Bu durum o partileri zaafa uğrattı. Kendi in
sanlarını tutabilmek için, olduklarından daha devrimci, daha atak, kuramsal 
alanda daha katıksız görünmek zorunda kaldılar. Tabii, bu zorlama, yalnız
ca illegal bir hareketin var olmasından kaynaklanmıyordu. Bu, aynı zaman
da, bölünmüşlüğün kendisinden doğan nesnel bir sonuçtu da. İkinci TİP ol
sun, TSİP olsun, aynı alanda birden çok yasal parti bulunmasının bir sonu
cu olarak, olduklarından daha keskin görünmek zorunda kaldılar. Yani, hem 
bir illegal hareketin varlığı, hem de yasal partiler arasındaki yarışma, ister 
istemez, bir devrimcilik yarışmasına yol açtı.

Cem ERO Ğ U L: Bu konuya, DİSK’iıı başına gelenlerden söz ederken, 
tekrar döneceğiz. Şimdi, TİP konusunu kapıyorum. TİP konusunu kapamak 
demek, sizin hapishane deneyimlerinizin başlaması demek. Gerçi, 1955’te, 
küçük bir ilk deneyiminiz olmuştu. Ne kadar sürmüştü hapisliğiniz?

Sadun AREN: İki hafta.

Cem EROGU L: Tutuklanma kararınız çıkmış mıydı, yoksa gözaltında 
mı kaldınız?

Sadun AREN: Evvelce alınmış bir tutuklama kararının uygulanması idi.

Cem ERO G U L: Yani, gıyabi tutuklama kararı vicahiye çevrildi. Peki, 
ondan sonrası için genel bir soru sorayım. Hiç tutuklanmadan gözaltına alın
dığınız oldu mu?

Sadun AREN: Evet oldu. İki kez böyle bir şey oldu. Birincisi, 1980 Ni
san aynıdaydı. Yani 1 M ayıs’tan önce. 1 Mayıs geçince bıraktılar. Bir de 
1981’de oldu. Bir ay gözaltında tuttular, sonra bıraktılar.

Cem ERO Ğ U L: O zaman sırayla alalım.

Sadun AREN: Önce 1955’tekini kısaca söyleyeyim. O, daha önce, 
1951’de verilmiş bir tutuklama kararının uygulanması oldu. Onu söylemiş
tim. Ondan sonra 1971 geliyor. 12 Mart darbesinden sonra, partiyi hemen 
kapatmadılar. Öteki partiler gibi, TİP de bazı etkinliklerde bulunabiliyordu.
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Yalnız, sıkıyönetim bölgesinde toplantılar yasaklanmıştı. O günlerde, parti
nin yasallığa ne denli bağlı olduğunu göstermesi bakımından, ilginç bir ge
lişme oldu. O sırada, sıkıyönetim yasasında, bizim kanaatimize göre anaya
saya aykırı olan bir değişiklik yapılmıştı. Biz bu değişikliğe karşı, Anayasa 
M ahkemesi’nde dava açmak istedik. Başvuru için genel yönetim kurulu top
lantısı gerekiyordu. Sıkıyönetim nedeniyle, İstanbul’da toplanmak olanak
sızdı. Biz de, sıkıyönetim kapsamı dışında kalan Bolu ilinde toplanmaya ka
rar verdik. Toplantıyı, ciddice bir örgütümüz bulunan Düzce ilçesinde yap
mak üzere, arkadaşlara haber verdik. Düzce’de toplandık. Şunu memnuni
yetle belirtmek isterim ki, o günlerde bu iş oldukça tehlikeli olmasına rağ
men arkadaşlarımız Düzce’ye geldiler. Toplantıda, sözünü ettiğim o yasa de
ğişikliğine karşı Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması için karar alındı. Hiç 
unutmuyorum, o toplantıda arkadaşlar, bana, “Hoca, bize niye bir şey yap
mıyorlar?” diye sordular. Ben de, gayet safiyane bir biçimde, “yapmamala
rı lazım gelir, çünkü biz yasal bir partiyiz ve biz, yasalara aykırı herhangi bir 
şey yapmadık” dedim. Toplantıdan döndük. O gece, bizi topladılar.

Cem ERO G U L: Tarihini hatırlıyor musunuz?

Sadun AREN: Galiba, 21 Mayıs, 22 Mayıs filan olacak. Yani, 12 
Mart’tan aşağı yukarı iki buçuk ay sonra.

Cem ER O G U L: Topladılar, dediniz. Tavırları ııe idi.

Sadun AREN: Gayet biçimsizdi. Benim şahsıma karşı iyi davrandılar. O 
başka. Ama şekil ve manzara gayet berbattı. Geceyarısı, iki iniydi, üç müy
dü, kapıya dayandılar. İki albay girdi içeri. Biri hatta manevra kıyafetindey- 
di. Apartmanda, bizim daireden aşağı kadar iki sıra asker dizmişlerdi.

Cem ER O G U L: Azılı biri yakalanacakmış gibi!

Sadun AREN: Evet, ayrıca kitapları filan aldılar. Evi aradılar. Çocuklar 
uyumaktaydı. Odalarına filan girdiler. Silahınız var mı? dediler. Mcclisten al
dığımız bir silah vardı. Onu verdim. Albay inceledi. İyi bakmışsınız buna, de
di. Evi ararlarken, o da silahı temizledi. Sonra bana geri verdi. Bir hayli ki
tap aldılar. Çoğu adıma yazılmış kitaplardı. O bakımdan canım biraz sıkıldı.

Cem ERO G U L: Sonradan geri alamadınız mı?

Sadun AREN: Vermediler. Araştırdık, en sonunda da mahkeme, kaybol
du, diye karar verdi. Ya da galiba, bulamadıkları için, müsaderesine karar
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verdiler. Anlaşılan, ilk beni almış olacaklar. Çünkü arabada başka kimse 
yoktu. Birlikte Bchice Hanım’ın evine gittik. Ben, Behice Hanım’in Anka
ra’da olmadığını, İstanbul’da olduğunu söyledim. Yine de dinlemediler. Git
tik. Tabii Behice Hanım yoktu. Sonra başka birinin evine gittik. Nurettin 
Prim ’in evine galiba, o da yoktu. Beni, o zaman Yıldırım Komutanlığı de
nen bir yer vardı, oraya götürdüler. Benden önce, başka maksatlarla alınmış 
insanlar da vardı orada. Dört beş gün orada kaldık. Oradan birtakım anıla
rım var. Toplananlar arasında bir sürü profesör de vardı. Bahri Savcı vardı, 
Fehmi Bey vardı, Muammer vardı, Mümtaz Soysal vardı, Cahit Talaş vardı. 
Sonra Hukuk’tan, Bülent Nuri Esen vardı. Sonra Fen Fakültesi’nden Burhan 
Cahit vardı, Aptik vardı.

Cem ER O Ğ U L: Aptik mi?

Şadını AREN: Evet, matematikçi bir arkadaş. Hâlâ da üniversitede. Son
ra Rauf Bey vardı. Rauf İnan. Rauf bey bize ciınnastik yaptırırdı.

Cem ER O Ğ U L: Peki, size karşı kötü bir muamele olmadığını söyledi
niz. Sonraki 12 Eylül’le karşılaştırmak bakımından soruyorum, çevrenize 
karşı kötü bir davranışa tanık oldunuz mu?

Sadun AREN: Hayır, o ilk dönemde görmedik. 12 Mart, iki dönemdir 
çünkü.

Cem ERO Ğ U L: Orada ne kadar kaldınız? Dört beş gün dediniz galiba.

Sadun AREN:Taın bilmiyorum. Altı yedi gün de olabilir. Sonra bizi 
mahkemeye çıkardılar. O meşhur Elverdi’nin karşısına çıktık. Behice Hanım 
filan, o arada toplanan partililer birlikteydik. Adam bizi tutukladı. Oysa gü
zel güzel ifade vermiştik. Ben sanıyordum ki, eskiden ne söylüyorsak bun
ları söylemeye devam edersek, bize bir şey yapmazlar.

Cem ERO Ğ U L: Eskiden yasaldık, şimdi durup dururken niye yasa dışı 
sayılalım, diye düşündünüz, herhalde.

Sadun AREN: Evet öyle. Hatırlarım, Bchice Hanım’ı önce bizimle bir
likte M amak’a götürdüler. Arabaya binerken, “Gene eski günler” gibilerden 
bir şeyler söyledi. Daha sonra, Yıldırım Komutanlığı’m kadınlar hapishane
si haline getirdiler. Behice Hanım da tekrar oraya götürüldü. İçeride yığınla 
genç vardı. Biz girince bir sürü tezahürat yaptılar. Birkaç gün gençlerle be
raber kaldık. Sonra hapishane idaresi, bizim gibi yaşlıca olanları ayrı bir ye
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re alclı. Bu yeni yer biraz daha rahatçaydı. O sıralarda Deniz Gezmişler de 
yakalanmışlardı. Ben Deniz Gezmiş’i o zaman ilk kez gördüm. Zaman za
man bizim o biiyük koğuşa gelirdi. İyi, elendi bir insandı. Ancak sonra mah
kemeleri başlayınca onları ayırdılar. Aslında, bütün çocuklar efendiydi. Bizi 
ayırdıkları zaman, benimle birlikle galiba Mümtaz Soysal, Muammer Ak- 
soy, Dursun Akçam, İlhami Soysal, Fakir Baykuıt, Turgut Kazan falan var
dı. Muammer yemeğini dışarıdan getirtirdi.

Cem ERO G U L: Evet, o dönemde hapishanelere dışarıdan yemek geti
rilmesi henüz yasaklanmamıştı.

Saduıı AREN: Muammer yeni evliydi. Karısı bu işlerde biraz acemiydi. 
Benim eski öğrencim olduğu için de tanırım. Bu yüzden, M uammer’in ye
mek işiyle eski karısı ilgilenirdi. Muammer bir sürü şey isterdi. Savunması 
için kupürler, eski gazeteler, bulunması güç yığınla malzeme isterdi.

Cem EROĞU L: Yani, bütün bunların getirilmesi serbestti.

Saduıı AREN: Evet, izin veriyorlardı. O günlerde, kitap kalem yiyecek 
gibi şeylerden sıkıntımız olmadı. Üstelik biz partililer güya tecritteydik. 
Ama uygulamada öyle bir şey yoktu. Munise gelirdi, görüşürdük. Mümtaz 
da orada evlendi. Benim hiç haberim yoktu. Bir gün bahçede birlikte volta 
atarken, ben bugün evleniyorum, dedi. Bahri Ağabey’i bir süre önce bırak
mışlardı. Baktım o da geliyor. Nikâh şahidi olacakmış. Ben bunu duyunca, 
hemen koşayım arkadaşlara haber vereyim de, kravat filan takalım, bir şey
ler yapalım, dedim. Ancak, biz arkadaşlarla toplanıp gelinceye kadar, galiba 
bir şahit Bahri Ağabey olmuş, öbür şahit de hapishane müdürü olmuş, nikâ
hı kıymışlar.

Cem ERO G U L: Yani yetişemediniz.

Saduıı AREN: Sonuna yetiştik ancak. O günlerden hatırladığım bir şey 
de şu. Ben orada mide kanaması geçirdim. Hiçbir başlangıç alameti göster
meyen bir mide kanaması oldu. Başım döndü, bayıldım. Beni bir yere yatır
mışlar. Bir süre sonra bilincim geri geldi. Uyanınca istifra ettim. Kan kus
tum. Beni o gece hemen hastaneye kaldırdılar. Gülhanc’ye kaldırdılar. Eve 
telefon ettiler. Munise sabaha karşı geldi. Bana iyi baktılar. Ancak şunu söy
leyeyim ki, o ilk hapishane döneminin en kötü günleri o hastane günleri ol
du. Çünkü, kapıda nöbetçi vardı. Sonuçta benim için hücre hapsi gibi bir şey 
oldu. Hapishanede, hiç değilse arkadaşlarım var, havalandırmaya çıkıyoruz. 
Hastanede ise, çıkmak filan yok. Öyle yatıp duruyorsun.
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Sadun AREN: Hayır, daha sonra Mevki Hastanesi’ne götürdüler. Giillıa- 
ııc tabii daha iyi bir yer. Biraz iyileşmiştim artık. M evki’de beni bir koğuşa 
koydular. O büyük odada, benden başka Samsun’dan getirilmiş bir öğretmen 
vardı. Ara sıra konuşuyorduk. Ben oradan tahliye oldum.

Cem EROGU L: Ne kadar kaldınız hastanede?

Sadun AREN: Herhalde, iki ay kadar. Sanıyorum Ekim ayıydı. İşte bizi 
o arada tahliye etliler. Mahkememiz sürüyordu. Ancak, daha önce tutuklan
mamış olan bazı arkadaşlar vardı. Onları yakaladılar. Bizi bıraktılar, bu se
fer onları tutukladılar. 1972 yılının başlarında bir gündü. Duruşmada, bizim 
avukatımız, “sanıklardan bir bölümü niye tutuklu, onları da ötekiler gibi sa
lıverin” dediler. Bunun üzerine mahkeme, daha önce saldıklarım da tutukla
maya karar verdi. Bizi de tutukladılar. Ama bu laftan ötürü değil tabii. An
laşılan, bizi de tutuklama kararı daha önceden alınmış. Çünkü o arada ikti
dar değişmişti. Önce, Balyoz Harekâtı’nda tutukladılar. Sonra, Erim iktidarı 
devam ederken saldılar. Sonra iktidar değişti. Erim görevden ayrıldı. Hükü
meti Melen kurdu.

Cem ERO G U L: Bu İkincisinde yine M amak’a götürdüler, değil mi?

Sadun AREN: Evet, ama bu arada Mamak çok değişmişti. Biz, birkaç ay 
öncesi gibi olduğunu sanarak yürüyorduk. Erdal Öz ve galiba Emil Galip 
Sandalcı’yı gördük. Nasılsınız filan dedik. Aman konuşmayın, diye cevap 
verdiler. Bizi önce karantinaya aldılar. Ondan sonra da. galiba iki numaralı 
koğuşa verdiler. Orada Şafakçılar vardı. Yüz elli kişi falan alabilecek koca 
bir koğuştu. Bizim partili arkadaşlar var. Şafakçılar var. Sonradan Maocu 
olan grup var. Bir kısım TÖS sanıkları var. Bir de, Mihri kanadı gibi bir şey 
var. Koğuşta, senin tanıyabileceğin isimler arasında, Ömer Madra vardı, 
Uğur Celasun vardı, Ferit İlsever vardı, Erkan Yücel vardı, vs.

