
BİR TARİHİN ARDINDAN RAHŞAN ECEVİT 

“Yanımdaki sensin, yalnızlığım sen, 

kendimden bile uzakta, elim elindeyken.." 

Bülent Ecevit 

SEYİT SEVDİ 

Kadınlar Türk siyasi tarihinde önemli yere sahiptirler. Bazen geri planda kalsalar da 

eşlerine hep destek olmuşlar, siyaset sahnesinde isimleri çok sık geçmiş hatta lider eşleri dahi 

kendi aralarında siyasi eleştirilere de girmişlerdir. 

Türkiye’ de eşi ile beraber politik hayatta bulunmanın öncüsü olan İnönü’ den sonra 

aynı yolu Bülent Ecevit izlemişti. Rahşan Ecevit, eşiyle Amerikan Kolejinde başlayan 

arkadaşlığını evliliğe dönüştürdükten sonra, politikada da onun yanından hiç ayrılmamıştı. 

Tarih ileride Rahşan ve Bülent Ecevit çiftine bir şans sunacaktı. CHP Çankaya İlçe 

Başkanlığına üye olmayan giden çift ileride tarih sahnesine habersiz bir çıkmaya ilk 

adımlarını atmışlardı. Rahşan Hanım, Bülent Bey CHP Genel Sekreteri olmadan çok önce 

kocasının siyasi yaşantısına karışmış ve aynı zamanda onun da siyaset sahnesinde 

yükselmesinde etkili olmuştu. CHP’ nin  “Ortanın Solu” adıyla yeni bir politika 

geçekleştirmeye başlamış ve kurultayda tartışmalardan sonra Bülent Bey köy köy il il gezip 

anlatmaya başlayacaktı. Aynı zamanda Rahşan Hanım da kadınlar arasında siyasi sohbete 

girişmiş ve bu politikayı anlatmaya çalışmıştı.  

Rahşan Hanım Seçim ve yurt gezilerinde kocasının en yakın yardımcısı olmuş, o 

yıllarda konuşmasını daktiloya çeken, notlar alan, sağlığına dikkat eden Rahşan Hanım, en 

yakın eve girer ve kadınlarla sohbete başlardı.  

 

15 Ekim 1972 

Türkiye 1968 yerel seçimlerine giderken Rahşan Ecevit’ te eşini takip etmekte ve 

notlar almaktaydı. Rahşan Hanım bu gezilerde halkın arasına karışmakta, özellikle kadınlarla 

sohbet ederek Anadolu kadınlarının dertlerini dinlemekteydi.  

 

 

 

 



YIL 1968… 

 

Rahşan Ecevit Düzece’ de oturarak eşini diniyor. 

24 Mayıs 1968, Milliyet 

 

“Dinar’ ın Belediye meydanından yukarılara, fakir mahallelerin bulunduğunu 

tahmin ettiğim sırtlara doğru tırmanıyorum. Dinar’ da sudan bol şey yok. Her taraftan 

gürül gürül su sesleri geliyor. Tırmandıkça beton evler azalıyor, küçülüyor, taa tepelerde 

tamamen toprak oluyor. Sokak araları da öyle. Daralıyor, karışıyor, labirent halini alıyor. 

Kocaman ağaçların arasında küçük toprak evlerin çevirdiği ufacık bir aralığa geliyorum. 

Bir kenarda kalın bir borudan büyük bir gürültü ile akıp giden suyun başında birkaç kadın 

toplanmış kilim yıkıyorlar. Birisi avucuyla sabunlu su atıyor kilimin üzerine, diğeri tahta 

ile dövüyor. Birisi kapının önündeki ağaca karyolasını dayamış boyuyor. “Küflendi de.” 

diyor. Evin içini, dışını bitirmiş de iki metre karelik bahçesinin gene çamurdan olan 

duvarını boyuyor. Hayvanlar geçerken süründüklerinden kirleniyormuş. İki katlı evinin 

altında hayvanlar kalıyor. Üst katında kendileri oturuyorlarmış. Ve bu fakir evlerin 

üzerinde tabiat bütün ihtişamıyla yemyeşil yükseliyor. 

“Aman memleketiniz ne kadar güzelmiş, hele suyu ne bolmu.” Diyorum. “Öyledir.” 

