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2006), Yakamdaki Yüzler (2007), Ecevit ve Gizli Arşivi (Rıdvan Akar’la birlikte, 
2008), Ben Böyle Veda Etmeliyim: İsmail Cem (2008), Özel Arşivinden Belgeler ve 
Anılarıyla Vehbi Koç II. (2008), Mustafa (2009), Anka Kuşu (2009), Lüsyen (2010), 
Canım Erdalım Sevgili Babacığım (2011), Aşka Veda (2012), Birand: Bir Ömür, Ardı-
na Bakmadan (2012), Abim Deniz (2014). 
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Karaoğlan Belgeseli 2004 yazında yayınlanmış, kitabı 2006 yazın-
da çıkmıştı. Yaklaşık on yıl sonra bu DVD-kitabı yeni baskıya hazırlar-
ken acı bir gerçeği fark ettik:

Bize Bülent Ecevit’i anlatan tanıkların bir kısmını, geçen on yılda 
kaybetmiştik:

Erdal İnönü, Nilüfer Yalçın, Atilla Karaosmanoğlu, Orhan Tokatlı, 
Şerafettin Elçi, peşpeşe sonsuzluğa uğurlandılar.

2006 Kasım’ında ise, belgeselin kahramanı Bülent Ecevit göçtü 
bu dünyadan…

* * *

Platon, 2500 yıl önce yazdığı Devlet’te şöyle diyordu: 
“Tanrı, aranızdan önder olarak yarattıklarının mayasına altın kat-

mıştır. O yüzden bunlar baş tacı olurlar.
Nasıl genç tayları gürültü patırtı içinden geçirerek ürkek olup 

olmadıklarına bakarlarsa, biz de onları korkunç durumlarla karşılaştır-
malı ya da tersine insanı peşinden sürükleyen zevkler içine salmalı, 
altını ateşle sınar gibi sınamalıyız. Bu denemelerden başarıyla çıkanı 
önderliğe getirmeli, ömür boyu şanlı kılmalıyız. Öldükleri zaman da 
onlara anıtlar dikip en büyük armağanları sunmalıyız.”

Tanım, Bülent Ecevit’e tıpatıp uyuyordu.
O da, genç tayların ananevi testinden geçmiş, korkunç durumla-

rın, kanlı savaşların harında sınanmıştı. Dünyevi zevklere sırt çevirip 
mücadelesine asılmasından mayasına altın katıldığı anlaşılınca da hal-
kının baş tacı olmuştu.

Yeni Baskıya Önsöz
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Öldüğü zaman halk, ona şanına yaraşır bir cenaze töreni yaptı ve 
tevazuuna yaraşır sadelikte bir anıt dikti.

Yağmur ve izdiham altında, kilometrelerce eşinin cenaze aracını 
takip eden Rahşan Ecevit, onu –biraz da gönülsüzce- Devlet Mezar-
lığı’na defnetti, ama hep Oran’daki evlerinin bahçesine gömmeyi ha-
yal ettiğini söyledi; ileride aile mezarlığına taşıyacağını ilan etti.

Ecevit’ten sonra, Ergenekon davasında, ölümünde Başkent Üni-
versitesi’nin ihmal ya da kastı olup olmadığı tartışması açıldığında, bu 
belgesel tanık kürsüsüne çıkarıldı. Belgeselin çekimleri sırasında Rah-
şan ve Bülent Ecevit’in Prof. Haberal’ın ismi üzerinde yaptıkları tartış-
ma, çiftin ricası üzerine belgeselde ve kitapta yer almamıştı. Ancak 
Ecevit’in ölümünün ardından konunun gündeme gelmesiyle o eski tar-
tışma yeniden açıldı; tutanaklar ortaya çıkarıldı, ham bantlar mahkeme-
ye çağrıldı; şahitlik yaptı.

Belgeselin tarihsel tanıklığı bir kez daha ispatlandı.

* * *

Ölümünden yaklaşık on yıl sonra Karaoğlan’ı yeniden sizlerle bu-
luştururken -son on yılda yaşadıklarımıza da bakarak- neyi kaybettiği-
mizin çok daha iyi anlaşılacağını düşünüyoruz.

Bülent Ecevit’i saygıyla anıyoruz.