Cem EROGU L: Peki, bu kalabalık grup içinde bir düşüngiisel, yani 
ideolojik çatışma var mıydı?

Sadun AREN: Olmadı. Yalnız bir kere, tiyatro gibi bir şey oynamışlar
dı. Tabii, Erkan Yücel vardı. Bir eğlence günüydü. İşte o temsilde, T İP’i can
landıranlar için “işbirlikçi”, “oportünist” anlamına gelecek bazı ifadeler kul
lanıldı. Hafif bir sertlik oldu o zaman. Ama ondan sonra bir daha pek bir şey 
olmadı.

Cem ERO G U L: Hep Gülhane’de mi yattınız?
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Saduıı AREN: Burada mahkum olduk biz. Daha sonra temyize gitti. 
Temyizde onaylandığı zaman, bizi Niğde’ye gönderdiler.

Cem ERO G U L: Tarihini anımsıyor musunuz?

Sadun AREN: 72’nin sonları, 73’ün başlarıydı. Bizi birbirimize zincir
leyip bir arabayla, üzerimizden de bir uçak bizi izleyerek. Haşan Dağı’nın 
filan oralardan geçerek Niğde’ye gittik. Bir yıl kadar da Niğde’de kaldık.

Cem ERO G U L: Niğde koşulları M amak’tan daha iyiydi galiba.

Sadun AREN: Daha iyiydi. Şu anlamda daha iyiydi. Niğde, E tipi birce- 
zaeviydi. Ona göre inşa edilmişti. Yatakhanesi, yemekhanesi ve havalandır
ması, ayrı bir birim halindeydi. Bütün birim ayrı bir kapıyla kapanıyor, ya
ni hapishaneden tecrit ediliyordu. Bu tecrit edilmiş bölüm içinde göreli bir 
rahatlık vardı. Örneğin havalandırmanın kapısı daima açıktı. Yalnızca gece
leri kapanırdı. Buna karşılık hapishanenin çok kötü bir yanı vardı. Bitişikte 
bir çimento fabrikası vardı. Tozu, sürekli olarak hapishanenin içine yağardı. 
N iğde’de bir süre kaldıktan sonra, af gündeme girince, bizi öteki birimlerle 
de bir miktar temas ettirir hale geldiler. Sonra o bildiğin af yasası çıktı. 
146’ya bile bir ölçüde ceza indirimi getirildi, ama 141 ’e hiçbir şey. Eylem
ci çocukların, müebbet filan gibi çok ağır olmayan bölümü Niğde’den tahli
ye oldu. Biz kaldık. Sonra, yine bildiğin gibi, Halk Partisi Anayasa Malıke- 
m esi’ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi af yasasının bazı hükümlerini iptal 
edince, biz de çıktık.

Cem ERO G U L: Bizim dışarıdan görebildiğimiz kadarıyla, özellikle 12 
Eylül’den sonra yaşananlarla karşılaştırıldığında, Niğde günleri oldukça yu
muşak geçti. Örneğin biz orada sizin ziyaretinize gelebilmiştik.

Sadun AREN: Evet, 12 Eylül’den sonra koşulların, öncesiyle karşılaştı
rılmayacak kadar kötüleştiği muhakkak.

Cem ERO G U L: 12 Mart 1971 sonrasında ikinci tutukluluğunuz ne za
man bitti?

Sadun AREN: 1974’ün Temmuzunda çıktık. O günlerde traji-komik bir 
olay oldu. Onu da anlatayım. Bizi tahliye ettiler. Biz de kalktık Bodrum’a 
gittik. Öteden beri gittiğimiz bir pansiyonda kaldık. O akşam, biraz içki de

Cem ER O C U L: Bu ikinci hapislik döneminiz ne kadar sürdü?
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içmiştik. Geceyarısı, etrafı zangır zangır titreten bir sesle uyandık. Kasaba 
hoparlörleri zangır zangır bağırıyordu. “Kaymakamınız konuşuyor. Şafakla 
birlikte bir hava saldırısı bekleniyor, ışıkları yakmayın ve şehri terkedin!” 
Haydaa... Ben düşündüm, orası turist şehri, yabancılar filan da var. Niye 
bombalasınlar? Ama herkes kaçıyor, biz de kaçtık. Bir hengâme içinde, bir 
kepazelik şeklinde, arka taraftaki dağa çıktık.

Cem ERO G U L: Sabahın köründe.

Sadun AREN: Sabahın körü bile değil. Saat dörtte. Saldırı olacak diye 
dağda bekledik, bekledik, tabii hiçbir şey olmadı. Bir süre sonra, şehirden, 
alarm bitmiştir, dönebilirsiniz, diye haber geldi.

Cem EROGU L: Yani, hapishane sonrasında içtiğiniz ilk içki burnunuz
dan geldi.

Sadun AREN: Gerçi, hapishanede de iki kez içki içmiştik. Birincisi Ma
m ak’taydı. 1973 yılbaşı gecesiydi. Votka aldırıldı, içildi. Bir kez da Niğ
de’de içlik. Orada hapishane ağaları vardı. Bir de mutfağa bakan bir katil 
vardı. Benim, bizim bölümün en yaşlısı olduğumu biliyorlardı. Zaten bir ara, 
hapishane içi nezaket kuralları gereği, ziyarete de gelmişlerdi. İşte o mutfak 
sorumlusu, bir gün beni davet etti. Rakı ikram etli. Epeydir içmediğim için 
de, fena halde çarpılmıştım. Mezesiz filan içmiştik tabii. Böyle şeyler olabi
liyor. Daha sonra, M etris’te bile, dışarıdan gerçi hiçbir şekilde içki alınamı- 
yordu ama, hapishane içinde içki yapılıyordu. Üzümden, elmadan filan, şa
rabimsi şeyler yapılıyordu. M elris’te, bir ara, gençlere resim dersleri veril
miş. İşte o dersle malzeme olarak, bir çeşit ispirto kullanılıyormuş. İspirto
yu getirdiler. Ekmekten süzdüler. Koğuşta birkaç kişiye ikram ettiler. Bir yıl
başı filandı galiba. Bana da verdiler. İçtim, ama hiç sevmedim. Berbat bir 
şeydi.

Cem ER O G U L: İki tutukluluğunuzu toplarsak, 12 Mart döneminde top
lam iki buçuk yıl kadar hapiste kalmış oluyorsunuz. Öyle mi?

Sadun AREN: Evet, bir keresinde hesap etmiştim, galiba iki buçuk yıl 
civarında bir şey tutmuştu.

Cem EROGU L: Peki, tahliye olduktan sonra neler yaptınız?

Sadun AREN: Bir süre, yeniden uyum sağlamaya çalıştım. O sırada, Ye
ni Gündem diye bir gazete çıkıyordu. Benden yazı istediler. Oraya yazma
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ya başladım. Haftada bir kez, uzunca bir çerçeve içinde, bir yazı yazardım. 
Daha sonra, sağa sola konuşmalar yapmak için çağırmaya başladılar. Özel
likle öğretmenler, o sırada örgütlenmişlerdi. Onlar çağırırlardı. Niğde’dey
ken, bir kitap hazırlamıştım. Çıkınca, onu bastırdım. Konusu, ekonomiye 
başlangıçtı. O kitap daha sonra dava konusu oldu, ama ondan beraat ettim.

Cem ERO G U L: Yani Niğde’ye, çalışmak için gereksindiğiniz kitapları 
gc t i rteb i 1 i y ord unuz?

Saduıı AREN: Evet, getirtebiliyordum. Sonra da DİSK’e girdim işte.

Cem ERO G U L: Ondan önce, TİP’in yeniden kurulması girişimine de
ğinmenizi istiyorum. Bugünden geriye bakarak, bu olayı yeniden değerlen
dirmek istiyorum. T İP’in canlandırılmasına niye tavır aldınız?

Sudun AREN: O işe karşı tavır almamın iki nedeni var. Çıktıktan kısa 
bir şiire sonra İstanbul’a gittim. Behice Hanım’ı ziyaret ettim. Hapishane
deyken mektuplaşıyorduk, ama epeydir görtişememiştik. Ayrıca o sırada eşi 
de ıahatsızlanmıştı. Bir de geçmiş olsun, demek istiyordum.

Cem ER O G U L: Niğde’ye mektuplar sansürsüz geliyor muydu?

Saduıı AREN:Tam anımsamıyorum. Behice Hanım’ı görmek isteyişi
min bir nedeni de, yeniden partileşme konusunu konuşmaktı. O günlerde Ni
hat’ı da ziyaret ettim. Benim görüşüm, TİP’i yeniden kurmak için o sırada 
koşulların henüz elverişli olmadığı yönündeydi. Çünkü, ben artık bir komü
nist partisi kurmak gerektiğini düşünüyordum. TİP’in tekrar edilmesinin ar
tık pek bir anlamı olmayacağı kanısmdaydım. Öyle bir parti için de, ortam 
henüz olgun görünmüyordu bana. Bunları söylemek istiyordum. Ne var ki, 
Behice Hanım benimle bu konuyu konuşmak istemedi. Munise ile birlikte 
gitmiştik hatta. Bir iki kez konuyu açmak istedim. Hep lalı değiştirdi. Ben 
de baktım konuşmak istemiyor, üstelemedim.

Ceııı ERO G U L: Peki Nihat Sargın’ııı tutumu ne oldu?

Sadun AREN: Sargın, ' ‘bu durumda dahi bir parti kurulabilir diye düşü
nüyorum" dedi. Ama beraber olalım filan gibi şeyler söylemedi. Muayene
hanesini açmıştı. Orada ziyaret etmiştim kendisini. Bu konuda Behice Ha
nım önemliydi, tabii. Ankara’ya döndüm. Aradan bir süre geçli. Belki birkaç 
ay. Bir gün, Şaban Yıldız geldi. O bana, biz arkadaşlarla toplandık ve bir 
parti kurmaya karar verdik, sizi de aramızda görmek istiyoruz, dedi. Ben de,
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karşılık olarak, bir kere böyle bir girişimin ben başından beri içinde bulun
mak isterim, dedim. Kaldı ki, bu aşamada parti kurulmasından da yana de
ğilim, diye ekledim. Ancak, şunu söyleyeyim. İnsan, bir girişime, kuramsal 
olarak tam taraftar olmamakla birlikte, arkadaşlarla sıcak bir ilişki içinde, 
pekâlâ böyle bir şeye katılabilir. Yani, parti kurulmasını ben doğru bulmu
yordum ama, başından beri birlikte hareket edilmiş olsaydı, o partiye pekâ
lâ ben de girebilirdim. Ama öyle davranılmadı. Behice Hanım’la konuşma
mın benim üzerimde bıraktığı olumsuz etki ile bu davranış birleşince, ben de 
onlara katılmamaya karar verdim.

Cem EROGU L: Size bir soru sormak istiyorum. Artık eski T İP’in tek
rarı olmaz, komünist partisi kurulmalıdır, dediniz. Peki somutta, ad farkı dı
şında, ne kastediyordunuz?

Saduıı AREN: T İP’in esas olarak, Marksist-komünist bir parti olduğuna 
daha önce değinmiştim. Biz içerdeyken, yasadışı TKP ülke içinde bir hayli 
gelişmişti. Bu koşullarda eski T İP’i yeniden kurmak gereksiz bir bölünme
ye neden olacaktı. Onun için TİP’in yeniden kurulması sakıncalı bir hareket 
olurdu. Böyle birşey, ancak TKP'yi de içine alan geniş bir istişareyi gerek
tirirdi.

Cem ERO G U L: Peki, bu ikinci TİP sizin dışınızda kurulduktan sonra 
Behice Hanım’la bir temasınız oldu mu?

Saduıı AREN: Bir iki kez görüştük. Bir seferinde, Abdullah Bey (Baş- 
türk), ayrı olarak örgütlenmiş olan sol partileri birleştirmek için bir zemin 
yoklanmasını istedi. O çerçevede gittim. Behice Hanım soğuk karşıladı. Ab
dullah Bey de kim oluyormuş! gibi bir yaklaşım içindeydi. TSİP’te Ahmet 
Kaçmaz daha iyi karşılamıştı. Ama ondan da bir sonuç çıkmadı. Bir başka 
sefer, 1 Mayıs kutlamaları sırasında, Intercontinental otelinin terasında Bc- 
lıice Hanım’la birlikte bulunduk. 1978 yılıydı. Gösterileri, hep birlikte ora
da izledik. Sonra, birtakım cenazelerde filan karşılaşma dışında, Behice Ha- 
nım ’la bir daha doğru dürüst görüşmedik.

Cem ERO G U L: Bu konuda, son olarak bir soru daha sormak istiyorum 
size. Aradan bunca zaman geçtikten sonra, o ikinci T İP’in kuruluşunu hâlâ 
yanlış bir hareket olarak mı değerlendiriyorsunuz.

Saduıı AREN: Evet, o konudaki görüşüm değişmedi. Bence yanlıştı. Ay
rıca, TSİP’in de kurulması yanlıştı. Bir de o dönemde artık güçlenmiş olan
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yasadışı TKP hareketi vardı. Bütün bu hareketler, aslında, birinci TİP’in 
kadrolarına dayanıyordu. Böyle ayrı partiler biçiminde ortaya çıkış, kuram
sal bir temeli olmayan, anlamsız bir bölünme yarattı.

Cem ERO G U L: Peki, şimdi sizin DİSK’Ie ilişkinize gelelim. O nasıl ol
du?

Sadun AREN: 1976’ııın 1 M ayıs’ı idi galiba. İlk yığınsal kutlamaydı. 
Güzel bir 1 Mayıs olmuştu. Ben İstnabul’a, Kemal Türkler’in davetlisi ola
rak gitmiştim. Ondan sonra Kemal Türkler beni birlikte çalışmaya davet et
ti. “Hoca, görüyorsun, hareket çok büyüdü, biz buna yetişemiyoruz, bize 
yardım eder misin?” gibilerden bir söz söyledi. Memnuniyetle, dedim. “Öy
leyse, sen bunu düşün, ben de konuyu yürütme kuruluna götüreyim” dedi. 
Yürütme kurulunda görüşmüşler, karar verilmiş, beni çağırdılar. Ben şu iki 
gerekçe ile gittim. Bir kere, bir şey yapmak istiyorum ve bunun da mutlaka 
sosyalizmle ilgili bir şey olmasını istiyorum. Yararlı olmak istiyorum. Yazı 
yazmak filan da bir şey ama, insanın hayatını doldurmuyor. İkincisi de şuy
du. T İP’e hayır demiştim, ama hayır dedikten sonra hiçbir şey yapmıyor gi
bi olmak istemiyordum. Bu bakımdan da, DİSK’te çalışmanın, beni psiko
lojik olarak rahatlatıcı bir yanı olacaktı. Gitmek için, bu gerekçeklerden bi
ri yeterdi. Benim üstelik çift gerekçem vardı. Gittim, ama gitmem aile bakı
mından birtakım sorunlar yarattı. Munise burada çalışıyordu. Benimle gele
mezdi. Ayrıca, işin bir de mali yönü var. Bu tür bir çalışmanın ne kadar de
vamlı olabileceği belirsizdi. Önce ben yalnız gittim. Bir yer tuttum. Döşen
mesi filan sorun oldu. Sonra Yeşne geldi. İstanbul’da işe girdi. Önce Paşa- 
balıçe’de, sonra da Tekel’de çalıştı. Yeşne ile beraber kalıyorduk.

