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DÜNDAR TAŞER 

ARİF N İ H A T A S Y A 

(1925 G a z i a n t e p — 13 H a z i r a n 1972 A n k a r a ) 

Bucak b u c a k g e z e r e k kürsülerde yo lda o n u 

Arayan bir hayat y o l c u s u n a 

Bakıp ge len biri, der: «Gezdiğin b u toprakta 

Yatt ı Dündar T a ş e r s o n uykusuna» 

Y A Ş A D I K Ç A 
ismet ÖZALP Vezir Olursun 

ÂmnidiM 

Millî Mücadele yıllarındaki isyanlardan bi
risinde âsilerden olan bir açıkgöz, Mustafa Ke
mal taraftarı komşusuna şu teklifte bulunur: 
«Bizimkiler galip gelirse seni evimde saklanın 
ele vermem; talih bizden yüz çevirir, Kuva-yi 
Millîye'ye gülerse sen beni saklayıp korursun!» 
Teklifin muhatabı rahmetli Dedem acı acı gü
ler: «Korkunun ecele faydası yoktur. Nâdimsen 
usattan ayni, dehalet et! Kaymakam Demir 
Asaf Beye götü reyim seni. Merttir, sözüne sa
dıktır.» 

O bir kararda duracak adam değildir ki! 
Bir kerre canım emniyete aldıktan sonra, iş 
nereye varırsa varsın en okkalı parsayı topla
mağı aklına koymuştur. Kuva-yi MUlîye gelin
ce en önde bayrakla karşılayan, âsiler ağır ba
sar gibi olunca onlarla işbirliği yapan bahtsızın 
nasibi, güle oynaya ayağıyla gittiği karşılama
da darağacı olmuştur. Oynadığı oyun en kork
tuğu sonla biter. Kendi oyunu, sonunu çabuk-
laştırmıştır. 

Yenmek veya yenilmek kavganın savaşın cil-
vesidir, yiğidin bahtınadır. Ama iki ata birden 
oynayan açıkgöz, iki tarafın birden sevgisini 
kazanamaz, iki tarafın birden lanetine uğrar. 

Sola vurur, sağın alkışını toplarım; sağı 
tezyife kalkışır, sol indinde suçumu bağışlatı
rım; milliyetçi zaten hak'tan ayrılmaz, zulmü 
sevmez, komünistlere yaranmağa bakayım he
sabı, bilgelik taslıyan kıt aklın kârı olmalıdır. 
O meşrepsizlere kim yaranmış ki sen yarana-
sın a paşa kayınım! 

Eski askerler anlatır, savaşta en çok kor
kanlar ilkin ölenlerdir. Onlar muhakkak ölürler-
miş. Bu da unutulmaması gereken hakikat! 

Belki bir hesap da şudur: Hem ona ata
yım, hem Ötekine. İkisinin de dışında, ikisinin 
de üstünde, bir hakemlik, bir olgunluk paye
sine kavuşayım; ayrı bir itibarım, seçkin bir 
mevkiim olsun! Su alan gemide can-yeleği ti
careti yapan berizgân huyu ile en hayatî-milli 
konuyu şahsî ikbal ve prestiji uğruna istismar 
eden zihniyetin korkunç bencilliği, zavallı gü
lünçlüğü, faydasız açıkgözlüğü ibret vericidir. 
Vehmettiğin o itibar neye yarar ki millet no
tunu çoktan vermiştir. Komünistlerden dilen
diğin itibarı, işe yararsa nazarlık diye takın! 
Yalnız vatan gemisi batacak, sen yaşayacaksın, 
öyle mi?- Yaşasan da ona yaşamak mı der
ler? Bir can için o mihnete değer mi? 

Cahilin cehalet gibi bir mazereti vardır. 
Sen ki milletinin alın teri mahsulüyle okumuş 
bilmiş, Çin'den Maçine sıhriyet hahsıyla uç
muş, gezip görmüşsün. Ya senin mazeretin ne 
olacaktır? Defalarca tekerrür eden oyunlar, 

zulümler, katl-iâmlar, sürgünler mi meçhulün
dür? Sultan Galiyeflerden, Neriman Neriman-
oflardan, Dubçeklerden mi habersizsin? Komü
nist tehlikesi olmadığını söylediğinin ertesi gü
nü Prag Darbesini gören E. Beneş'i bilmez ola
mazsın? Bir defa oyunu kaptırdıktan sonra 
J. Masaryk'in intiharı neye yaramıştır? J. Pa-
lach'm kendini yakması neyi kurtarmıştır? 

Bir başka sebep insanı düşündürmüyor de
ğil; tki arada, bir derede kalmışlık derler ona. 
Bir «kripto»nun yakını olmak kaçınılmazlığı! 
Yahut şöhretini, servetini, imkânını borçlu ol
duğunun günahlarına da iştirak zarureti. Esa
sen o maddî nimetler,, bu manevî külfetin kar
şılığı olmamış mıdır? At atamazsın, sat sata
mazsın, değil mi? Yunus gibi «al buğdayı, ver 
himmeti» denemez miydi? Bunu herkes yapa
bilir mi? Belki değil! Ama o kimse de âleme 
«adam»lık dersi vermeğe kalkmaz! 

Eğer adamlık kuş südü nimetlerden gıda-
lanmaksa... eğer adamlık sözünü ettirmek, tö
rende, kalabalıklar karşısında endamım gös
termek, sesini duyurmaksa.. . Evet, bu nitelik
lerin hepsi var! 

Ama biz kimseye şöhretli gazeteci olamaz
sın, demedik! Biz kimseye demedik ki servet 
ve mevki sahibi olamazsın! Kimsenin sola 
meyletme hevesi bahsinde de iddiamız yoktur. 

Hakikate gerçeğe gelince burada iddialıyız. 
Kızılcık aşısı lâboratuvarda henüz bulunma
mıştır, ama kafalarda ve gönüllerde antikoru 
ve antitoksini çoktan keşfedilmiştir. İcat edil
memiştir, zaten var olanın farkına varılmıştır: 
Millî terbiye, millî kültür, millî şuur! 

Bir kimsede bu hasletler varsa sola, sol'un 
her çeşidine (bolşevizmine de, maoizmine de, 
titoizmine de) mutlak bağışıklık kazanmıştır. 
Zannedildiği gibi, daha doğrusu yutturulmak 
istendiği gibi sol'un içtimaî adaletle de, kal
kınma ile de, umumî refah ile de en küçük bir 
alâkası yoktur. Aç'ı doyuracağım, çıplağı giy
direceğim! Bu benim MİLLİ TÖRE'min gereği
dir. Bu, aklın emridir. Bunun için solcu olmak 
gerekmez. Sol'un hedefi bunları temin etmek 
değil, seni «adam»lıktan çıkarmak, millet, ol
maktan mahrum etmektir. Sol bu^ amacına 
varmak için fakirliği sömürür, oltasının iğne
sine refah, eşitlik, insan kardeşliği yemlerini 
takar. Ama bunlar olmasaydı, başka bahane 
mi bulamıyacaklardı? 

Gün gibi ortada olan hakikat, vakıalardan 
çıkan sonuç şudur: O oltaya takılanların zen
gin veya fakir oluşları değil; millî terbiyeden 
yeter payını almış, milî benlik ve asabiyete sa
hip olmamaları düşüşlerinin sebebi olmuştur. 

E B E D İ Y A S A 
Dostum Dündar Taşer'in aziz ruhuna 

Çekilmez bu hüzün; bu gam; bu tasa. 
Değişmez aziz dost ebedi yasa, 
Aniden gidişin yaktı da özü. 
Görünce anlarlar şu gönlümüzü.. 

Dostum unutanlar elbet yanılır. 
Türkmen adı ebediyen anılır. 
Sen de ŞAHİN (x) gibi yiğit çerisin. 
Gönüllerde dostum şimdi dirisin. 

Ülkü şehitleri seni karşılar 
Toprak sevdiğimiz en vefalı yar. 
Bıraktığın tuğu düşer, zannetme, 
Tuğun yüceltecek yürek, bilek var. 

Refet KÖRÜKLÜ 
(x) Gaziantebin büyük şehidi Şahin Beğ. 

Bu Sayı Devlet 

16 

Sayfadır 

Çeyrek ekmeğini bir bardak turşu suyuna 
banıp yedikten sonra edeple ağzını kurulayıp 
tâ yürekten, varlığını her zerresi ile «Yarabbi 
şükür!» diyen milletdaşım sola karşıdır da ye
diği önünde yemediği ardında -milletinden kop
muş- doygun, komünist eylemci olmuştur. Bu
radaki hayalî misal değil, lâf değil, şahsen mü
şahede edilmiş olaydır. 

Kendini inkâr eden snop, milletine tepeden 
bakıp küçümser de hakikati kendisinin gördü
ğü zehabına kapılır. Tarih boyunca devletsiz 
yaşamamış olan bu BÜYÜK MİLLET, engin 
bir kültür mirasının sahibidir. Milletin aslî un
surunun sola yüz vermeden geçmesi bu sebep
ledir. Bunu anlayabilseler! 

Millî kültür mahrumu, millî şuur yoksulu
dur ki solu insan-ı kâmil nitelikleri ile karış
tırmıştır, Karıştırır görünmüştür, menfaatçili-
ği yüzünden yahut ruhî kompleksine, kendi 
dilemma'sına çıkar yol bulmak için... belki de 
sebeplerin hepsi Ue... 

Ruhu ile de köhneyip kağşamış, kendi ken
dini yiyip bitirmiş, asırlık kuru ağaca yaprak 
aşısı yapmak, ayakta tutmak uğruna çırpınma
lar boşunadır. Böylesi küçük çıkarlar endişe
siyle zihinleri bulandırmak, nizamı iade ve te
sis edici elleri tutmak, millet varlığı ile oyna
mak büyük vebaldir. Halbuki yiğit ölür, adı 
kalır. 
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Gazetemizin yazarı, MHP Genel Başkan Yardımcısı,büyük Türk 
Milliyetçisi Dündar Taşer'i hiç beklenmedik bir sırada kaybettik. Bu 
ani ayrılış, bütün dostları ve ülküdaşları arasında derin teessür uyan
dırdı. 

Dündar Taşer'in ismini kamu oyu ilk defa 27 Mayıs hareketiyle 
birlikte duydu. Fakat, hiç beyanat vermediği, ve kendini tanıtıcı her
hangi bir faaliyet göstermediği için şahsiyeti hakkında bilinenler çok 
azdı. O'nu en çok üzen ve bir türlü tesirinden kurtulamadığı olay, 
13 Kasım ihanetiydi. Bunu bir türlü izah edemez ve hoşgöremezdi. 
Kader birliği ettiği arkadaşları, 14'leri yurt dışına göndermişti. Bu 
süre içinde, O, kuzey Afrika ve Avrupa memleketlerini, tahlilci bir 
gözle derinliğine inceledi. 14lerin yurda girmesine müsaade edilince 
de hasretini çektiği vatanına hemen döndü. 

