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Cumhuriyet'in ilk öğretmenlerinden; ülkenin ilk kadın sosyoloğu; ilk kadın parti
başkanı; TBMM ve Avrupa Parlamentosu'nda ilk kadın sosyalist Türk milletvekili...
Bir vatansever olarak sürgünde ölen Boran'ın bugüne kadar hiç bilinmeyen bir yönü
ortaya çıktı. İşte bir şair olarak Behice Boran!

Melis ApaydınMelis Apaydın
melis.apaydin@aksam.com.trmelis.apaydin@aksam.com.tr
Behice Boran... Türkiye'nin ilk kadın parti genel başkanı... Gerçek bir devrimci. Son nefesine
kadar memleket sevdasından vazgeçmemiş, siyasi görüşleri nedeniyle pek çok hapis cezası
almış, hatta vatandaşlıktan çıkartılmış bir sosyalist. 1987 yılının Ekim ayında, doğduğu
topraklardan çok uzakta hayata veda eden Boran'ın daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış
şiirleri, tam 24 yıl sonra yine bir ekim ayında gün ışığına çıktı. Behice Boran'ın çok sevdiği
dostu Mihrizafer Kösem Tolon'un oğlu Dr. Mahmut Tolon, annesinin anı defteri içinde bulunan,
Boran'ın kendi el yazısıyla yazılmış şiirlerini AKŞAM PAZAR ile paylaştı. Tıp Fakültesi'ni
Almanya'da bitiren, şu an İzmir Urla'daki çiftliğinde bahçesi ve denizle iç içe bir yaşam süren
Dr. Mahmut Tolon uzun yıllar boyunca kendinde saklı kalan bu şiirleri, teker teker
Türkçeleştirip yeniden hayat verdi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Ekonomi
Üniversitesi'nde Doğa Bilimleri ve İngilizce dersleri de veren Tolon, Behice Boran'a ait şiirlerin
hem sosyolojik hem de insanlık tarihi açısından çok önemli olduğunu belirtiyor.

- Behice Boran'ın imzasını taşıyan bu şiirler nasıl elinize geçti?- Behice Boran'ın imzasını taşıyan bu şiirler nasıl elinize geçti?
Annem Mihrizafer Kösem Tolon yaşasaydı, bu yıl 95 yaşında olacaktı. Aile içinde ve dostlarınca
'Mihri' diye anılırdı. Evi toplarken çoğu annemin el yazısıyla yazılmış not defterleri buldum.
Defterlerde Behice Boran'ın yazdığı İngilizce birkaç şiir vardı. Hatta şiirlerinden biri annemin
yaş gününde ona ithaf edilmişti. Uzun bir süre bu evrakları duygusal olarak taşıdım.
Okuyabilmek için bile kendimi manen hazırlamam gerekti. Bir kere başlayınca devam edeyim

A A
Behice+Boran+d%C3%BCnya+%C3%A7ap%C4%B1nda+bir+%C5%9Fair+de+olabilirdi

x

Muharrem İnce: Kandil’e operasyon
yapamayacaklar

GAYRİMENKULDE TARİHİ FIRSAT
%20 İndirim, Sadece %5 Peşinat, 120 Ay
Vade ve 0,98 Oran ile Batışehir’de
Yaşam Devam Ediyor

Sponsorlu

Uygun ödememe koşulları
Folkart Incity’de yerini al, yarısını şimdi
öde yarısını teslimde!

Reklam

Efsane Geri Döndü!
Vestel 4K UHD TV'de Ekran Büyüdükçe
Fırsat Da Büyüyor: İndirimi 2.000 TL'ye
Varıyor!