Cem ERO G U L: Size maaş veriyorlardı tabii.

Sadun AREN: Veriyorlardı, ama miktarı ancak beni orada geçindirebi- 
lecek kadardı. DİSK bu konularda ciddi bir örgüttü. Bir baremleri vardı. 
Kadroları filan belliydi. Beni araştırma dairesi başkanı ve başdanışman ola
rak atadılar ve baremlerine göre verebileceklerinin en fazlasını verdiler. Ya
nılmıyorsam, ayda 4.500 lira alıyordum. Ben de bununla idare ediyordum.

Cem ERO G U L: Fiilen orada yaptığınız iş neydi?

Sadun AREN: Ben oraya geldikten kısa bir süre sonra, DİSK’in yöneti
minde, kişisel değil, ama psikolojik bir değişiklik oldu. Ben gelmeden önce 
Kemal Türkler, Halk Partisi’ni destekler, eski TİP’li, ilerici bir arkadaş ko
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numunda iken, kısa bir süre sonra, Moskova’ya davet edilmişti, gitti geldi 
falan filan ve daha sola dönük, daha keskin bir tavır içine girdi. Yönetimde 
de öyle insanlar belirdi.

Cem ERO G U L: Bu dönüşümü tarihleyebiliyor musunuz?

Sadun AREN: Ben gittikten hemen sonra oldu. Demek ki, 1976 yılının 
ortalarında. Bu değişiklikle birlikte, benim durumum güçleşti. TKP, belli bir 
ağırlık kazandı. DİSK yönetimi, T İP’le mücadele gibi bir konuma girdi ve 
içindeki TİP 'li bir sendikayı bayağı dışladı.

Ceııı ERO G U L: Kemal Türkler’in TİP’tcn hoşlanmayışını, TKP ile TİP 
arasında, amiyane deyişle “malı götürme” savaşının bir belirtisi olarak mı 
yorumlayacağız?

Sadun AREN: Evet, odur. Yoksa, biliyorsun, daha önceki dönemde, Be
llice Hanım TİP’in başındaydı, Kemal Türkler de partideydi ve böyle bir ça
tışma söz konusu değildi. Onun için bu iş, kişisel bir çatışmaya indirgene
mez. Benim konumum ise farklıydı. Daha önce söylediğim gibi, gerçi 
1951’den önce TK P’ye girmiştim. Ama çıktıktan sonra, kendimi onunla 
bağlı hissetmedim bir daha. Dolayısıyla, İstanbul’a gittiğimde de, kendimi 
bağımsız hissediyordum. Bu çatışmada yan tutmak istemedim. Bu konumu
mu da tabii herkes biliyordu. Bundan ötürü, ben DİSK’in politikalarını etki- 
leyemedim.

Cem ERO G U L: Hem başdanışmandınız, hem de etkileyemediniz...

Sadun AREN:Saııa danışılırsa etkileyebilirsin. Yoksa, insanlara gidip 
zorla danışmanlık yapamazsın. Onun için ben orada, işçi sınıfıyla ilgili tek
nik araştırmalar yaptım. Bir kütüphane, bir arşiv oluşturdum. Raslantı ola
rak. bu işi çok iyi yapabilecek bir de bayan arkadaş buldum. Çok yetenekli 
ve çok çalışkan bir arkadaştı. Bizim kütüphane, bayağı Amerikan kütüpha
nesi gibi nitelikli bir yer oldu. DİSK’in tabii, siyasi olmayan bir sürü başka 
etkinliği de vardı. Sendikal çalışmalar için bilgiye, istatistiklere vs. ihtiyacı 
oluyordu. Ben, bunları, daha istenmeden sağlardım.

Ceııı ERO G U L: Bu böyle ne kadar devam etti?

Sadun AREN: 1977 sonlarına doğru yapılan seçimlerde Kemal Türkler 
tasfiye oldu.
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Sadun AREN: Evet. Bu TK P’nin yenilgisi, Halk Partisi’nin zaferi oldu. 
Öyle göründü. Ama doğrusu, ben Kemal Türkler’in, hiçbir zaman bilinçli 
bir TK P’li olduğunu sanmıyorum. Konumu, bulunduğu ortamın sonucu ol
du. Biliyorsun, Kemal Tiirkler M aden-İş’ten geliyordu. TKP asıl Maden- 
İş’te güçliiydü. Gücünü oradan aldığı için, o da o şekilde davranıyordu. İyi 
bir adam, iyi bir işçi lideri, yiğit bir insandı.

Cem ERO G U L: Evet, seçimle değişiklik oldu, diyordunuz.

Sadun AREN: Seçimle değişiklik oldu. Abdullah Bey iki dönem Halk 
Partisi milletvekilliği yaptığı için, seçim sonunda Halk Partisi kazandı, den
di. Ancak, bu yarışmada Abdullah Bey de Kemal Tiirkler’den geri kalmadı. 
Somut tavırları itibariyle, eski çizgiyi sürdürdü. Yalnız, benim açımdan şöy
le bir değişiklik oldu. Abdullah Bcy’in temel sendikası Ankara’daydı. Be
nim için de İstanbul’da bir araştırma enstitüsünü yürütmek daha güçtü. Çev
reyi daha az tanıyordum, üniversiteyi daha az tanıyordum. Bir de, İstatistik 
Genel Müdürlüğü, Planlama gibi kaynak sağlayan kamu kuruluşları Anka
ra’daydı. Yapılacaksa, bu işin Ankara’da yapılması gerekiyordu. Ankara, es
ki DİSK’e göre, biraz yanda bir kent gibi oluyor, ama Abdullah Bey için 
esas merkez orası. Yani, hem Abdullah Bey’in durumu, hem de benim duru
mum çakıştı. Böylece, araştırma merkezi Ankara’ya taşındı.

Cem ERO G U L: Somutta bu nakil nasıl oldu?

Sadun AREN: Seçimden sonra, teknik büroların yöneticilerinin hemen 
lıcmen hepsi değiştirildi. Çünkü bunların hepsi öteki ekibin adamıydı. Ben 
hiçbir ekibin adamı değildim ama, ben de ayrılayım dedim.

Cem EROGU L: Bu arada bir şey sormak istiyorum. Anımsadığım ka
darıyla, DİSK’te fiili bir kavga da oldu. Bu seçimden sonra mıydı?

Sadun AREN: Hayır, bu kavga, Kemal Tiirkler zamanında oldu. DİSK’in 
içinde TKP’ye karşı bir muhalefet vardı. Tabii, DİSK’in yürütme kurulunun 
bazı üyeleri TKP’li filan değildi. Örnekse, Kemal Nebioğlu’nun, Mehmet Kı- 
lıç’m adını verebilirim. Özellikle Mehmet Kılıç, bu işin iyice dışındaydı. O 
kadar ki, DİSK kapatıldıktan sonra, sıradan işçileri bile içeri almalarına rağ
men, yönetici durumunda olan bu Mehmet Kılıç alınmadı. 1975 yılında DİSK 
yönetiminden ayrılmış, sonra bakkal olmuş adamı aldılar da, DİSK’in son yü
rütme kurulunda üye olan bu arkadaşı almadılar. Yürütme kurulunda, ucu ucu-

Cem ERO G U L: Bunu TK P’nin yenilmesi olarak yorumlayabilir miyiz?
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ııa bir denge vardı. TKP’ye karşı olan dört arkadaş vardı. TKP’nin etkisi, Ke
mal Türkler'in ve Mehmet Karaca’nm ağır basmasıyla gerçekleşiyordu. Yü
rütme kurulundaki muhalefet, TKP’li olan bazı görevlileri atmak istedi. İşte 
bunu önlemek için, TKP’liler gelip DİSK’i bastılar. Merdivenleri tuttular. Ben 
üst katta çalışıyordum. “Hocam, sizi çıkaralım, ama başka kimseyi çıkarma
yacağız” dediler. Ben çıktım gittim. Kemal Nebioğlu’nun ve Mehmet Kılıç’ın, 
bu baskıncılar tarafından biraz tartaklandığını gördüm. Böyle bir olay oldu, 
ama sonucu etkilemedi. Çünkü o atılan adamlar, atılmış oldular.

Cem ERO Ğ U L: Yani baskın, atılan TK P’lilerin geri alınmasını sağlaya
madı.

Sadun AREN: Evet. O atılanları da sonradan Maden-İş aldı. Abdullah 
Bey yönetime gelince de, geri kalan TK P’liler tasfiye edildi. Gerçi, hepsi de
ğil. Yine birtakım denge hesaplarıyla, yürümedi. Çünkü kalan bir iki kişi, 
Kemal Tiirkler’le ilişkisini sürdürüp yeni yönetime karşı mücadelede araç 
oldu. Bunun üzerine, onlar da tasfiye edildi. Dediğim gibi, ben bu mücade
lelerin dışındaydım. Ama, kadrolar değiştirildiğine göre, ben de ayrılayım 
dedim. Abdullah Bey, araştırma enstitüsü kendisine daha yakın olsun diye, 
bunu Ankara’ya taşımamızı uygun buldu. Kendi sendikası, Genel-İş Anka
ra’daydı. Bu çözüm benim de işime geldi. Sonuçta merkezi Ankara’ya taşı
dık. Şunu vurgulamak isterim ki, yeni yönetim, bu araştırma işine bilinçli 
olarak ağırlık verdi. Genel-İş’e ait olan bir daire, buna ayrıldı. Ayrıca, araş
tırma enstitüsüne beş kişilik bir kadro verildi. Daire tefriş edildi. Bu beş ki
şilik araştırmacı kadro dışında, bir de çaycı gibi birini görevlendirdiler. Dak
tilo vs. gibi, bir sürü gereç sağladılar. Gıda-İş sendikasında, Encydopaedia  
Bıitannica  vardı. Gittik onu aldık. Sonuçta, çok iyi bir araştırma enstitüsü 
kuruldu.

Ceııı ERO Ğ U L: Evet, sanıyorum, TİP dönemi dışında, sizin için en do
yurucu olan çalışma dönemi bu oldu.

Sadun AREN: Gerçekten öyle oldu. O sırada, araştırma enstitüsü baş
kanlığı dışında, bir de üniversitede ders verme olanağım doğdu. Akade
m i’nin başkanı olan Onur Kuınbaracıbaşı, ders vermemi önerdi. Tabii, be
nim için kadrolu bir atama söz konusu olamazdı. Ama, beni, ders başına üc
ret vererek çalıştırmaları olanağı varmış. Onu önerdi. Böylece, ben o sırada 
hocalık da yaptım, 1978’deıı 1982’de tutuklanıncaya kadar.

Cem ERO Ğ U L: Dört sene sürdü mü o hocalığınız?
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Saduıı AREN: Sürdü. İşte o hocalık sırasında okuttuğum kitap, Niğde ce
zaevinde yazdığım kitabın ikinci bölümüydü ve dava konusu oldu. Çocuklara 
dağıttığım teksirdeki bazı ifadeler buna neden oldu. Beni tutukladılar.

Cem ERO Ğ U L: Yani, 12 Eyliıl’den sonraki ilk tutuklanmanız bu kitap 
yüzünden.

Saduıı AREN: Evet. Ondan beraat edince DİSK davası dolayısıyla tu
tukladılar. Oradan tahliye olunca da, bu sefer Barış Derneği davasına dahil 
ettiler.

Cem ER O Ğ U L: Oralara geleceğiz de, isterseniz olayların akışına bağlı 
kalalım. 12 Eylül gelince, yeni yönetimin, araştırma merkezine karşı tutu
mu ne oldu?

Saduıı AREN: Daha 12 Eylül’deıı önce, enstitü baskına uğramıştı. Daha 
önce söyledim ya, beni bir I Mayıs öncesi götürdüler diye, işte bu gözaltına 
alınma, enstitü müdürüyken oldu. 1980 yılının 30 Nisan’ıydı. Enstitüyü bas
tılar ve beni götürdüler. Ama kitap filan almadılar. Sonra, 12 Eylül’den ön
ce, bir baskın daha oldu. Bu sefer beni almadılar, ama birçok kitap dosya fi
lan götürdüler.

Cem ERO Ğ U L: Yani bu ilk iki baskın Demirel zamanında oldu?

Sadun AREN:Evet. 12 Eylül’den sonra, arama yapacağız, siz de bulu
nun. diye çağırdılar. Ben giyindim, tutuklanmaya hazır bir vaziyette gittim. 
Arama yaptılar, ama beni götürmediler. Eııstitü’yü mühürlediler. Sonra ne 
oldu bilmiyorum.

Cem ER O C U L: Ondan bir süre sonra, yine gözaltına alındınız galiba.

Sadun AREN:Evet. 1981 yılıydı. Sanıyorum yine Nisan Mayıs aylarıy
dı. Bir gün gelip beni götürdüler ve bir ay gözaltında tuttular.

Cem ERO Ğ U L: Onun gerekçesi neydi?

Sadun AREN: Onu sonradan öğrendim. DİSK’e karşı büyük bir dava 
açmayı tasarlamışlar. DİSK’e bağlı bütün sendikaların genel yönetim kurul
larını katacakları bir dava. DİSK’e bağlı yirmi yedi sendika vardı. Her yö
netim kurulunda da ortalama yirmi bir kişi olsa, altı yüz yedi yüz kişi eder. 
Buna birde, öteki ilgili kişileri de katmayı düşünmüşler. Bu, Takkeci’nin ta
sarladığı büyük bir dava. Beni de o münasebetle almışlar. Ben gittim. Diyar

Prof. Sadun Aren’e Armağan 181



bakır’dan, şuradan buradan, yakaiayabildiklerini bulabildiklerini toparla
mışlar. Ama sora, o günkü iktidar, bu kadar geniş bir davayı uygun görme
miş. Sonunda bizi bıraktılar.