Bir süre memleketin normal şartlara kavuşmasını bekledikten 
sonra Sayın Alpaslan Türkeş'le birlikte CKMP'ye giren Taşer'i, fikir
leri ve şahsiyetiyle kamu oyu daha yakından tanıma imkânını buldu. 

1965 seçimleri beklenen neticeyi vermeyince, pek çok kimse mo
ral bozukluğuna kapılmış, bir kısmı da politika hayatından çekilmişti. 
Zor, yorucu, yıpratıcı bir maraton başlıyordu. 969 seçimlerine kadar 
en yatkın arkadaşları çeşitli politik istikametlerde etkilenip bir bir 
partiden ayrılırken, Taşer, inancına olan bağlılığı, mücadele arkadaş
larına karşı duyduğu vefa sebebiyle, her geçen gün biraz daha ön saf
ta görünüyor ve liderin sağ kolu durumuna geliyordu. Bu dönemden 
itibaren O'nu Türk politika hayatının tanınmış ve güçlü siması olarak 
görüyoruz. 

Çeşitli siyasî kanaatlere sahip guruplar içinde yaptığı konuşma
lar, 4 yıllık yazı hayatı ve MHP'nin yetkilisi olarak verdiği bayanatlarda 
memleket meselelerine koyduğu teşhis ve yol göstericiHğiyle; etkili, 
saygı duyulan, görüşlerine çok önem verilen bir şahsiyet durumuna 
geldi. Bilhassa olayların hangi istikamette gelişeceği, memleketin na
sıl bir durumla karşı karşıya kalacağı noktasında yaptığı yorumlar, 
çoğu zaman tarihiyle ve bütün ana hatlarıyla gerçek oluverirdi. 

Taşer vefatıyla. MHP'de olduğu kadar, Türk politika hayatında da 
büyük bir boşluk bırakmıştır. Bu boşluğun derinliği muhakkak ki, za
manla daha iyi anlaşılacaktır. 

Taşer ailesinden aldığı sağlam terbiye, ve derin kültürü içinde 
bütün hayatı boyunca bağlandığı kıymet hükümlerinden hiç taviz ver
medi, hiç sapmadı. Olaylara, iman haline getirdiği ülküsünün değerle
ri penceresinden bakar ve daima tutarlı, sağlam izahlar getirirdi. Türk 
politika ve fikir hayatında sayıları çok olan, hiçbir inancın ve davanın 
takipçisi bulunmayan köksüz kimseler O'nu tutuculuk ve gericilikle 
suçlamışlardı. Aslında, bunlar ne istediklerini bilmeyen, kendilerini 
tanıyamayan, çeşitli propagandaların ve oyunların aleti durumuna ge
len kimselerdi. Ne gariptir ki, böyle kimselerin, Taşer gibi, köklü bir 
kültür ve inancın kavgasını yapan şahsı, inançlarını modaya göre de
ğiştirmiyor diye, itham etmesi bazı politika muhitlerinde yer bulabı 
liyordu. 

Politika hayatında Taşer, fazileti, inancı, vefakârlığı, fedakârlığı, 
cesareti, sevgiyi, tevazuu ve ülkücülüğü temsil etmiştir. Bir hasmı çı
kıp da, yukarda sıralanan vasıfların Taşer'de bulunmadığını iddia eder
se, ciddi karşılanmaz. 

Taşer insan olarak da mükemmel bir kimse idi. Hiçbir olayı men
fi yorumlamak istemez, hiç kimse hakkında kötü konuşulmasını hoş 
karsılamazdı. Davranışlarıyla çok açık fikirli ve rahat bir insan olduğun 
dan, O'nu tanımak, anlamak çok kolaydı. Bir şuur adamıydı. Benzerlik
leri aykırılıkları, güzeli-çirkini, doğruyu-yanlışı tesbit eder; bilerek, se
verek, inanarak hükmünü verirdi. Bundan dolayı da, tutarlı, kararlı, ve
falı ve gönlü geniş bir insandı. 

Şuurlu gururu ve azameti, tevazuu kadardı. Ailesine, dostlarına, 
ülküdaşlarına, milletine ve dâvasına son derece düşkündü. Tarihin de
rinliklerinden kopup gelen köklü bir kültüre sahipti. Bu derin kültürü, 
bir bilgi yığınından ibaret olmayıp, berrak ve canlı bir şuur halindeydi. 
O'nun için gazeteler «BİR DAĞ GÖÇTÜ» dediler. Muhakkak ki, gerçe
ğin ifadesi bu. 

Kısaca Taşer, bir mihrak, bir nirengi, bir kutup yıldızı idi. Türk 
milliyetçileri ve Türk milleti seçkin bir evlâdını kaybetti. 

Ülküdaşları, O'nun dâvasını gerçekleştirmek için sıradağlar gibi 
görev başındadırlar. Kutsal hareketin bayrağının zafer gönderine çeki
leceği günler uzaklarda değil artık! 

Büyük ülkücü Taşer rahat uyu ve nur içinde yat. 

D E V L E T 
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Milliyetçiliğin telâfi edilemez 
kaybı: DÜNDAR TAŞER 

Milliyetçi Hareket Partisi 
Genel Başkan Yardımcısı ve 
eski Millî Birlik Komitesi ü-
yesi Dündar Taşer, 13 Ha/i
ran Salı gecesi saat 20.30'da 
bir trafik kazası sonucu ebe
dî» aleme göç etti. 

Geri manevra yapan bir ek 
mek kamyonetinin arkadan 
çarpması ile ağır bir şekilde 
yaralanan Dündar Taşer, kal
dırıldığı Numune Hastahancsi 
nde bütün ihtimama rağmen 
kurtarılamamış, birkaç daki
ka sonra ruhunu teslim etmiş 
tir. 

Acı olay, kısa zamanda bü
tün Türkiye'ye yayılmış, mil
liyetçiler, ülküeüler derin bir 
yasa bürünmüşlerdir. 

Cenazenin 15 Haziran Per
şembe günü Hacıbayram Ca-

mii'nden kaldırılacağını du
yan ülkücüler, milliyetçiler, 
Milliyetçi Hareket Partili'ler, 
merhuma son vazifelerini ya
pabilmek için Türkiye'nin 
dörtbir tarafından akın akın 
Ankara'ya geliyorlardı. 

O gün, Hacıbayram Camii 
acılı günlerinden birini daha 
yaşıyordu. Herkes, tarifsiz bir 
keder içindeydi. Merhumu son 
yolculuğa uğurlayanlar, bü
yük ve kutsal bir vazifenin 
şuuru içindeydiler. Ömrünce 
bu bayrak, bu millet, bu va
tan için mücadele eden Dün
dar Taşer'in Türk bayrağına 
sanlı tabutu saat 11.15'de Nu 
mune Hastahanesi'nden alın
mış, Hacıbayram Camii'ne ge 
tirilmişti. 

TÜRKEŞ - FEYZİOĞLU 
— Son yolculukta son görev 

D Ü N D A R 
A Ğ A B E Y 

< 
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Dündar ağabeyi bir trafik kazası sonunda 
kaybettik. Teessürümüzü, üzüntümüzü ifade
de aciziz. Her ne kadar, her faninin ölümü ta 
dıcı olduğuna inanıyorsak da ,trafik kazasının 
bir bahaneden ibaret bulunduğuna, Yaradanca 
takdir olunan «vadesinin» yettiğine iman edi
yorsak da, yine de üzülüyoruz. Çünkü; hizim, 
davamızın ve milletimizin O'na daha çok ihti
yacı vardı. 

Dündar ağabeyin büyük bir kalbi, herkesi 
engin bir sevgi yağmuruna tutacak kadar en
gin bir gönlü vardı. Türk milletini çok sevdiği 
için, onun her ferdini sevmek ister, her ferdin
de sevilecek yanlar muhakkak bulurdu. Bizim 
kızdığımız, sinirlendiğimiz kimseler olurdu. 
Kendisine naklettiğimizde, O, o insanda bizim 
de hoşumuza gidecek öyle müşahhas vakalar 
keşfeder ve bize anlatırdı ki neticede biz kız
makla, sinirlenmelçle haksızlık ettiğimizi dü
şünmeye başlardık. 

Engin bir tarih kültürü ve derin bir tarih 
şuuru vardı. Zaten, onun millet sevgisi, mazi
nin en eski çağlarından beri birikmiş, sağlam 
bir sevgiydi ve kaynağı tarih şuuru idi. Türk 
tarihini çok iyi biliyor, hadiseleri çok değişik, 
fakat milletimizin ruh ve karakter yapışma uy
gun yorumluyordu. Türk tarihinin her devrinin 
azamet ve gerileme devrelerinin sebeplerine iyi 
nüfuz etmişti. Günümüz olaylarına da o açıdan, 
tarihimiz açısından bakardı ve muhakkak sağ
lam muhakemesiyle doğru teşhisler koyardı. 

Kuvvetli tarih şuuru onu, her Türk büyüğü 
gibi büyük ülkülerin adamı yapmıştı. Günlük ih
tiyaçların, günlük gailelerin devlet adamlarını 
çok fazla meşgul etmesine şaşar, hayret eder, 
hattâ Türk milleti adına ençok da bundan üzün
tü duyardı. 

Her büyük Türk gibi «cihangirlik rüyası» 
görürdü. Bu milletin «cihan hakimiyeti mefku
resi» ne bağlıydı, fakat günün olaylarının dışın

da da değildi. Bilâkis, içindeydi, olayların akışı
na istikamet vermeye çalışıyordu. Türkiye Dev
letinin kuvvetli olmadıkça, Türk milletinin is
tikbali hususundaki düşüncelerini de açıklamak
ta fayda görmezdi. 

Kuvvetli bir devlet şuuru vardı. Bu yüzden 
günümüzde cereyan eden olayların en büyük se
bebi olarak, devletin ve devlet adamlarının oto
rite zaafını görüyor ve herşeyden önce devlete, 
itibarının iadesinin şart olduğunu söylüyordu. 
Dolayısıyla çeşitli reform masallarını ciddiye al
maz, en önemli reformun; Devlete itibarını iade 
reformunun, yapılmasının idrak edilemeyişine 
esef ederdi. 

