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SUNUŞ 
Yoldaşım, Genel Başkanım Behice Boran’ın 5. Yıl ve 10. Yıl 
Anmalarında yapılan, “Tanıyanların Gözüyle Behice Boran”, 
“Düşündüğü Gibi Yaşayan Yaşadığı Gibi Düşünen Bir İnsan” 
başlıklı toplantılarda konuşmacı olarak yer alan her biri de-
mokrasi mücadelesine ve sosyalist harekete emek vermiş ay-
dınlarımızın Boran hakkında yaptıkları serinkanlı, abartısız, 
hakkını vermeye çalışan içten değerlendirmelerini okuyacağı-
nız bu çalışmaya da katkı koymaktan büyük onur ve mutluluk 
duydum. Çalışmayı toparlarken yaptığım okumalar sırasında 

söylenenlerin bir bölümüne tanık olduğum için de sevinç duydum.  

Partili yoldaşlarım ve benim de tanık olduğumuz gibi, Boran’ın aydın birikimiyle, 
militanlığıyla toplumu dönüştürme mücadelesi ve sosyalizm mücadelesi onun doğal 
bir parçası olarak yaşam tarzının ifadesiydi. Sadun Aren yoldaşımızın sözleriyle 
“Behice Hanım ve onun gibiler, biraz da bunları kendi içlerinden geldiği için yapar-
lar; yoksa bir vazife ifa etmek için yapmazlar”. Behice Boran bir bilim insanı olarak, 
bir aydın olarak, bir yurttaş olarak mücadelesiyle dünyaya ve ülkesine bakışının so-
nuçlarına karşı duyduğu toplumsal sorumluluğun gereğini yerine getiriyordu, yani 
doğal bir vazife yapıyordu. Uğur Mumcu’nun, tuttuğu yolun gereklerini eksiksiz ya-
pan bir insan olarak “Behice Boran’a saygı duymayan bir tek insana rastlamam. 
Görüş ayrılıkları olabilir ama bir direnç ve kararlılık insanıdır” sözleri hepimizin 
duygularına tercüman oluyor.  

Ne güzeldir ki ve ne büyük bir şanstır ki yoldaşım Behice Boran’la birlikte hapis 
yattım. Ülkemizin gerçekleri bakımından oldukça kısa bir süreydi. Bu nedenle Oya 
Baydar’ın, Fatmagül Berktay’ın hapishane anılarının doğrudan tanığı oldum. 1 Ma-
yıs 1979’da Sıkıyönetim’in sokağa çıkma yasağında “vur emri”ne rağmen yoldaşları 
sokağa çıkarken bu kararın sorumluluğunu, her türlü belasını en önde yürüyerek gö-
ğüsledi. Hapishanede o her zamanki iyi olma hali ve disiplini etkileyiciydi. Zaman 
zaman çocuklaşan bizlere “kararlarımızı birlikte aldık, birlikte uyalım” diyerek ayar 
vermesi hepimiz için ilkesel bir ders anlamı taşıyordu, öğreniyorduk.  

Sevgili Genel Başkanım, unutulmayacaksın derken sanma ki unutulmaman yalnızca 
bizlerin çabalarına bağlı. Emek, adalet, eşitlik ve özgürlük mücadelesinde her an 
hatırlanıyorsun. Bir bakıyoruz bir mitingde fotoğrafın taşınıyor, bir bakıyoruz sen-
den alıntılar yapılıyor. En önemlisi bugün emek, adalet, eşitlik ve özgürlük mücade-
lesi veren insanlar kendilerini geleneğe bağlamak istediklerinde en başa yazılanlar-
dan birisin. Şerafettin Can Atalay üniversite öğrencisiyken, hayatın bütününe dair 
olması gereken aydın tavrını, açık bir biçimde gördüğü Behice Boran’ın şahsında 
örnekliyordu. 

Vesileyle bütün yoldaşların, sana yeniden sevgilerini, saygılarını sunuyorlar. 

Esen Günseli Andaç Atalay 

Türkiye İşçi Partisi (1961-1988) Üyesi 
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5. YIL MEZAR BAŞI ANMASI, ZİNCİRLİKUYU 
10 Ekim 1992 Cumartesi 
 

Sönmez Targan 
Tutarlı ve kararlı savaşçı yoldaş Behice Boran’ı ölümünün beşinci yı-
lında sevgiyle anıyor ve manevi huzurunda hepinizi alkışlarla saygı du-
ruşuna davet ediyorum... 

Bilgili, barışseverliği gibi çok müstesna niteliklerinin yanısıra Behice 
Boran, aynı zamanda Türkiye işçi sınıfının politik, en önemli önderle-
rinden biri, Türkiye işçi sınıfının başöğretmeniydi. Onun okulunda bu-
lunanlar, onun okulundan geçenler bugün onun bıraktığı mücadele gele-
neğini ve bayrağını taşıdıkları, sürdürdükleri ölçüde, bu anmalar bir an-
lam kazanacak ve Behice Boranlar yaşayacaktır, diyoruz. 

İşçi kökenli ve sendikal geleneği olan ve Behice Boran yoldaşla birlikte 
mesai arkadaşlığı yapmış olan Dinçer Doğu arkadaşı mezar başı konuş-
ması için davet ediyorum. Buyurun Sayın Doğu. 