Cem ERO Ğ U L: Bu arada sorguya filan çekildiniz mi?

Sadun AREN: Evet. Ayrıca, bu gözaltı süresinin on gününü burada Em
niyet’te geçirdim ve orada beni falakaya çektiler.

Ceııı EROGU L: O olayı anlatabilir misiniz?

Sadun AREN: Birinci Şııbe’de, Emniyet Sarayı’nın altıncı katında gö
zaltındaydık. Yerlerde filan yatıyorduk. Bir gece, saat on iki civarındaydı. 
Ben yatmıştım. Beni kaldırdılar. O gün nöbetçi olan komiser sarhoştu. Ba
ğırıp çağırıyordu, ne dediğini pek anlayamadım. Biraz da uyku sersemiy
dim. “Yatırın ulan!” filan diye emir verdi. Saydım, 011 iki kez vurdular aya
ğıma. Sonra bıraktılar. Bu kadar oldu. Ama epey tatsız bir olay. Aynı gece, 
izi kalmasın diye, suda yürüttüler beni. Yine aynı gece, büyük salonda bir
likte bulunduğumuz herkesi sıra dayağına çektiler. Ama orada bana vurma
dılar. Böyle bir olay oldu işte.

Cem EROGUL: Buna bir şekilde tepki gösterme olanağını buldunuz mu?

Sadun AREN: O koşullarda bir şey yapma olanağı yoktu. Hatta, yılgın
lık yaratmasın diye, ben bunu kimseye söylememeyi de düşündüm. Ama, 
hiç değilse bir kişi tarafından bilinmesi gerektiğine de inanıyordum. Şimdi 
Halk Partisi milletvekili olan Ömer Çiftçi de vardı bu grup içinde. Olayı ona 
anlattım. Ancak, tahliye olduktan sonra, eve geçmiş olsuna gelenlere olayı 
söyledim ve ne yapabilirim, diye danıştım. Sonunda, durumu o zamanki 
devlet başkanına bildirmenin uygun olacağını düşündük. Ben mektubu yaz
dım. Sanıyorum Yalçın Doğan, ben elden veririm, dedi. Gerçekten de ver
miş. Onlar da işi tekrar polise havale etmişler. Yani mektubu İçişleri Bakan- 
lığı’na vermişler. O polis memuru hakkında soruşturma açıldı. Beni çağırdı
lar, ifademi aldılar. Bana falaka vurduranın Sezai adında bir komiser oldu
ğunu söyledim. Haksızlık olmasın diye, başkasının adını vermedim. Ancak 
o Sezai’yi kesin olarak tespit etmiştim. Sonuçta dava açıldı. Hatta, daha son
ra, ben M etıis’te tutuklu iken, bu dava ile ilgili olarak, istinabe yoluyla tek
rar ifademi aldılar. Ama, öğrendiğime göre, sonuçta adam beraat etmiş.

Cem ERO G U L: Konu açılmışken bir şey sormak istiyorum. Bütün ha
pislik yaşamınızda, bu olay dışında, bedensel olarak herhangi bir saldırıya 
uğradınız mı?
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Sadun AREN: Uğramadım. Yalnız, bazı sıkıntı verici şeyler yaşadım. 
Ancak bunlar, özellikle bana yönelik değildi. Örneğin, mahkemeye gidece
ğiz. Altı buçukta kaldırıyorlar bizi. Karanlık koridorlara diziliyoruz. Doku
za kadar öylece bekletiyorlar. Bir de tabii, aşağılayıcı koşullarda yapılan 
muayeneler vardı. Bunun bir örneğini, 12 M art’ta yaşamıştık.

Cem ERO Ğ U L: Ne olmuştu, anlatır mısınız?

Sadun AREN: 12 Mart döneminde, M amak’ta tutuklu iken, herkesin 
nefret ettiği faşist bir doktor vardı. Bir seferinde, bizi topladı, “Donlarınızı 
indirin, sizi muayene edeceğim” dedi.

Cem ERO G U L: Amaç haysiyet kırmak yani.

Sadun AREN: Evet. Muayene filan da etmedi zaten. Donlarımızı indirt
ti, öylece önümüzden geçti. 12 Eylül’den sonra ise, iki kez böyle muayene 
edildim. Biri Selimiye’de, öteki M etris’teydi. Ancak, ikisinde de, saygılı in
sanlara düştüm. Beni ayrı bir yere aldılar. Herkesin içinde soymadılar. Esas 
amaçları, vücutta bir yara olup olmadığını saptamaktı. M etris’te, böyle gö
rece iyi davranan adamları sonradan değiştirdiler, iyice sert adamlar görev
lendirdiler.

Ceııı ERO G U L: Şu hapislik işini bir toparlayalım isterseniz. 1981’de, 
bir ay gözaltında kaldınız. 1982’de, kitabınız dolayısıyla tutuklandınız. Han
gi aydı?

Sadun AREN: Ağustos. Üç hafta kadar M amak’ta kaldım. Ondan sonra 
beni Dil Okulu’na naklettiler. O davadan beraatimden sonra da, beni İstan
bul’a götürdüler. Gece götürdüler. O gece, Selimiye beni kabul etmedi. Bu
nun üzerine, beni götüren polisler, Gayrettepe’ye teslim ettiler. Orada, hüc
relerin bulunduğu bölüme koydular.

Cem ER O G U L: Şu tarihleri belirleyelim, tutuklanmanız 1982 Ağus- 
tos’unda. İstanbul’a götürülüşiinüz ne zamandı?

Sadun AREN: Kasım’da. Belki de Aralık başıydı. Yine aynı 1982 yılın- 
daydı. İstanbul’da, önce iki hafta kadar Selimiye’de kaldım. Sonra M etris’e 
gönderdiler. M etris’ten de, 84 yılının Mayıs ayında tahliye oldum.

Cem ER O G U L: 12 Eylül döneminde sanık olarak bulunduğunuz dava
ların sonuçları ne oldu?
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Sadıııı AREN: Kitap davasından beraat ettim. DİSK davasından mah
kûm oldum, ancak temyiz aşaması henüz bitmedi. Barış Derneği davasından 
ise beraat ettim. Ama, onun da temyizi sürüyor.

Cem ER O C U L: Bu dönemde toplam olarak ne kadar yatmış oldunuz?

Şadını AREN: İki yıl kadar.

Cem ERO Ğ U L: 12 M art’ta iki buçuk yıl, 12 Eyliil’de iki yıl, demek ki 
toplam dört buçuk yıl hapiste kaldınız.
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BEŞİNCİ GÜN 
(11 MAYIS 1989)

Cem ERO G U L: Hocam, geçen seferki görüşmemizde hapishane dene
yiminiz üzerinde durduk. Bu konuyu kapamadan önce, sizin hep böyle kişi
liğinizle ilgili ipuçları yakalamaya çalıştığım için, daha kişisel bir soru sor
mak istiyorum. Bu deneyiminizin, kişilik yapınız üzerinde herhangi bir etki
si oldu mu? Daha özgül olarak, hiç korktuğunuz, kızdığınız, isyan ettiğiniz 
oldu mu?

Sadun AREN:Yok. Hiç böyle bir şey olmadı tabii. İsyan filan etmedim. 
Korkmadım da. Ancak, 12 M art'ta tutuklandığım zaman, bu biraz bekleme
diğim bir şey oldu. Ayrıca, mahkûm olacağımızı da beklemiyordum. Çünkü 
o dönem, 12 Eylül’e göre, hukukun biraz daha geçerli olduğunu sandığım 
bir dönemdi. O bakımdan, yapılanlar, şöyle gelip geçici bir tedbir gibi geldi 
bana. Bu başlangıçtaydı. Kısa bir süre sonra, bütün bunlar bana sınıf müca
delesinin doğal bir sonucu gibi göründü. Ne kızdım, ne korktum. Ancak, iki 
dönemde de hapishaneleri gördüm. 12 Eylül’de durum çok daha kötüydü. 
İki dönemin M amak’ım karşılaştırırsak, ikinci dönemde tuvalete gitmek bi
le sorundu. Ben doğrudan doğruya fiziki kötü muameleye uğramamakla bir
likte, başkalarına yapılanları işitiyordum. Bu da çok can sıkıcıydı tabii.

Cem ER O Ğ U L: Peki hocam, şimdi sizin çok sevdiğiniz bir şey yapalım. 
Geleceğe bakalım. Sizin mizacınıza uyarak da, umutla bakalım. Şimdi size, 
gelecekte kurulacak bir Marksist parti ile ilgili olarak birtakım sorular yö
neltmek istiyorum. Bu soruları iki büyük başlık altında toplamayı düşünü
yorum. Birincisi, partinin yapısı ile ilgili. İkincisi ise, partinin politikası ile 
ilgili. Yapısı ile ilgili deyince, akla gelen ilk şey, üyelerin niteliği, üyeliğin 
yaygınlığı, üyeliğin özellikle yöneleceği kaynaklar. Öııcc bu konuda görüşü
nüzü almak istiyorum.

Sadun AREN: Kaynak derken ne demek istiyorsun?

Cem ER O G U L: Şunu demek istiyorum. Örneğin parti, iki türlü kurula
bilir. Bir, ülke çapında, sınıfsal ayrım yapmadan, köylüsüne de, kentlisine de 
yönelen bir parti olabilir. Bir de, diyelim, işçi sınıfının yoğun olduğu, İstan
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bul’da, İzm it’te, demir-çelik fabrikasının bulunduğu bir yerde, öncelikle bu 
kesimlere yönelen bir kuruluş olur, ondan sonra genişler. İki yaklaşım da dü
şünülebilir.

Şadım  AREN: Bu konuda, yani önümüzdeki dönemde kurulacak bir 
Marksist, komünist parti üzerinde çok düşünülüyor. Tabii ben de çok düşün
düm. Yalnız, bu konuda böyle kesin sonuçlara varamadım. Oldukça kaba, ya 
da sezgisel diyebileceğim bazı görüşlerim var. Onları söyleyeyim. Bir kere, 
önümüzdeki dönemde, sosyalist mücadelenin, sınıf mücadelesinin, çok da
ha bilinçli, ama daha az sert bir biçimde yapılacağı görüşündeyim.

Cem ER O Ğ U L: Bu sertlik kavramını açar mısınız? Herhalde kararlılığı 
kastetmiyorsunuz.

Saduıı AREN: Evet, önümüzdeki mücadelenin daha demokratik koşul
lar içinde, hukuka daha uygun koşullar içinde olacağım söylemek istiyorum. 
Böyle olunca, sosyalist mücadeleyi yürütmek, daha yüksek bir bilinç istiyor. 
Çünkü, sertlik olmayınca, örneğin karşı tarafla her türlü işbirliği kapısını ka
pamayınca, yandaşlarınızı bir arada tutmak çok daha güç olur. Yumuşak 
yöntemler, çok daha yüksek bir bilinç düzeyi ister. Bu bakımdan, ben, parti 
kadrolarının çok bilinçli arkadaşlardan oluşmasından ya da partiye girildik
ten sonra bilinç yükseltecek bir eğitim uygulanmasından yanayım.

Cem ERO Ğ U L: Özür dilerim, bu eğilim konusuna sonra dönecek misi
niz? Dönmeyecekseniz, bunu hemen açmanızı isteyeceğim.

Sadun AREN: Bu konuya tekrar dönmeyi düşünmüyorum. Onun için 
soracağını sor.

Cem ERO Ğ U L: Biliyorsunuz, birinci TİP deneyimi ve Aybar’la düşülen 
anlmaşmazlık çerçevesinde bu konuya değindik. Eski TİP’te, bu konuda bü
yük tartışmalar oldu. Eğitim derken siz ne kastediyorsunuz? Örneğin, Mark
sist kuramın öğrenilmesi mi? Dünya işçi sınıfının tarihinin öğrenilmesi mi? 
Yoksa, eğitimden maksat, parti programını öğrenmek midir? Eğitimden 
maksat, bugünkü tarihsel verileri öğrenmek midir? Örneğin emperyalizmin 
bugün somut olarak içinde bulunduğu aşama, dış borçlar bunalımı, vs. gibi 
şeyleri öğrenmek midir? Yani, eğitim çok genel bir sözcük. Sizin özgül ola
rak düşündüğünüz nedir?

Sadun AREN: Benim burada kastettiğim eğitim, kişiyi Marksist kılacak 
bir eğitim. Bu mücadeleyi yapacak adam haline getirmek. Onun için, bir bil
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gi yığını vermek yerine, yahııt onun yanında, kişiyi, insanlık nedir, dünya ta
rihi nedir, insanlığın gelişmesi nedir, gibi konularda eğitmek. Böylece de, 
Marksist bir kafa, bir kişilik yaratmak. Amaç bu olmalıdır, diye düşünüyo
rum. Çünkü, ancak böyle insanların yürütebileceği bir mücadele biçimi gö
rüyorum önümüzde. Bunu böyle düşünmekle birlikte, bunun tam karşıtı dü
şüncelerim de yok değil. Diyorum ki, kendi kendime, madem önümüzdeki 
mücadele çok daha az keskin olacaktır, bunun özgül olarak işçi sınıfının pro
letarya dediğimiz kesimi tarafından yürütülmesine gerek yoktur. Kaldı ki, 
klasik anlamıyla proletarya da giderek nitelik değiştirmektedir. Kafa işçiliği 
öne geçmektedir. Böyle olunca, partide de sıkı bir eğitim uygulanacağına 
göre, köken olarak proletaryadan gelmeyen, köylü olan, küçük burjuva olan 
üyelerle de pekâlâ iş görülebilir. Bunlar, kendi içimde, iki seçenek olarak dü
şündüğüm şeyler. Biri, dediğim gibi, büyük merkezlerde, proletaryanın yo
ğun olduğu yerlerde ve kafaca çok gelişmiş insanlar arasında örgütlenmek. 
Üstelik, bu insanları parti içinde de eğitmek. Ülkenin gelişimine koşut ola
rak da, örgütlenmeyi genişletmek. İkincisi, belki bunun yerine değil de, bu
na ek olarak düşünülmeli. Ülkenin herhangi bir yerinde, olanak bulundukça 
örgütlenmek, üye olmak isteyenlerin kökenine hiç önem vermeden uyanık 
birtakım insanlar kazanmaya çalışmak, ondan sonra da bunları parti içinde 
bilinçlendirmek için uğraşmak. Bu ikinci seçenek yönünde de bir deneme 
yapılmasının yararlı olacağını düşünüyorum.

