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Aristoteles “Şiir, daha felsefidir ve ciddiye alınmayı 
tarihten daha çok hak eder,” der. 
Dünyanın tanıdığı şairimiz Nazım Hikmet “Gerçek 
şair kendi aşkı, kendi mutluluğu ve acılarıyla 
uğraşmaz. Onun şiirlerinde halkının nabzı 
atmalıdır... Şair başarılı olmak için, yapıtlarında 
maddi yaşamı aydınlatmak zorundadır. Gerçek 
yaşamdan kaçan ve onunla bağıntısız konuları 
işleyen kimse, saman gibi anlamsızca yanmaya 
yargılıdır, “ der 
 
Siyaset ile uğraşanlar, şiiri kitleleri etkilemek için 
kullanırlar ama yazmazlar, çünkü şiir insanı inceltir, 
duygusallığını artırır.  
Ne var ki biri var;  siyasi yapısı kadar şiirleri ile de 
tanıdığımız bir başbakanımız oldu. BÜLENT ECEVİT’i 
doğumunun 95. yılında anıyoruz. 
 
Biz onu mavi gömleği, elinde güvercini, başında 
kasketi ile bizden birisi olarak tanıdık. Lüksten uzak 
halktan biri… 
 
Her koşulda bir evliliğin nasıl olması gerektiğini eşi 
Rahşan Hanımla  bütün dünyaya gösteren iyi hatip, 
şair  Ecevit’in, bir belgeselde büyük aşkını ancak 
”...çokk aşk duydum…” diye zorlukla tanımlamasını 
izlerken çekingenliğini ve utanmasını da 
hissederseniz. Aynı Ecevit'in  iktidara gelir 
gelmez  Amerika'nın bütün tehditlerine ve 
ambargosuna karşın haşhaş yasağını kaldıracağını, 
Kıbrıs Barış Harekâtı’nı hiç tereddüt etmeden 
başlatacağını herhalde kimse beklemezdi. 
 
Aslında halktan biri değildi, ama öyle biri olmayı 
seçti.  İyi bir aileden, Osmanlının elit 
kadrolarının devamı olarak geliyordu. Robert Koleji 
bitirdi. Birkaç kez üniversiteye başlamışsa da 
bitirmedi, bu da ileride cumhurbaşkanı olma şansını 
yok edecekti. Yerleşik statükoya yani CHP genel 
başkanı İNÖNÜ’ye başkaldırısıyla önce aykırılaştı, 
başarınca kahramanlaştı.  Sosyal demokrat, 
demokratik sol gibi söylemleriyle geleneğe 
zencileşti, aristokratlardan ayrıldı, başkaldıran 
emekçiye dönüştü.  Şair dili, sahici, gönülden 
yaklaşımı, devrin tanrılarına karşı mücadelelere 
korkmadan kimsesiz atılışı, dürüstlüğü… onu 
unutulmaz bir idole çevirdi. 
Denilebilir ki her kesimden siyasetin takdir ettiği 
örnek  insan olmayı başardı. 
 
Peki bu naif görünümlü, ama mücadelede çelik bir 
iradeyle donatılmış, Ecevit mavisini dilimize katmış 
siyasetçi, gazeteci, şair çok yönlü insan kimdir? 
 
Gelin birlikte tanımaya çalışalım. 

 

*

 
 

Mavi Gömlekli Adam 

BÜLENT ECEVİT 

 

* 
Bülent Ecevit veya tam ismi ile Mustafa Bülent 
Ecevit 28 Mayıs 1925 tarihinde İstanbul'da 
doğdu.  
Mustafa ismi, Huzur-u Hümayun hocalarından 
dedesi Kürdizade Mustafa Şükrü Efendi'den 
kaynaklanmaktadır.  
Babası Kürdizade Mustafa Şükrü Efendi'nin 
Oğlu Kastamonu doğumlu Fahri Ecevit Ankara 
Hukuk Fakültesi'nde adli tıp profesörüydü.  
Fahri Ecevit daha sonra siyasete girerek 1943-
1950 yılları arasında CHP'den Kastamonu 
milletvekilliği yaptı. İstanbul doğumlu olan 
annesi Fatma Nazlı ise ressamdı. Osmanlı 
döneminde Suudi Arabistan’da kutsal 
toprakların koruyucusu olarak görev yapan 
Mekke Şeyhülislamı Hacı Emin Paşa Bülent 
Ecevit’in anne tarafından büyük dedesiydi. 
 
Bülent Ecevit 1944 yılında Basın Yayın Genel 
Müdürlüğü'nde çevirmenlik yaparak çalışmaya 
başlamıştır.  1946-1950 yılları arasında Londra 
Elçiliğinin Basın Ataşeliği'nde kâtiplik yapmıştır. 
1950 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin yayın 
organı olan Ulus gazetesinde çalışmaya başladı.  
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1951-52'de yedek subay olarak askerliğini 
yaptıktan sonra yeniden gazeteye dönmüştür. 
Ulus gazetesi Demokrat Parti tarafından 
kapatılınca Yeni Ulus ve Halkçı gazetelerinde 
yazar ve yazı işleri müdürü olarak görev 
yapmıştır.  
 
1955 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin 
Kuzey Karolina eyaletininde  The Journal and 
Sentinel'de konuk gazeteci olarak çalıştı.  
 
1957 yılında Rockefeller Foundation Fellowship 
Bursu ile yeniden ABD'ye gitmiş, Harvard 
Üniversitesi'nde sekiz ay sosyal psikoloji ve 
Orta Doğu tarihi üzerine incelemeler yapmıştır. 
  
1950’li yıllarda Forum Dergisi’nin yazı işlerinde 
çalışmıştır.  1965 yılında Milliyet gazetesinde 
günlük yazılar yazmıştır. 1972 yılında aylık 
“Özgür İnsan”, 1981 yılında haftalık “Arayış” 
1988 yılında aylık “Güvercin” dergilerini 
çıkartmıştır. 
 