 

Dinçer Doğu 
Arkadaşlar, değerli dostlar. Bu yıl Behice Boran’ı anma etkinliklerini 
düzenleyen komitede görevli arkadaşlarımız, mezarbaşı konuşmasını 
benim yapmamı istediklerinde tereddüt ettim. Tereddüt ettim çünkü bi-
liyordum ki buraya toplanan arkadaşlar arasında Behice Boran’ı benden 
çok daha yakın tanıyanlar, onunla beraberlikleri benden çok daha eski 
yıllara dayanan arkadaşlarımız olacak. Benim Behice Boran ile olan ya-
kınlığım öyle yirmi, otuz, kırk yıllara dayanmıyor. Ben onunla 1970-
1980, özellikle de 1975-1980 döneminde çok yakın oldum. Onunla aynı 
mekânlarda çalıştık; iş arkadaşlığı yaptık. Görev gezilerine çıktık, yol 
arkadaşlığı yaptık. Aynı yerde oturduk, komşuluk yaptık. Evlerimize 
gittik, geldik, aile dostluğu yaptık. 

Bu süre içerisinde kendisini bir bilim insanı olarak, bir lider olarak, bir 
politikacı olarak, bir anne, bir ev hanımı, bir eş, bir dost ve bir insan 
olarak çok yakından tanımak ve izlemek, gözlemlemek imkânına sahip 
oldum. Onun bu hasletlerini burada saymak istemiyorum. Bu alışılmış, 
klasik bir mezarbaşı konuşması için belki uygun, ama bu çok yapıldı. 
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Üstelik şöyle düşünüyorum; insanların bu vasıflarını değerlendirirken 
bu değerlendirmeler, kişiden kişiye değişen değerlendirmelerdir. Yani 
kimisi için iyi olan kimisi için kötüdür; kimisi için yeterli olan kimisi 
için eksiktir. Kiminin sevdiğini kimi sevmez, bu doğaldır da. Bu Behice 
Boran için de geçerlidir. Çünkü Behice Boran da bir insandır, bir fanidir. 
Onun da karşıtı olacaktır. Yandaşı olduğu gibi karşıtı da olacaktır, mu-
halifi de olacaktır. Ben burada onun bir özelliğini dile getirmekle yeti-
neceğim. Bu özelliği, yandaşları olduğu kadar karşıtlarınca da kabul 
edilmiş bir özelliğidir. 

Onun bu özelliği bizlere, bizden sonra gelecek nesillere bir mücadeleye 
inanmış, bir mücadele için gönül vermiş insanlara ışık tutacak bir özel-
liktir. Dostlarım, Behice Boran’ın hayatını tüm olarak gözden geçirip 
değerlendirdiğimizde, onun yaşamının inançlarıyla, inandığı ilkelerle 
üst üste çakıştığını görüyoruz. Yani o, düşündüğü gibi yaşayan, yaşadığı 
gibi düşünen bir insandı. Ülkemizde bunu başaran ender insanlardan bi-
riydi. Onun için büyük bir insandı o. Vefakâr, cefakâr bir insandı, ken-
disi için hiçbir şey talep etmedi. Aksine hep kendisinden verdi. Bu ba-
kımdan yaşamı ve yaptıkları örnek alınması gereken bir insandı. Top-
lumlara ender gelen, ender yetişen bir insan tipiydi o. İşte onun için onu 
özlüyoruz. Onun onurlu yaşamı önünde saygıyla eğiliyoruz.  

Teşekkür ederim. 
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5. YIL ANMA TOPLANTISI 
 

“TANIYANLARIN GÖZÜYLE BEHİCE BORAN” 

Sepetçiler Kasrı, Eminönü, İstanbul 

11 Ekim 1992 Pazar 

 

Sönmez Targan 
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Behice Boran’ın ölümünün beşinci 
yılı nedeniyle düzenlenen anma toplantılarından ikincisi olan “Tanıyan-
ların Gözüyle Behice Boran” toplantısını açıyorum. 

Bu toplantıya konuşmacı olarak katkıda bulunanlara, katılanlara ve 
emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, Behice Boran’ın değişik gözlerle bir kez daha görül-
mesi ve böylesi bir toplumsal değerin kamuoyu önünde bir kez daha 
inançlarıyla hayat bulmak için bu toplantıyı yapmış bulunuyoruz. Ancak 
böylesi bir toplantının amacının neye yöneldiği konusu tartışılabilir. Biz 
bu toplantıda konuşmacı olarak görev alan arkadaşlarımızla yaptığımız 
bir çağrı mektubundan bir alıntıyla konuyu özetlemiş olacağız. 

“Kendini Türkiye’nin ve dünyanın aydınlık geleceğine adamış, bilgeliği, 
barışseverliği ve politik kişiliğiyle hep bu uğurda savaşım vermiş Behice 
Boran, tartışmasız insan zincirinin önemli halkalarından biridir. Bu 
bağlamda, bu alanda salt kendisi gibi düşünenler tarafından değil, top-
lumumuzun tüm kesimlerince, ülkemizin insan zenginliklerinin vazgeçil-
mez ve değerli ürünlerinden biri olarak anılmalı ve değerlendirilmeli-
dir. Özellikle son yıllarda ülkemizde ve dünyada bilimsel sosyalizmin 
yeniden tartışıldığı ve giderek büyük boyutlar kazandığı biçimi kadar 
özünün de büyük bir anlam taşıdığı anlaşılır. 