Türkiye'nin meselelerinin çözülmesinde «in
san meselesi» nin hallini başa alıyor, dolayısıyla 
Millî Eğitim siyasetinde önemli ıslahatın yapıl
masını istiyor, Milliyetçi gençlere, «Siz bu sis
temin yanlış imalâtısınız» diyordu. Bu yanlış 
imalâtın aslında doğru imalât olduğunu biliyor 
ve sistemin de bu esasa göre tanzimini istiyor
du. Ne garip tecellidir veya Allah'ın ne mutlu 
tesadüfüdür ki, cenazesinin kalkacağı gün Ha
cıbayram Camiinde konuşan vaiz de aynı nok
taya dikkati çekiyordu, sanki Türkiye'nin dört 
yanından gelen merhumun ülkUdaşlanna onun 
ülküsünü bir kere daha hatırlatıyordu. 

Dündar ağabey'in cenaze töreni de, ülküsü 
yolunda yaptığı son görevidir. O gün Türkiye'
nin her yanındaki ülküdaşlannı toplamış, aynı 
şeyi duymalarını sağlamış, böylece onları bir
birlerine iyice perçinlemişti. Zaten bir mücabi-
tin cenaze töreni de «Cihad» esası üzre olurdu. 

Aziz ağabey! Yokluğun davamız için büyük 
kayıptır. Fakat yetişmelerinde müessir olduğun 
ve ülküne kendini adamış gençler vasıtasıyla 
bayrak düşürülmeyecek, yüceltilecektir. Müste
rih ol! 

Allah'ın rahmeti üzerine olsun. 
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Tabut, musallaya kon
muş, başında ülkücü 
gençler sırayla nöbet 
tutmuşlar, ağabeylerine 
karşı son vazifelerini 
yapabilmenin heyecan 
ve üzüntüsünü duymuş
lardır. 

Hacıbayram Camii o 
gün müstesna günlerin
den birindeydi. 

Türkiye'nin dörtbir 
tarafından— istanbul, 
Adana, Mersin, Erzu
rum, Gaziantep, Diyar
bakır, Trabzon, Samsun 
Eskişehir, Kayseri, Aksa 
ray, Konya— ülkücüler 
ve MHP teşkilâtı men
supları merhumu ebedî 
yolculuğuna uğurlamak 
için otobüslerle gelmiş
lerdi. 

Cenazeye 500'den faz
la çelenk gönderilmiş, 
Milliyetçi kuruluşlar, 
ülkücü öğretmenler, e-
mekli subaylar, esnaf te 
şekkülleri, ülkücü işçi
ler, TÜT ve diğer ülkü
cü gençlik teşkilâtlan 
hazır bulunmuşlardı. 
Gönderilen çelenkler a-
rasında; Sayın Cumhur 
Başkanı, Sayın Millet 
Meclisi Başkanı, Sayın 
Senato Başkanı, Demok
ratik Parti, Güven Parti 
si, Adalet Partisi Genel 
Başkanlığı, Cumhuriyet 
Halk Partisi Meclis Gru 
bu, Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Başkanlı
ğı, Cumhuriyet Senato
su Millî Birİik Grubu, 
Türk kadınlar Derneği, 
Halkevleri, Ankara Va
lisi Şerif Tüten, MHP 
Gençlik kolları, Sağlık 
bakanı Kemal Demir, 
Bayındırlık Bakanı Mu 
kadder Öztekin, Devlet 
Planlama Teşkilâtı, Or
han Kabibay ailesi, YTP 
genel başkanlığı, Türk 
Ülkücüler Teşkilâtı Ge

nel Başkanlığı, Ülkücü 
Öğretmenler Derneği, 
Ülkücü Öğretmenler Der 
neği, Gaziantep Şoförler 
Derneği Anadolu Kim
ya Ülkücüleri, Dış he
kimliği Ülkücüleri, E-
mel Matbaası, Gazi eği
tim Ülkücüleri, Yükse
liş Ülkücüleri, Zafer 
mühendislik ülkücüleri 
göze çarpıyordu. İnönü 
Paris'e seyahata gider
ken hava alanında uğur 
layan Ferruh Bozbeyli-
l in Taşer'in uğurlanışın 
da bulunmaması dikka
ti çekmişti. 

Cenaze törenine Sa
yın Cumhur başkanı adı 
na yaveri Hükümet adı 
na İçişleri Bakam Ferit 
Kubat gelmişlerdi. Cum 
hurbaşkanlığ] Genel 
Sekreteri Cihat Alpan, 
V1GP Genci Bşk. prof. Dr 
Turhan Feyzi oğlu, yar
dımcısı Emin Paksüt, 
Demokratik parti genel 
başkan yardımcısı Dr. 
Saadettin Bilgiç ve Dr. 
Faruk Sükan, MGP Mil 
letv eki İlerinden Kubilay 
İmer, Hüseyin Abbas, 
Ahmet İhsan Kırımlı, 
Senatörlerden Arif Hik
met Yurtsever Hüsnü 
Dikeçligil Eski MBK ü-
yelerinden Ahmet Er, 
Mustafa Kaplan, Orhan 
Kabibay, Fazül Akkoyun 
lu, İrfan Solma/er, Nu-
man Esin, Tabiî senatör 
lerden F. Özdilek, M. 
Yurdakuler, Vehbi Ersu, 
Sami Küçük, Mucip A-
taklı, Suphi Gürsoytrak, 
Kamil Karavelioğlu, 

Mehmet Özgüneş, Sezai 
Okan, Suphi Karaman, 
Ömer Egesel, Em. Kur. 
Alb. Turhan Yavşan Ge 
lirler Genel Müdürü Ad
nan Başer Kafaoğlu, Ge 
lirler Genel müdür mua 
vini, Erdoğan Nirun, 
Mehmet Emin Alpkan 
Bugün Gazetesi sahibi 
Gündoğdu Serhatlıoğlu, 
Doç. Dr. Necmettin Ha-
cıeminoğlu, Doç. Dr. E-
rol Güngör Tahsin Ünal, 
Dr. Mertol Tulum, Prof 
Dr. Haluk Karamağralı, 
Doç. Dr. Hikmet Tan-
yu, M. Zeki Sofuoğlu, 
Av. Ziya Nur, Petrol dai 
resi başkam Dr. Osman 
Torun Doç. Dr. Recep 
Doksat, Turgut Öztaş-
kın, Ergün Zorlutuna, 
Sadi Pehlivanoğlu, İs
mail Hakkı Yılanlıoğlu 
gelenler arasında idiler. 

Cenaze namazı kılın
dıktan sonra, tabut, Ül
kücü gençliğin elleri ü-
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/erinde belediye önüne kadar 
getirilmiş ,orada cenaze araba 
sına konulmuş ve karşıyaka 
tvedikteki ebedi istirahatga-
hına tevdi edilmiştir. 

MHP Genel Başkanı Sayın 
Alparslan Türkeş, Dündar Ta-
şer'in mezarı başında metni 
diğer sütunlarda bulunan çok 
anlamlı bir konuşma yapmış-
t ] I TELGRAFLAR 

Dündar Taşer'in ölümü do-
layısiyle MHP Genel merkezi
ne ve ailesine üçbine yakın 
taziyet telgrafı gönderilmiş
tir. Bunlardan bazılarını aşa
ğıya alıyoruz: 

(Muhterem Eşiniz Sayın 
Dündar Taşeı .'in feci bir kaza 
neticesinde ebedi ziyamı tees 
sürle haber aldım. Bu büyük 
kayıp karşısında samimi ta-
ziyetlerimi sunar, Merhuma 

tanrıdan rahmet, ve sizlere 
başsağlığı sabır ve teselliler 
ihsan etmesini Cenabı Haktan 
niyaz ederim. 

Başbakan Feril Melen 
Maliye Bakanı Ziya Müezzin 

oğlu, Dışişleri Bakanı Haluk 
Bavulken, Orgnr. Faruk Gür
ler^ CHP Genel Başkanı Bü
lent Ecevit, DP Grup Başkan 
Vekili Hasan Korkma/can, Ve 
dat Unsal, AP Meclis grup baş 
kan vekili Ali Naili Erdem, 
Demokratik parti Genel mu 
hasibi Dr. Faruk Sükan, Bur
dur valisi Ömer Naci Bozkurt. 
Diğer Telgraflardan bir kısmı 
da aşağıdaki şahıs ve teşek
kürlerden gelmiştir. Tunceli 
Ülkücü Öğretmenleri, Karade 
niz Teknik Üniversitesi Ülkü 
Ocakları Birliği, Tokat Yük
sek Tahsil Gençliği, Terme 
MHP İlçe başkanı, İskilip 

O büyük mücadele insanı, bütün sevenlerinden dost
larından ülküdaşlarından böyle ayrıldı. 

Başta Sayın Alparslan Türkeş olmak üzere, kader ar
kadaşları son görevlerini yapıyorlar. 

Sayın Cumhurbaşkanı Cevdet 
merhumun eşi Asuman Taşer 
başsağlığı diliyor. 

Şofâr ve nakliyeciler Derneği. 
Alb. Ömer Bucak, Kiraz MHP 
İlçe başkanlığı, Güllekin Kad
ri Kaplan Naci Karamolla, İb
rahim Doğan ve arkadaşları 
Orhan Erkanlı, Rilat Baykal 
Şefik Sovuyücv, Osman Kok
sal, Münir Köseoğlu, MHP 
Gençlik kolları Genel Merkezi, 
Necdet Kürşat, Mustafa Gözü-
büyük, Kayseri Yüksel talebe 
Yurdu, Üzevir Ceylan, Mehmet 
Tırnak, MHP Karşıyaka tlçesi 
Dr. O. Dölen, MHP Adana il-
başkanhğı, Türkçüler Derneği 
Adana Ocağı, Tokat MHP ti 
başkanlığı MHP Eskişehir 
Gençlik kolları, MHP Vakfı
kebir ilçesi başkanlığı, Atatürk 
Üniversitesi Ülkü ocağı, Sel
çuk MHP ilçe başkanlığı, Gire 
sun, Yüksek Tahsil Yurdu, Ba 
tur Belediye Başkanı, Kars Ül 

Sunay başyaveri vasıtasiyle 
hanımefendiye ve yakınlarına 

kücüler Teşkilâtı, Anadolu Ec 
zacıhk Ülkü ocağı, Rize MHP 
Merkez İlçe Başkanlığı, T.Ü.T. 
Rize Şubesi, Teknik Yüksek 
öğretmen okulu Ülkü Ocağı, 
Ankara Tıp Fakültesi Ülkü O-
cağı, Niğde yurdu öğrencileri, 
Konya Yurdu Ülkücüleri, Fen 
Fakültesi Ülkücüleri, MHP Ha 
tay İlbaşkanlığı, Bursa MHP 
İl Başkanlığı, Boğazlıyan MHP 
ilçe başkanlığı, Kaman MHP 
İlçe Başkanlığı, MHP Beykoz 
ilçe başkanlığı, Erbaa MHP ti 
çe başkanlığı, Antalya MHP 
İl başkanlığı, MHP İzmir 
Merkez İlçesi Başkanlığı, Ha
lide Nıısret Zoıiutuna, Sağlık 
idaresi Yüksek Okulu, Ülkücü 
leri... 