PARA HIRSI OLMAYAN BİR İNSAN  
 Mustafa Çolak tarafından yazılan “Bülent 
Ecevit – Karaoğlan” isimli biyografi kitabında 
Bülent Ecevit şöyle anlatır. “ CHP’de 
milletvekilliği yapmış bir babayla, ressam bir 
annenin oğlu... Entelektüel açıdan verimli, 
yirmiye yakın eser kaleme almış, üniversite 
yıllarından itibaren ülke meselelerine kafa 
yormuş bir Cumhuriyet aydını... “Toprağı 
evimiz gibi sevdik seninle, birlikte sevdik kuru 
toprakta, ev küren köstebeği” dizelerini yazan, 
doğada kendini evinde gibi hisseden, romantik, 
bilge şair... Memleket derdinde idealist 
gazeteci... Genç yaşında genel sekreteri olduğu 
CHP’de efsanevi lider İsmet İnönü’yü fikri bilek 
güreşinde yenerek bir kenara iten hırslı 
politikacı. Adı dağa taşa yazılan, 1977 
seçimlerinde CHP’yi alıp, Türkiye’de yelpazenin 
solundaki bir partinin bugüne dek gördüğü en 
yüksek oya, yüzde 41 küsura ulaştıran 
‘Karaoğlan’... ‘Ortanın Solu’ndan ‘Demokratik 
Sol’a Türkiye demokrasisi için, üzerine tam 
oturacak bir elbise arayan ve bu arayışta zaman 
zaman savrulan ideolog... Eşi Rahşan Ecevit’le 
beraber ülkeye, tertemiz bir aşk fonunda 
mütevazı bir siyasetçi yaşamı izleten, herkesin 
ittifak ettiği üzere ‘dürüst’ insan... Dediğim 

dedik, inatçı, kimi durumlarda hizipçi bir 
karakter... Bir ömür onlarca suret.” Şeklinde 
tasvir etmiştir.  
 
DEDESİNDEN KALAN YÜKLÜ MİRASI 
BAĞIŞLADI 
Anne tarafından dedesi olan Hacı Emin Paşa 
vefat ettiğinde Medine’de kendisinden büyük 
bir miras kalmıştır.  Mirasçılardan Bülent 
Ecevit’in annesi olan Nazlı hanıma kalan miras  
payı annesinin 1971 yılında vefatı ile  Bülent 
Ecevit’e intikal etmiştir. 
 
Mirasla ilgili öteden beri bilgi sahibi olan Ecevit, 
mirasa sahip olma adına herhangi bir girişimde 
bulunmamıştır.  Bu miras yaklaşık 110 
dönümlük bir arazi ve bu arazilerdeki 
taşınmazlardan oluşuyordu. Miras kalan 
topraklar Mescidi Nebevi bölgesinin 99 
dönümlük kısmını oluşturuyordu. Medine 
Mahkemesi tarafından yapılan gayri resmi 
değer tespitinde, gayrimenkule 11 milyar değer 
biçilmiştir.  Ecevit, vefatından bir yıl önce  miras 
yoluyla sahip olduğu serveti Türk hacıların 
faydalanması için bağışlamıştır. Bu bağış 
sırasında politikada aktif değildir. 
 
LÜKSE KARŞI BİR LİDER  
Siyaset hayatında politik kariyeri göz önüne 
alındığında en dikkat çeken özelliklerinden biri, 
dürüst ve siyasetin kirine bulaşmamış temiz bir 
politikacı olmasıdır. 
 Siyasette adını duyurmaya başladığı andan 
itibaren sade yaşantısı ve mütevazı kişiliğiyle ön 
plana çıkmış,  Lüks makam aracı istememiş, 
Başbakanlık Konutu’nun sadece bir odasını 
kullanmıştır. Hayatı boyunca ‘mal mülk, parada 
pulda’ gözü olmamıştır. Vefat ettiğinde 
kendisinden miras olarak geriye Ankara Or-
An’da bir daire ve Gölbaşı’nda küçük bir arsa 
malvarlığı olarak kalmıştır. 
 
 
ECEVİT’İN AHÇISI ANLATIYOR  
Başbakanlık konutunun ahçısı  Ecevit ile ilgili 
anılarında: 
 “Başbakanlık konutuna taşındığında, beni 
çağırıp: 
‘-Evlâdım, burası benim evim ve devlet bana 
maaş veriyor. Bütün yediğimiz, içtiğimizin 
parasını benden alacaksın. Sakın ola, devletin 
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tek zeytin tanesi boğazımdan geçmesin. Ben de 
çok dikkat edeceğim ama, sizden bu konuda 
çok hassas olmanızı rica ediyorum.’ demişti. 
“Bir gün kahvaltı yapılacak ve peynir yok. Her 
nasılsa ihmal etmişiz. Gittim bizzat kendisinden 
peynir almak için para istedim. Bütün ceplerini 
karıştırdı, para çıkmadı. Rahşan Hanım bir tasın 
içinde, o zaman iki buçuk lira vardı, buldu, 
verdi… Gözyaşlarıma engel olamamıştım...” 
şeklinde anlatmıştır.  
 
SİYASİ HAYATI  
1974–2002 seneleri arasında beş kere 
başbakanlık görevine gelmiştir. 1972–1980 
seneleri arasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
Başkanlığında bulunmuş, 1987–2004 yılları 
arasında ise Demokratik Sol Parti Genel 
Başkanlığı yapmıştır. 
 
1961–1965 seneleri arasında İsmet İnönü’nün 
kurduğu hükümetlerde Çalışma Bakanlığı 
görevlerini üstlenmiştir.  
 