Bu nedenle, ölümünün 5. Yılında Behice BORAN’ı, diğer etkinliklerin 
yanı sıra, kendi adına düzenlenen ve böylesi bir amaca yönelen bir pa-
nelde anmayı görev biliyoruz. 11 Ekim 1992 tarihinde saat 14.00’de Sa-
rayburnu Sepetçiler Kasrı Uluslararası Basın Merkezi Konferans Sa-
lonu’nda düzenlenen Tanıyanların Gözüyle Behice Boran konulu panele 
konuşmacı olarak katılmanızı diliyor ve katkılarınıza teşekkür ediyo-
ruz.” 
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Ben sözü fazla uzatmadan oturum başkanlığı yapacak olan değerli ho-
camız Sayın Ruşen Keleş’e mikrofonu bırakıyorum. Herkese saygılar 
sunuyorum. 

 

Ruşen Keleş 
Efendim, hoşgeldiniz. Tanıyanların Gözüyle Behice Boran’ı, anma top-
lantısını bir kez de ben açıyorum. Bu önemli toplantıyı onurlandırmış 
olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Düzenleme Kurulu adına 
da bu teşekkürlerimi sizlere sunuyorum. 

Düzenleme Kurulu Behice Boran’ı tanıyanların gözüyle bir anma top-
lantısı düzenlemekle bir kadirşinaslık örneği göstermiştir. Çünkü ya-
şamları boyunca, hayatta bulundukları sürece insanların etrafında topla-
nanlar çok olabiliyor. Önemli olan onların aramızdan ayrılmasından 
sonra arkalarından ne yapıldığı, neler söylendiğidir. Bu nedenle bu anma 
toplantısını ben, düzenleyici arkadaşlar açısından çok önemli bir olay 
olarak değerlendirdiğimi belirtmek istiyorum. Çünkü Behice Boran, bu 
ülkenin yetiştirmiş olduğu, ender yetiştirmiş olduğu bir bilim, eylem ve 
politika kadınıydı. Nasıl yüksek dağların büyüklüğünü ve heybetini 
uzaktan insan daha iyi fark edebilirse büyük kişilikler de ancak zamanla 
daha iyi anlaşılabilmekte, daha iyi algılanabilmektedir. Boran da bu ta-
rifteki insanlardan biridir. 

Bu gün burada ülkemizin en seçkin düşün, sanat, yazın, bilim, eylem ve 
siyaset insanları bu anma toplantısında, bu masa etrafında toplanmış bu-
lunuyorlar. Düzenleme Kurulu’nu bu değerli kişileri anma toplantısında 
biraraya getirdiği için de ayrıca kutlamak istiyorum. 

Konunun başlığı Tanıyanların Gözüyle Behice Boran olarak konmuş. 
Bazı arkadaşlarımızla toplantı öncesinde konuşuyorduk, içimizde Sayın 
Boran’ı hiç tanımamış, kendisiyle el sıkışmamış olanlarımız var. Ancak 
“tanımak” sözcüğü üzerinde bir nebze durmak gerektiği kanısındayım. 
Gözle, kafayla ve duyguyla tanımak mümkün olabilir. Pek çoğumuz gö-
zümüzle tanımadığımız değerli pek çok kişinin takdirkârı, hayranı ve 
öğrencisi olmuşuzdur. Onları kafamızla tanımış, onlarla gönülden bağ-
lar kurmuşuzdur. Bu toplantıda belki onun fizik olarak tanıyanları sa-
dece yer alıyor ya da çoğumuz öyleyiz. Ama yüzbinlerce insanın onunla 
yakından tanıştığına, bilge ve barışsever düşüncelerini paylaştığına, 
paylaşmakta olduğuna hiç kuşku duymuyorum. 
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Bildiğiniz gibi Türkiye’de Toplumsal Yapı adlı önemli yapıtını 1940’la-
rın ortalarında Behice Boran, Türk okuyucularına, akademik çevrelerine 
ve halkına sunmuştu. 1960’lı yılların ortalarında yine Türkiye’de Sosya-
lizm Sorunları adlı çok önemli bir yapıt onun imzasıyla yayınlandı. Her 
ikisi de ülkemizde toplumbilim yazınına çok önemli katkılar niteliği ta-
şımaktadır. Hele de bu ikinci kitapta, Türkiye’de Sosyalizm Sorunları 
adlı kitapta ülkenin gelişmesi, tarihsel boyutlarıyla kapitalist ve sosyalist 
dünya koşulları içerisinde toplum yapısının özelliklerinin ışığı altında 
din, anayasa, kalkınma ve uluslararası ilişkiler boyutlarıyla çok büyük 
bir vukufla ele alınmış ve Türkiye’nin gelişme sorunlarına önemli tanı-
lar konulmuştur. Buna bir örnek vermek gerekirse şunu söyleyebilirim; 
bugün çok güncel olan ve tartışılmakta olan Doğu ve Güneydoğu soru-
nunun bugünkü boyutlara varmasının ardında yatan nedenler büyük bir 
vukufla o yapıtta açıklanmakta, devletin açık savsaklamalarının ve yan-
lış politikalarının Türkiye’yi nereye götürmekte olduğuna en erken tanı-
lardan biri o kitapta konmuştur. Behice Boran bu yapıtında çözüm yol-
larını da göstermektedir. Toprak reformu gibi, ağalık ve şeyhlik düzeni 
gibi, bazı çağdışı sistemlere son verilmesi gibi, yapısal dönüşüm ve dü-
zenleme gereklerine değinmektedir. 