Reklam

Püf Noktalar Burada
Hayalindeki Evi Yaratmak İçin
Dekorasyon Rehberimize Göz At

Reklam

https://www.aksam.com.tr/pazar/behice-boran-dunya-capinda-bir-sair-de-olabilirdi--74764h/%22mailto:melis.apaydin@aksam.com.tr%22
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvMzif3XnwpAFlaN5U2jEUmnW5sluGBy-0QiAjnSDfSdl5QaKTEnlAvO91vUmKmEi9CqZBpek34Lsp0f0G9aONCGA0p-OgF9sGv0h75_Hu5_8N17WgdCzwc5pzP-lab0uGRYiiB6FSWOouOqpqmZMRdHHzae7pXDjRXJ9QJvdnPXpp7rMBsu_C_jshy6tF-kfykZRPALlcfXmfWJ9cgmMjvzhiYtzjQadApxHC5MjE4hhLKtG_onYxEPaEcA6t9XyBLFHbytg&sai=AMfl-YR9caxshBmJtTm1pMxam96RIS0nKBd_GAXn3iRwvfF0c_4XDcabMTbOFSaOa5PepRUBd3SwHQf0njokKK7EZMaHRuyn39IkGgTRjWL1c35Dm1M-BHRyKBJyVI_shT8&sig=Cg0ArKJSzO0X-BcUm46K&adurl=http://track.adform.net/C/%3Fbn%3D22838192
https://tracking.content-recommendation.net/aksam.com.tr/sponsored/click.html?destination_url=http%3A%2F%2Ftrack.adform.net%2FC%2F%3Fbn%3D22838192&id=agxlfnZlZXNlby1yY2VyFgsSDVNwb25zb3JlZFBvc3QYkb_nCQw
https://hello.lqm.io/bid_click_track/gFpAMCO1oq_0/site/ecddnoaf/ad/1030349?turl=http%3A%2F%2Fgdetr.hit.gemius.pl%2Flshitredir%2Fid%3Dd6Y6toe_J5PK82fqR7LlP_TlLaBdL1tT5X734OabTdr.o7%2Ffastid%3Digboxafhdpjlrkgtahefabxrjsje%2Fstparam%3Dpgktgkfiul%2Fnc%3D0%2Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.folkartincity.com%2F%3Futm_source%3DLigatus%26utm_medium%3DNative-CPC%26utm_content%3DLig-Native%26utm_campaign%3DFolkart-In-City-Haziran
https://hello.lqm.io/bid_click_track/gFpAMCO1oq_0_1/site/ecddnoaf/ad/1144319?turl=https%3A%2F%2Fbs.serving-sys.com%2Fserving%2FadServer.bs%3Fcn%3Dtrd%26mc%3Dclick%26pli%3D24998947%26PluID%3D0%26ord%3D1528640674685317
https://hello.lqm.io/bid_click_track/gFpAMCO1oq_0_2/site/ecddnoaf/ad/1146639?turl=https%3A%2F%2Fwww.vivense.com%2Fdekorasyon-rehberi.html%3Futm_source%3Dligatus%26utm_medium%3Dnative%26utm_campaign%3DLIG-AW-VV-DekorasyonRehberiDesktop%26utm_content%3DText1_ad1%26utm_term%3D%5Beng_website_id%5D
https://www.ligatus.com/
https://www.aksam.com.tr/video/guncel/muharrem-ince-kandile-operasyon-yapamayacaklar/33855


10/06/18 17:25Behice Boran dünya çapında bir şair de olabilirdi - Son Dakika Pazar Haberleri | AKŞAM

Page 3 of 6https://www.aksam.com.tr/pazar/behice-boran-dunya-capinda-bir-sair-de-olabilirdi--74764h/haber-74764#

dedim. 

- Behice Boran'ın şiirleri annenize nasıl ulaşmış?- Behice Boran'ın şiirleri annenize nasıl ulaşmış?
O yıllarda annem özel, önemli gördüğü anılarını bir deftere kaydetmiş. Evrakın içinde benim
ve ağabeyimin ilk sözcükleri, babama yazılmış mektuplar da mevcut. Annemle Behice Hanım
arasında çok güçlü bir dostluk vardı. Behice Hanım da bu özel anı defterine katkıda bulunmak
istemiş olsa gerek. Şiirlerini kendi el yazısıyla bu deftere eklemiş.

- Bize onların hikayesini anlatabilir misiniz?- Bize onların hikayesini anlatabilir misiniz?
Behice Boran 1910'da, annem ise 1916'da Bursa'da doğmuştu. Bu şiir yazıldığında ikisi de
ABD'den yeni dönmüşlerdi. Eğitim ve çalışma lisanları İngilizceydi. Bu yüzden şiirlerin
İngilizce yazılmasına şaşırmamak lazım. İkisi de önce İstanbul Amerikan Kız Koleji'nde sonra
Ann Arbor Michigan'da okudu. Annem Mihri, 2. Dünya Savaşı nedeniyle okulu bitiremeden
döndü. Behice Boran ise doktorasını tamamladı. Türkiye'ye geldiklerinde Ankara Dil Tarih
Coğrafya Fakültesi'nde bir süre aynı evi paylaşarak çalışmalarına devam ettiler. Annem
Mihrizafer, DP mücahidi olarak 1946 seçim sandıklarında görev yaptı. 1960 darbesinden sonra
AP Kadın Kolları'nda çalıştı. Behice Boran ise Türk komünizminin önde gelenlerinden biri oldu.
Yolları politik olarak ayrılsa bile güçlü dostlukları ölene kadar devam etti.