12 EYLÜL YASAKLARI  
12 Eylül Darbesiyle Genelkurmay Başkanı 
Kenan Evren'in komutasındaki silahlı kuvvetler 
ülkenin yönetimine el koydu. Eşi Rahşan Ecevit 
ile birlikte Hamzakoy'da (Gelibolu) yaklaşık bir 
ay gözetim altında tutulan Ecevit diğer parti 
başkanlarıyla beraber siyasetten uzaklaştırıldı. 
28 Ekim 1980'de siyasi parti çalışmaları 
durdurulunca, 30 Ekim 1980'de CHP Genel 
Başkanlığı'ndan istifa etti. Askeri yönetime karşı 
verdiği yoğun demokrasi mücadelesi ve çıkışları 
nedeniyle önce Nisan 1981'de yurtdışına 
çıkması yasaklandı. 1981'de çıkarmaya 
başladığı Arayış dergisinde yayımlanan bir 
yazısı nedeniyle Aralık 1981'den Şubat 1982'ye 
kadar cezaevinde kaldı, Arayış dergisi de 
1982'de askerî rejim tarafından kapatıldı. Daha 
sonra yabancı basına siyasi demeç verdiği 
gerekçesiyle Nisan-Haziran 1982 arasında yine 
tutuklu kaldı. 
Ecevit, 7 Kasım 1982 halkoylamasında kabul 
edilen 1982 Anayasası'nın geçici 4. maddesi ile 
diğer bütün partilerin ileri gelenleriyle birlikte 
10 yıl siyaset yasaklıları kapsamına alındı. 
 
SİYASETE DÖNÜŞÜ  
1987 yılında yapılan referandumla eski 
siyasilerin siyaset yasağı kaldırılınca Bülent 

Ecevit tekrar siyate döndü ve 13 Eylül 1987 
tarihinde  DSP'nin başına geçti. 
 
EŞİ İLE YAŞADIĞI DAYANIŞMA VE SEVGİ  
1946 yılında okuldan arkadaşı Rahşan Aral ile 
evlendi. Kendisinin vefatından 14 yıl sonra eşi 
Rahşan Ecevit 17 Ocak 2020 tarihinde vefat 
etmiştir. Evlilikleri boyunca birbirlerine karşı 
her zaman sevgi ve saygı içinde davranışları 
topluma örnek olmuştur. 
 
Eşi Rahşan hanım ile olan ilişkileri  diğer 
liderlerin  eşleri olan ilişkilerinden farklıdır.  
Rahşan hanım  hayatın her alanında eşinin en 
büyük destekçisi olmuş hayatı iyi günde 
yoksullukta paylaşmıştır.  Kurduğu Köylü 
Derneği ile siyasi yaşamının bir parçası olurken 
diğer yandan yaptığı çevirilerle maddi sıkıntıları 
paylaşmış, pişirdiği yemeklerle eşinin cezaevi 
yaşamını kolaylaştıran bir ahçı olmuştur.  
 
İkisi de hayat boyunca paralı işleri sevmemiştir. 
Gösterişsiz, sade bir hayatı tercih etmişlerdir. 
Ancak bu sebeple zaman zaman ciddi 
ekonomik sıkıntı çekmişlerdir. 
Hatta Londra’da yaşadıkları dönemde  
kazandıkları geçinmelerine yetmediği için nikah 
yüksüklerini  satmak zorunda kalmışlardır. 
Ancak buna rağmen kültür ve sanattan uzak 
durmamışlar, maaşlarını aldıkları ilk gün kitap 
almış, yürüyerek tiyatro ve sanat gösterilerine 
gitmişlerdir. 
 
12 Eylül döneminde geçim derdine düştükleri 
dönem ile ilgili Rahşan hanım  “…  "Bir şeyler 
satıyordum, yani evde satılabilecek şeyleri 
satmaya çalışıyordum. Mesela en son 
hatırlıyorum çay kaşıkları bulmuştum mutfakta 
gümüş, en son onları satmıştım 6 tane... Gümüş 
çay kaşığı götürüp onları vermiştim işte ne 
verdilerse avucuma onunla geçiniyordum.  
Bülent’e hasretimden geceleri ağlıyordum.”  
Yine de duruşma günleri yüzünden gülücük 
eksik olmayan Rahşan hanım "Asık bir yüzle 
sana gelmek istemezdim tabii, seni üzerdim 
başka türlü olsaydı" diyebilecek kadar eşine 
sevgi ve sadakat beslemiştir.  
 
Yine bu dönemde biriktirmiş olduğu pulları 
satışa çıkaran Ecevit eşine destek olmaya 
çalışmıştır. Aynı dönemde Dünya gazetesine 
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yazdığı bir İsmet İnönü yazısı için kendisine 
gönderilen parayı ise  "İçime sindiremiyorum" 
diyerek iade edecek kadar gururlu bir insandır.  
 
VEFATI 
İlerleyen yaşı, bozulan sağlığı ve doktorlarının 
karşı çıkmasına rağmen, Danıştay Saldırısı'nda 
yaşamını kaybeden Yücel Özbilgin'in 19 Mayıs 
2006'daki cenazesine katılmıştır. Törenin 
ardından beyin kanaması geçiren Ecevit, uzun 
süre Gülhane Askerî Tıp Akademisi'nde yoğun 
bakımda kalmış. Bu dönemde kendisi için 
“Kaldırım Defteri” adıyla ziyaretçi defteri 
açılmıştır. Bitkisel hayata girdikten 172 gün 
sonra 5 Kasım 2006 pazar günü vefat etmiştir. 
 
9 Kasım'da yapılan bir kanun değişikliğiyle 
Devlet Mezarlığı'na gömülmüştür. 11 Kasım 
2006'da yapılan cenaze törenine yurdun dört 
bir yanından ve başta Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti olmak üzere pek çok ülkeden 
gelen büyük bir kalabalık katılmış, törene beş 
eski cumhurbaşkanı ve siyasetçiler de 
katılmıştır.  
 
