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Mehmet Çetingüleç
Gazetecilikte 20. yılını dolduran Mehmet Çetingüleç son 11 yılı Sabah’ta geçirdi. Bu süre
içinde Türkiye’deki siyasal gelişmeleri, Demokratik Sol Parti’yi ve Ecevit çiftini yakından
izleme fırsatı buldu.
Daha çok araştırmacı kimliğiyle öne çıkan Çetingüleç, Rahşan Hanımın yaşamını uzun ve
titiz bir çalışmayla birçok kaynaktan inceleyerek yazdı.
Son dönemde haberleriyle İslam dinindeki rönesans hareketini gündeme getiren Çetingüleç,
Diyanet İşleri Bakanlığının öncülük ettiği Kuran’ı Kerim’i yeniden, aslına uygun biçimde ve
bilimin ışığında yorumlama çabalarını yeni bir kitapta toplamaya hazırlanıyor. Mehmet
Çetingüleç evli ve bir çocuk babası.

Mehmet Çetingüleç’in RAHŞAN adlı kitabından bazı bölümler;
Sayfa 12 .... „İlkokul yıllarından itibaren Rahşan da dikiş dikmeyi öğrenmeye başladı.
Ortaokulda kendisine kısa kollu elbiseler hazırlıyordu. Zaten o yıllarda hazır elbise pek yoktu.
Rahşan, uzun yıllar rengârenk Sümerbank basmalarını biçip dikerek, kendi kendisinin terzisi
oldu. En ucuz kumaş ‘Yerli malı Türkün malı her Türk onu kullanmalı’ sloganıyla ülkenin her
yerine yayılmaya başlayan Sümerbank tarafından üretilip satılıyordu.”...
Sayfa 13 ... “Genç Türkiye’nin yokluk dönemini yaşadığı günlerde kız çocukları pek
okutulmuyordu. Ancak Prof. Namık Zeki Aral, kızlarının okuması için büyük çaba gösterdi ve
özellikle yabancı dil öğrenmelerini çok istedi. Sadece kendi çocuklarına değil, tüm çocukların
eğitimine gösterdiği özenle dikkat çekiyor ve arkadaşlarına eğitimin her şeyden önde gelmesi
gerektiğini anlatıyordu. Aylığından başka geliri yoktu, ama maddi yönden zorlanmasına
rağmen dört çocuğunu okutup amacına ulaşmıştı.
Rahşan Ecevit ‘Bizler, Türkiye’de hem Cumhuriyet değerlerini özümseyen ve uygulayan ilk
gruptanız, hem de değişimin yarattığı sıkıntıları çekmiş kişileriz’ diyor.”...
Sayfa 78 ... “Güvercinin İslam diniyle de bağlantısı vardı. Halkın güvercinleri ‘günahsız,
suçsuz, barış ve sevgi sembolü’ olarak görmesinin nedenini Rahşan Ecevit anlatıyor:
„Rivayete göre, Hazreti Muhammed dinimizi yaymaya başladığı sıralarda, Hira dağında bir
mağarada saklanıyormuş. Güvercinler bu mağaranın ağzındaki örümcek ağlarının üzerine
yuva yapmak suretiyle orasını kimsenin girip çıkmadığı bir yer gibi göstermiş ve
Peygamberimizin saklandığı yerin keşfedilmesini engellemişler. Bir de bazıları, günahsız
insanların öldükten sonra ruhlarının güvercin kılığına girerek uçtuğuna inanırlar. Bu inanç
öylesine yaygın ki, pek çok islam ülkesinde cami ve mescit gibi yapılarda güvercinlerin
yaşamları için sayısız küçük delikler yapıyorlar. Tabi bunlar dinimizle ilgili anlatılan hikâyeler.
Ama inançlar bazen gerçekler kadar etkili, gerçekler kadar güçlüdür.“ ...
Sayfa 239 ... Sonrasını Rahşan Ecevit anlatıyor:
„Hem eski arkadaşlarından, hem de politikaya yeni girmek isteyenlerden birçoğu, eşimi ,
CHP’nin yerini alacak bir partiye önayak olması için zorladılar. Evimiz aylarca bunun için
gelen ziyaretçilerle dolup taştı.
„Bülent’in bazı şartları vardı: 12 Eylül yönetiminin getirmek istediği rejime karşı direnilmesini;
yeni partinin öyle bir direnişten doğmasını istiyordu.
„CHP’nin kapatılması ve Atatürk’ün vasiyetinin çiğnenmesi karşısında sessiz kalınmasını
içine sindiremiyordu. Hele baştaki generallerin veto yetkisine boyun uzatılmasına asla razı
olamıyordu.
„Eski arkadaşlarının büyük çoğunluğu, Bülent’in öne sürdüğü koşulları kabul etmeyince
yollarımız ayrıldı. DSP’nin kuruluş çalışmalarını askerî yönetim işbaşındayken başlattık; fakat
askerî yönetimin onayıyla parti kurmayı ve aday göstermeyi doğru bulmadığımız için, partinin
resmî kuruluşunu 1983 seçimlerinden sonraya bıraktığımızı açıkladık.“...
Sayfa 243 ... Rahşan Ecevit´in 28. Kasım 1985 tarihinde DSP Birinci Kurucular Kurulu’ndaki
konuşmasından. „Ülkeyi yönetmek, toplum sorunlarını çözmek için gerekli bilginin yalnız ve
bütünüyle okumuş yazmışlarda, uzmanlarda toplandığı doğru değildir.
„Mühendis, köprü kurmak, baraj kurmak, bina yapmak için eğitilir, ülke yönetmek veya toplum
sorunlarına çözüm getirmek için değil.
„Doktor, hastanın derdine çare bulmak için eğitilir, toplumun dertlerine çare bulmak için değil.
„Hukukçu, mahkemede adaletin sağlanması için yetiştirilir, toplum düzeninde adalet
sağlamak için değil.
„Subay, ülkeyi savunmak için eğitilir, ülkeyi yönetmek için değil.“...
Sayfa 266 ... Rahşan Hanım, Başbakanlık Konutunda hiç kalmadı. Oysa konutta ahçılar,
temizlikçiler de vardı. Ama o ‘Yeryüzünde evden güzel yer yoktur’ diyerek, konut yerine, evini
tercih etti. Temizliği, yemeği, çamaşırı, ütüyü yapma sorumluluğunu bırakmadı.
Ev onun için ‘yuva’ demekti. Yuva’dan Konut’a uçmanın zorluğunu şöyle anlatıyor:
„Bir ev ancak yuva ise güzeldir. Onu yuva yapmak da içinde yaşayanlara bağlıdır. Benim bir
yuvam var. Eşimle paylaştığım bir yuva. Onu bırakıp da, içinde, yemeğinden temizliğine her
işin görüldüğü bir binaya geçmek aklımın köşesinden bile geçmez.“ ...