Bu toplantıda değerli arkadaşlarımız Boran’ın bir siyaset insanı olarak, 
bir bilim insanı olarak, bir eylem insanı olarak kişiliğinin özelliklerine 
sanıyorum yer vereceklerdir. Boran’ın siyasal kişiliği hakkında söz söy-
lemeye ben toplantıyı yöneten bir arkadaşınız olarak kendimi yetkili 
saymıyorum. Arkadaşlarımız onar dakikalık süreler içerisinde kişiliği-
nin bütün bu yönlerine değinen kısa konuşmalar yapacaklar. Kuşku yok 
ki onun kişiliğinin çeşitli yönlerini onar dakikalık kısacık sürelere sığ-
dırmak olanağı yoktur. Ben yalnız bilimsel kişiliğine ilişkin bir sapta-
mayı dikkatlerinize sunmakla yetinmek istiyorum. Vaktimi daha kötü 
kullanmamak için. 

Biliyorsunuz 1940’ların sonlarında Behice Boran bazı başka bilim in-
sanı arkadaşlarıyla birlikte Pertev Naili Boratav ve Niyazi Berkes ve 
daha başkalarıyla birlikte üniversitedeki görevine son verilerek Dil Ta-
rih Coğrafya Fakültesi’nden uzaklaştırılmıştır. 

Ülkemizin tarihinde bu tür olaylar her zaman olmuştur, çok olmuştur. 
Zaman çoğu kez üniversiteden atılanları değil fakat atanları utandırmış-
tır. Zamanla kimse, bu tasarrufları bilim insanlarına reva görenlerin yüz-
lerine bakmaz olmuştur. Onlar için de anma toplantısı düzenlendiğini, 
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şimdiye kadar hiç görmedim. Boran’ın üniversiteden uzaklaştırılma-
sında görüşlerinden, inançlarından ödün vermeyen tutarlı bir kişiliğe sa-
hip olmasının çok büyük bir payı olduğu kanısını taşıyorum. Bence bi-
lim insanlarının değeri verdikleri yapıtların sayısıyla ya da niteliğiyle 
ölçülemez, bununla yetinilemez. Kanımca Behice Boran’ın gelecek ku-
şaklara vermiş olduğu en önemli ders, hangi koşullar altında olursa [ol-
sun] medeni cesaretini yitirmemesi ve başını dik tutmasını bilmesi ol-
muştur. El etek öpmek için kuyruğa giren sözde bilim insanlarının ço-
ğaldığını gördükçe Boran gibi kişilik anıtlarına toplum olarak ne kadar 
büyük bir saygı duymamız gerektiğini daha iyi anlıyoruz. 

Ben sözü uzatmadan, onun siyasal ve akademik kişiliğinin özelliklerini 
daha iyi, daha açıklıkla belirtecek olan arkadaşlarıma sözü bırakacağım. 

Şimdi elimizdeki izlenceye göre ilk konuşmacı Sayın Aziz Nesin idi. 
Sayın Nesin bir toplantıya katılmak için yurtdışına gitmek zorunda 
kaldı. O nedenle onu dinlemek şansından yoksun kalıyoruz. Sayın Mah-
mut Dikerdem rahatsızlığı nedeniyle aramızda bulunamıyor. Fakat 
onunla ilgili bir konuşmayı şimdi videodan1 arkadaşlarımız size duyu-
racaklar ve ondan sonra elimizdeki izlenceye göre onar dakikalık ko-
nuşma sürelerini ben arkadaşlarıma vereceğim konuşmaları için. Sayın 
Gürsel, buyurun. 

 

 

 
1 Video kaydı çözümlenemedi. 
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Azizi Nesin (Yücel Gürsel, Aziz Nesin’in Mektubunu Okuyor) 
Düzenleme komitesi Sayın Aziz Nesin’in yapacağı konuşmayı benim 
okumamı istedi. Onun için teşekkür ediyorum. 

“Dramatik bir yaşamın kahramanı Behice Boran. 

Değerli arkadaşlarım, ağır iş ve görev yükünün altında ezilmekten ötürü 
kimileyin iki ayrı etkinlikte bulunmaya söz vermiş bulunuyorum. Bu kez 
de öyle oldu. Değerli dostum Behice Boran’ın ölümünün beşinci yıldö-
nümünde şimdi sizler burada onu anarken, ben de başka bir etkinlik için 
Hollanda’da bulunuyorum. Böyle olması bir seçimim sonucu değil, ön-
ceden söz vermiş olmamın zorunlu sonucu. 

Sevgili Behice Boran için sizinle neler konuşacaksam onları bir arkada-
şımın okuması ricasıyla yazılı olarak bırakıyorum. Bir bölümü ortaklaşa 
anılarımız olan bu yazı Behice Boran’ın kişiliğinin belirlenmesine yar-
dımcı olabilir diye düşünüyorum. 

1940 ya da 1941 yılı olacak, üsteğmendim. Kars’ta 1. Şube Müdür Yar-
dımcısı olarak çalışıyorum. Haftalık ve aylık birkaç edebiyat dergisine 
aboneyim. Bunların içinde Ankara’da yayınlanan Millet adlı bir dergi 
de var. Sağcı bir dergi ama oldukça düzeyli. Bu dergiye gönderdiğim 
öyküler orada yayınlanıyor. Millet dergisinin bir sayısında Yurt ve 
Dünya adlı bir dergiye ağır saldırılar vardı. Bu yüzden Yurt ve Dünya 
dergisini de almaya başlamıştım. Yazarları aklımda kaldığına göre şun-
lardı: Behice Boran, Pertev Boratav, Niyazi Berkes, Meliha Esenel Ber-
kes, Adnan Cemgil, galiba Murat Taşyeri, çoğu Amerika Birleşik Dev-
letleri’nde eğitim görmüş, sol görüşlü aydınlar2. Dergi çok hoşuma git-
mişti. Bu dergiye saldıran Millet dergisini haklı bulmamıştım. 

