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BÜLENT ECEVİT’İN ARDINDAN…

  

  

1925 yılında İstanbul’da doğan,Siyasetçi ve sanatçı bir anne-babanın evladı bulunan
Bülent Ecevit 52 yıl yani yarın asırlık siyaset hayatında etkili ve kalıcı bir politika
izlemiştir.

  

05-11-2006 günü saat 22-40’da vefat etmiş,hasenatı ve seyyiatıyla tarihe intikal etmiştir.

  

İnanç ve güzel geleneklerimizden olan,ölülerimizi hayırla yadetme gereği,o siyasette batı
basınının da belirttiği gibi;milyarder olmayan,dürüst bir başbakan,milletvekili,parti
başkanı gibi aktif görevlerde bulunmuş,başarısını sürekli yükselterek adımlamıştır.

  

Onun en önemli hususiyeti milli şef dönemine son veren ve 1970 yıllarındaki genel
başkanlığı ele almasıyla İsmet İnönü’nün 30 yıllık jandarmalık dönemini kapatmış
olmasıdır.

  

Ecevit solun liderliğini yapmış,solu hep dillendirmiştir.Bu bir zamanki Rusyanında temsil
ettiği kominizm veya onun Türkiyedeki ılımlı gibi görünen sosyalist uygulamasını
savunmuştur.

  

II:Abdulhamid vefat edip musalla taşına konulunca imam efendi cemaata
dönerek;Merhumu nasıl bilirdiniz,diye sorunca cemaat hep bir ağızdan;iyi bilirdik diye
cevaplar.
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Bunun üzerine içlerinde bulunan bir yazar düşündürücü şu ifadede bulunur;

  

-Madem iyi bilirdiniz de,neden onu tahttan indirdiniz.

  

Ecevit,1970 yıllarından itibaren sürekli Ülkücü camiayla kavga içerisinde olmuş,bu tüm
Türkiyeye yayılarak silahlı ve sopalı çatışmalara dönüşmüştür.

  

Türkiyeye Rusyadan girecek olan sol ve kominizm diğer ifadeyle ateizim ve inançsızlık
bu sol partinin şemsiyesi altında çöreklenmiş,gelişmiş ve kendine yer bulmuştur.

  

Türkiyedeki yarım asır süren sol-sağ kavgası bu partinin altında sürdürülmüştür.

  

Ecevit 3 ihtilali de yaşamış,80 yılından sonra hapsedilip yasaklı duruma düşmüştür.

  

80 yılı herkesi olduğu gibi Eceviti de değiştirmiştir.

  

Fethullah Gülen Hocaefendi ve cemaatının kendisine ılımlı yaklaşımına olumlu cevab
vermiş,dürüstlüğünü ve insancıllığını öne çıkarmıştır.Ancak o inat derecesinde düşünce
ve partisinin ideallerinden taviz vermemiştir.Solun ılımlılarından görünmeye çaba
göstermiştir.

  

Nitekim 2002 yılında Türkiyede görülmeyen en büyük ekonomik yıkım onun
başbakanlığında olmuş,Merve Kavakçı’nın meclise türbanla girmesine şiddetle karşı
çıkarak,bu kadına haddini bildirin,dışarı sloganlarıyla başı çekmiştir.

  

Sol görüşlü zihniyete mensub kimselerin devletin bir çok kademelerine gelmesinde
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büyük rolü olmuş,siyaset adına üç ayda öğretmenlik diploması verilerek binlerce insan
partizanlıkla öğretmen yapılarak,eğitimin seviyesinin düşmesine neden olmuştur.

  

Dünyayı idare eden Osmanlıyı eşi idare ettiği gibi,Ecevitin siyasetteki idare ve
başarısında da büyük ölçüde eşi Rahşan Ecevitin büyük etki ve katkısı olmuştur.Her
başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır sözü kendisini burada da göstermektedir.

  

Ecevit gazeteci,yazar ve şair kimliği de olan bir kişi idi.Onun en önemli iki özelliği
ise;sade bir yaşantı içerisinde olması ve herkese örnek olacak eşiyle birbirlerine olan
sevgi ve bağlılıkları idi.

  

Ecevit 1974 yılında Kıbrısta yapılan zulümleri ortadan kaldırmak üzere Erbakanla kurmuş
olduğu ittifakta Kıbrıs çıkartmasını yaparak,Rumların baskısının kalkmasında önemli rol
oynamıştır.

  

Ecevit yanlış kulvarda,doğru rol oynamaya çalışan bir kimse idi.

  

Onun dönemi ele alınırken 80 öncesi ve sonrası dönem olarak gözlemlenip
değerlendirilmelidir.

  

Sağ kulvarda yer alan Süleyman Demirel gerektiğinde değişip sol kulvarda da görüntü
verirken,Ecevit hep sol kulvarda görüntü vermiştir.

  

Hoca Efendiye sempatizan bakışı bile çok ciddiye alınmamıştır.Faydasını celbetmeye
müstenid olmaktan ziyade,zararını defetmeye müstenid bir yakınlıktı.Öyle de kaldı.

  

Türkiyenin yarım asırlık dönemi bir kazanım dönemi değil,kayıp dönemidir.Farklı bir
misyona ve geleceğe yönelik bir genişliğe sahib olması gerekir.Bu da farklı bir neslin
oluşumu ile mümkündür.
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Siyasilerin sevabları da büyüktür,günahları da büyüktür.Sadece Ecevit’in son yaptığı
icraatlardan olan Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’i kendisinin getirmesi ve bundan
da pişmanlık duymasının faturası millete çıkmakta ve onunla uyuşmamadan dolayı
anayasa kitabının fırlatılması ile gündeme gelen ekonomik çöküntü milletin çektikleri en
önemli sıkıntılardandır.Ve şimdi de hükümet ile uyumsuzluk göstererek yapılacak bir çok
şeyin önünün tıkanılması milletinin önünün tıkanılmasıdır.

  

Tıpkı Demirelin de Yök Başkanının seçimiyle sürekli Yökte yaşanan ve hala da devam
eden sıkıntılarının çıkmasına sebeb olunması gibi.

  

İnsanlar gerçek hayat olan ahiret hayatında,her şeyin gün yüzüne çıkarılmasıyla bir
hesap vereceklerdir.

  

Tarih en büyük şahittir.Tarihe şahit olduğumuz şeyler ise az ve de hazmedilecek cinsten
şeyler değillerdir.

  

Biz yine de olumsuzlukları tarihe bırakıp,geleceğe olumlu ve de geçmişten ders almış
olarak bakmalıyız.

  

Ecevit geçmişe bakmamızda bir misyonun,bir ideolojinin dönüm noktasında bulunmuş
bir kişidir.Ondan bu noktada ders alınmalıdır.Hatalar ayıklanmalı, güzellikler alınmalıdır.

  

  

MEHMET ÖZÇELİK

  

07-11-2006
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