Rıdvan Akar, Can Dündar

2015



13

Bülent ve Rahşan Ecevit çifti henüz aşklarının o en efsunlu döne-
minde, ilk yıllarında geleceğe ilişkin düşler kuruyorlardı. Onların dü-
şünde ne zenginlik ne kariyer ne de şöhret vardı. Tevazu dolu bir ya-
şamda, kırlar içindeki bir evde Rahşan Ecevit resim yapacak, Bülent 
Ecevit de şiir yazacaktı. Ekmeklerini nasıl olsa kazanırlardı. Sanata 
adanmış bir yaşamda, bir lokma ve bir hırkayla yetineceklerdi. Biri 
profesör, diğeri milletvekili çocuğuydu. Cumhuriyet aydınlarının yü-
zünü Batı’ya dönmüş o elit ikliminde siyaseti küçümsüyor, memurlu-
ğu akıllarından bile geçirmiyorlardı.

Ancak siyaset bir girdap gibi onları kendine çekti. Memurlukta 
ise en üst makama kadar giden bir devlet adamlığı tecrübesi yaşandı. 
Bülent Ecevit 1954 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nin Çankaya İlçe 
Teşkilatı’ndan içeriye girdiğinde, siyasete de ilk adımını atmıştı. Ara-
dan elli yıl geçtikten sonra siyasi serüvenine noktayı koydu. Düşlerin 
yerini gerçekler, dingin bir yaşamın yerini siyasette başarı/başarısızlık, 
cezaevi/başbakanlık koltuğu, suikastlar/ölümler, hizipler/fraksiyonlar-
la örülü çelişkili bir tarih almıştı.

Bugün artık çok gecikmiş bir sorudan hareketle şöyle bir soyutla-
ma yapsak, Ecevitler o düşlerini gerçekleştirseydi, Bülent Ecevit sade-
ce bir şiir kitabına sığan o duyarlı, arı ve felsefi şiirleriyle, Rahşan Ece-
vit ise resimleriyle tanınsaydı, Türk sanatı ne kazanır, Türk siyaseti ne 
kaybederdi?

Bu muhasebe için artık çok geç. Ancak Bülent Ecevit olmasaydı, 
Türk siyasetinin “solu”, demokrasinin bir neferi eksik kalabilirdi. İlke-
sinde demokrasi için çaba gösteren, oysa çevresindekiler için aynı has-
sasiyeti sergilemeyen bir devlet adamının boşluğu kolay kolay dolma-
yabilirdi.

Önsöz
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Elli yıllık siyasi yaşamında Bülent Ecevit’le ilgili pek çok kitap 
yayımlandı. Pek çok makale, araştırma ve tez hazırlandı. Binlerce ha-
ber ve yorum yapıldı. Bu sürecin en önemli kilometre taşları arasında 
“gazeteci kitapları” türünün öncülerinden olan Kayhan Sağlamer’i bir 
kez daha anmalı. Karaoğlan-Bir Ecevit Belgeseli adlı beş bölümlük ça-
lışmaya imza atan bizler, bu kitapta haleflerimizin çalışmalarından 
önemli ölçüde istifade ettik. Ancak bu kitabı diğerlerinden, dahası ya-
yınlanan belgeselimizden de “farklı” kılmak, tarihe belgeler bırakmak 
ve demokrasinin kilometre taşlarının altını çizmek kaygımız vardı.

Bülent ve Rahşan Ecevit’le yaptığımız on iki saatlik söyleşi ve 
otuzun üzerinde tanıkla yaptığımız görüşmelerle bu kitabı zenginleş-
tirmek ve bir “kaynak” yaratmak çabasıyla hareket ettik. Kitapta ya-
yımlanan belgelerin çok önemli bir bölümü ilk kez gün yüzüne çıkı-
yor, kimi tarihî olayların perde arkası ilk kez aydınlanıyor.

Kitabın hazırlanmasında hiç kuşkusuz en önemli emek sahipleri 
Komedya ve Bir TV çalışanı ekip arkadaşlarımız oldu. Ayrıca görüşme 
taleplerimizi reddetmeyen tanıklara, belgeselin hazırlanma aşamasın-
da destek veren Fikret Bilâ ve Mehmet Çetingüleç’e teşekkür ediyo-
ruz. Kitapta yer alan hatalar hiç kuşkusuz yazarlara aittir.