Bu dergideki yazılardan biri bana çok züppece gelmişti. Okurken gül-
müştüm, bu [yazıdan] yararlanarak bir komedi yazmayı tasarlamış, not-
lar aImış oyunun bir bölümünü de yazmıştım. Elli iki yıl önce okuduğum 
bu yazıda bir kadın sosyoloğun Anadolu’da bir köyün incelenmesine na-
sıl ve hangi kılıkta gitmesi gerektiği ayrıntılarıyla anlatılıyordu. Yazıda 
kadın sosyoloğun köylü kadınlarca yadırganmaması için onlar gibi gi-
yinmesi gerektiği anlatılıyordu. Örneğin incecik ipek çorap değil, o za-
manlar naylon çorap bilinmiyordu, kalın köylü çorabı giymeli ve daha 
bunun gibi şeyler. Yazacağım güldürü şöyle bir şey olacaktı: Bir İstan-
bul kızı olan sosyolog Orta Anadolu’da bir köyde inceleme, araştırma 

 
2 Sıralanan aydınlarımız için Notlar bölümüne bakın. 
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yapmak için o köyün kadınlarının kılığına girer ve o köyün kadınlarının 
ağzıyla konuşur. Köylü kadınlar sosyolog kadının İstanbul kızı olduğunu 
çakarlar ama bu numarayı yutmuş gibi görünerek alttan alta dalga ge-
çerler genç sosyologla. Yurt ve Dünya’da bu yazıyı yazan Behice Bo-
ran’dı3, sanki niçin bu anımı kendisine anlatmak hiç aklıma gelmemişti. 

Behice Boran’ın yaşamında dramlar birbirini kovalamaya başlar. Yurt 
ve Dünya’da toplanan aydın ve ilerici kadro darmadağın edilir. Kimileri 
mahkemeye verilir, kimisinin kürsüsü kaldırılır, kimisi ABD’ye, kimisi 
Kanada’ya, kimisi Fransa’ya gider. Behice Boran yaşadığı dramı ta-
mamlamak için Türkiye’de kalır. 

Behice Boran’ı tanımadan önce, sonradan eşi olacak Hatko’yu tanımış-
tım. Nevzat Hatko çok iyi Yunanca bilir ve Yunancadan çeviriler ya-
pardı. İkinci Dünya Savaşı’nın son yılları, zamanın aydınları, bohem-
leri, sanatçılar İstanbul’un İstiklal Caddesindeki Nisuaz4, Petrograd5 
gibi çoğunu Beyaz Rusların işlettikleri pastaevlerinde buluşurlardı. 
Nevzat Hatko Nisuaz Pastaevi’nin gediklilerindendi. Hemen her akşam 
buluşur, görüşürdük. Nisuaz kızlarından birine tutkundu Nevzat. Buğ-
day renkli, esmer, elmacık kemikleri çıkık bir kızdı. Nevzat Hatko’nun 
aşırı ilgisine pek de yakın değildi. Nevzat görünmez oldu, Ankara’ya gi-
dip yerleşmiş, Behice Boran ile evlenmiş diye duyduk. Sonra Hatko ai-
lesi İstanbul’a taşındı. Bir çeviri bürosu açmışlardı. Behice Boran’ı ilk 
nerede gördüğümü anımsamıyorum ama onu Nevzat Hatko’nun tutkun 
olduğu Nisuaz kızına şaşılacak denli benzediğini çok iyi anımsıyorum. 

1950 yılıydı. Başdan6 adıyla haftalık bir gazete çıkarıyordum. Hükümet 
Kore Savaşı’na gönüllü asker topluyordu. Türkiye’de Barışseverler 
Derneği kurulmuştu. Behice Boran, Barış Derneği kurucularından bi-
riydi. Barış Derneği Kore Savaşı’na karşıydı. Bir slogan atmıştı ortaya. 
“Kore, Nere?” Ne güzel bir slogandı, çünkü gönüllü olarak Kore Sa-
vaşı’na katılmaya giden Türkler, Kore’nin nere olduğunu bilmiyorlardı. 

 
3 Yazı Behice Boran’ın değil, Mediha Esenel Berkes’e aittir. Köyü Nasıl Tanıdım, Yurt ve 
Dünya, 1941, Sayı 3, Sayfa 10-17. Yazıyı kitabın sonuna ekledik. 
4 Nisuaz: Beyoğlu İstiklâl Caddesi Ayhan Işık Sokağı’nın girişindeydi. 1967 yangınında yı-
kıldı. 
5 Petrograd: Beyoğlu İstiklâl Caddesi’ndeydi. Önce Ankara Pastanesi, sonra Atlantik Lokanta 
ve Birahanesi oldu.  
6 Aziz Nesin’in 1948 yılında çıkarmaya başladığı “Haftalık Siyasi Magazin” gazete. “Sahibi 
ve sevkiyatı fiilen idare eden Rıfat Ilgaz”.  
https://www.tustav.org/sureli-yayinlar-arsivi/basdan/ 
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Başdan gazetesinin bütününü Kore Savaşı’na ayırmıştım. Kurşun harf-
lerle [dizilen] sayfalar düzenlenmiş, gece makineye girmeyi bekliyordu. 
Dinlenmek için evime gitmiştim, geceyi baskı makinesi karşısında geçi-
receğim için öğleyin uyuyacaktım. Radyoda öğle haberlerini dinliyor-
dum, spiker haberleri okuyordu. Barışseverler Derneği kurucuları tu-
tuklanmıştı. Başta Behice Boran. Basımevine telefon ettim, Başdan ga-
zetesinin düzenlediğim sayfalarını hemen dağıtın[, dedim]. Konuştuğum 
kimdi şimdi anımsamıyorum, bana şu yanıtı vermişti: “Sayfaları çoktan 
dağıttık Birinci Şubeden sivil polisler geldi, sizi aradılar, birkaçını bu-
rada bırakıp gittiler.” 