RAHŞAN HANIMIN VEFATI 
Eşinin vefatından 14 yıl sonra Rahşan Hanım da 
17. Ocak 2020 tarihinde eşi ile sonsuzlukta 
buluşmuştur.  
 
Fikret Bila Rahşan hanımın vefatı ile ilgili  
“Ayakta ölen kadın..” başlığını kullanarak  
 
Rahşan Ecevit, dış görünüşü itibariyle iddiasız, 
olabildiğince sade, davranışları sıradan bir 
Anadolu kadını gibi anaç ama idealleri için 
ölümüne mücadele eden; fikirlerini savunurken 
granit gibi sert, dik duruşlu, yürüyüşünden 
milim sapmayan, otoriteye boyun eğmeyen, 
eğilip bükülmeyen, gerektiğinde siyasi rakipleri 
için ölümcül hamleler yapmaktan çekinmeyen 
Türkiye’nin en etkili kadın siyasetçisiydi. 
 
Rahşan Ecevit ve Bülent Ecevit’in günlük 
yaşamları Türkiye’de orta sınıfa mensup bir 
memur veya işçi ailesinden farksızdı. Bir memur 
kenti olan Ankara’da birçok memur gibi 
gençliklerinde girdikleri yapı kooperatifinden 
sahip oldukları sosyal konut niteliğindeki evde 
yaşadılar. 
 

Ev eşyaları her dar ve sabit gelirli Türk’ün 
evinde göreceğiniz eşyalardı. Bir televizyon, üç 
koltuk, bir yemek masası, sade bir yatak odası, 
küçük bir mutfak… 
 
Diğer evlerden en belirgin farkı, evin büyük 
bölümünü kitapların işgal etmesiydi. O kadar ki, 
bir süre sonra kitaplar eve sığmayınca aynı 
sitede bir başka apartmanın giriş katını satın 
aldılar ve onu "kütüphane ev"e dönüştürdüler. 
Son yıllarını, bu düzayak evde geçirdiler. Eski 
evlerini de, "İhtiyacı var, bize çok emeği geçti" 
diye devletin kendilerine tahsis ettiği polis 
memuruna hibe edecek kadar cömerttiler. 
… 
Uzun siyasi hayatlarında hiçbir devlet 
olanağından yararlanmadılar. Devletin 
başbakanlara tahsis ettiği konutta hiç 
kalmadılar. Halkın arasında, Oran semtinde 
yaşadılar. 
 
Rahşan Hanım yaşam mücadelesini de, siyasi 
mücadeleyi de tıpkı eşi Bülent Bey gibi dimdik 
ayakta verdi. 
 
Ve öyle dimdik ayakta öldü. 
 
Ağaç gibi…” demiştir  
 
EDEBİ YÖNÜ 
İzmir’li gazeteci, Şair yazar Okan Yüksel 
“Cumhuriyet Dönemi Gazeteci şairler 
Antolojisi”nde   “ Zordur Bülent Ecevit’i yazmak  
Bülent Ecevit üzerine yazmak cesaret işi 
görünür. Çünkü bunun nedeni politika ile sanatı 
birbirinden ayırmayan bir kişiliğe sahip 
oluşudur. Politika ve sanat Ecevit’in yaşamının 
ana unsurlarıdır, ama ne politika sanatı teslim 
alabilir, ne de sanatı politikanın güdümüne 
girer. İki zorlu çalışmalarında hep ülke gündemi 
yer alır” şeklinde tanımlar. 
Hakkında birçok kitap yazılmıştır.  
Birçok konuda kitap yazmıştır. Bir Şeyler Olacak 
Yarın (Tüm şiirleri), Doğan Kitapçılık (2005),  
El Ele Büyüttük Sevgiyi, Tekin Yayınevi (1997) , 
Işığı Taştan Oydum (1978), Şiirler (1976) adlı 
şiir kitapları bulunmaktadır.  
Biz kendisini şiir kitapları ve şiirleri ile analım 
istedik.  
İşte şiirlerinden bazıları:  
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YASA 
Elmalarda diş izi 
Senindir bu dişlem 
Yapıldı hanene 
Gereken işlem. 
 
 
Melekler de tanık 
Suçlusun 
İşbu yasa hükmünce 
Sen bir insanoğlusun. 
 
İnsanoğlu 
 
MADDE BİR 
Dünyaya gelmelidir. 
 
MADDE İKİ 
Sevmeli sevilmeli 
Dünyayı cennetin 
Kendisi bilmelidir. 
 
MADDE ÜÇ 
Yaşama sevgisinin 
Kökleri gönlünde 
İnsanoğlu günün birinde 
Ölmelidir. 
 
Dönmelidir dudaklarına 
Buruk bir elmanın tadı. 
 
(DÖRDÜNCÜ MADDE OKUNAMADI) 
İşbu yasayı 
Kim yürütür bilinmez 
Bilinmeyen ellere 
Karşı gelinmez. 
 
1954 
*** 
YAPAMADIĞIMIZ 
Rahşan'a 
Akşam kapı eşiğinde bir terli giysi gibi 
Soyunmak vardı derdinden evrenin 
Bir entari serinliğini giyinmek 
Kendi derdini tespih gibi çekmek elinde 
 
Yün örmen vardı akşamları koltuğa gömülü 
Karşında polisiye roman okumak vardı 
Sorgusuz bakışmak yoruldukça gözlerimiz 
Sevinçsiz gülmek üzüntüsüz ağlamak 
 

Oturmağa konuklar gelmesi bazen 
Çevresinde bir masanın kaygısız 
Sıcacık konularda bir demli çay gibi 
Bilmedik komşularla konuşmak 
 
Dünyamızla uyuşmak vardı 
Oyunda sonunu görmeden oynamak 
Sevinebilmek kazandığına 
Yitirdiğine yerinebilmek 
 