Cem ERO G U L: Örgütlenme biçimini, geniş ölçüde, zaten siyasal parti
ler yasası belirliyor. Dolayısıyla, bir Marksistin ideal gördüğü bir parti yapı
sını kurmak fiilen olanaksız. Bu ülküsel diyebileceğim parti örnekçesinin, 
yani modelinin bir özelliği var. Bunu, önümüzdeki dönemde, Türkiye koşul
larında aramak ne denli gerçekçi olur, bunu sormak istiyorum. Biliyorsunuz, 
klasik parti anlayışında, profesyonel devrimcilik var. Parti, her üyenin yaşa
mında, en önemli şeydir. Abesinden de, her şeyden de önce gelir, bütünüyle 
bir kendini verme olayı söz konusudur. Parti, bu bağlılığı, üyenin zamanım 
kullanmakla parasım almakla, kısacası, üyenin yaşamına egemen olmakla 
sağlar. Bu parti-üye bağı konusunda görüşünüzü istiyorum.

Sadun AREN: Ben, tabii, sözünü ettiğin bu eski modeli düşünmüyorum. 
O modelin, çok sert dediğim türde mücadelelerin bir aracı olduğunu düşü
nüyorum. Öyle mücadeleler öngörmediğim için, yani ölümü göze almak, si
lahlı mücadeleye girmek gibi mücadeleler öngörmediğim için, o tip bir ör
gütlenmeye, bir de kafası itibariyle o tip insanlara, gerek görmüyorum. Yal
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nız, parti yaşamının da, bir önemi olduğunu düşünüyorum. Şu anlamda dü
şünüyorum. Bıı partiye üye olacak insanların, henüz sosyalist bir toplumda 
bulunulmadan, daha bugünden, olabildiği kadar, böyle bir toplumun gerek
lerini yaşayabilecek insanlar olması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle 
kültür açısından, yaşam biçimi açısından. Bunu ayrıca, mücadelenin bir ge
reği olarak da görüyorum. Bunu yapabildikleri ölçüde, mücadelede başarılı 
olacaklardır.

Cem ER O Ğ U L: Bu bağlamda, biraz folklorik diyebileceğim bir soru 
sormak istiyorum. Bu görüşmeye hazırlanırken, bir de Türkiye Komünist 
Fırkası’mn Baku kuruluş kongresinde kabul ettiği nizamnameyi, yani tüzü
ğü okudum. Orada bir hüküm dikkatimi çekti. “Her üye, aylık kazancının, 
yüzde yarım ila yüzde ikisini partiye vermek zorunda”, diyor nizamname. 
Bu oranlar size nasıl görünüyor?

Sadıııı AREN: Düşünelim bakalım. Yani bir milyon alan adam, ortalama 
on bin lira verecek. Biraz düşük değil mi?

Cem ERO Ğ U L: Evet. En hızlı görünen dönemde, istenen katkının dü
şüklüğü bana ilginç göründü. Neyse, eskileri bir yana bırakalım, yine gele
ceğe bakalım. Örgütlenme ile ilgili düşüncelerinizi, hiç değilse kaba batla
rıyla, aldım. Şimdi, hareketin politikalarına gelmek istiyorum. Size önce so
racağım soru partinin, aslında dünya komünistlerinin, diinya görüşü ile ilgi
li bir temel soru. Batıda olsun, Doğuda olsun, kapitalist dünyada olsun, sos
yalist dünyada olsun, şu anda egemen iktisadi görüş şu: daha fazla üretim, 
daha fazla paylaşım, daha fazla tüketim. Oysa bir de gerçek var. Dünyanın 
doğası artık buna tahammül edemez durumda. Sanırım bugün, gelişmiş de
nen ülkelerin bir avuç kapitalist ülkeden ibaret bulunması, sosyalist dünya
nın bu düzeye erişememiş olması, bir de azgelişmiş Üçüncü Dtinya’nın bu
lunması, dünyamız için bulunmaz bir fırsat. Maazallah hepsi böyle gelişmiş 
olsaydı, dünya bugün yoktu. Ne enerji yeterdi, ne ormanlar kalırdı, ne de 
türlü hammaddeler. Şimdi bu temel örnekçe, temel model konusunda sizin 
görüşünüzü soruyorum. Ancak yanıtınızı almadan bir anımsatma yapayım. 
Biliyorsunuz, bugün en çok Yeşillerin savunduğu almaşık bir görüş var. Bu
na sıfır büyüme görüşü de deniyor. Artık, daha yüksek bir gönenç düzeyine 
erişmekten vazgeçmek. Tüketim mallarını olabildiğince dayanıklı yapmak. 
Sık model değiştirmemek. Tüketimde kültürel kalıplara öncelik vermek. İş
te bu tür savları savunan almaşık bir gelişme ömekçesi. Buna karşılık da, ba
zı Marksistlcr, “siz birtakım nimetlere ulaştıktan sonra, bizi kandırmak için
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böyle görüşleri ortaya atıyorsunuz, siz yediniz, sıra bizim yememize gelin
ce, artık ölçülü yiyelim demeye başladınız” diyorlar. Özellikle Fransız Ko
münist Partisi, yıllar yılı böyle bir görüş savunmuştur. Bunu da böylecc be
lirttikten sonra bu konuda sizin yaklaşımınızı öğrenmek istiyorum.

Sadun AREN: Önce küçük bir anımı söyleyeyim. Söyledim sana, ba
bam düşünür bir insandı. Uçaklar için filan babam, “Oğlum, o kadar sürate 
ihtiyaç yok” derdi. Bu açıdan bakıldığında, bugünkü konforun bir bölümü 
gerçekten gerekli olmayabilir. Gerçekten de, örneğin yolculuk için bu denli 
büyük bir hıza gerek bulunmayabilir. Uçak sanayii çok kaynak yutan bir şey 
olduğu için bu örneği verdim. Konforun çok ileri başka bazı türlerinden de 
vazgeçilebilir. Yani, maddi refahı bir noktada durdurmak mümkündür. İyi de 
olabilir. Bilim ve sanattaki gelişme sürdükçe, insanlık bundan bir şey kay
betmez. Düğmeye basınca buzunu kendi kendine fırlatan buzdolabı yap
maktan vazgeçilebilir. Ama, bıı noktada, Fransız Komünist Partisi’nin görü
şüne katılıyorum. Dur diyebilmek için daha önce, bu düzeyin herkese sağ
lanmış olması gerekir. Onun için, dur denecekse, önce gelişmiş kapitalist ül
kelerin ileri sınıflarının tüketimine dur denir, onlara yetişilir, herkes o düze
ye geldikten sonra da, gerçekten denetim altına alınmış bir gelişmeye yöne- 
linebilir. Ondan sonra, sıfır gelişme olabileceği gibi, maddi refah bir miktar 
düşürülebilir de. Çünkü, refah denen şeyin önemli bir bölümü psikolojiktir. 
Özveriye hep birlikte katlanılırsa, bu bir refah kaybı gibi hissedilmez. Bu 
nokta bana önemli görünüyor. Sosyalist dünyayı da bu refah peşinde koşma
ya sürükleyen şey, kapitalist dünyanın sunduğu örnek. Yoksa, refah unsuru 
olarak ileri sürülen birçok şey, bana gerçekten gelişmenin bir ceremesi gibi 
geliyor. Al asansör örneğini. Refahımıza katkısı ne? Tabii, sekseninci katta 
oturuyorsan, onsuz yapamazsın. Ama niye böyle yüksek binalarda, büyük 
kentlerde yaşama zorunluğu olsun? Bütün bunları düşününce, gerçekten de, 
maddi refah yarışını bir yerde dizginlemenin yararlı olacağı açık. Dünya 
kaynakları bunu karşılamaya yetse de, teknoloji sayesinde bugün aklımıza 
gelmeyen kaynaklardan yeııi enerjiler üretsek de, böyle bir dizginleme ya
rarlı. Buradan sosyalist dünyanın durumuna gelmek istiyorum. Sosyalist 
dünya, bir süre, geri kalan dünyaya kapalı kaldı. Bu kapalılığın gerekçesi, 
kendi ideolojilerini geliştirmek ve maddi refah açısından gerililiklerinin bir 
bela olmasını önlemekti. Gelişmiş dünyanın tüketim kalıplarına özenilmesin 
de, onun yerine, ağır sanayi, silah sanayii filan kurulabilsin. Bu aşama bitti. 
Temel maddi ihtiyaçlar bakımından artık çok derin bir uçurum kaldığını san
mıyorum. Açlık filan yok, sosyalist ülkelerde. Ama, konfor bakımından, lıû-
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lâ önemli farklar var. İşte bu farkların varlığı, bugün Gorbaçov’un izlemeye 
başladığı açılına siyaseti sonucunda, sosyalist ülkeler üzerinde bir baskı ya
ratacak. Tüketim malları talebi kamçılanacak. Gorbaçov, bunu karşılamaya 
çalışıyor şimdi. Ancak, sanırım bu açılmanın etkilerini iki yönlü düşünmek 
gerek. Sosyalist dünyanın da kapitalist dünya üzerinde etkileri olacak. Ame
rikalı gelecek bakacak, oralarda halk daha çok kitap okuyor, daha çok tiyat
roya gidiyor. Bu gibi şeyleri, sosyalist dünya kendi kozu olarak düşünmeli 
ve kendi yaşamını bu yönüyle de kapitalist dünyaya göstermeli. Sosyalist 
dünya, daha az yarışmacı bir toplum. Evet, yarışmacı olmanın bazı yararla
rı var, ama bedeli de var. Gelişmiş kapitalist dünya, çok gergin bir toplum. 
Sosyalist dünya, bu bakımdan da daha rahat olduğunu göstermeli.

Cem ER O Ğ U L: Bu noktada çok haklısınız. Ancak, sosyalist dünyanın 
tutumu bugün hiç de öyle değil. Hatta, Gorbaçov takımına, utangaç sosya
listler bile denebilir. Kendilerinin övünülecek taraflarını hiç görmüyorlar. 
Varsa yoksa, Batı’nın tüketim kalıplarının peşinde koşuyorlar. Bu tüketim 
talebini, yönetimin kendisi de pompalıyor. Ben bunu, hem sosyalizm bakı
mından, hem de tüm dünyanın geleceği bakımından çok önemli bir olay ola
rak görüyorum. Sovyetler Birliği, dünyanın altıda biri. Bunlar da Amerikan- 
vari bir tüketim furyasına girerlerse, dünyanın sonu ne olacak? Örneğin bu
gün biliyorsunuz, doğa kirlenmesi, sosyalist ülkelerde, çok büyük bir çapta. 
Sovyetler, Aral Gölü’nii neredeyse öldürdüler. Sulama için, ırmakların sula
rını aşırı kullanıp koca gölün doğal dengesini bozdular. Ekolojik felaket çok 
büyük boyutlara ulaşmış durumda. Böyle bir ülkede, şimdi kalkıp bir de tü
ketimi pompalamak, bana dünyanın geleceği bakımından da tehlikeli görü
nüyor. Tabii, bu tür görüşleri ortaya atınca, bunların esas bayraktarı olan si
yasal görüşü de görmezlikten gelmek mümkün değil. Biliyorsunuz, bu işin 
esas sahibi Yeşiller. Doğaya dönüş, insanlararası ilişkilerde her türlü baskı
dan kurtulma, cinsel özgürlük, değişik davranışlara anlayış, vs. gibi bir 
programları var. Bunlar ilk ortaya çıktıklarında, klasik solun tepkisi çok 
olumsuz oldu. Oysa, benim size şimdi sözünü ettiğim şeyleri savunuyor, 
esas olarak, bu adamlar. Bundan bir siyasal sonuç çıkarılabilir mi? Ki bunu 
örneğin İtalyanlar çıkarıyorlar. İtalyan Komünist Partisi, Yeşillerle tam bir 
işbirliği halinde. Bu siyasal harekete karşı sizin görüşünüz ne olur?

Saduıı AREN: Bu hareket, biraz ötkeli bir yanı olan, romantik bir hare
ket. O yanı ağır basıyor. Ama, demin sen de açıkladın, bu aslında iyi bir ha
reket. Sosyalistlerin, komünistlerin özlediği yaşam biçimiyle uyumlu bir lıa-
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ıeket. Bu bakımdan, bunlarla uyum içinde hareket etmek gerektiğini düşü
nüyorum. Ya bir partide birleşilir, ya da yan yana, iki hareket birbirini des
tekleyerek gelişir.

Cem ER O G U L: Kurulacak bir Marksist partinin görüşlerini belirleme 
çerçevesinde, şimdi de Kürt sorununa değinmek istiyorum. Bu konudaki gö
rüşlerinizi alabilir miyim?

Sadun AREN: Bir kere, elbette ki, Kürt halkına, Kürt olmanın bütün ta
dını tadabilme olanağı verilmelidir. Kimliğini, kişiliğini geliştirme olanağı 
verilmelidir. Bunda hiç bir tereddüt olmamalıdır. Yani, demokratik bütün 
haklar verilmelidir. Kültürünü geliştirmek, dilini geliştirmek, tarihini araş
tırmak, edebiyatını geliştirmek, filan. Bütün bu haklar tanınmalı.

Cem ERO G U L: Buna, kendi dillerinde ilkokul eğitimi de dahil mi?