Behice Boran ve arkadaşlarının kaç yıl cezaevinde kaldıklarını şimdi 
anımsamıyorum bile. Bir gece Kemal Tahir’in evinde akşam yemeğin-
deyiz. Kemal Tahir özgün konuşma biçimi olan arkadaştı. Sofrada kala-
balığız. Kemal Tahir hangi yaşta olursa olsun yakın bulduğu kadınlara 
kız derdi, kız diye seslenirdi. Behice Boran’a da “kız” diye seslenip du-
ruyordu. Behice Boran’ın yüzü gittikçe bulutlanıyordu. Kemal Tahir’in 
Behice Boran’a “kız” demesi bir içtenlik gösterisiydi. Ama aralarında 
bir içtenlik yoktu. Ya ilk ya da ikinci karşılaşmalarıydı. Behice Boran 
dayanamadı, sözcükleri anımsamıyorum ama çok sert bir biçimde Ke-
mal Tahir’i uyardı. Onun bir adı vardı ve ona ikide bir “kız” diye ses-
lenmemeliydi. Kemal hiç sesini çıkarmadı. Az sonra Behice Boran ve 
Nevzat Hatko sofradan kalkıp gittiler. 

TİP’in birçok toplantılarına katıldım. Behice Boran yine cezaevindeydi, 
TİP kapatılmıştı. Behice Boran’ın dramı sürüyordu. Bana durumu Mina 
Urgan7 haber vermişti. Nevzat Hatko inmeliydi. Bilinci yerinde değildi 
ve konuşamıyordu. Mina Urgan ve daha bir iki arkadaş Nevzat 
Hatko’nun evine gittik. Behice Boran’ın olmadığı evine. Hatko eğilemi-
yor, konuşamıyordu, ağzından anlamsız sesler çıkarıyordu. Kimilerine 
göre bu sesler konuşulanları Nevzat Hatko’nun anladığının ama yanıt 
veremediğinin işaretiydi. Eve yaşlı anne bakıyordu. Haydari Kampı’nın 
çevirmeni Nevzat Hatko eşinin yanında gölgede kalmayı seçmişti. 

Behice Boran cezaevinden çıkışından az sonra telefon edip beni görmek 
istediğini söyledi. Evime geldi, TİP’i yeniden kurmak istediğini söyledi. 
Şu sözleri tıpkı şöyle söylediğini anımsıyorum: “Parti kuracağımı du-

 
7 Mina Urgan (1915-2000). İngiliz edebiyatı profesörü, yazar, filolog ve çevirmen. TİP (1961-
1988) üyesi ve senatör adayı. Boran’ın yakın dostu. 
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yanlar başıma bunca gelenlerden sonra ne hırslı kadın diyecekler. Hır-
sımdan değil parti kurmak isteyişim, bu partiden ben sorumluyum. Parti 
dağınık, derleyip toparlamak gerekli ve benim sorumluluğumdur bu.” 
Bana soruyordu: Partinin kurucularından olur muydum? Gerekçelerimi 
açıkladıktan sonra partili olamayacağımı söyledim. Öyleyse partinin çı-
karacağı dergiye yazı yazar mıydım? Evet yazardım. Behice Boran’a o 
gün iki sorum olmuştu. “Sadun Aren partinin kuruluşunda var mıydı?” 
Hayır yoktu. Başvurmuşlardı kendisine ama olumlu yanıt almamışlardı. 
Sonradan olayın başka türlü olduğunu dinledim. Solun yine parçalan-
masını istemediğim için kısa zaman önce kurulmuş olan ve izlenceler 
arasında büyük ayırım bulunmayan TSİP’le birleşmek olası mıydı? Ha-
yır değildi. TSİP Behice Boran’ın cezaevinden çıkışından az önce kurul-
muştu. Sonradan TSİP’in bana yaptığı yorum başkaydı. TİP’in dergisi 
Yürüyüş çıkmaya başladı. İlk sayılarında iki ya da üç yazı yazmıştım. 
Gizli yazılar olacaktı. Kimi nedenlerle sonradan yazmadım. TİP başa-
rıyla gelişiyordu. 12 Eylül faşizmi geldi çattı. Behice Boran açıkça söy-
leyeyim ki, yurtdışına çıkmakla yaşamının en büyük ve onulmaz yanlışını 
yaptı. Ona bu yanlışı yaptıranların partideki yakın arkadaşları oldu-
ğunu sonradan öğrendim. Yurtdışına kaçmak her zaman yanlış değildir 
her koşulda, her kişide, her yaşta ve durumda ayrı düşünülebilir. Behice 
Boran Türkiye’de kalmış olsaydı hem kendisi için iyi olurdu hem partisi 
için çok büyük güç olurdu. 