Düşünmiyebilmek yoruldukça düşünmekten 
Kamaştıkça örtebilmek gözlerini 
Düşlerde bile ışıktan sakınarak kendini 
Uyayabilmek vardı vaktinde rahat 
*** 
 
PÜLÜMÜRÜN YAŞSIZ KADINI 
 
Pülümür’ün bir dağ köyünde gördüm onu 
Yaşını sordum bir giz gibi güldü 
Kimi seksen dedi köylülerden kimi yüz 
Yüzüne baktım bir giz gibi güldü 
 
Bir asa vardı elinde 
Bir solmuş krallığın 
Kadifeden harmanisi üzerinde 
Bir Hititliydi o bir Selçukluydu 
Bir Ermeniydi bir Kürttü 
Bir Türk 
 
Yaşını sordum bir giz gibi güldü 
Koluma girdi bir soylu kadınca 
Tozlu köy yolunda sürüyerek eteğini 
Beni tek gözlü sarayına götürdü 
Köy yapısı kulübesinin 
 
Zamanı onda yitirdim ben 
Yitik zamanlara onda eriştim 
En soylu yoksulluğun toprak döşeli sarayında 
Bir taç gibi kondu başıma Türkiyeliliğim 
*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Mavi Gömlekli Adam” 
BÜLENT ECEVİT 

6Semihat KARADAĞLI |B. ECEVİT  
 
 

ÖZGÜRLÜĞÜN ARDINDAN BİR AĞIT SÖYLEV 
 
Özgürlüğü yitirdik dostlar 
Ardından bir çift sözüm var 
 
Havaya benzerdi biraz 
Varlığı duyulmazdı özgürlüğün 
Yokluğu dayanılmaz 
 
“saklamayın” derdi özgürlük “beni kendinize 
Esirgemeyin beni ellerden 
Esirgendikçe tükenirim çünkü 
Paylaşıldıkça çoğalırım ben” 
 
Oysa kendimize kalsın diye özgürlük 
Ona bahçelerde duvarlar ördük 
Uçup gitti kuş misali bahçelerden 
Ne eller gördü hayrını ne biz gördük 
 
“yurttaşlar” derdi özgürlük “bu devleti 
Sizler yöneteceksiniz el ele 
Yaşatabilmek için beni 
Yaşayabilmek için benimle” 
 
Oysa dünyalarımız öylesine küçüktü 
Devlet öylesine büyük 
Yönetilmek öylesine rahattı 
Yönetmek öylesine yük 
 
Bir seyirlik oyun saydık devleti 
Bıraktık oyuncuların eline 
Düdük çaldı oyun bitti 
“haydi” denildi “herkes evine” 
 
Yok artık dostlar 
Ağlamanın yararı 
Ellerimizle kazıldı 
Özgürlüğün mezarı 
 
Kendimizi gömdük içine 
 
*** 
 
“ÖZGÜRLÜĞÜN ARDINDAN BİR AĞIT SÖYLEV” 

 
ÜZERİNE AÇIKLAMA 

Bu şiirin ille 1980’lerin Türkiye’sinde yazılması 
gerekmezdi yirminci yüzyılın belli dönemlerinin 
Yunanistan’ında da Şili’sinde de Almanya’sında 
da İtalya’sında da İspanya’sında da veya 
çağımızın özgürlüğü yakalamışken ya da yakalar 

gibi olmuşken zaman zaman yitiren daha nice 
ülkesinde de yazılmış olabilirdi 
Önemli olan Perikles’den yaklaşık iki bin beş 
yüz yıl sonra dünyanın herhangi bir ülkesinde 
böyle bir şiir yazma gereğinin duyulması 
Perikles kim 
Perikles milattan önce beşinci yüzyılda Atina 
devletinin başı ve bu devletin özgürlük ve 
demokrasi simgesi idi 
Atina halkı Peleponezya Savaşı’nda ölen 
yurttaşları için düzenlenen törende konuşma 
görevini ona vermişti 
Perikles’in o söylevi AĞIT SÖYLEV diye bilinir 
Oysa Perikles savaşta ölenlerin ardından ağıt 
yakmak yerine uğrunda can verdikleri devletin 
demokrasisini anlatmayı yeğlemişti Atinalılara 
Çünkü Perikles’e göre devlet öyle bir 
demokrasinin varlığıyla uğrunda can vermeye 
değecek kadar değer kazanırdı 
Bundan yaklaşık iki bin beş yüz yıl önceki o 
söylevde Perikles’in Atina anayasası ve 
demokrasisi üzerine söyledikleri çağımız 
insanlığı için bile özlü bir demokrasi dersidir 
Perikles’e göre Atina demokrasisinde 
* Herkes eşitti 
* Yasalar önündeki eşitlik fırsat ve olanak 
eşitliğiyle yaşama aktarılırdı 
* Yasaların doğal hukukla uyumlu olması 
gözetilirdi 
* Herkese düşünce özgürlüğüyle birlikte 
düşüncelerini gerçekleştirmek için çaba 
gösterme özgürlüğü de tanınırdı 
* Özgürce yaşayıp davranmak toplumun değer 
ölçülerine uymayanların bile hakkıydı 
* Ama tüm bu özgürlükleri kullanırken herkes 
başkalarının ve karşıtlarının da özgürlüğüne ve 
herkese eşitlikle uygulanan yasalara saygılı 
olmalıydı ve özgürlük ve hoşgörü emek ve 
eşitlik katılım ve sorumluluk bu demokrasinin 
temel taşlarıydı 
Perikles’e göre her yurttaş devletin yönetimi 
konusunda bilgili olmalıydı ve yönetimle de 
siyasetle de yakından ilgilenmeliydi 
Bu bilgiyi edinme gereğini duymayan veya bu 
ilgiyi göstermeyen yurttaşlar “zararsız” değil 
“yararsız” kişiler sayılmalıydı 
Perikles herkesi sürekli açık tartışmaya ve 
eleştiriye çağırıyordu söylevinde 
Tartışma ve eleştiri özgürlüğü olmadan ve 
kullanılmadan devletin sağlıklı biçimde 
yönetilemeyeceğini vurgulayan Perikles 
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“tartışmayı yönetimde uygulamaya ve etkinliğe 
engel saymak şöyle dursun görevlerimizi 
yapmaya girişirken eğer yurttaşlar bize neler 
yapmamız gerektiğini söylememişlerse bunu 
eksiklik sayarız” diyordu ve şunları ekliyordu 
“Biz Atinalılar iki niteliği çok çarpıcı biçimde 
bağdaştırırız 
* bir yandan eylemde kararlılık ve cesaret 
* bir yandan da eyleme geçmeden önce enine 
boyuna tartışma onun içindir ki bizim 
cesaretimiz cehaletten kaynaklanmaz ve bizde 
tartışma bir kararsızlık etkeni olmaz” diyordu 
Perikles söylevini 
“Yakınlarınızın ardından yeterince ağladınız 
evlerinize dönebilirsiniz artık” diye bağlıyordu 
İşte bunlar Perikles’in yaklaşık iki bin beş yüz yıl 
önce Atina demokrasisi üzerine 
söylediklerinden bir özet ve alıntılar 
 1987 
 