TÖRE — DEVLET YAYIN PROGRAM» 
TÖRE-DEVLET yayınları ilk kitabı "Milliyetçi Eğitim 

Sistemi" nden sonra bir yayın pragramı yapmıştır. Buna gö
re: 

1. Dündar Taşer'in yazıları, ve şiirlerinin bir araya geti
rilmesiyle MESELE adı altında bir eser Temmuz 
ayında, 

2. Dündar Taşer'in konuşmalarından meydana gelecek 
bir kitap. 

3. Dündar Taşer'in HAYATI — E. Işınsu Öksüz tara
fından hazırlanmaktadır. 

4. DÜNDAR TAŞER ARMAĞANI. Ülkücü Gençliğin 
mücadelesini anlatan bir hikâye yarışmasıdır. 

Not : Değerli büyüğümüz Dündar Taşer'in, Hayatı ve Ko
nuşmaları hakkında kitapların hazırlanmfasında bü
tün ülküdaşlarımızın yardımlarına ihtiyacımız vardır. 
Bunun için ülküdaşlarımızın bu konularda ellerinde 
bulunan bilgileri Teyp Bantlarına alınmış konuşmala
rı ile çevrelerinden temin edecekleri vesikaları bi
ze en kısa zamanda yollamalıdırlar. 

TÖRE — DEVLET 

VİYANA ÖNÜNDEN 
ÇEKİLDİĞİMİZE KIZIYORDU 

«Biri vardır: Yaşamış fırtınalı; 

Kalacaktır tükenip yollarda..» 

1940'larda Gazi Antep'de iki genç liseli baş başa vermiş, 
bugün yüzbinlerce liselinin hayatlarını adadıkları ülkünün haya
lini kuruyordu. Türkiye yine eski gücüne kavuşacak, büyük Tür
kiye olacak, büyüyüp Turan olacaktı... Hakanların Altay'a dikilen 
tuğlarının parıltısında gülümsüyor, Viyana önünden çekildiğimiz 
için kızıyorlardı. Sonunda kızmaya, sevinmeye vakitleri olmadığı
na karar verip kalktılar. Vey kıyısında Kür-Şad'la buluşmaya geç 
bile kalmışlardı, ve Vey'e, Ötüken'e giden en kısa yolun Kuleli 
Askerî Lisesi'nden geçtiğini hesaplayıp ailelerinden gizli yola 
çıktılar. İstanbul'a imtihandan bir gün önce vardılar ve yorgun 
yattılar. Fakat uyumak mümkün mü? Ya geç kalırlarsa? Saatleri 
de yoktu. Evet, muhakkak geç kalmışlardı... Karaköy'e geldikle
rinde hem üzüldüler, hem sevindiler: Daha köprü kapanmamıştı! 
Asker olmaları biraz gecikecekti ama geç kalmadıkları da mu
hakkaktı. Karaköy Hanı'nın altında saatlerce köprüyü, sonra es
ki iskelede vapuru ve Kuleli'de imtihanı beklediler. Sonuç biri
sini üzdü, diğerini sevindirdi. Mehmet Menetli'nin boyu biraz 
kısa geldiğinden liseye kabul edilmemişti. Diğeri sınavı kazan
mıştı. Artık, Altay'a hakanların tuğları dikilirken orada hazır bu
lunacağından emin gülümseyen genç askerî liselinin adı Dündar 
Taşer'di. 

1960 yılında İslahiye'de 5. Zırhlı Tugay'da görevli bir tank
çı yüzbaşı yine bir yolculuğa çıkıyordu. Bu defa da ülküsüne gi
den yolun Ankara'dan geçtiğini hesaplamıştı. Bir tatil günü İs
kenderun'a, oradan Adana'ya geçti. Karnının ağrıdığından şikâyet 
ediyordu. Doktorlar hastalığa boşuna teşhis koymaya çalıştılar 
ve sonunda işin içinden çıkamayıp yüzbaşıyı Ankara Gülhane As
kerî Tıp Akademisi'ne yolladılar. Orada da teşhis konamadı. Fa
kat o, büyük bir inatla ağrıdan şikâyet ediyordu. Nihayet çaresiz
lik içinde hastanın (!) kendi kendisine koyduğu teşhise boyun 
eğdiler. Yatırıp ameliyat ettiler ve sapsağlam bir apandisiti al

dılar. Yüzbaşı taburcu edildikten kısa bir süre sonra, resmen 
hiçbir ilgisinin bulunmadığı Ankara'daki zırhlı birliğe gidecek, 
onu kumandasına alacak ve tanklar 27 Mayıs 1960 gecesi şehre 
yürüyecekti. Zoraki hastanın adı Dündar Taşer'di. 

T aşer'in fırtınalı hayatı daima iki çemberin içinde geçti : 
Onun azmine, büyük yüreğine, derin bilgisine, kültürüne 

hayran dostlarının, ülküdaşlarının sevgi, hürmet çemberi ve 
onun büyüklüğünü çekemeyen, yaptıklarını hayal etmekten kor
kan küçük insanların haset çemberi. Yukarıda anlattığım iki olay 
bile bu çemberlerin teşekkülü için kâfidir. Sevgi, hürmet... ve 
haset. Evet, «olanaksızlar, «Adım kötüye çıkmasın, aşırı deme
sinler.» endişesiyle sağa da sola da, aşağıya da yukarıya da 
karşı olanlar, yerleri ve yenleri dar olanlar, ya onun önünde yer
lere kapanmaya ya da arkasından konuşmaya mecburdurlar. 

O, kendisini sevenlere, aynen iadesi herkesin harcı olma
yan büyüklükte bir sevgi ve şefkatle karşılık verirdi. 

Bu samimî insanların işidir. 
Düşmanlarına?... Dünya yüzünde belki bir-iki kişinin göste

rebileceği bir acıma, şefkat ve sevgisi vardı. 
Bu ise büyük insanların işidir. 
O çağımızın son büyük insanlarmdandı. Son şövalyelerin-

dendi. Son Türkmen Ağası'ydı. 
O büyüktü... ve küçük şeylerle uğraşmazdı. «Türk subayı 

Balkan mağlûbiyetine, 93 mağlûbiyetine üzülmez. O hâlâ Viyana 
önünden çekilişimize kızar.» derdi. Büyük düşünür, büyük duyar, 
büyük icra ederdi ve... yorulmazdı. 13 Haziran günü de aynı 
büyük kızgınlıkla yürüyordu. «Dokuz kapının ipini» çekecekti. O 
gün, ülküsüne kiden yolun o kapılardan geçtiğini hesaplamıştı... 

Hayatın terkettiği yüzünü gördüm. «Kamyon, boyun kırılma
sı.. . Bunlar küçük şeyler. İşimiz var, haydi gel, geç kalıyoruz.» 
der gibiydi. Ölüme aldırmamıştı. Viyana önünden çekilişimize 
kızıyordu... 

TÖRE 
Fikir ve Sanat 
Dergisi 
13 Sayısı dolgun 
münderecatla çık
t ı . 

İsteme Adresi : 
PK 211 Kızılay — 

ANKARA 

OCAK 
ÜÇ AYLIK 

Araştırma ve İn 
celeme Dergisi 

3. Sayısı İktisadî 
İçtimai, Edebî ve 
Kültürel inceleme 
ve araştırma yazı
larıyla çıktı. 

Bayilerinizden 
arayınız. 

PK. 262 
Posta Çeki Hesap 
Nu : 10072826 — 

ANKARA 
Haberleşme Adre
si: Menekşe sok. 
16/6 Yenişehir — 

ANKARA 
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Mana, Manitu, Wokanda... 
İmmortalite ...Ölümsüzlük! 

İmmm.. . ve mortalite? «İm» olum
suzluk ön-takısı ve «mortalite», fâ 
nilik, ölümlülük... Fransızcada ön, 
türkçede son takı ile, zıddı mânâ 
ifade ediliveriyor: «İmmortalite», 
ölmezlik, ölümsüzlük, lâyemut ol
ma.. İnsanların hâtırasında daima 
yaşama mânâsına da geliyor. Bir 
lengüistik ve semantik problemi. 
Niye fransızcada ve diğer Batı dil
lerinde nef'î edatı asıl kelimenin ö-
nünde de, türkçede arkada geliyor? 
Bu, bir «Weltanschauungen» mese-

lese mi, yani Dünya görüşü âlemi telâkki tarzı 
farkından mı doğuyor? Fena, fena, çok fena! 
Nasıl oldu? Nasıl da oluverdi? Fena... Amma, 
fânî de fenâ'dan geliyor.. Fânî ölümlü, muvak
kat.. Ve fena, yok olma, yokluk, geçip gitme... 

Bütün insanlar fânidir, Dündar Taşer de 
insandır... İnsandı! Hem de ne insan! öyleyse 
Dündar Taşer de fânidir, fâniydi... Ve göçtü gi 
diverdi işte! Ve biz de.. . 

Telefon, telefonlar... Ve numaralar, numa
ralar.. . Telefon numaralan.. 

Telefon ahizesinin başında Orhan Kabibay 
Dündar beyin evindeyiz. Kızı Yâsemin'in odası. 
Kabibay, yanında Türkeş, onun da yanında.. 
Hepimiz eve doluşmuşuz. Birşeyler yapma ar
zularının, daha doğrusu bir şeyler yapamama
nın aczi içinde sessiz çırpmışlar.. Sükûtu, ya 
bir telefon zili ya da bitişik odadan fışkıran bir 
kadın hıçkırığı bıçak gibi deliyor, bağrımıza 
saplanıp yankılanarak... 

Kabibay, Bakanlar ı arıyor. Kabine toplan-
tıdaymış. «Not gönderin, telefon etsin lütfen 
buraya!» diye, özel kalem müdürlerine mesaj
lar bırakmakta.. Realitenin, korkunç ve değiş
tirilemez gerçeğin kıskacından kaçmak isteyen 
şuurum, tedailerin ve serseri dikkatlerin takılış 
l an ile oyalanma gayretinde... Tetkik ediyorum 
Kabibayı. Her an vazgeçmeye hazır bir bıçkın 
nezaketi ile, bir salon adamı zerâfetini meczet-
mcye çalışan sivri burunlu siyah ayakkabıların 
dan ipek çoraplanna ve üst üste atılmış ba
caklarının pantolon kıvrımlarından, birden al
nına atlıyor dikkatim. Geniş ve fırlak bir fron 
tal.. Orta Asyadan süzülen kim bilir hangi kro
mozom maceralarını ifşa eden çekik gözler. So
ğuk bir sakinlikle konuşuyor. Lider vasıfları 
mı? Yanında oturan Türkeş'e kayıyor gözlerim. 
Çökmüş bir dağ gibi. Öylesine müteessir. Daha 
basık bir alın. Fakat derinlik ve ketumiyet do
lu. Alnından aşağıya doğru keskin çizgilerle 
inen yüz hatları, tâviz vermiyen bir karakter 
selâbetinin belirtisi bir çene yapısının köşelili-
ğinde sonlanmata. Ve kısılmış dudakları. Yara
lı bir pars gibi. 