Bir roman yazarı olarak yaşamının sonunu düşünüyorum. Yaşamı dram-
larla dolu geçen Behice Boran’ın en büyük dramı ölüm. 

Gömüt için bir proje yarışması8 düzenlenmişti. Çok güzel gömüt proje-
leri gelmişti. Kuruçeşme Mülkiyeliler Birliği Lokali’nde benim de seçti-
ğim projenin birincilik kazanmış olması beni çok sevindirmişti. 

Mermerden yapılmış bir özyaşam öyküsünün şiiriydi proje. 

Sevgili Behice Boran dramatik bir yaşam kahramanı olarak yaşadı ve 
öyle öldü.  

9 Ekim 1992 saat 2:10 / Teşvikiye.  

Teşekkür ederim.” 

 

 
8 TİP (1961-1988) merkez yöneticilerinden, 1975 Parti kurucusu Mimar Müşfik Erem yöneti-
ciliğinde 1988’de yapılan “Behice Boran Anıt Mezar Yarışması”. 
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Ruşen Keleş 
Aziz Nesin’in mesajını okuyan değerli arkadaşımız Sayın Yücel Gür-
sel’e teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Cevat Geray konuşacak. Bu-
yurun, Sayın Geray. 

 

Cevat Geray 
Sayın Başkan, sayın dinleyiciler. Behice Boran’ın bir siyasal kişiliği var; 
bu konuda ancak onu tanıyan diğer konuşmacılar herhalde büyük bir ye-
tiyle konuşacaklar. Ben ise burada, bugün onun bilim yaşamına katkıları 
üzerine birkaç söz söylemek istiyorum. Çünkü gerçekten o sadece bir 
siyasal hareketin önderi değil. Fakat aynı zamanda, Türkiye’de toplum-
bilim alanında gerçekçi araştırmalar yapmış değerli bir bilim kadınıydı. 
Bu nedenle onun katkıları üzerinde kısaca durmakta yarar var; çünkü 
burada öğrendim ki, onun yapıtlarının, Türkiye’nin toplumsal yapısı açı-
sından çok önemli olan araştırmalarının [yeni basımı yapılmış]. Maale-
sef o yıllarda Dil Tarih Coğrafya Fakültesi yayını olarak basılan kitapları 
o fakültenin rutubetli zindan demeyeyim de bodrumlarında çürümeye 
terk edilmiş, bırakılmış kitaplardı. Şimdi biz bu yeni basımları, Tür-
kiye’nin toplumsal yapısıyla ilgili çalışmalarımızda, derslerimizde onu 
kaynak olarak gösterme olanağını bulabileceğiz. Bu açıdan bugün onu 
anarken bu olumlu gelişmeyi sağlayanlara teşekkür ediyorum, onları 
kutluyorum. 

Türkiye’de toplumbilimin gelişmesine katkısını iki noktada toplamak 
olanağı vardır. Bir tanesi gerçekten “toplumsal yapı ne demektir”? Bunu 
açıklamakta öncülük etmiştir, kuramsal bir katkıdır. 

İkincisi de aynı zamanda bilim yöntemi açısından araştırma geleneğinin 
doğmasına öncülük eden bir insandı ve bu araştırmalarıyla Türkiye’de 
toplumsal yapıyı öğrenmek isteyenlerin hangi yöntemle bilimsel ça-
lışma yapacağına ilişkin ilk örneği diyebileceğimiz örneği vermişti9. Ve 
şunu söyleyelim ki, Türkiye’de köy toplumlarını en dizgeli biçimde, bi-
limsel yöntemlerle incelemek için onu beklemek gerekmişti. Daha önce 
doğal ki, pek çok insan, toplumbilimci Türkiye’de bu tür araştırmaları 
yapmıştı ama daha çok alan araştırmasının ötesinde ve Durkheim okul-
larının bir süreği, bir gereği olarak betimleyici araştırmalar yapmışlardı. 

 
9 Toplumsal Yapı Araştırmaları (İki Köy Çeşidinin Mukayeseli Tetkiki), Türk Tarih Kurumu 
Basımevi, Ankara, 1945 
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Oysa Behice Boran’ın araştırması betimleyici değil çözümleyici idi. İn-
sanın insanla ilişkilerini ve insanın doğayla olan ilişkilerini ve mülkiyet 
ilişkilerini birarada inceleyen ve ilk kez Türkiye’de toplumbilimsel araş-
tırmaların sınıfsal açıklamasını yapan bir insandı. Ve gerçekten onun 
Ege’nin dağ ve ova köylerinde yaptığı bu araştırma büyük ölçüde ilk kez 
bir sınıfsal tabakalaşma adı altında sınıfsal bir çözümlemeyi yapma onu-
runu taşımaktadır. Gerçi ondan sonra ona koşut olarak doğal ki, Profesör 
Kıray10’ın, Profesör Yasa11’nın, Doktor Beşikçi12’nin bu yöndeki araş-
tırmaları gelişti ve çok önemli katkıları oldu. Ama yolu açan, çığırı açan 
doğrusu Behice Boran’dı. Onun köyü ve köylüyü böyle tek bir katman, 
tek bir sınıf gibi görme yerine onun içinde oluşan toplumsal, ekonomik 
süreçler içinde nasıl bir tabakalaşma, katmanlaşma olduğunu ve bunun 
içgörünümünü, ilişkilerini veren ayrıntılı çözümlemeleri vardı. Ve bun-
lar evrenseldir ve bugün de geçerli olan çözümlemelerdir. Bugün eğer 
Korkut Boratav birtakım sayılamalara, istatistiklere dayanarak bu çalış-
maları öteye götürdüyse bunda muhakkak ki Behice Boran’ın o zamanki 
saptamaları çok önemli bir mihenk taşı olmuştur. Yine kendisi imtiyaz-
sız, sınıfsız bir millet, toplum şarkıları terennüm edildiği bir dönemde, 
sınıf kavramını Türk toplumbilimine kazandırmış oluyordu. Bunu da 
herhalde onun bilim yaşamına yaptığı büyük bir katkı olarak burada be-
lirtmek de yarar var. 