 
 
 
 
 
 
***  
TAKALAR 
   
Takalar geçiyor allı yeşilli 
Takalar geçiyor dümenleri lâzlı 
Takalar geçiyor en nazlı 
Yelkenlilerden de güzel. 
 
Güvenli sularda işsiz dönenen 
Gezi yelkenlilerinden çok duyarak denizi 
Takalar geçiyor enginlere 
Yamalı göğsünü gere gere. 
 
Takalar geçiyor yükle yürekle 
Takalar geçiyor emekle dolu 
Günlük güneşlik kıyılardan kopmuş 
Denizlerde Anadolu. 
 
Kıyılar kadın olmuş 
Açılır gider erkeği 
Takalar takalar toprağın 
Denizde çarpan yüreği. 
 
1970 

 

SÖZ  
Belki bir gün söz 
Giysilerden soyunduğunda 
Belki bir gün söz 
Buğusuz göğe  
Güneş gibi doğduğunda 
 
Yanıtsız sorular  
Güneşin sıcağıyla 
Yanıp kül olduğunda 
Sorularla birlikte belki 
Sorunlar da yok olduğunda 
 
Belki bir gün sonsuz sayılır 
Son bulduğunda 
Sonluğunda sayıların  
Donuk denklemlerde belki 
Bulutlar gibi dağıldığında 
 
Belki bir gün söz 
Boşlukta ışıl ışıl  
Bir başına yandığında  
Yeni bir yazım günü belki o gün  
Dünyaların ıssızlığında 
***  
BARIŞ KUŞAĞI 
   
Kan vardı yollarda kavgalardan akan 
Kin vardı yerlerde diken diken 
Bir buz çağındaydı dünya 
Gökte bir yanmayan güneş vardı 
Donmuştu birbirinden insanlar 
Ne bir dost ne bir eş vardı. 
 
 
Sarsıldı birdenbire depremle dünya 
Yarıklarda yürekler açtı yer yer 
Kinden açtı kandan açtı yürekler 
Sevgiler filizlendi yüreklerden 
Selviler gibi deldiler ölümü 
Gencecik kızlarla incecik erkekler. 
 
Çıplak ayaklarla ezdiler dikenlerini kinlerin 
Çullarını örttüler eski kanların üstüne 
Buzlu yollarında alaca dünyanın elele 
Yürüdüler türkülerle yürüdüler güle güle 
Gencecik erkeklerle incecik kızlar 
Sevgilerinden doğacak bir sıcak güne. 
 
1970 
*** 
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BİR SAVAŞ ARDI DESTANI 
   
“Söyle arkadaşım” dedi Anadolulu Mehmet 
Yanı başındaki Anzak erine 
“nerelerden kopup gelmişin 
Neden çökmüş bu mahzunluk üzerine” 
 
“DÜNYANIN ÖBÜR UCUNDAN” (*) 
Dedi gencecik Anzak 
“öyle yazmışlar mezar taşıma 
Doğduğum yerler öylesine uzak 
Örtündüğüm topraksa gurbet bana” 
 
“Dert edinme arkadaşım” dedi Mehmet 
“değil mi ki bizlerle birleşti kaderin 
Değil mi ki yurdumuzun koynundasın ilelebet 
Sen de artık bizdensin 
Sen de bencileyin bir Mehmet" 
 
Çanakkale toprağının 
Üstü cennet altı mezar 
Kavga bitmiş mezarlarda, 
Kaynaş olmuş yiten canlar 
 
"Ya sen" dedi Mehmet 
Oyun çağındaki İngiliz erine, 
"yaşın ne senin kardeş 
Böylesine erken buralarda işin ne?" 
 
"Yaşım sonsuza dek onbeş" 
Dedi ufak tefek İngiliz eri. 
"köyümde askercilik oynar 
Coştururdum trampetimle bizimkileri. 
 
Derken kendimi cephede buldum 
Oyun muydu gerçek miydi anlamadan 
Bir sahici kurşunla vuruldum. 
Sustu boynumdaki trampet 
 
Son verildi böylece oyundan bozma işime 
Gelibolu'da bana da bir yer kazıldı 
Mezar taşıma ON BEŞİNDE TRAMPETÇİ yazıldı 
Öyküm de künyem de bundan ibaret” 
 
Yağmur yağıyordu usul usul toprağa 
Gözyaşları düşerek üstüne sanki 
Damla damla ağlıyordu uzaktan uzağa 
Sahibini yitiren bir trampet. 
 