Kabibay kodamanları arıyor. Taşer'i şehit 
lige defnedebilmek için. Bir vefa jesti. Güzel! 
Nihayet kodamanlardan bir Kodamanoğlunu 
buluyor. Anlatıyor, anlatıyor. Türkeş, ilâve et
mesi için ikazda bulunuyor. «İrfan Baştuğ Pa
şa da, Fikret Kuytak da şehitliğe gömülmüş
lerdi. Baştuğ da bir trafik kazasında vefat et
mişti.»» diye. İstida vermek lazımmış, Koda-
manoğlu kodamanın tavsiyesi bu.. İstida Baş
bakanlık Müsteşarlığına verilecekmiş de.. Pro
sedüre göre sonra Kabinede konuşulabilirmiş 
de.. . Bir tipik C.H.P.'linin ayak oyunları. İşi
ne gelirse esas, gelmezse usul., yokuşa sürmele
ri! Bu da Devlet Adamı, ve devleti idare ede
cek diye hayıflanıyorum. Kabibay zerre kadar 
sinirlenmiyor. Soğukkanlı. Lider vasıflan mı? 
Köşkü anyor, Cihat Alpan Paşa'yı. Nihayet ko
nuşuyor: «27 Mayıstan sonra I Numaralı Kanu
nunun altında imzası bulunanlar, tarihe hiz

metlerinden dolayı Şehitliğe gömülürler diye 
bir Bakanlar Kurulu Karan çıkanlırsa.. Mevzu 
halledilir ve hepimiz oraya gömülürüz!» Ne ha
zin! Sağlıklarında beraber kalamıyanları, de
mek ölüm biraraya getirecek! Numaralar, nu
maralar, telefon numaralan; istida Başbakan
lık Müsteşarlığına değil de Millî Savunma Ba
kanlığına verilmeliymiş ...Yine telefonlar... Bir 
kombinezon dehası olabilir Kabibay, bir entri
ka kabiliyeti denebilir, amma bir lider? Siyasi 
macerasını düşünüyorum, orada. C.H.P.'nin ve 
İnönü'nün entrikaları ile saf dışı edil, sonra 
da hem C.H.P.'ye hem de İnönü'ye kapılan. Bir 
liderde bulunması, gereken azim ve sebattan, 
nıhtan mahrum.. . Dündar Taşer'in Şehitliğe 
defni ille gerçekleşsin! Ya gerçekleşmezse? te
lâşından eser yok davranışlarında. Nerden ge
liyor bu soğukkanlılık diye düşünüp tetkik edi
yorum. Bu bile onun için değerlendirilmesi, 
kaçırılmaması gereken bir fırsat meselesi; Bir 
numaralı Kanunun altında imzası bulnanlar-
dan biri sıfatile... Ve tarihe hizmetine devam 
edecek Kabibay, İnönünün dizinin dibinde.. Nu 
maralar, numaralar. . . 

Doç. Dr. Recep DOKSAT 

Dündar Bey Şehitliğe gömülse ne olur, gö-
mülmese ne lâzım gelir? Şehid, Hak yolunda 
hayatı istihkar edip bir anda feda etmeye ka
rarlı olan ve feda ediveren inşa ndemek. Taşer 
Hak ve hak yolunda, serveti, ikbali, mevkileri 
istihkar eden ve hayatım bu yola gerçekten 
adamış bir insandı. Yanında değil tabanca, tır
nak çakısı bile taşımaksızın, hem de en azgın 
zamanlarında komünist kızıl militanlarla mü
cadeleyi yürütüyordu. O, milliyetçi, ülkücü 
gençleri idare etmeseydi, frenlemeseydi, bu ter 
temiz potansiyelin kabarışlarını kanalize etme
seydi, kim bilir daha nice kanlar akardı.. 
Dev-Genç denen cüce fikirli kızıl fesat oca
ğı mukabelc-i bilmisil'den çekinmeseydi, kaç 
general, kaç bakan, kaç kodaman suikastlere 
hedef olup katledilecekti.. Acaba bunu müdrik 
ler mi? O devrin, 12 Mart öncesinin âciz ikti
darının sahip çıkamadığı' devlete, Devlet'le o 
sahip çıkmıştı. En çok affemediği ve hayıflan
dığı husus da zaten bu idi. O âciz ikt idann â-
ciz başında, devlet kavramının bulunmayışı! 
Devleti ile-1-ebed anlayışından ve azimliliğinden 
mahrum olan, içi barajlar gibi sadece su dolu 
kafaya kızar, hayıflanır ve acırdı da.. 

Son günlerde pek üzgündü ve dalgındı da.. 
«Gençlere tahriklere mukavemet ve hatta dayak 
yeme emri vermiş!» Orta Doğu Teknik Üniver
sitesinde, dokuz solcunun, hem de sapından 
tutup kınlarak hunhar bir silâh hâline getiri
len bir şişe ile hastahanelik edecek derecede 
dövüp hırpaladıkları bir mâsûm milliyetçi gen 
cin ve onun yardımına koşan bir arkadaşının, 
niye kaçmadılar da dayak yediler diye, bir ay 
bir gün cezalandırılarak yurttan ve üniversite
den atılmalarını bir türlü havsalasına sığdıra-
mıyordu. Kederli idi. 12 Mart ve sonrasından 
çok şeyler beklemenin hüznü idi bu.. Müessir 
kazada, bu melûl dalgınlığın da payı olsa ge
rek. 

«Melali anlamıyan bir nesle âşinâ değiliz! 
Yazık ne yazık melali, ne âşinâyı anlıyan bırak
tılar.. 

Dündar beyi Şehitliğe gömseler ne olur, 
gömmeseler ne eksilir ondan ve onun hâtıra
sından?.. İmmortalite kondisiyonel.. Hep, bu 
tâbir takılıyor aklıma. «İmmortalite condıtıon-
nelle», şarta bağlı ölümsüzlük. Bazı hristiyan 
tarikatlerinde var bu inanç Kökü tâ., animizm'a 

kadar uzanıyor. Ancak «Mana» denen sırlı ve 
sihirli kudrete sahip olanlar, meselâ krallar, 
prensler, seller ölümsüzlüğe lâyıktır. Eski Mı
sır'da önceleri yalnızca firavunların inhisarında 
olan bu imtiyaz, sonraları zamanla zadegana 
ve nihayet halka da teşmil edilmiş imiş.. Aynı 
zihniyetin, arkaik kalıntı ve tortuları. İrfan 
Baştuğ Paşa bir trafik kazasında öldüğünde, 
Millî Birlik Komitesi Üyesi idi. Fikret Kuytak 
keza.. Onların o zamanlar M.B.K. «mana»'ları 
vardı. Mana?.. Mana, Orenda, Manitu, VVokan-
da, Megbe, El ima!.. Bu mistik-majik kudretin 
ne çok ismi var. Biri de iktidar! İktidar ve o-
nun, ona yakın almanın imtiyazı. 

Ve şehitliğe gömdürülmedi Dündar Bey! 
Ne ehemiyeti var? 

Dündar Taşer, «mana»'sını hâlisiyetinden, 
asaletinden hiç eksilmeksizin kanında, ruhun
da taşıyan bir insandı. Ülkücülükte kararlılığı 
ile zaten her an şehidlik hazırlığında idi. Onun 
manevî mertebesini Tanrı katı tâyin eder, ve 
etmiştir. Kodamanoğulları değil! 

Zihnimi sel gibi hâtıralar istilâ ediyor. Bera 
belliklerimiz, sohbetlerimiz... 

Amma şuurum, bütün ege savunma meka
nizmalarını kullanarak kaçıyor, kaçmak isti
yor bunlardan. 

Ah! Sizlere Dündar Taşer'i anlatmak ister
dim. 

Hiç akıl erdiremediğim bir muamma var, 
ki üzerinde hep düşünür, dururum. Bilhassa 
oğlum hatıııma geldikçe. Bir varlık, bir insan... 
Pattadak hayatımıza giriveriyor. Ondan evvel 
vardım ve yaşıyordum. Ne oldu birden bire? 
Artık onsuz bir dünya düşünemiyorum. O, san 
ki hep vardı, doğmadan evvelki hayat parçam
da da hep mevcuttu gibi geliyor bana. Onun 
için her şeyi yapabilirim, ölebilirim de.. Aşkla
rımız da böyle değil mi? Ve dostluklarımız... 
Aşkın betonarme olmuş şekillen bunlar: Ana, 
baba, evlât, eş kardeş ve dost sevgileri.. Haya
tımıza renk ve mana katan onlar. Niçin, niye 
ve nasıl oluyor da bir insanı seviveriyoruz böy
le? İçimize nasıl da yerleşiyor? Hiç çıkmama-
easına.. Öyleyse diyorum, içimizde yeri hazır
dı; hatta zaten içimi/deydi de, onun mevcudi
yetine rastlayınca bu yerin idrâkine vanyor şuu 
rumuz. Ruhlarımız çok daha öncelerden tanış
mış olmalılar. Ruhlarımız biliyor ve tanıyor 
birbirini. Ve unutmuyor, unutamıyor., unutamı 
yacak da.. 

Dündar Taşcr'siz bir dünya, Dündar Bey-
siz bir Türkiye?... İnanamıyorum, tasavvur da 
edemiyorum. Amma kaskatı bir realite, acı bir 
gerçek. Nasıl tahamül edebiliyor insan, dostlar, 
yakınlar birer birer göçtükçe?.. Ediyor, edebili 
yor, çünki ruhumuzun derinlikleri için mesa
fe yok, zaman yok, ayrılık yok. Her an irtibat
tayız. Ve vâdemiz hulul edince, öte âlemde ay
nı şartlarda buluşacağımızı biliyor ruhumuz. 

Âlcm-i fenâ'dan âlem-i beka'ya göçüldüğü-
nü ruhumuzun mahrem derinliklerindeki «Ka-
lü belâ» sırrı bilmese, bir an tahamül edemez
dik bu hayata.. 

Ah, ah! Sizlere Dündar Taşer'i anlatmak, 
anlatmak istiyordum. İnsanlığı ile, çelebiliği 
ile; vefası,* dostluğu ile; o harikulade mantığı, 
tahlil ve terkib kabiliyeti ile; düşmanlannı bi
le büyüleyen zarif şahsiyetinin sıcaklığı ile.. 