Diyorlar ve heyecanla memleketlerinin güzelliğinin anlatmaya başlıyorlar. Laf lafı açıyor.  

“Eee burada hanımlar ne yaparlar.” Diye soruyorum. Birbirlerinin yüzlerine bakıyorlar. 

Suyun içindeki kilimi işaret ediyorum. 

“Bu kilim burada mı dokundu.”  

“Ben dokudum.” 

“Bu mahalle de başka kilim dokuyan var mı?” 

“Bu mahallede yok ama Dinar’ da kilim de halı da dokuyanlar çoktur.” 

“Aranıza okuma-yazma bilen var mı? Dokuz kişiydiler, ikisi biliyordu. Üzerindekini sen mi 

diktin.” 

“Ben diktim ama uydurma.” 

Kilim dokuyan kadının hariç, hiçbir ailenin, erkeğin kazancından başka geliri yoktu. 

Evlerine buyur ettiler. “Okuma yazma öğrenmek istemez misiniz? Dikiş öğrenmek istemez 

misiniz? Yüzleri karıştı: 



“Bize kimseye kadar kimse böyle bir şey sormadı. Tabi bizde öğrenmek isteriz. Bizde bir 

şeyler yapmak isteriz. Bizim yol gösterenimiz yok ki. Bir şu kadın var bir şu müskülümüz 

olduğu zaman ona koşarız….”
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Geçen 52 senenin ardından teknoloji ilerlese de şimdi köy yerlerinde kimse kalmamış 

insanlar hep şehre göç etmiş yerleşmişlerdir. Aynı benzeri sorunlar şimdi şehirlerde baş 

göstermektedir. 

 

Bir seyahat öncesi Rahşan Ecevit, Bülent Ecevit’ in notlarını temize çekmesine yardım 

ederken. 

25 Mayıs 1968 

1973 Seçimleri çok hareketli geçmeye başlamış ve Rahşan Hanım CHP’ ye yardımlar 

toplamak için “Akgünlere”  adlı kitabı, altı oklu anahtarlıkları, amblemleri satıyordu. 

 

7 Ekim 1973 
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Hatta kimi zaman dernekler açıyor, kimi zaman toplantılara katılıyor, hatta davetlere icap 

ediyordu. Örnek verirsek 1975 yılında kendisinin de başkanı olduğu Köylü Derneği’nin ilk 

şubesini ilk olarak Ankara’ nın Orhaniye köyünde açmış ve konuşma yapmıştı.
2
 Zamanla bu 

derneği Türkiye geneline yaymayı amaçlamıştı. Hatta Rahşan Hanım bir de “Umut” adıyla 

gazete çıkarmış ve “Muradiye” ile ilgilide bir yazı yazmıştı.
3
 Rahşan Hanım Ecevit’ in 

yasaklı olduğu yıllarda DSP’ yi kurmuş politika hayatına yeni bir parti ve düşünce yapısı 

getirmeye çalışmıştı.  

Yazımızı kısa tutarsak son kez olarak, 

Aşk, hüzün, nefret, sevinç, yoksulluk, insanlar bir hayata daha fazla ne sığabilirdi ki? 

Koca 60 yıl. Biricik ömrü Bülent’ i 5 Kasım 2006’ da ölüm onları ayırmıştı. Rahşan Ecevit, 

Kadir Çelik'in yazdığı "Rahşan Ecevit Anlatıyor: Bülent'imle Bir Ömür" kitabında eşi 

Bülent Ecevit ile evliliğine ilişkin şu değerlendirmelerde bulunmuştu:
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"Evet biz mutlu olduk. Bir de şöyle düşünüyorum. Yani çok sıkıntılı günler geçirdik, 

siyasi açıdan zor günler geçirdik. Mitinglerimize gelince büyük tehlikeler atlattık 

mitinglerimizde falan. Yani üstümüze silahlar çevrildi, taşlar atıldı, sopalar kullanıldı falan 

filan ama hep mutlu olduk." 

Bülent Ecevit’ in şiiriyle bitirerek; 

“Yanımdaki sensin, yalnızlığım sen, 

kendimden bile uzakta, elim elindeyken.." 

 

30 Eylül 1973 

ANILARINA SAYGIYLA…. 
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