Bir başka yanı da Behice Boran’ın, böyle bizim çok rastladığımız, hele 
12 Eylül’den sonra YÖK döneminde, hiçbir tatlıya tuzluya karışmayan 
ve hiçbir bilimsel sonucu topluma sunmadan tarafsızlık, yansızlık adı 
altında herhangi bir hüküm vermekten kaçınan ya da bu hükümleri bü-
yük holdinglere veri toplaması [… olarak gören,] bilim görmüşlere bü-
yük tepki ve uyarılarda bulunmuştu. Kendisi, “Bir bilimadamının taraf-
sız olması sözkonusu olamaz. Gerçekleri ortaya çıkarıncaya kadar el-
bette ki bilimadamı tarafsız hareket edecektir. Ama doğruyu, dosdoğ-
ruyu saptadıktan sonra onunla ilgili bir genelleme yapıp bunu savunmak 
ve topluma bu görüşlerini yansıtmak durumundadır” görüşünü daha o 
zamandan ortaya koymuştur. Bu yansızlıkla ilgili olarak şunu söylü-
yordu: “Her aydın gibi, her yurttaş gibi bilimadamının da toplumsal bir 

 
10 Prof. Dr. Mübeccel Belik Kıray (1923-2007). Sosyolog, antropolog. Behice Boran’ın öğren-
cisi ve dostu. TKP (1920-1988) üyesi. 
11 Prof. Dr. İbrahim Yasa (1908-1993). Sosyolog, saha araştırmaları vardır. 
12 Dr. İsmail Beşikçi (1939- ). Sosyolog, Kürt Sorunu’nun önce akademik dünyada, sonra top-
lumsal ve siyasal yaşamımızda gündemleşmesinin öncülerindendir.  
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sorumluluğu vardır. Bilimadamı her şeyden önce insan ve yurttaş nite-
liği ağır basan bir kişilik sahibi olması gerekir.” Ve bilimsel yansızlığı 
çok ileriye götürdüğünüz zaman bilimadamları renksiz kokusuz, amorf 
bir duruma girebilirler. O diyordu ki, “Atom bombası hangi yükseklikte 
patlarsa en etkin, en verimli sonuçlar vereceği sorusu bir bilimsel sorun 
olarak görülmüyor. Ama ne zaman ki atom bombası patladı ve bunun 
insanlık üzerindeki o olumsuz etkileri ortaya çıktı ve anlaşıldı ki, atom 
bombasını bulmak, geliştirmek bir bilimadamının yalnızca katkısı ola-
rak düşünülemez ve muhakkak ki Openheimer13’ın Hiroşima’yı, Naga-
saki’yi gördükten sonra duyduğu hüsranlık boşunadır. O halde bilima-
damları bu konuya böyle bir biçimde eğilmek zorundadırlar. Her bul-
dukları şeyin bilimsel bir sonuç olduğu kanısıyla hareket etmek yerine 
bunun sonuçlarını düşünmek ve insanlığa olan katkısını ya da zararla-
rını önceden görmek durumundadır.” 

Yine bilimadamlarının çok dikkatli olması gereken bir uyarıda bulun-
muştur: “Pentagon Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığının 
Kongo kabileleri üzerinde yaptırdığı araştırmaları, Kongo’nun bağım-
sızlık savaşını veren Lumumba’ya karşı kullanılan o verileri kullanma 
durumuna girmiştir Amerikan askeri makamları.” Demek ki, bizim bi-
limadamlarımızın buldukları bulguların bazen başka amaçlarla kullanıl-
dığı çok bilinen bir gerçektir fakat bunu, bu uyarıyı Behice Boran çok 
yıllar önce yapıtlarında ve yazılarında yapan bilimadamlarının toplum-
sal işlevlerini ortaya koyan uyarıları yapan bir insan olarak da bilime 
büyük bir katkıda bulunmuştur. Tabii, on dakikalık bir süre içinde -ki 
süre doldu işareti geldi- onun katkılarını burada dile getirmek olanaksız; 
ama bilelim ki, Türkiye’de ilk kez toplumsal yapı kavramını, sınıfsal bir 
tabana oturan bilimsel çözümlemeleri, analitikleri yapan Behice Boran 
oldu. Bizler onun ardından giderek Türkiye’de yerli malı bir toplum ge-
lişmesine ki, burada masanın çevresinde oturan başka aydınlarımız, bi-
limkadınlarımız da var, büyük minnet dolu bakıyoruz. Onun anıtlaşan 
anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. 

 

 

 
13 2. Dünya Savaşı’nda ABD’de nükleer bombayı geliştiren “Manhattan Projesi” ekibinin yö-
neticisi.  