"Ya sizler" dedi Mehmet 

Dünyanın dört kıtasından 
Mezarlar dolusu erlere 
"hangi rüzgar savurdu sizleri 
Bu bilmediğiniz yerlere" 
 
Kimi İngilizdi kimi İskoç 
Kimi Fransızdı, kimi Senegalli, 
Kimi Hintli, kimi Nepalli, 
Kimi Avustralyadan Yeni Zelandadan Anzak. 
Gemiler dolusu asker 
 
Her biri niye geldiğinden habersiz 
Gelibolunun oya gibi koylarından sızarak 
Tırmanmışlardı dağa bayıra 
Siper siper yara gibi yarılan toprak 
Mezar olmuştu savaş ardından onlara. 
 
Kiminin burada yattığı sanılır 
Kiminin adı bilinse de mezarı bilinmez 
Kiminin de mezar taşında 
On altı on yedi on sekiz yaşında 
Ebedi istirahate çekildiği yazılı 
Çanakkale topraklarında 
 
Her birinin erken biten yaşam öyküsü 
Eski yazıtlar gibi taşlara böyle kazılı. 
 
"Anlamaz mıyım" dedi "halinizden kardeşler" 
Adına yazılı taşı bile olmayan asker 
Anadolu'lu Mehmet 
"ben de yüzyıllarca yaban ellerde 
Neyin uğruna bilmeden can vermişim 
 
Kendi yurdum uğruna can vermenin tadına 
İlk kez Çanakkale'de ermişim. 
 
Uğrunda can verdikçe vatandı ancak 
Ekip biçtiğim padişah mülkü toprak. 
 
Değil mi ki sizler alamasanız bile, 
Bu topraklar almış sizi sizleri basmış bağrına, 
 
Sizlere de vatan sayılır artık Çanakkale." 
 
Çanakkale'de toprağının 
Üstü cennet altı mezar 
Kavga bitmiş mezarlarda 
Kaynaş olmuş yiten canlar 
 
Bir garip savaştı Çanakkale savaşı 
Kızıştıkça kızgınlığı dindiren 
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Ara verildikçe ateşe 
Düşmanı kardeşe 
Döndüren bir savaştı. 
 
Kıyasıya bir savaştı 
Ama saygı üreten bir savaş 
Yaklaştıkça birbirine 
Karşılıklı siperler 
Gönüller de yakınlaştı 
 
Düştükçe vuruşanlar toprağa 
Dostlar gibi kaynaştı. 
 
Savaş bitti 
Ölenler kaldı sağlar gitti 
Köylü köyüne döndü evli evine 
 
Kır çiçekleri geldiler akın akın 
Çekilen askerlerin yerine 
Yaban gülleri dağ laleleri papatyalar 
Kilim kilim yayıldılar toprağa 
Siper siper 
Toprağın savaş yaralarını örttüler 
 
Koyunlar koruganları yuva yaptı kendine 
Kuşlar döndü gökyüzüne kurşunların yerine. 
Çiçeğiyle yemişiyle yeşiliyle 
Silah yerine saban tutan elleriyle 
Geri aldı savaş alanlarını doğa 
Can geldi toprağa silindikçe kan izleri 
Yeryüzünde cennet oldu öylece 
O cehennem savaş yeri. 
 
Şimdi Çanakkale Gelibolu 
Bahçe bahçe 
Ülke ülke 
Mezar dolu. 
 
Üstü cennet altı mezar 
Çanakkale toprağının, 
Kavga bitmiş mezarlarda, 
Kaynaş olmuş yiten canlar. 
 
"Huzur içinde uyusun" 
Vuruştukları toprakta 
Kavgadan kinden uzakta, 
Yanyana dostça yatanlar. 
 
***  
 
 

 
MADIMAK (*) 
"Üçüncü ölmem bu hain 
Pir Sultan ölür dirilir"   
 Pir Sultan    
 
Eylemleri sözdü,  
Silahları sazdı,  
Ozan olmaktı kiminin de  
Ozanlar ilinde günahı.  
 
Suçları Pir Sultanı anmak 
Cezaları yanmaktı 
Toplu mezar oldu onlara  
Alev alev Madımak.  
 
Orman gibi yanan  
Otuz yedi can  
Can verirken o gün  
Pir Sultan uğruna.  
 
Büzülüverdi devlet  
Devlet beşiği Sivas da  
Uykunun kovuğuna  
Korkudan. 
 
Uyanır elbette bir sabah  
Ashab-ı kehf (*) uykudan 
Ölür ölür dirilir yine  
Yüreklerde Pir Sultan. 
 
1995 
*** 
YARGI 
Öldürenle katiliz çalanla hırsız 
Tümümüz sanığız tümümüz savcı 
Tümümüz suçlu tümümüz yargıç. 
 
Kimi aklar kimi suçlarız 
Kimi bağışlar kimi asarız 
Kendimizi başkasında. 
 
Her gün bir bıçak saplı 
Birinin arkasında 
Vurulan da biziz vuran da. 
 
1975 
*** 
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SINIR 
Dur yolcu bura sınır 
Yabandır yasaktır ötesi 
Çiçeklerden seçemezsin 
Kokuları renkleri bir. 
 
Kuştan pasaport sorulmaz 
Gümrüksüz geçer yüküyle karınca 
Dur yolcu bura sınır 
Sen geçemezsin. 
 
Dereye bakma durmaz akar 
Öteden de içer ceylan bu suyu 
Dur yolcu bura sınır 
Sen geçemezsin. 
 