Mazur gürünüz, yapamıyacağım şimdi.. 

15 Haziran 1972 Ankara... 
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D Ü N D A R AĞABEYİMİZ 

Galip ERDEM 
O gün hasta id im öğle üzeri, Ergün Zorlutuna ile A d a n Sayılgan 

eve geldi ler. Doğruca yattığım odaya girdi ler ve konuştular... Dündar 
Ağabey... Bir kamyonetin çarpması. . . ö lüm! . . . Anlayamamış olmalıyım 
Ne yaptığımı, nasıl bir karşılık verdiğimi hiç hatır lamıyorum. Galiba 
hep susmuş, öylece bakakalmışım. Çok yıkı ldığımı, yüzümde ve tavır
larımda alışılmamış bir değiş ik l iğ in meydana geldiğini , henüz iki bu
çuk yaşındaki kızım Bilge'nin sorusundan öğrendim: «Ne oldu, baba, 
ne oldu?.» diyordu. Cevap veremedim. . . Şimdi aradan bir hafta geç
mesine rağmen, olup bitenler i hâlâ tam kavrayabilmiş deği l im. Bir tem
silde bulunuyor gibiyiz. Dündar ağabeyimiz sanki «oyun icabı» ölmüş
tür. Sonra perde kapanacak ve hep bir l ik te gerçek hayata döneceğiz, 
yaşamağa yeniden başlayacağız... 

Yazmam gerekiyor, mecburum ama ne yazacağım, insanda tesel l i 
bırakmayan böyle bir ölümün mânâsını nasıl vereceğim, bi lemiyorum 
ki ! kel imeler ve cümleler yığını . . . Yaşayan bütün insanların ölen bü
tün sevdikler i için kullandığı övücü sözler: Çok fazi let l i , çok iyi bir 
insandı. . . Doğru! Çok zeki, çok bi lgi l i bir insandı.. . Doğru! Ülkücü id i , 
imanlı id i , mücadeleci idi , y iğ i t t i . . . Hepsi doğru, yine de hiçbir i yeter
li deği l . Dündar Ağabeyimizi anlatmak için daha başka kel imeler arı
yorum; çaresiz kalmışım, bulamıyorum. 

Dost olacağınız bir insanla tanıştıktan sonra, gönül ve ülkü bir l i 
ğinin ortaya çıkacağı zaman içinde, «resmi» sayılacak bir dönem var
dır. Bizimle Dündar Ağabeyimiz arasında böyle bir dönem hiç yaşan
madı. Çok düşündüm, ne vakit tanıştığımızı tesbi t edemedim. Bana 
hep öyle geldi k i , 1962 yılından sonra deği l , ilk gençl iğimizden itiba
ren tanışmaktayız. Sevdiklerimiz, değerler imiz ve dert ler imiz arasın
daki bir l ik başka tür lü izah edilemez, yaşça büyüğümdü, Türkiye'nin 
kaderine hükmetmişlerden biri id i . Kısacası, resmî ölçülere göre ara
mızda çok mesafe vardı yine de hiçbir gün «Dündar Bey» demedim. 
Ağabey olarak başladı, yüreğimizin bir parçasını da sanki bir l ikte gö
türdüğü zamana değin, hep öyle kaldı. Böyle olması elbette saygısız
lığımızdan deği l , Dündar Ağabeyimizin yüreğindeki yücel iktendir. Nice 
ağabeyler bi l i r iz; küçücük hesaplar uğruna, ağabeyliğin güzel l ik ler ini 
tepip «beylik» e geçmişlerdir . Dündar Ağabeyimiz, hiç «Bey» o lmadı ! 
yalnız, arasıra, mi l l iyetç i ler in eski bir geleneceğine uyar, «Amcalaşır»dı. 
Amcalıktan hoşlanırdı. 

Dündar Ağabeyimizi düşündükçe, diğer bütün meziyetler inden ön
ce, mi l le t imiz i sevmenin sırrına er işmiş olmasını hatır l ıyorum. İnsan
lar vardır; mi l le t sevgisinin yüksek bir duygu olduğunu ve bir fazi let 
sayıldığını öğrenmişlerdir . Ama mi l le t i sevmenin gerçek manasını bi l
mezler. Mi l le t in tarihini küçümser, bütün değerlerini horlar, ve mi l le t i 
sevdiklerine yine de inanırlar. Dündar Ağabeyimiz, buhranlı zamanların 
kaçınılmaz sonucu olan bu tür lü hastalıkların hepsine uzaktı. Türk mi l 
le t in i , dünya sahnesine çıktığımız günden it ibaren kesint isiz bir bütün 
olarak görmüş, meziyet ler i ve kusurları i le, zaferleri ve mağlubiyet ler i 
ile öylece sevmişt i r . Hayır, o lmadı; noksan, söyledim: kusurlarımızda 
bi le meziyet aramıştır, mağlubiyet ler imizde gelecek zaferlerin işaretle
rini görmüştür. 

Dündar Ağabeyimize göre tar ih, mi l le t sevgisinin anahtarı id i . Ta
rih bi lg is i , geçmişin olaylarını olağanüstü bir mi l l i şuur incel iği içinde 
yorumlaması dinleyenler ini daima cezbeden bir tarafı idi . Mi l le t imiz in 
binlerce yıl l ık maceralarından öyle güzel l ik ler bulup çıkarırdı k i , sev
memek hiç mümkün olmazdı. Mi l le t imiz in iç kavgalarını bir ai le dâva
sı sayar, uluorta konuşulmasından, hele bir tarafın övülüp diğer tara
fın kötülenmesinden hiç hoşlanmazdı. 

Dündar Ağabeyimizin sohbet ler i , çok defa, günün konularından 
başlayarak açılır, tar ihle b i terdi . Anlayışsızlıkları görmenin, vefasızları 
b i lmenin, şuursuzlukları tanımanın sıkıntısı rahmetl iy i öyle çok üzer
di k i , tahammülü tükenmeğe başlayınca, huzur akıtan bir pınarmış g ib i , 
hemen tarihe koşardı. . . Art ık rahattır, seviml i yüzüne mağrur bir gü
lümseme yayılmıştır. . . Dündar Ağabeyimiz için çok şey yazılacak. Sa
nıyorum ki , hoşgörü sahibi bir insan olduğunu, her tür lü f ikr i sabırla 
dinlediğini bel i r tenler de çıkacak. Doğrudur, öyle id i . Yalnız, tar ih ko
nusunda iş değiş irdi . Geçmişteki büyüklüğümüzün gölgelenmesine hiç 
dayanamazdı. Tarihimizi küçültücü konuşmalara karşı sabrı yoktu. Evet 
başlangıçta pek öfkelenmezdi. Bi lgisinin zenginliğini şahane misaller
le süsler, gerçeği anlatmağa çalışırdı. Ama, karşısındakinin mantıksız 
bir inatla direndiğini görünce hırçınlaşır, hattâ azarlardı... 

Tarih, belki de yanlış yaşadığımız bir çağda, bizi tesel l i eden bir 
«Aile yuvası» id i . Başladık mı , kolay kolay bi t i remezdik. Zamanı unu
turduk. Üç yıl önce id i . . . Bir gece, konur sokaktaki binadan bir l ik te 
çıkmıştık. Saat 11'di. Niyet imiz hemen ayrılıp evler imize g i tmekt i . Ne
rede?.. Her elektr ik direğinin altında bir mola vere vere, her defasın
da «Bu sondur!., diye diye Kavaklıdere'ye geldiğimiz vakit bir de bak
tık k i , saat dört o lmuş, sabahı bulmuşuz! Sonradan bu maceramızı 
dostlara anlatmış, çok gülmüşüzdür. 

Dündar Ağabeyimiz, büyük yürekl i bir insandı. M i l le t düşmanları 
ve kötü siyaset ahlâksızları bir tarafa, hemen herkesi severdi . Uzak 
yakın cümle dostlarının hayran kaldığı Zengin bir iç dünyası vardı. 
Yükselmişin kibir l is ine yanaşmaz, düşmüşler in yardımına koşardı. 27 
May ıs ın haklı lıktan çok, kaçınılmaz bir müdahale olduğuna inanmış, 
konuştuklarını da inandırmıştır. Fırsatlardan yararlanmayı hiç düşün
medi , yeni lmiş ler i kötülemeğe hiç tenezzül e tmedi . . . Dündar Ağabeyi
miz, şüphe yoktur ki canlarını ortaya koyarak mukaddes bir mücadele 
ye giren ülkücü gençler i bir başka tür lü , daha bir derinden severdi . O 
çocukları , bir ic ik kızı Yasemin'den ayırmazdı desem, mübalağa etmiş 
o lmam, kavgalarındaki güzel l iğin, fedakârlığın anlaşılmamasına öyle 
üzülür, öyle kahrolurdu k i . . . 

Dündar Ağabeyimizi daima hatırlayacağız... Olmadı, yine yanlış 
söyledim. Hatırlamak için arasıra unutmak gerekir. Hiç unutmayaca
ğız k i . . . Hep bir l ik te yaşayacağız, b i r l ik te sevineceğiz, b i r l ik te üzüle
ceğiz. Nur içinde yatsın. 

Tanrı Türk'ü korusun. 

«TEKRAR MÜLÂKİ OLURUZ BEZM-İ EZELDE» 
Binlerce genç, subay, devlet adamı ve dostlarının acı 

bir ö lüm sessizl iği içinde kıldıkları namazdan sonra fani 
vücudu toprağa ver i lmek üzere vasıtaya konuyor... Baş
lar eğik, herkes yas içinde, kayıp büyük.. 

YENİ UFUKLARA 

DOĞRU 

Beklediğimiz kitap çıktı 

Milliyetçi Hareket'in li
deri sayın Alparslan TÜR-
KEŞ'İN seminer notları. 
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DÜNDAR TASER ARMAĞANI 

RAHMETLİ BÜYÜĞÜMÜZ DÜNDAR TAŞER «ÜLKÜ
CÜ ŞEHİTLERİMİZ» ÎÇtN BÎR HİKAYE MÜSABAKASI 
DÜZENLEMEYİ DÜŞÜNMÜŞLERDİ. DEVLETİN GEÇEN 
SAYISINDA YER DARLIĞI DOLAYISIYLA İLÂN EDEME
DİĞİMİZ BU YARIŞMAYI «DÜNDAR TAŞER ARMAĞANI» 
İSMİ ALTINDA TÖRE ve DEVLET MÜŞTEREKEN AÇMIŞ 
BULUNMAKTADIR. YARIŞMA GELECEK YILLARDA, 
RAHMETLİ BÜYÜĞÜMÜZÜN ADINA, ONUN ÖNEM VER
DİĞİ KONULAR ÜZERİNDE DEVAM EDECEKTİR. 