Sadun AREN: Evet. Kendi dillerinde ilkokul. Üniversitelerde Kürtçe 
araştırmalar yapılabilmesi. Hatta, bu ekonomik bir meseledir, Kürtçe eğitim 
yapan bir üniversite kurulabilirse, o da kurulsun. Bütün bu haklar bence ta
nınmalı. Ancak, ayrılma hakkı veya o anlama gelebilecek şeyler olmaz. Ör
neğin, federasyonun biçimleri vardır. Ama, ayrılmanın ilk adımı olacak bir 
federasyon biçimini onaylamıyorum. Bunları söylerken de, kendimi tartma
ya çalışıyorum. Acaba, şoven bir yaklaşım içinde miyim diye. Ama gerçek
ten, o türden hiçbir endişem yok. Ayrılma hakkına karşıyım, çünkü bunun 
çözdüğünden çok sorun yaratacağını düşünüyorum. Bizim Kürt kökenli 
yurttaşlarımızın çok büyük bir bölümü, Kürt bölgeleri denebilecek yerlerin 
dışında yaşıyor. İzm ir’de, İstanbul’da, Adana’da, Ankara’da, Konya’da fi
lan. Şimdi, Kürtleıin ayrıldığını varsayarsak, -bu ayrılık ne de olsa hoş bir 
ayrılık olmayacak- buralardaki bütün bu insanlar ne olacak? Bir kere, kişi
sel güvenlikleri ne olacak? Nihayet bunlar, burasını beğenmeyip ayrılmış bir 
topluluğun adamları durumunda bulunacak. O zaman onlara yabancı gözüy
le bakılacaktır. Yaşamları bir hayli güçleşmeye başlayacaktır. Bunlara şim
di, hiçbir engel konmadan, Batı’ya yerleşme, üniversitede hoca olma, asker 
olma, her şey olma yolu açık. Ayrılma olursa, bütün bu olanakları kapana
cak. Belki pasaport almaya, ülkelerine dönmeye zorlanacaklar. O zaman, bir 
de mal mülk sorunları girecek işin içine. Böyle sorunlar, Türk kökenlilerin 
de başına gelecek tabii. O bölgelerde yalnız Kürt kökenliler yaşamıyor ki, 
Türkler de var. Onlar ne olacak? Kısacası, böyle bir ayrılma durumu, hem 
Kürt halkına, hem de Türk halkına çok büyük zararlar verir. Bana, bir Kürt
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arkadaşım, üstelik de Kürt lideri bir arkadaş, şöyle demişti: “Yani ben İstan
bul’a pasaportla mı gitmek zorunda kalacağım? Bu, olacak şey değil!” Aynı 
arkadaş, hatta şunu da söylemişti bana: “Diyarbakır’da iki okul açılsa, biri 
Kürtçe, öteki Türkçe eğitim yapsa, kül tçe eğitim yapan okula öğrenci bul
makla çok güçlük çekilir. Çocuğunun geleceğini düşünür herkes. Ne olacak 
Kürtçe öğrenip de, Türkçe öğrensin, diye düşüııcektir anne babalar.” Tabii, 
denebilir ki, Kürt lideri falan olmasına rağmen, bu arkadaş yanlış düşünü
yor. Bu konuda ben, bir de son zamanlardaki bir gözlemimi anlatmak istiyo
rum. Geçenlerde Ankara’da topladığımız demokrasi kurultayından öce, ben, 
burada neler olabilir, diye düşündüm. Kürt sorunu ortaya çıkar, dedim. Çün
kü ben, Batı ülkelerine gidip konuşma filan yapınca kalkıyorlar ve müthiş 
bir Kürtçüliik yapıyorlar. Demokrasi kurultayında da öyle olur, diye düşün
düm. Geçen yıl, yurt dışına çıktım. Bir yerde, konuşmamın sonunda, bir ço
cuk çıktı ve yazılı bir metin okudu. Gayet sert bir şeydi. Sonra çocuk, geldi 
ayrıca benden özür diledi. Anladığım kadarıyla, eline bu kâğıdı vermişler ve 
o da kendini okuma zorunda hissetmiş.

Cem ERO Ğ U L: Kim vermiş?

Sadun AREN: Oradaki örgütler. Batı'da bu örgütler çok itibar görüyor. 
Batı demokrasi anlayışına göre, bunlar ezilen bir halkı temsil ediyorlar, onun 
için de çok saygı görüyorlar. O örgütler de böyle şeyler yapıyorlar. Bir baş
ka toplantıda, yine bir çocuk müdahale etti. Ama o daha inanmış görünüyor
du. Neyse, bu olayların da etkisiyle, demokrasi kurultayında bu konuda mut
laka gürültü çıkar, diye düşünüyordum. O yüzden de, böyle bir şey olduğun
da ne yapmalı, diye kendi kendime düşündüm. Vardığım sonuç şuydu: ku
rultay, Kürt sorununun serbestçe tartışılmasını isteyebilir, bundan başka bir 
şey de yapamaz. Ne var ki, kurultayda böyle bir şey olmadı. Kimse çıkıp ne 
açıkça, ne de ima yoluyla ayrımcılığı savunmadı. Demek ki, böyle bir ortam 
var bu konuda. Ciddi olarak benimsenen bir hareket olsaydı, şu veya bu şe
kilde, bu mutlaka dile gelirdi.

Cem ERO Ğ U L: Şimdi, yeni kurulacak bir partinin dış siyaseti ile ilgili 
konulara gelmek istiyorum. Biliyorsunuz, Tiirk komünistleri son zamanlar
da Nato’ya karşı tutumlarını epey yumuşatmış görünüyorlar. Oysa anımsa
yacağımız gibi, TİP bu konuda çok keskindi. Nato’dan hemen çıkılmasını is
tiyordu. Yine TİP. ikili antlaşmalar konusunda keskindi. Ortak Pazar konu
sunda keskindi. Siz bu konularda, yeni bir sosyalist politikasını nasıl öngö
rürsünüz?
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Sadun AREN: Ben eski tutumumuzun, esas olarak sürdürülmesinden 
yanayım. Bu, günün koşullarına göre biraz yum uşatabileceği gibi, yumu- 
şatılmayabilir de. Yani bence, Nato içinde kalmaktan yana olmak düşünüle
mez. Ayrıca, ikili antlaşmalar, yabancı üsler filan da kabul edilemez. Ben, bu 
ittifakın somut tutumu ne olursa olsun, sosyalist dünyaya karşı kurulmuş bir 
ittifakın içinde bulunulmasına ilke olarak karşıyım. Aynı şekilde, Ortak Pa
zar gibi bir kapitalist bloka katılmayı, bir sosyalist partinin, ilke olarak ka
bul edebileceğini düşünmüyorum. Ülke fiilen girer girmez, o başka mesele. 
Ama işin ilkesinde, Marksistler bundan yana olamazlar. Kaldı ki, ilke soru
nu bir yana, hele bugünkü durumda, ülk^ çıkarlarına aykırı olacağını da dü
şünüyorum.

Cem ERO Ğ U L: Kurulacak bir sosyalist partinin programı hakkında ek
lemek istediğiniz bir şey var mı? Size ipucu olsun diye söylüyorum, örneğin 
hukuk devleti konusu üzerinde hiç durmadık. 1920 Türkiye Komünist Fır- 
kası’nın programında, çok dikkatimi çeken bir madde gördüm. Şöyle diyor: 
“Ceza kanununda yazılı olmayan cürüm ve meselelerde, mahkeme, içtimai 
inkılap esaslarına, halkın vicdanına muvafık surette, serbest olarak hareket 
eder.”

Sadun AREN: Yani, kanunsuz suç var, diyor.

Ceııı ERO G U L: Evet, öyle diyor. Buradan aklıma geldi. Hukuk devleti 
konusunda bir şey eklemek ister misiniz? Ya da başka konuda?

Sadun AREN: Şunu belki genel olarak eklemek isterim. Kurulacak ko
münist partisi, ileri kapitalist ülkelerde kabul edilen ve sosyalist ülkelerin de 
benimsediği insan haklarına bağlı olmalıdır. Bu zaten, daha ileri bir sosya
list yaşamın bir gereğidir. Eğitim hakkı olsun, din özgürlüğü olsun, ulusla
rarası bildirilerde ve belgelerde kabul edilmiş bulunan bütün insan haklarını 
bu parti benimsemelidir. Bunu çok önemli bir mücadele konusu yapmalıdır.

Ceııı ERO Ğ U L: Peki, eklemek istediğiniz başka bir şey var mı, kurula
cak olan parti ile ilgili olarak. Çünkü, sanırım, sizi dinleyecek olanların en 
çok merak ettikleri konu bu olacak.

Sadun AREN: Kurulacak bu partinin, Türkiye’de sosyalizm, komünizm 
mücadelesi yapmak isteyen herkesi kapsayan bir parti olmasını dilerim. Bi
lindiği gibi, şimdi bir hayli bölük pörçük durumdadır hareket. Sosyalist Par
ti var örneğin. Bunun programının birçok bölümüne, herkes rahatça imza
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atar. Bir sürü dergi var, gazete var. Bunların her birinin bir çevresi var. Onun 
için, Türkiye’de Marksist toplumsal mücadele yapan herkesin katılacağı, 
birleşik bir parti kurulmasını isterim. Ancak, bunu istemek yetmez. Birleşik 
bir hareket olacaksa, katılacak herkesle önceden konuşmak, programı tartış
mak vs. gerekir. Parti kurma olanağı geldiğinde, kurulan parti kapsamlı ol
malı ve kendi dışında, aynı nitelikte başka bir partiye yer bırakmamalı. İlk 
TİP kurulduğunda, kendi alanında tek partiydi. İkinci TİP olayında ise, he
men hemen aynı görüşleri savunan iki hareket daha vardı: TSİP ve TK P İş
te bundan sonra böyle bir bölünme olmamalı. Bu birliği, birçok bakımdan 
istiyorum. Ama özellikle iki bakımdan çok istiyorum. Bir tanesi, apaçık bir 
neden. Ne kadar birlik olunursa o kadar güçlü olunur. İkincisi ve bunda bel
ki yaşlanmanın getirdiği bir deneyim de var, bölük pörçük bir hareket için
de sağlıklı da düşünülemiyor. Parçalanmışlık, böyle bir rekabetçi düşünme 
zoıunluğu yaratıyor. Hep karşı taraf ne der, endişesi içinde oluyorsunuz. 
Aman benim partim, benim fraksiyonum geride kalmış görünmesin, endişe
sine kapılıyorsunuz. Sonuçta, sağlıksız bir ortam oluyor. Her parti, her frak
siyon için aynı sağlıksızlık oluyor. Çünkü bunlar, normal düşünmenin dışın
da mülahazalar. İşimizi nasıl yapalım, diye düşüneceğinize, bir de, ötekileri 
geçmeliyim, diye düşünmeye başlıyorsunuz. Bu da, geçmişte, aslında hiç bir 
tarafın arzu etmediği birtakım karşılıklı saldırılara yol açtı. Yanlış işler ya
pıldı. Oysa artık sosyalist hareketin çok ciddi, çok sağlam düşünülmesi ge
rekiyor. Böyle bölük pörçüklük olmazsa, fraksiyonlar filan olmazsa, birlik 
olunursa, partinin daha sağlam kararlar verebileceğini düşünüyorum.

Cem ERO G U L: Aklınızdaki partinin somut kapsamı nedir? Bunun içi
ne, bugün devrimci sol kanat içinde yer alan bütün hareketler giriyor mu? 
Örneğin, şimdi 2000'e Doğru dergisinin çevresinde görünen, başında Doğu 
Perinçek’in bulunduğu eski Maocu hareket var. Bir de, eski gençlik hareke
ti var. Bildiğiniz gibi, bunların bir bölümünün davaları da hâlâ sürüyor. Şim
di siz kapsayıcı olmak gerek derken, hep aşağı yukarı eski T İP’iıı çizgisin
de olan çevrelerden örnek verdiniz. Oysa, bu akım dışında kalan, ama dev
rimci solcu olan hareketler de var. Bunları da kapsamınıza alıyor musunuz?

Sadun AREN: Somut olarak cevap vermeye çalışayım. Bugün kurulmuş 
olan Sosyalist Parti var. Bununla müzakere edilebilir. Anlaşılmaya çalışılır. 
Ama anlaşılmazsa, bırakılır. Neden müzakere edilebilir diyorum, çünkü ya
sal bir parti olarak kurulmuştur, mücadele yöntemleri yasaldır. Bu bakım
dan, zaten bir ortaklık vardır. Ancak, başka konularda ayrılık devam ediyor
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sa, örneğin sosyalist dünyaya karşı eski düşmanlık sürdürülüyorsa, o zaman 
tabii birleşilıııez. Ben, dünya sosyalist hareketine düşman bir sosyalist par
tinin sağlıklı bir şey olabileceğini düşünemiyorum. Gençlik hareketlerine 
gelince, bunları da biraz ayırmak gerekir. Çünkü bazılarıyla gerçekten ola
cak gibi değil. Onların benimsediği mücadele yöntemleriyle birleşmek ola
naksız. Abuk sabuk bir sürü tutum var. Ama öyle olmayanlar da var. Örne
ğin, Dev-Sol’la bir şey yapamazsınız, ama Dev-Yol öyle değildir. Devrimci 
Yol, daha 12 Eylül’den önce partileşmeyi, yani yasallaşmayı düşünen bir ha
rekettir. Yani bir tabanı var. Kurtuluş’un da bir kesiminin partileşmeye elve
rişli olduğunu sanıyorum. İşte bu tür kesimlerle temas etmek, onlarla görüş
mek gerek. Kimisi gerçekten de olmaz. Böyle olmayacak şeyleri almaktan 
yana da değilim. Böyle herkesi kapsamaya kalkışmak olmaz, yürümez. Bu 
arada, kanatlı parti diye birtakım görüşler var. Doğrusu bu konuda tereddüt
lerim var. Ciddi Marksistler arasında fark olmaz gibi geliyor bana. Varsa, 
bunlar ya kişiseldir, ya da ayrıntı konulardadır. Onun için, ben partinin ka
natlı olarak kurulabileceğini düşünüyorum. Çünkü, öyle kurulsa da, zaman
la kanatların eriyeceğine inanıyorum. Eylem ve tartışma birliği içinde, bir 
sürü ayrılık ortadan kalkar. Ben, kendi yaşamımda, birçok ayrılığın, aslında 
esasa ait olmadığını gördüm. Marksist hareket içinde bu özellikle böyle. 
Adam bir şeye bozuluyor, başka bir konuda ayrılık çıkarıyor. Kişisel kızgın
lıklar olabiliyor. Karşı tarafın düşüncesi yanlış anlaşılabiliyor. Onun için, 
yakın bir diyalogda, gerçek Marksistlerin arasında, hatta Marksist niteleme
sini daha da genişleteyim, toplumda işçilerin, emekçilerin, çalışan insanla
rın söz sahibi olmasını, hayatın bunlar tarafından tanzim edilmesini esas 
alanlar arasında, Marksizm de bunun kuramı olduğu için Marksist olan in
sanlar arasında, mutlaka bir anlaşmaya varılır gibi geliyor bana. Hiç değil
se, habis olmayan çelişkiler düzeyinde kalınır. Örneğin, bir taraf tarıma da
ha çok önem verelim, öteki taraf turizmi daha çok geliştirelim filan der. Yok
sa, bunlar arasında, yok işçi sınıfı iyidir, yok işçi sınıfı kötüdür, gibi bir an
laşmazlık konusu olmaz, diye düşünürüm.