Dur yolcu bura sınır 
Ne çizili ne yazılı 
Geçemezsin yine de silemezsin 
İçinde kazılı. 
1976 
*** 
YARIN  
Bir şeyler olacak yarın 
Duruşundan belli 
Kırdaki atların 
Bulutların koşuşundan belli 
Kazışından köstebeklerin toprağı 
 
Karıncaların telâşından belli 
Bir şeyler olacak yarın 
Belki bir tomurcuk 
Belki bir ağacın düşen yaprağı 
Belki de bir çocuk 
 
Pek o kadar göremesek de uzağı 
Kuşların uçuşundan belli 
Bir şeyler olacak yarın 
Öbürgünden önemsiz 
Yarından önemli 
*** 
SEVGİ 
Ne varsa konuşmaya değen 
Birlikte düşündüğümüzden 
Birlikte susabilmek 
Yağmuru dinlerken 
Yanımdaki sensin 
Yalnızlığım sen 
Kendimden bile uzakta 
Elim elindeyken 
1986 

GÜNÜN MEVSİMLERİ  
Gündüzler ilericidir  
Akşamlar tutucu  
Geceler gebe  
Sabahlar devrim"  
1988 
*** 
BİLGİ ÇAĞI 
Yaşlarını sil 
Gözlerin gülsün 
Sen gücünü bil 
Dünyalar senin 
Halk üretendir 
Hak üretende 
Emek senindir 
Ürün de sende 
Çarkları senin 
Elin döndürür 
Alın terini 
Eller sömürür 
Halk üretendir 
Hak üretende 
Emek senindir 
Ürün de sende 
Bu çağda gücün 
Kaynağı bilgi 
Bilgiyi halka 
Sunmaktır sevgi 
Halk üretendir 
Hak üretende 
Bilgi de senin 
Hakça düzende 
Kurulsa bir kez 
Hakça bir düzen 
Ne ezen kalır 
Ne de ezilen 
Halk üretendir 
Hak üretende 
Bilgi de senin 
Ürün de sende 
*** 
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BİRLİKTE ÖĞRENDİK SENİNLE  
Avcumuzda yüreği çarpan  
Kuşa sevgiyi  
 
Elele duyduk kumsalda denizin  
Milyon yılda yonttuğu  
Taşa sevgiyi  
 
Tırtılları tanıdık seninle baharda  
Tırtılken daha sevmeyi öğrendik  
Sevgiden üreyen kelebeği  
 
Toprağı evimiz gibi sevdik seninle  
Birlikte sevdik kuru toprakta  
Ev küren köstebeği  
 
Köstebeğinden toprağına taşına  
Tırtılından kelebeğine kuşuna  
Elele sevdik bu dünyayı  
 
Acısıyla sevinciyle sevdik  
Yazıyla kışıyla sevdik  
Köy-köy ülke-ülke  
 
Gökler gibi sardı dünyayı  
Yağmur gibi sızdı dünyaya  
Dünya kadar oldu sevgimiz  
 
Elele büyütüp elele derdik  
Elele derip insana verdik  
Verdikçe çoğalan sevgimizi 
 
***  
 
UYUM 
 
- Levnî'ye özen - 
 
Boşluğa bulut buluta yağmur 
yağmura toprak ne güzel uymuş. 
 
Gündüze güneş güneşe tarla 
tarlaya başak ne güzel uymuş. 
 
Başağa buğday buğdaya insan 
insana emek ne güzel uymuş. 
 
Emeğe eylem eyleme yürek, 
yüreğe sevgi ne güzel uymuş. 
 
1975 

 
***  
İNSAN 
 
Elbette senden güzel olacaktı 
Çizdiğin resim 
Yaptığın heykel 
Senden büyük olacaktı 
Senden yakışıklı 
 
Elbette senden doğru söyleyecekti 
Yazdığın şiir 
 
Elbette senden çok duyacaktı 
Söylediğin türkü 
 
Sen olduğundan büyüksün 
Sen olduğundan iyisin 
Sen olduğundan güzel 
*** 
Sen 
Çiçek de sensin 
Arı da sensin 
Bal da sen 
 
Güz de sen bahar da sen 
Olduran da yaprağı 
Solduran da sen 
 
Güzle solan 
Yaprağı toprağa 
Döndüren de sen 
 
Ben de sensin 
O da sensin 
Sen de sen 
1993 
***  
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BİR OZAN BİR DEVLET ADAMINI SORGULUYOR 
 
Yıldızlı bir gecede 
Göğe bakmayalı 
Kaç ay geçti 
Anımsar mısın? 
 
Yıldızlı bir gecede  
Ya da güpegündüz 
Can evinde duymadan 
Sonsuzluğunu göğün 
 
Ya da bir sabah 
Çiçek açtığını ansızın 
Fark etmeden 
Bahçendeki ağacın 
 
Hele bir de işitmeden 
İşine giderken 
Bilmeden ezdiğin 
Karıncanın sesini 
 
Nasıl bilesin 
Evrendeki yerini de 
Nasıl yönetesin 
Ülkeni 
1994 
*** 
BOŞNAK 
Vatanını korumak yetmez 
İnsanlığını da korumak gerekir savaşta 
Silahın yoksa çalgınla 
Çalgın yoksa şarkınla 
Meydan okumak gerekir 
Ölüme meydanda 
 
Ölüme meydan okumak da yetmez 
Yaşamı yaşatmak da gerekir 
Ölümün eşiğinde 
Binlerle ölenler onun için 
Binlerle dirilir 
Boşnak beşiğinde 
1995 
***   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kaynak:  
1)- Hürriyet Gazeteci - Yenal BİLGİCİ - Ecevit'in 2 milyar 
dolarlık mirası ne oldu? 
2)- Wikipedia Bülent Ecevit  
3)- “Bülent Ecevit – Karaoğlan” - Mustafa Çolak 
4)- Cumhuriyet Dönemi Gazeteci Şairler Antolojisi –Okan 
Yüksel 
5)- Gazeteci Şairler Antolojisi- Okan Yüksel  
6)- Bülent Ecevit Karaoğlan-Mustafa Ceylan  
7)- Fikret Bila - Ayakta ölen kadın... 
8)- Ecevit’in anıları- Mehmet Çetingüleç 