- Sizce bu şiirlerin en önemli özelliği nedir?- Sizce bu şiirlerin en önemli özelliği nedir?
Bir insanın bundan 70 küsur yıl önce, yabancı bir lisanda dünya çapında ilgi çekebilecek
düzeyde bir şiir yazması sosyolojik ve insanlık tarihi açısından çok önemli. O zamanın
koşullarında yurtdışına okumaya giden iki kızın başka bir lisana bu kadar hakim olabilmesi
bence çok çarpıcı. Günümüz şartlarında buna daha sık rastlamamız mümkün. Fakat 1930'lu
yıllarda, uzun süren yolculuklarla yurtdışına gitmek ve oradan böyle bir başarıyla dönmek sık
rastlayabileceğimiz bir durum değil. 

- Farklı siyasi görüşe sahip iki kişinin bu denli ortak noktasının olabilmesini nasıl- Farklı siyasi görüşe sahip iki kişinin bu denli ortak noktasının olabilmesini nasıl
değerlendiriyorsunuz?değerlendiriyorsunuz?
O yıllarda tüm aydınlar Türkiye için en doğru, en güzel olanın arayışı içindeydiler. Behice
Boran bunun komünist fikirlerle olabileceğini savunurken, Annem Mihri, sağ görüşe sahipti.
Ancak bu, dostluklarına hiçbir zaman engel olmadı. Türkiye geçmişinde sağcısıyla, solcusuyla
aydınlarını hapse atmış bir ülke. Behice ve Mihri çok başarılı, çok parlak, sıra dışı insanlardı. Bu
dik başlı iki kızın o dönemde fikirlerini yüksek sesle söyleyebilmesi çok önemli. Bir kadının çok
küçük yaşlarda bir şeyleri sesli olarak dile getirmesi 'doğrucu Davut' olarak çok da
sevilmemesini beraberinde getiriyor. Behice Boran da bunun sıkıntılarını fazlasıyla yaşamış
biri...

Boran'ın yayımlanmamış şiirlerinden biri. . .Boran'ın yayımlanmamış şiirlerinden biri. . .
Mihri'ye 14 Aralık 1940Mihri'ye 14 Aralık 1940
Bir gün;
Fırtına dindiğinde,
Ve gökyüzü tekrar safir camgöbeği mavisindeyken,
Biz bir tepenin üstünde oturarak,
Seyredeceğiz güneşin öfkeli kırmızısını,
Erimiş kurşun denizine batarken.
Bir gün;
Yaşamın uzun çabası sona erdiğinde,
Ve boş ellerimiz kucaklarımızda dinlenirken,
Biz bir tepenin üstünde oturacağız,
Ve günlerin tantanalı geçit törenini izleyeceğiz:
Bir gülümseme ile birkaç gözyaşı ile ve içimizi çekerek.
Bir gün;
Sen ve ben, bir tepenin üstünde oturarak,
Gariplikler yapmaktan hoşlanan ve kendimizle alay eden bir kahkaha ile,
Başlarımızı sallayacağız bilgece:
Çünkü hiçbir gün, o zaman göründüğü kadar parlak olmamıştı,
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Ve hiçbiri o denli kapkara, bir umut ışığı barındırmayacak kadar.
Behice S. Boran

HayatımHayatım
Bu benim hayatım, kendi hayatım, önümde,
Şekilsiz, yoğrulabilir, engin.
Kendi ellerimle yoğuracağım. 
Bir heykel yapacağım, küçük, dikkat çekmeyen belki,
Fakat saf ve güzel, hatta orantılarda muhteşem.
Elimdeki devasa şekilsiz kütleye, gözlerimi dikmiş bakıyorum
Bu hayat, benim kendi hayatım mı?
Benim hayatım, kendi ellerimle yoğrulmuş?
Başımın üstüne kaldırıyorum,
Milyon parçaya ayrılıyor, yere atınca.
Bu hayat, benim hayatım, benim kendi hayatım,
Tekrar sil baştan başlamalıyım,
Tekrar, tekrar başlıyorum artık 'tekrar' kalmayıncaya kadar.
Orada veya burada kaynaşan kalabalık içinde,
Erkekler ve kadınlar var ki yaşamları
Tek bir başlangıç ve akıcı devamı,
Engin ve derin kıvrımları içinde
Bütün neşe ve hüznü kaplayan. Kırılma yok, yeni başlangıç yok,
Sadece öne doğru giden bir telaş,
Kaderlerine doğru.
Behice S. BoranBehice S. Boran
 