«DÜNDAR TAŞER HİKÂYE YARIŞMASI» nın ŞART
LARI VE SON KATILMA TARİHİ TÖRE ve DEVLET DER 
GlLERlNDE İLÂN EDİLECEKTİR. 



Yeni Kavga Devrinin Ümidi 
Yine Ülkücü Gençliktir 

tt 

Türkiye uzun 
1 

zamandenberi derin bir 
buhran içindedir. Bu buhran, bilhassa 

1968 de çok bariz, çok görünür, elle tutulur 
hale geldi. Komünist tahrikat 1919 dan beri 
yaptığı çabalan 1968 de aksiyon haline, onla
rın deyimi ile eyleme soktu. Bu eylem safha 
safha gelişti. 1919 daki plânları şu idi: Halk 
Partisini ele geçirmek. Bunun teşkilâtına hâkim 
olmak ve bunun perdesi arkasında Türkiye'de 
komünist rejimi tatbik etmekti. Şevket Sürey
ya ve arkadaşlarının 1931 Iere kadar devam 
eden «kadro hareketi» dedikleri Plân bu idi. 
Diyorlardı ki: Halk partisi mücadeleci, komite
ci, kurtuluş, savaşını sırtlamış insanlardan ku
rulu bir teşekküldür. Bu parti ele alınırsa güç
lü bir manivela kazanılmış olur. Bu manivela 
ile Türkiye'nin altına girilir ve temelleri sökü
lür. Bu hareketi Atatürk bastırdı, ezdi. Bir kı
sım adamlarını şuraya buraya sürdü, bir kıs
mını hapislere soktu ve temizledi. Fakat bilâ
hare kimi hapisten çıktı, kimisinin zamanı geç
ti unutuldu ve 1950 ertesinde bu çaba yeniden-
başladı. Yine Şevket Süreyya'yı ortada gördük. 
İhtida etmiş günahlarından arınmış bir adam 
gibi (Suyu Arayan Adam) isimli kitabını yazdı 
(Suyu Arayan Adam) kitabı okudukça hislere 
hitap eden güzel, içinde kötü niyet görünmi-
yen bir kitaptı. Bununla yeni yetişen münev
verlerin dikkatini çekti. Arkasından (Tek adam) 
kitabını yazdı. Atatürk'e görünürde bir met
hiye idi. Fakat ilk 50-60 sayfasında Atatürk 
için söylenmiş iftiraların en ağırını taşıyordu. 
Adam bunu o kadar iyi serpiştirmişti ki ço
ğunun dikkatini çekmedi. Sonra makalelere 
başladı. Arkasından hücrelerden yetişiniz taze 
komünistler devrimciliği ele aldılar. Biz dev
rimciyiz onlar gerici; biz devrimciyiz onlar fa
şist, biz Atatürkçüyüz. Atatürk'ü seven kurum
lar vardı. Bazı kurumlar vardır ki Atatürk'ün 
meziyetlerini liyakatlerini herkesten iyi bilir. 
O'nun büyük kumandanlık meziyetini, vatanı 
kurtarıştaki büyük rolünü iyi bilir. Onun için 
de Atatürk'e hayrandır. Onların dikkatini ka
zanmaya uğraştılar. Sevgisini kazandılar, alâ
kasını çektiler. Sonra devrimciliği kademe ka
deme götürdüler. Birgün solculuktan bah
settiler «îyi şeyler soldur» «Sosyal adalet 
soldur». «Sosyal güvenlik soldur»», «sol inkı
lâp demektir»... Bunlar çok üstü örtük hafif 
sözlerdi. Hergün de söylenmiyordu. Arasıra 
söylenerek alıştırılıyordu. Birgün İsmet Pa
şaya bir lâf söylettiler: «Ortanın solu.» Solun 
üzerindeki ayıp perdesi kalktı. 

Millî Mücadelenin kahramanı, ikinci re
isicumhurumuz; ortanın solunda olduktan son
ra eh herkes de biraz solcu olabilir. Buna da 
komünist denmez ki... Bu perdenin altında 
herkes bir miktar solcu oldu. Neydi solculuk? 
herkes o tarihte en iyi neyi biliyorsa onu sol
culuk zannediyordu. Ve solun karşısı «ayıptır, 
çirkindir, ve çok geri kalmışlıktır, sersemlik
tir, dangalaklıktır,» la başladılar ve «onun kar
şısı da sağdır» dediler. Kötü olan birşey vardı. 
Solun aşırısı ya da sağın aşırısı. Sonra sonra 
solun aşmsı da güzel olmaya başladı ve Türk 

milletinin bir kısmına bunu da yutturdular, 
kabul ettirdiler. Türk aydını zaten şartlanmış
tı, hazırdı ve 5-6 senelik bir gayretten sonra 
solun en aşırı ölçüleri Türk cemiyetinde savu
nulabilir oldu. 

B izim geri kalmışlığımızın bütün sebebi 
de solcu olmamakta bulundu. Bu o de

rece içeri işledi ki 12 Marttan sonra kurulan 
ilk hükümetin adamları «Solcu olmayan insan, 
insanı bile sevmez» dedi. Bunu diyen solcu de
ğildi, solun felsefesinden filân haberi yoktu. 
Fakat ezberlediği buydu. Dil öğrenmiş gibi bu
nu belledi. Hani çocuklar öğrenirken ,ilk dil
lenmede, küfür müdür, dua mıdır bilmeden 
bazı lâflar söylerler ya, bizim Türk cemiyeti de 
siyasi dillenmesinde, ideolojik dillenmesinde 
hiç de kendisine ait olmayan kelimeler öğren
di ve bunları tekrarladı. Bu tabir hakiki sol
culara, bilen solculara büyük kuvvet kazandır
dı. Bu kuvvetler hareketlerini arttırdılar ve 
12 Mart'a tekaddüm eden günlerde (ki bu 
1968 — 1971 arasında üç senedir) bu üç sene 
içerisinde üniversiteyi ellerine alıp üs yapmak 
istediler: Mutlak surette oraya hakim olmak, 
o muhtariyeti sanki ayn bir devletmiş gibi kul
lanmak ve buradan hareket ederek Türk ce
miyetini tedirgin etmek, sonra üniversitenin 
duvarları içine girip takibattan kurtulmak... 
Oyunları bu oldu. Bu oyunlarını Milliyetçi 
gençler bozdu. Ülkücü gençler bu oyunu boz
dular. Üniversitede tatbikatı şöyle yürüt tüler : 
Hocanın birini alıyorlar, Hocam falanca der
neğe ki bu başlangıçta F.K.F (fikir kulüpleri 
federasyonu) idi sonra Dev-Genç oldu-100 lira 
ver. Hoca yok diyor, iyice bir dövüyorlar. Ho
ca şikâyet ediyor, merci yok. İspat et öyleyse 
diyorlar, şahit yok, Şahitler döven adamlar
dan ibaret. Mahkemeye gidiyor mahkeme de 
boş, hükümete gidiyor, hükümet te boş, şura
ya gidiyor oradan boş dönüyor ve açıkta kalı
yor. Meselâ birgün İnşaat Mühendisleri Odası 
nın seçimi varmış. Seçimden evvel Gün Sa
zak arkadaşımız gitmiş Dahiliye Vekiline, Men-
teşeoğluna, demişler ki: Mülkiyede seçim ya
pılacak orada da solcular hakim, hır çıkarıp 
elimizden alırlar. Vekil «bütün emniyet teşki
lâtı tertiplerini almıştır» demiş. Seçim yerine 
gitmişler. Yüksek mühendisler, içinde 60 yaşın
da umum müdürler var, 65 yaşındaki eski 
müsteşarlar var, Bin küsur üye, 350 tanesi solcu, 
700 tanesi de solcu değil. Mülkiye salonunda 
toplanılmış eller kalkmış, 350 solculara rey ve
ren var, 700 tane de vermeyen var. Divan da 
solcu, ilân etmiş: «700 reyle biz kazandık.» Yok 
demişler biz size rey vermedik. Hayır verdi
niz, yok vermedik. Divandakiler, çıkın öyleyse 
dışarı sayıyoruz demişler ve bunlar çıkmışlar 
koridorlarda sayılmak üzere. Dev-Gençliler, el
lerinde değneklerle gelmişler biz demişler size 
salonu verdik, koridoru da mı verdik, mektebi 
basmaya mı geldiniz namussuzlar demişler 
yüzlerine de tükürmüşler, haydi bakalım soka
ğa deyip bunları atmışlar, Tekrar salona gir
mek istemişler, salon kapısında iki tane Dev -
genç'li «siz dışarı çıktınız, içeri giremezsiniz» 
deyip, sokmamışlar, sokakta kalmışlar. Soğuk 
da bir gün, araba da bulamamışlar. 700 tane 
yaşlı başlı adam gitmişler D.S.l. Umum Mü
dürlüğünün salonunda toplanmışlar ne yapa
lım diye, «Dahiliye vekili bize garanti verdi, 
biz burada dayağı yedik, bir tek polis neferi 
çıkmadı karşımıza.» Gidip şikâyet etmişler tah
kikat yapanz demişler. Adamlar 350 rey aldı 
700 ilân ettiler. Bunu tespit edecek ANKARA-
da bir noter bulmuşlar. 

Böylece bir teftiş, bir terör, bir dehşet 
kurdular ve bu dehşetin üzerine hükmettiler. 
Bazı Hocaları da böyle dövüyorlar. Hoca şikâ
yet edecek yer bulamıyor, derdini anlatamıyor. 
Ne yapsın? Geri geliyor üniversiteye. Dev-gcnç 
liler hocaya geliyor, 100 lira ver diyorlar. Hoca 
çıkarıp veriyor. «Aferin hoca ne güzel verdin.» 
Arkasından bir makale getiriyorlar, bunun al
tını imzala diye. Hoca imzalamazsa dayak yi
yeceğini biliyor. Şikâyet edecek yer de yok. İm
zalıyor. Gayet komünist bir makale,.. Bunu gö
türüyorlar bir dergide hocanın imzası ile neş
rediyorlar. Şimdi hoca artık bu yazıyı benden 
zorla aldılar diyebilir mi? Yaşlı başlı bir adam 
İlim adamı diye adı duyulmuş. Korkudan im
zalamış ama inkâr edemez. Utandığından ben 
korktum da diyemez. Sonra hoca diyorlar yü
rüyüş var gel. Sık yumruklarını. Sıkıyor. Düş
ünümüze. Düşüyor, bağıra bağıra gidiyor. İki 
defa da yürüdü mü artık hoca utancından ben 
böyle düşünüyorum demeğe başlıyor. Artık 
hocanın mekanizması kurulmuştur. Aynı kur
gulu bebek gibi kendi kendine yürüyor. 