Cem ERO Ğ U L: Peki, hocam, o zaman bu konuyu kapıyorum ve son ko
numa geçiyorum. Kurulacak bir parti ile ilgili görüşlerinizi aşağı yukarı to
parladım. Şimdi kendi kişisel durumunuzla ilgili birkaç soru sormak istiyo
rum. İşe, biyolojik düzeyden başlayacağım. Evvela, sağlık durumunuz ne
dir? Ne gibi önemli hastalıklar geçirdiniz?

Sadun AREN: Maalesef, çok parlak değil. Yani, şöyle çakı gibiyim di
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yecek durumda değilim. Küçüklüğümde tifo oldum. Önemli bir sıtma geçir
dim. Sonra bir de ülser geçirdim. Ameliyat oldum. Bundan bir buçuk yıl ka
dar önce de, dengemi etkileyen bir rahatsızlık geçirdim. Beyinciği besleyen 
damarlarda bir tıkanma olmuş. Bu durum, hem fiziki dengemi bozdu, hem 
de çabuk yorulma, bir uyku hali gibi bir şey yarattı. Bir buçuk yıldır böyle 
bir durumum var işte. Bu, muhakeme gücüme etki etmiyor, ama çalışma sü
remi kısıtlıyor.

Cem ERO G U L: Bu çerçeve içinde, bir de biraz metafizik bir soru sora
yım size. Ölüm konusunda hiç kafa yordunuz mu?

Sadun AREN: Ölümü, tabii, düşünmedim değil. Küçüklüğümde, genç
liğimde daha çok düşünmüşümdür. Ölümle ilgili olarak, kendi kendime ya
zı filan yazdığımı da hatırlıyorum. Sonra, uzun süre hiç düşünmedim doğru
su. Son zamanlarda, arada bir aklıma geliyor. Ama kafamda önemli bir şey 
değil. Diyelim, torunuma bakıyorum. Kaç yaşına kadar görebilirim? diye 
düşündüğüm oluyor. Bazı somut şeyler geliyor hatırıma. Şimdi 67 yaşında
yım ben. 67’yi bitirdim, 68’i sürüyorum. Torunum şimdi üç yaşında. On yıl 
sonra, on üç yaşında olacak. Bense 77. Bayağı bir yaş diyorum. Demek ki, 
örneğin üniversiteye girdiğini, evlendiğini göremem, diyorum. Yani böyle 
şeyler düşünüyorum. Ama ahlanarak vahlanarak değil.

Cem ERO G U L: Çok küçük yaşta sigaraya başladığınızı söylediniz. Ya
şamınızın sonraki dönemlerinde sigara ve içki ile aranız nasıl oldu?

Sadun AREN: Çok uzun süre sigara içtim. Başladığım zamanı, hayal 
meyal hatırlıyorum. İlkokulun üçüncü dördüncü sınıfında, artık bayağı tir
yakiydim. Ama, yarım yarım içmek suretiyle, örneğin beş sigarayla filan 
idare ediyordum. İçkiye gelince. İlk içkilerimi de epey erken içtim. Ama hiç
bir dönemde, alkolik olacak kadar içmedim. Bu hapisliklerin de o bakımdan 
yararı oldu. Son yıllarda, diyelim son hapisten çıkışımdan beri, her akşam 
içiyorum. Genellikle, iki duble rakı içiyorum. Bu baş dönmesi olayından 
sonra, zaten çok içemez oldum. Biraz içince çok etki ediyor, uykum geliyor.

Cem ERO G U L: Yeni Tüıkçesiyle “düşküleriniz”, yani hobby’leriniz 
var mı? Boş zamanınız olduğunda en büyük zevkle yaptığınız şeyler ne?

Sadun AREN: Vallahi, sahiden boş zamanım olmadı ki hiç. Hep okumak 
istediğim, yapmak istediğim bir şey oldu. Tatile gittiğim zaman da, hep bir 
şeyler yazdım, bir şeyler okudum. Bu anlamda pek bir boş zamanım olma
dı. Ayrıca, öyle herhangi bir hobby’m de yok.
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Cem ERO G U L: Kitap okumak dediniz. Hep işinize yönelik kitapları mı 
okursunuz?

Sadun AREN: Hayır, roman da okurum. Şiir de okurum. Kendimi, az 
çok Türk edebiyatını izleyen bir kişi sayabilirim.

Cem ERO G U L: Peki, Marksist felsefeye merakınız var mı?

Sadun AREN: Temel meraklarımdan biridir. Ancak, kendimi doğru dü
rüst bir felsefe eğitimi almış saymam. Daha çok yığınlara yönelik düzeyde, 
vtilgarizasyon düzeyinde yapıtlar okudum.

Cem ER O G U L: Anladığım kadarıyla, sizde biraz yaygın bir kültür an
layışı var. İktisat içinde bile, çok belirgin, çok özgül bir konuda derinleş
mekten çok, dünyada neler olup bitiyor, kısa elden bunları anlamaya yöne
lik bir merakınız var.

Sadun AREN: Doğru. Bu arada, belki herkesin pek beklemediği bir şey 
söyleyeyim: Ben çok çalışkan bir adam da değilim. Okurum, çalışırım, ama 
öyle her zaman çok yoğun bir biçimde değil. Örneğin TV izlerim, arada bir, 
M unise’yle satranç, tavla oynadığımız da olur.

Cem ERO G U L: Şimdi bir başka konuya değinmek istiyorum. Siz, bu 
söyleşi sırasında, eğitim konusu üzerinde epey durdunuz. Bir de tabii, sizin, 
bireye sonsuz saygınız var. Her bireyin kendine özgü yolu çizmesine özel bir 
saygınız var. Onun için şu soru üzerinde ısrarla durmak istiyorum: Eğitimle 
yoğrulma, ne ölçüde arzu edilebilir bir şeydir, ne ölçüde mümkün bir şeydir? 
Üstelik şimdi, karşınızda bir de torun deneyimi var.

Sadun AREN: Önce İkincisine değineyim. Çok mümkün olduğuna kani 
değilim. İnsanın istendiği gibi yoğrulabileceğine kani değilim. Çocuklarım
la deneyimim, çevremdeki öğrencilerimle, arkadaşlarımla deneyimim göste
riyor ki, insanların özgül bazı kişilikleri var. Zaten eğitimin, insanın mizaç 
yönünü değiştirme bakımından fazla önemli olduğunu da sanmıyorum. Ge
rekmez de bu. Ama eğitim ile insana, mizacıyla bağdaşır yönlendirmeler ve
rilebilir. Genlerden filan gelen birçok özellik var. Ancak, yine de, bundan 
eğitimin gereksiz olduğu sonucu çıkmaz. Her kişiliğin değiştiremeyeceğiniz 
bazı parametreleri var. Ama onun dışında değiştirebileceğiniz çok şey var. 
Arzu edilme meselesine gelince, bu tabii çok ciddi bir soru. Yanıtı da çok 
güç. Ben, insanların mizacına yönelik bir değiştirmeden yana değilim. İnsan 
ne ise, biraz da o olmalıdır. Onu yoğurmak, onun kişiliğini törpülemek iste
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mek. Bunu şuna benzetirim. İnsanlar, bir yabancı dili ne denli iyi bilirlerse 
bilsinler, bazı şeyleri kendi anadillerinde daha iyi düşünürler. Bir Türk’ü 
Fransızca şiir yazmaya zorlarsanız o kişi nasıl tam gelişemezse, bir insanı, 
eğitim, şartlandırma gibi yollarla kendi mizacı dışında gelişmeye zorlarsa
nız, sonuç iyi olmaz. Bir kere, o insan mutlu olmaz. Sonra, verebileceğinin 
azamisini verememiş olur. Bu, yaşamın kendisine aykırı olur.

Cem ERO Ğ U L: Peki, arzu edilebilir sınırlar içinde kalacak bir eğitimin 
yöntemleri konusunda ne düşünüyorsunuz?

Sadun AREN: Şiddetin her türlüsüne, bütün cezalandırma usullerine 
karşıyım.

Cem ERO Ğ U L: Bir de ben sizin kimseye öğüt verdiğinizi görmedim. 
Bundan, sizin eğitim anlayışınız bakımından benim çıkardığım sonuç şu: 
Ben doğru bildiğim gibi yaşarım, kimseye şunu bunu yap demem, beğenen
ler buna özenirler, böylece eğitilmiş olurlar. Böyle mi?

Sadun AREN: Yalnız bu değil. Bir keıe hiç öğüt vermedim mi, bilmiyo
rum. Belki doğru olduğunu çok kesin olarak bildiğim bazı şeyleri söylemi
şimdir. Öğüt vermememin esas nedeni, bende, bu en doğru şeydir, diye bir 
kanaat olmaması. Çünkü insan ancak o zaman öğüt verebilir. Örneğin, çocu
ğu çağırıp, “evladım, bak, hiçbir zaman yalan söylemeyeceksin” diyeceksin. 
Ben bunun istisnasız olarak, daima doğru olduğuna inanmıyorum ki, böyle 
bir öğüt vereyim. Ayrıca ben, herkesin örnek alması gereken bir adam mo
deli olduğuna da inanmıyorum. Kendimi de model olarak görmüyorum.

Cem ERO Ğ U L: Sizi şimdiye kadar en çok etkileyen kişiler veya olay
lar konusunda bir şeyler söyleyebilir misiniz? Doğrusu, bu soruyu sorarken, 
öyle bir şey olmayacağını tahmin ederek soruyorum.

Sadun AREN: Pek yok. Sorunla ilgisi var mı bilmiyorum, ama şöyle bir 
şey anımsattı bu sözlerin bana. Karadenizli’nin fıkrasını bilirsin. Adamı ida
ma götürüyorlarmış, bir arzun var mı? diye sormuşlar. Bu da ders olsun ba
na, diye cevap vermiş. Bana da, yaşamda karşılaştığım şeyler, hep öyle ge
liyor. Sanki sonsuza dek yaşayacakmışım gibi, her deneyimden bir şeyler 
öğrenilebilir ve bunu bir gün kullanılabilirmişim gibi geliyor bana. Ayrıca 
bugün bu şekilde yaşıyorum, yarın başka bir şekilde yaşıyabilirim gibi geli
yor bana. Yaptıklarımı, tek seçeneğim bunlardır diye hissetmiyorum.

Cem ERO Ğ U L: Bu çerçeve içinde size bir soru soracağım. Tabii ceva
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bı güç olacak. Size sorsalar, “Adam olmak ne demektir?” diye, ne cevap ve
rirdiniz?

Sadıın AREN: Evet, biraz zor bir soru. Bu konuda düşünmüş değilim. 
Sorduğun için söylüyorum. Adam olmanın birinci özelliği, insan kadri bil
mek gibi geliyor bana. Yani bir adama iyi adam denebilmesi için, insanlara 
saygılı olması, kişilerin kusurlarını hoşgörebilmesi, başkalarına kötülük et
memesi, insanları üzmemesi gerekir. Yani kısaca, insan kadri bilmesi gere
kir. Adam olma bakımından aklıma gelen ikinci özellik, belki de bir profes
yonel sapma: zeki midir? diye bakmalı. Yani söyleneni anlar mı? filan. Za
ten, insan kadri bilmek de zekâ ile ilgili görünüyor bana. Çünkü, aptallar, 
karşısındakinin değerini bilmez. Davranışları değerlendirme işi de, bir yete
nek işidir. Tabii, zekâ deyince, bunu da tanımlamak gerekir. Belki anlayış 
demek daha doğru olur. Yaşamı anlamak, yaşamın amacı hakkında bilgi sa
hibi olmak.

Ceııı ERO G U L: Peki sizce, yaşamın amacı nedir?

Saduıı AREN:Yaşamın amacı, insanların sürekli gelişebilmeleridir. Bu 
konuyu da çok eskiden, gençliğimden beri düşünürüm. İnsanlar niye yaşar
lar? Örneğin, o karıncaları marıncaları hiç anlamıyorum, niye yaşıyorlar? 
Hele solucanları... Ancak hayvanlar üzerinde yapılan gözlemler, burada da 
bir gelişim olduğunu gösteriyor. Doğada böyle bir şey var. Gelişiyor, gelişi
yor, en geliştiği zaman da ölüyor. Demek ki, gelişmektir yaşamın amacı.

Cem ERO G U L: Peki, insan için gelişmek ne demek ki?

Saduıı AREN: İnsan için, yeteneklerini kullanmak, bilgilerini geliştir
mek oluyor. Olgunlaşmak, yaşamı daha iyi anlamak, bunu, yani gelişmenin 
ne olduğunu anlamak. Onun için, çok eskiden,’’ölmek, tam yaşamaktır” di
ye düşünmüşümdür. Çünkü, yaşamanın yolu öğrenmektir. İnsan da, tam öl
düğü anda, en çok öğrenmiş oluyor. Buradan giderek, ölüm, yaşamın kendi
sidir, diye bir sonuca varmıştım. Gelişme, bence doğanın en önemli özelli
ği. Dolayısıyla, kişi hem kendisini, hem de başkalarını geliştirmeye uğraşır
sa, doğa bundan evrensel bir tatmin duyar.

Cem EROCîUL: Sizin, dillere destan bir iyimserliğiniz var. Hani bazen 
bazı insanları isyan ettirecek ölçüde. Eskiden neyse, ama 12 Eylül dönemin
de bile “insanlarımız nasılsa buna da bir çare bulur”, diye bir tutum içinde 
oldunuz. Bunun kaynağı ne?
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Sadun AREN: İşte bu dediklerimden geliyor bu da. Doğada işte böyle 
bir gelişme var. Dolayısıyla, zamanla her şey gelişir, düzelir. Tabii, ben bu
nu bilinçli olarak, düşünerek, yapmıyorum. Bilinçli olarak düşünüp “iyim
ser olmak gerekir” demiyorum. Ancak, karamsar olmak, benim yaşam anla
yışıma ters düşer. Karamsar olarak sanki yaşayamazmışım gibi geliyor ba
na. Benim mizacımda iyimserlik var.

Ceııı EROĞUL: Öyle somurtkan insanlardan da hoşlanmıyorsunuz galiba.

Saduıı AREN: Evet, böyle herşeyin kötüye yorulmasından hoşlanmam. 
Bizim Şaban Erik’i örneğin, çok severim. Ama çok karamsardır. Dünyanın 
hammadde kaynakları bir gün bilecek diye üzülürdü. Bu yönü canımı sıkar 
doğrusu.

Cenı ER O Ğ U L: Benim soracak başka her şey gelmiyor aklıma. Sizin 
eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ya da şöyle sorayım. Bu söyleşi günün 
birinde yayınlanacak. Sizin, bunu okuyacak insan kardeşlerinize söylemek 
istediğiniz başka bir şey var mı?