BTCTurk ile kripto
paraları yatırım aracı
olarak gören Türk
kullanıcı 500 bini
geçti
KRIPTO PARA ALIM SATIMI

Reklam

Birbirinden renkli
elbiseler 19 TL'den
başlayan fiyatlarla
Trendyol'da
YAZIN EN ŞIK ELBISELERI

Reklam

Bugün yüzlerce
Nesine.com üyesi bu
kupona oynadı!
ÇOK KAZANDIRAN

KUPONLAR!

Reklam

Doğal reklam
yöntemiyle
Türkiye'nin en büyük
premium ağında
reklam verin.
BU ALANA REKLAM VERIN

Reklam

Doğal reklam
yöntemiyle
Türkiye'nin en büyük
premium ağında
reklam verin.
BU ALANA REKLAM VERIN

Reklam

Yardımcı bir forvet
arayan Galatasaray da
...
FATIH TERIM, ADEM

BÜYÜK'Ü TRANSFER

LISTESINE ALDI

Doğal reklam
yöntemiyle
Türkiye'nin en büyük
premium ağında
reklam verin.
BU ALANA REKLAM VERIN

Reklam

Doğal reklam
yöntemiyle
Türkiye'nin en büyük
premium ağında
reklam verin.
BU ALANA REKLAM VERIN

Reklam

https://www.aksam.com.tr/son-dakika/?utm_source=aksam&utm_campaign=detay
https://www.aksam.com.tr/?utm_source=aksam&utm_campaign=detay
https://hello.lqm.io/bid_click_track/gFpAMCO1oq_1/site/ecddnoaf/ad/1149170?turl=https%3A%2F%2Fwww.btcturk.com%2F%3Futm_source%3DLigatus%26utm_medium%3DDirect_Response
https://hello.lqm.io/bid_click_track/gFpAMCO1oq_1_1/site/ecddnoaf/ad/1133251?turl=https%3A%2F%2Fwww.trendyol.com%2Fkadin%2Belbise%3Futm_source%3Daff%26utm_medium%3Dligatus_cpc%26utm_campaign%3Dligatusk_kadinelbise_01062018
https://hello.lqm.io/bid_click_track/gFpAMCO1oq_1_2/site/ecddnoaf/ad/1049446?turl=https%3A%2F%2Fwww.nesine.com%3Frlid%3DDFADKAJERD%26trid%3DPLHCMKUINV%26glid%3D4229%26utm_source%3Dad_ligatus%26utm_medium%3Dtext_image%26utm_campaign%3Dengozdekupondaskuponu
https://hello.lqm.io/bid_click_track/gFpAMCO1oq_1_3/site/ecddnoaf/ad/1109893?turl=http%3A%2F%2Fself-booking.ligatus.com%2Ftr%2F
https://hello.lqm.io/bid_click_track/gFpAMCO1oq_1_4/site/ecddnoaf/ad/1109892?turl=http%3A%2F%2Fself-booking.ligatus.com%2Ftr%2F
https://tracking.content-recommendation.net/aksam.com.tr/click.html?category=aksam.com.tr&destination=aksam.com.tr%24text%24a1c8539de75074d38572de60d85888cb6fefae783e2b162335cc7223bd1f6270&destination_url=https%3A%2F%2Fwww.aksam.com.tr%2Fspor%2Ffatih-terim-adem-buyuku-transfer-listene-aldi%2Fhaber-743872&source=aksam.com.tr%24text%241b5e580ca2d9e972ae5f4f34702908144539730d6a1b55cdd61e59e579a3e4ee&type=generic&url=https%3A%2F%2Fwww.aksam.com.tr%2Fpazar%2Fbehice-boran-dunya-capinda-bir-sair-de-olabilirdi--74764h%2Fhaber-74764&tagid=100330-8380
https://hello.lqm.io/bid_click_track/gFpAMCO1oq_1_5/site/ecddnoaf/ad/1109894?turl=http%3A%2F%2Fself-booking.ligatus.com%2Ftr%2F
https://hello.lqm.io/bid_click_track/gFpAMCO1oq_1_6/site/ecddnoaf/ad/1109897?turl=http%3A%2F%2Fself-booking.ligatus.com%2Ftr%2F