Rıdvan Akar, Can Dündar
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İNSANOĞLU*1

MADDE BİR

dünyaya gelmelidir

MADDE İKİ 

sevmeli sevilmeli 

dünyayı cennetin 

kendisi bilmelidir

MADDE ÜÇ 

yaşama sevgisinin 

kökleri gönlünde 

insanoğlu günün birinde

ölmelidir

dönmelidir dudaklarına

buruk bir elmanın tadı

(DÖRDÜNCÜ MADDE OKUNAMADI)

“Yasa”, 1954

* Bülent Ecevit’in bu kitapta yer verilen şiirleri Bir Şeyler Olacak Yarın: Tüm Şiirler (Tür-
kiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2009) kitabından alınmıştır. (Y.N.)
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burada bitsin mi hikâye 

başlasam mı yeniden her şeye

yine tanrı mı olsam 

yaratsam mı kendimi 

ateşle havayla suyla mı 

yalnız eniyle boyuyla mı 

neyle kursam

boş mu versem tanrılığı 

bir başıma otursam 

ne ateş ne hava ne su 

ne en ne boy 

ne Habil ne Kabil

ne soy 

ne ben ne tanrı

“Sonra”, 1953
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Birinci bölüm

“BAMBAŞKA DÜŞLERİ 
VARDI”
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Tarih onu hangi yüzüyle anımsayacak? Solu iktidara taşıyan 
dürüst siyasetçi, devletin güvenilir çınarı, politikaya zarafet ve 
tevazu katan şair mi?

Yoksa solun birliğini engelleyen inatçı, kuşkucu, yalnız li-
der mi?

Demokrasinin kilometre taşlarında acaba kaç kişi dağlara 
taşlara yazılan Karaoğlan efsanesini anımsayacak? 

Ve kaçı siyasette zirveden cezaevine, cezaevinden yeniden 
zirveye yükselişin ve sonra sandıkta unutulup gidişin nedenleri-
ni sorgulayacak?

Türkiye son elli yılına damgasını vuran bir lideri, bir cum-
huriyet aydınını, ülkenin en kritik günlerinin kaptanını nasıl 
anımsayacak?

1925 yılının 28 Mayıs günü İstanbul’da Beşiktaş, Akaret-
ler’de bir bebek dünyaya geldi. Prof. Dr. Mehmet Fahri Bey ile 
ressam Fatma Nazlı Hanım, biricik çocuklarının adını Mustafa 
Bülent koydular. Göbek adı “Mustafa”yı, dedesi din âlimi olan 
Mustafa Şükrü Bey’den almıştı. “Bülent” adı ise ailesinin temen-
nisini yansıtıyordu. Adı gibi “yüksek, yüce ve ulu” olmasını dile-
mişlerdi.

1934 yılında Soyadı Kanunu çıkınca, Kurtuluş Savaşı yılla-
rında Kastamonu’da görev yapan Mehmet Fahri Bey, doğasın-



20Prof. Dr. Mehmet Fahri Bey, Fatma Nazlı Hanım ve Bülent.
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dan çok etkilendiği Ecevit yöresini kütüğüne soyadı olarak kay-
dettirdi.

“Ecevit” soyadı kütükte kalmayacak, Türkiye siyaset tarihi-
ne kazınacaktı.

Mustafa Bülent sakin, uslu ve söz dinleyen bir çocuktu. 
Derslerine çalışıyor, sınıflarını “pekiyi”yle geçiyordu. Ama ho-
caların izlenimini yansıtan “hal ve gidiş” türü notları, silik kişili-
ği nedeniyle, “iyi”nin ötesine geçemiyordu.

Babası Mehmet Fahri Bey, adli tıp hocasıydı. Ancak tek par-
ti döneminin milletvekili olarak sivrilmişti. Bir dönem gazeteci-
lik yapmış ve Ulus gazetesinde fıkraları yayımlanmıştı. Annesi 
Fatma Nazlı Hanım ise kendisini sanata ve resme adamıştı. 
Mustafa Bülent’in yaşamı, bu ikisinin bir sentezi olacaktı.

Bülent Ecevit
Ben daha okuma yazma öğrenmeden önce şiir söylemeye başlamış-
tım. Ve onları anneme dikte ederdim, kendim yazıyı öğrenmediğim 
için henüz...

Bülent Ecevit’in annesi.Bülent Ecevit’in babası.
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Yazıyı öğrendikten sonra, ilk daktilosuna da kavuştu. Ömrü 
boyunca yanından hiç ayırmayacağı Erica’yla 1938’de tanıştı:

Bülent Ecevit
İsmail Hakkı Okday adında bir eniştem vardı. Sadrazam Tevfik 
Paşa’nın oğluydu ama Kurtuluş Savaşı için Anadolu’ya geçmişti, subay-
dı. Bir kardeşinin de İstanbul’da daktilo satan bir mağazası vardı. O 
mağazadan bana bir daktilo aldı, Erica daktilosunu. Böylelikle daha 
çocuk yaştayken daktilo kullanmaya başladım.

Kedi sevgisi çocuk yaşlarda başlamıştı.
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