Sadun AREN: Belki bu konuşmalarımızda geçti, bilmiyorum. Ama geç- 
mediyse, insan yaşamının çok önemli bir yanına değinmek istiyorum. Bu da 
sevmektir. Çok geniş anlamda sevmek. Örneğin, erkekse kadınları sevmek. 
Çocuklarını sevmek. İnsanları, köpekleri, neyse her şeyi sevmek. Yaşamı 
makineye benzetirsek, bu âdeta yaşamın yağıdır. Makinenin iyi işlemesini 
sağlayan şeydir. Bunsuz bir yaşamın bir önemi yoktur. Bu yoksa, başka şey
ler de iyi olmaz. Ne iyi bilim adamı olunur, ne iyi sanatçı olunur, ne iyi at
let olunur; hiçbir şey olunmaz. Ben bunu önleyen, yani sevgiyi önleyen top
lumsal düzenlemelere çok karşıyım. Sonrası insanın mizacı ile ilgili oluyor. 
Ancak bu konularda, insanları çok şartlandırıyorlar. İnsanı insana düşman 
ediyorlar. Örneğin faşizmin bir de o yanı var. Sevgisi, coşkusu olmayan in
san, tatsız tutsuz bir şey. Böyle şartlanmış insanların vereceği eğitim de bir 
şeye yaramaz. Örneğin, kadınsa, anneyse, böyle bir insan, kızının zengin bir 
adamla evlenmesini ister. Onun mutluluğunu buzdolabıyla, çamaşır makine
siyle filan ölçer. Örnek olsun diye söylüyorum. Yine bu türden bir insan, di
yelim oğluna, işte ailen var, çoluğun çocuğun var, iyi para kazanıyorsun, da
ha ne istiyorsun? der. Yaşam böyle bir şeyse, pek bir önemi yok. Oysa ya
şam, çok önemli bir şey. Coşkusuz, sevgisiz yaşanmamalı. Tabii, insan ken
di kendine, sevgi duymalısın diye bir telkinde bulunamaz. Ancak, insanın 
sevgi duymasını, coşku duymasını önleyen, güçleştiren bütün yapılar, top
lumsal yapılar bertaraf edilmelidir. Coşkuyla eve gelip annesi tarafından 
azarlanan, coşkusu farkedilmeyen bir insan... Bunlar hoş şeyler değil. Yani, 
bunu söylemek isterim son olarak.
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Basında Son Demeç....
Hürriyet gazetesinde yer alan son demeci 

(15 Nisan 2002)





eçtiğimiz günlerde Ankara ve İstanbul’da M ülkiycliler’in öncülü
ğünde yapılan iki mütevazi törenle Prof. Sadun Aren’in 80. yıl do

ğum günü kutlandı. Bir zamanlar TİP Milletvekili olan Prof. Aıen, Bellice 
Boran’la birlikte Mehmet Ali Aybar’a karşı yürüttüğü politik mücadeleyle 
de öne çıkmış bir isimdi. Halen kurucuları arasında yer aldığı Ö D P’nin 
onursal genel başkanı olan Prof. Aren’le dünü ve bugünü konuştuk.

80 yaşında olmak nasıl bir duygu?

- Şıınıı itiraf etmem gerekir ki, 80 yaşına girince biraz yaşlandığımı idrak 
ettim. 79 o kadar mühim değil mesela, olabilir, ama 80, 79'a hiç benzemiyor. 
80, yaşlı bir yaş.

Dönüp geriye baktığınızda, dolu dolu yaşadım diyebiliyor musunuz?

- Bir hayli şey yaşadığımı şimdi anlıyorum. Her şeyi yaşamak lazım. Ha
yatınızı bir şeye tahsis ettiğiniz zaman her şeyi yaşayamıyorsunuz. Hapislere 
girip çıktım mesela. Şimdi baktığımda, acaba herkes bir miktar hapis yatsa 
mı diye düşündüğüm oluyor. Çünkü o da bir yeşler öğretiyor insana.

Biri kalkıp da, “80 yılın özeleştirisini verin” dese, neler söylerdiniz?

- Keşke şunu yapmasaydım dediğim hiçbirşey olmadı. Her yaptığım şey 
doğrudur demiyorum ama öyle bir ikilem içinde olduğum bir hayat parçam 
yok.

80 öncesinde, devrimci veya ülkücü kesimden gencecik insanlar öldü 
sokaklarda. O süreçte siz de etkin bir siyasetçiydiniz. Bu insanların ölü
mü dolayısıyla herhangi bir vicdani sorumluluk hissetmiyor musunuz?

- Ben o insanların ölümünü kendi davranışlarıma bağlamadığım için 
böyle bir şey düşünmüyorum. Mikro düzeyde bakınca, mesela kendi oğlu
ma yaptıramayacağım hiçbir şeyi başkasından istemedim.

Bir de parti politikası gibi ıııakro ölçekler var ama...

- O düzeyde de şunu yapmasaydım, bunu yapsaydım diye bir şey aklıma 
gelmedi. Bu konuda öyle bir vicdan azabı duymuyorum.

Geçtiğimiz günlerde yaptığınız bir konuşmada 163’iin yeniden tesis 
edilmesini istediniz. Bu konuda ısrarlı mısınız?

-Elbette. Ben o zaman da kaldırılmasına karşı çıkmıştım.
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Peki 141 ve 142’yi yeniden getirmek isteler tavrınız ne olur?

- Ona karşı çıkarım.

Peki ama bu çifte standart olmaz mı?

-Olur tabii ama insan bazen çifte standart yapar. Ama şeriatın demokra
siyle barışacak bir görüş olduğu kanısında değilim.

Demokrasi, demokrasi dışı akımlara da varolma Iıakkı tanıması ge
reken bir sistem...

- Evet ama bir yere kadar. Şeriatı amaçlayan partiler, partiymiş gibi ka
bul ediliyor.

Değil mi?

- Değil tabii, onlar başka bir şey. Onlar başka bir dünya kurmak istiyorlar.

Devlet, sosyalistleri hapsetmekte haklıydı
Devlet sosyalistlere barıştı mı?

- Tabii ki. Zaten devlet sosyalistlere eziyet olsun diye özel bir çaba sarfet- 
memiştir. Yasalar gereği, başına bir bela geleceği düşüncesiyle hapse atmıştır.

Haklı mıydı vani?

- Haklıdır tabii, sosyalistleri hapse atarak kendisini savunmuştur. Böyle 
durumlarda özel olarak kızılmaz zaten devlete. Şimdi bakıyorum ve rejimin 
kendisini savunduğunu açıkça görebiliyorum. Devletin kendisini savunmak 
mecburiyetini hissetmeyeceği bir sosyalizm yapmalıyız. Devrimci iddiaları 
olmayan bir sosyalizm yapmalıyız. Demokrasi içinde devrim olmaz.

Devrim fikri ne olacak?

- Vazgeçecek. Ondan vazgeçmezse rahat ettirmezler. Siz devlete karşı sı
nıf mücadelesi yaparsanız, devlet de tedbirlerini alacaktır.

O zaman proletereyava da elvada...

- Elbette. Şimdi doğrusu, Sovyetler Birliği’ni kimse itmedi, kendi kendi
ne çöktü.

Peki ama devrimden ve poleteryadan vazgeçen bir sosyalizmden ne 
kalır geriye?
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- Asıl sosyalizm kalır. Halkın hakimiyeti kalır. Sovyetler Birliği’ndeki 
gibi bir sosyalizmi ne yapayım ben?

Bunu çok geç söylemiyor musunuz?

- Geç söylüyoruz ama hiç değilse söylüyoruz. Hatada ısıar etmenin bir 
anlamı yok.

Şimdi komünistim demek marifet değil?
Memlekette ‘komünistim’ demek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Bu

rada trajik bir taraf yok mu?

- Evet var. Çünkü şimdi çok kolay bunu söylemek ve bu nedenle marifet 
değil. Bir tehlike teşkil etmediği için kimse ciddiye almıyor zaten.

Türban sorunu hakkında ne düşünüyorsunuz-

- Türban takmayı mücadelenin bir parçası olarak düşünüyor şeriatçı ke
sim. Bizim ÖDP’liler de gidip onlarla işbirliği yapıyor. Halbuki en ufak bir 
taviz verilmemesi lazım. Tersine habire taviz alınması lazım.

Neredeyse faşizan bir yaptırım öneriyorsunuz...

- Bu konuda evet. Bu arkadaşlar buna müstahak. Çünkü yanlış bir şey 
yapıyorlar. Türbanı bir ordunun bayrağı gibi görmemek lazım. Ve o bayra
ğa yapılabilecek muameleyi yapmak lazım. Bunların içinde son derece sa
mimi olarak türban takanlar olabilir. Onlardan da, onları dikkate almak du
rumunda kalmadığım için özür diliyorum.

M Ü CA D ELEY LE GEÇEN BİR ÖMÜR...
1922 yılında Erzurum’da doğan Aren, 1944’de Siyasal Bilgiler Faki.il- 

tesi’ni bitirdi ve aynı okula asistan olarak girdi. 1965-69 arasında TİP İstan
bul M illetvekilliği yaptı. 1968’de Ç ekoslovakya’nın Sovyetler Birliği 
tarafından işgal edilmesi üzerine T İP ’te başlayan tartışm alarda Bellice 
Boran’la birlikte Sovyet yanlısı bir tutum izledi. Bunun üzerine TİP Genel 
Başkanı Mehmet Ali Aybar istifa etti ve Boran-Aren İkilisi T İP’e egemen 
oldu. 12 Mart döneminde yargılanıp 12 yıla mahkûm edildi. 12 Eylül’de ise 
bu kez DİSK davasından  yarg ıland ı. Daha sonra  SBP ve Ö D P ’nin 
kurucuları arasında yer aldı. Prof. Aren’in iktisat alanında yazılmış pek çok 
kitabı bulunuyor.
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Son Açıklama...
(27 Kasım 2003)

Cem EROĞUL: Hocam, 80. yaşınız için hazırladığımız armağanın basımı 
biraz gccikti. Şimdi 81 ’i de geride bıraktınız maşallah. Armağana, doğum gü
nü töreninden kısa bir süre sonra Hürriyet gazetesi muhabiri ile yaptığınız 
söyleşiyi de ekledik. Ancak, ne yalan söyleyeyim, bunu okudukça irkiliyorum. 
Sizi üzmek istemem. Ne var ki, sizin gibi bir insanı, böyle bir demeçle tarihe 
havale etmeyi içime sindiremiyorum. Burada, özetle, sınıf mücadelesi bitti. 
Devrim arayışı geride kaldı. Artık, sosyalizm içiıı mücadele, demokrosi için 
mücadeleyle eşitlendi, diyorsunuz. Peki, o zaman Aybar’dan ne farkınız kaldı? 
1968’deki dönüşünden sonra, Aybar da, sosyalizm mücadelesi hürriyet müca
delesinden başka bir şey değildir, demeye başlamamış mıydı? Bence sosyaliz
mi emekçi sınıfların egemenliğinden, kapitalizmin yıkılmasından koparırsanız 
geriye yalnızca tatlı bir düş kalır. Bu son demecinizle ilgili bir açıklama yap
mak isler misiniz?

Şadım AREN: Bir kere Ay bar’la benzetmen yersiz. Aybar’la mücadelemi
zin ortamı değişikli. Orada haklı olduğumuzda kuşku yok. O söyleşide lalı 
çok iyi toparlayamamış olabilirim. Sen demeç dedin, ama bir söyleşiydi o. Ge
len arkadaşla konuştuk. Notlar aldı. Söylediklerimi kendine göre özetledi. An
cak şurası doğru. Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra, sosyalizm için mücadele 
yönteminin artık değişmesi gerektiğini düşünmeye başladım. Bugün seri sınıf 
mücadelesi yöntemleri artık geçerli değil.

Cem EROGUL: Devrimden vazgeçmek mi gerekir diyorsunuz?
Şadını AREN: Hayır. Ama devrimi, yakıp yıkmak biçiminde değil, köklü 

bir düzen değişimi olarak anlamak gerekir.
Cem EROĞUL: Nasıl bir düzen olacak bıı?
Sadun AREN: Tam bir demokrasi. Yani sömürünün olmayacağı, sınıfsız 

bir toplum.
Cem EROĞUL: Hâlâ kapitalizm yıkılmalı diyorsunuz, yani?
Sadun AREN: Elbette.
Cem EROĞLU: Sağolun!
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Sadun Aren 
Fotoğrafları...



Babası (Yusuf Mazhar)

Annesi (Remziye), Dadısı (Makbule), Babası (Yusuf Mazhar) 
Abisi (Haldun), Kendisi

Prof. Şadım Arcn’e Armağan



Abisi (Haldun). Bakıcı hanım, Kendisi 
Kızkardeşi (Nilüfer), Kardeşi (Cengiz)

Babası (Yusuf Mazhar), 
İkinci annesi (Rânâ)
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Kardeşi (Cengiz), Kendisi

Askerliğini yaparken
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Nikâhında

Eşi ve Kızları Yeşne ile
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Eşi (Munise). Kızı (Yeşne) ve Oğlu (Haldun) ile birlikte



Turan Giineş, Fethiye Köklü, 
Kendisi, Seha Meray 
(Bir kır gezisinde)

Bir yürüyüşte
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TİP günleri

TBMM’de
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Metris’te mahkemede
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Ufuk Uıas ile birlikte

Nermin Abadan-Unat, Kendisi, Bahri Savcı, İlhan Unat, Cahit Talaş
(açıkoturumda)

232 Prof. Sadun Aren’e Armağan



Uğur Mumcu ve ailesiyle

Aziz Nesin ve Fatma Hikmet İsmen’lc birlikte
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Halit Çelenk, Ertuğrul Günay ve Muammer Aksoy’la birlikte

Areıı'ler Savcı'larla
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Tuncer Bulutay vc Ömür Sezgimle birlikte

Munise Hanım, Ayten Gündüz (Baldızı) 
Cem Eroğul. Eşi (Berrin Eroğul). Kendisi
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Aren'ler, Boıatav, Eroğııl ve Kurdakul dostlarıyla

Deniz Evrenesoğlu ve Ülkü Orbay’la birlikte
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Sadun Aren’in kendilerini Beşiktaş’a çağırdığı günlerde 
Ayşe ile Ali Eröğul

Ali Eıoğul ile
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Cem Eroğul’la birlikte

Alper Aktan'la
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Aıen’ler Kızı Ye.şııe ile

Oğlu Haldun’la birlikte
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(Torunu) Laura Aren

Aren 'ler
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