DÜNDAR TAŞER 

Bu usûl ile bütün üniversiteye hükmet
tiler. Kim kaldı? Ülkücü profesörler, ülkücü 
doçentler, ve ülkücü talebeler. Onlar kendileri
ne hayır dediler. Üniversiteye mutlak hakim 
olamayışlarının tek sebebi ülkücü gençliktir. 
Çünkü ülkücü gençlik bunlardan korkmuyor
du. Üniversitede çok talebe var Devgençlilerin 
de yekûnu bilemediniz 15-20 bin. O kadar da 
az değiller ama. Üniversitede binlerce çocuk 
var. Büyük kısmı bunlara haraç verdL_ Ya ha
raç verdi, ya karşıdakilere faşist dedi. Onların 
faşistliği bildiği yok. Aman kendilerine faşist 
demesinler diye korktu. Mahkemelerde de du
rum böyle. Böyle böyle Türkiye'deki bütün ku
rumları sindirdi, susturdular ve hükümlerine 
aldılar. Büyük harekete geçmek için bekliyor-: 
lardı. 11 Martta büyük hareketi tespit etmiş-; 
lerdi. 10 Mart günü ezildiler, 12 MART günü de 
bu ezilmenin ilânı yapıldı. Aslında 10 Mart gü' 
nü ezildiler, dayanakları söküldü. Fakat uzaK 
şehirlerde bulunanlar, çok fazla yapılan işi bii 
lemeyenler bunu kendi hareketleri zannettiler] 
O günleri hatırlayın. Akşam gazetesinde İlham* 
Soysal: «12 Mart oldu, İsmet Paşa sen şimdiyi 
kadar yalnız ortanın solu derdin de başka bir 
şey yapmazdın, hesap soracağız. ALPARSLAN 
TÜRKEŞ! Senden de hesap soracağız. Feyzioğ 
lu senden de hesap soracağız.» gibi yazılar ya? 
di. Kendi hareketlerini bekliyorlardı. Bunu C 
zannettiler. İlhan Selçuk, Çetin Altan hakeza 
Bütün nekadar kalemşörleri varsa Mart'ın 1 
sine kadar sevindiler ve sevinç 'nârâlarıyl* 
dünyayı tehdit ettiler. 17 Martta öğrendiler 1 
12 Mart kendilerini ezmek için yapılmış bir h? 
rekettir. Ecevit de o gün ters düştü, solun le
hine yapılmış bir hareket olmadığını anlad* 
Bu ters düşme, Halk Partisini ele geçirme ç? 
basıyla 1919'dan beri yöneltilen hareketin n* 
ticesi idi. Bunun kavgasını da verdiler, bu nrtf 
seleyi de bitirdiler. Tarihî şanına şöhretin' 
partinin kurulduğu günden beri fiilen gen^ 
başkanı, (Atatürk genel başkan iken genel ba? 
kan vekili idi, reisicumhurluk ettiği için de I 
ilen başkanlığı yapıyordu) kurulduğu gündrf 
beri partiyi yöneten kişiyi hacaletle, hakareti* 
tezyiple kovdular. Bu şunu da gösterdi. Sç* 
yalistlere taviz verilemez. Sosyalistlerle iş b>f 

Türkiye'de yeni bir çağ açılmıştır. Bu, Türkiye'nin kaderini 
tayin edecektir. Ya milliyetçi bir sistem, milliyetçi bir görüş, 
milliyetçi bir politika, milliyetçi bir uygulama olacak veya 
Türk Milletî'nin bütün büyük tarihine rağmen istikbali ko
münist boyunduruğuna geçecektir. Fakat Allah Türk Mille
tî'nin istikbalinin hükmünü vermemiştir. Ülkücü gençlik 
gösteriyor ki Allah bu Mil let in fena bulmasını dilenmemiş
tir. O halde Türk Milleti yaşayacaktır. J5 

ligi yapılamaz ve kim ki ben sosyalistlerle be
raber çalışırım, yüz metre giderim, ondan son
ra ayrılırım, kendim giderim, dese de seni bı
rakmaz ve tepene biner, seni istediği yere gö
türür. Çünkü dışarda devleti var. Bir milliyet
çinin dışarda devleti olur mu? Milliyetçinin 
devleti kendi devletidir. Bütün dünyası kendi 
devletinden ibarettir. Fransız milliyetçisi, İn
giliz milliyetçisinin; İngiliz milliyetçisi, Türk 
milliyetçisinin dostu değil hasmıdır. Çünkü 
milliyetçilik kutsal bir bencilliktir, bir egoizm
dir. Benim milletim en iyi benim milletim en 
yüksek benim milletim en lâyik her şey benim 
milletim için diye düşünen adamdır milliyetçi. 
Benim milletim iyidir derseniz, öbür millete 
azıcık yukardan bakıyorsunuz demektir. Hal
buki komünistlik bu değildir. Milletleri hüküm 
altına almak, onları esir ve köle haline getir
mek mekanizmasıdır. Bu mekanizmanın hep
si de en büyük mekanizmaya tabidir. O halde 
c'n büyük mekanizma ötekileri tek tek destek
ler. Nasıl ki bir mezbaha müdüründen çobana 
kadar hepsi kuzuyu kesmek için düşündüğün
den birbirini desteklerse, milleti böyle kesile
cek ezilecek bir sürü sayan komünist teşkilâtı 
da, çobanından mezbaha müdürüne kadar bir 
sıralamaya girmiş, birbirini destekleyen bir 
teşkilâttır. 

\ A illiyetçilik bu değildir. Milliyetçilik her 
***• millet için kendine özgü bir harekettir. 

Komünistlerin onun için de dışarda devleti 
vardır. Oradan akıl alır, para alır, destek alır. 
Radyosu var onların namına çalışır. Dahilde 
de bir sürü basın onların lehine çalışır. Siz dü
şünebiliyor musunuz şu konsolos kaçırma, fid
ye alma, İngiliz öldürme, general vurma fiili 
Türkiye'de solculardan gayri herhangibir adam 
tarafından yapılsa idi ona benzer ne kadar 
mahlûk varsa ezilirdi. Halbuki Milliyet gaze
tesinde Abdi İpekçi ve İsmail Cem «İnşallah 
bunlar son çılgınlık olur, bunlar çocukların 
çılgınlığıdır, solculuk kötü değildir.» deyebili-
yor. Ecevit kalkıp solculuk iyidir diyebiliyor. 
Halbuki meselâ Menemen de gericilik vakası 
olduğu zaman Erzincan'daki şeyhi de astılar. 
Hatta bu işi seyreden yahudiyi de astılar. 
Amma sola karşı aynı şiddet gösterilemiyor. 
Herkes de kafasına koymalıdır ki benim sol 
anlayışım şöyledir ben gelirsem şöyle yapaca
ğım gibi birşey yoktur. Yeryüzünde bir tane 
sol vardır, o da marksist soldur ve dışarının 
emrindedir. O, halka nasıl canı istiyorsa öyle 
yapar. Sizin dediğinizi yapmaz. Sizin dediğiniz 
onunkine ters düşüyorsa sizi kesiverir. İkisi
nin ortası da yoktur. Birçok Rus bundan ke
silmiş, öldürülmüştür. Bunlar da solcu idi, ko
münistti ve Lenin'le beraber komünist ihtilali 
başarıya götürmüşlerdi. Sol materyalisttir. Ve
fa, dostluk sadakat, sevgi, merhamet, insaf, 
doğruluk gibi mefhumlar bunlar için üst yapı 
kurumudur, burjuva yutturmasıdır. Başkasına 
yutturmak için kullanılır, kendisi yoktur. Bu 
kafadaki adamlara güvenilir mi? Solcular bun
lara sahiden inansa. 

İ nönü'nün sayesinde onun kolunun altın 
da, onun desteğinde yetişmiş ECEVİT 

ona bu kadar hakaret yapabilir miydi. Ve at
tıktan sonra sevinebilir miydi? Bir Türk bunu 
nasıl yapabilir. Yaşta büyük diye sayar, yolda 
büyük diye sayar, işte büyük diye sayar mil
liyetçi için bir sürü saygı sebebi vardır. Ama 
bir solcu için sayma sebebi yoktur. Solcuya 
göre saygı bir üst yapı kurumudur, uydurma
dır. Onun için Türkiye solun dalga dalga gelen 
tazyikinde devam etmektedir. Mesele henüz 
bitmemiştir. 100 küsur hücre var idi. Şimdi de 
bir yüze yakın adam EL-FETİH te talim gör

müş gelmiş. Daha da bir 3-4 yüz kişisi varmış 
orada solcuların. 

DEMOKRASİ MI? DEVLET Mİ? 

Şu halde önümüzdeki aylarda bunların 
yeni fecaatlerine yeni şenaatlerine sahip ola
cağız. Hiç bir şey bitmemiştir. Ordu 12 Martta 
çok ağır bir yükün altına girmiştir, ama ça
resizdi. Size sorarım; demokrasi mi devlet mi? 
Ana mı çocuk mu diye sorarlar ır,üç ameliyat
ta? Demokrasi mi devlet mi? Devlet olmazsa 
demokrasiyi neyin üstüne yaparsınız. Hani tar
la mı buğday mı suali bu. Ordu bu suale kaldı. 
Yine de demokrasiyi zedelemek istemiyordu. 
İstemediği de bir seneden beri gösterdiği dev 
sabrından anlaşılıyor. Hata yapmıyor mu? 
Hem de nasıl, solu adanı olmak sayan bir ekip 
ten hükümet olur mu? Solu tasfiye için solcu
lardan hükümet kurulur mu? Yanlışlıkla kur
dular, bir ay sonra anladılar amma iş işten 
geçti. 8 ay oturmaya mecbur ettiler. Elleriyle 
getirmişlerdi ağızlarıyla kovalayamadılar. Mec
buren bile bile onları tuttular. Onlar da hergün 
yeni bir bela çıkardı. Profesör Muammer Ak-
soy'u komisyon başkanı yaptılar. Ertesi gün 
sıkıyönetim aldı hapis etti. Bir hafta sonra Sı
kıyönetim bıraktı. Tekrar başka bir komisyo
na getirdiler. 3 gün soma tekrar Sıkıyönetim 
içeri aldı. Hükümetle ordu aynı adam üzerin
de tamamen ters düşüncede idi. Bir Mukbil 
Özyörük ve başkası için de aynı şey oldu. Ni
hat beyin kurduğu hükümet ordunun felsefe
sine tersti. Bu terslik devam etmedi tabii. Asıl 
mesuliyeti, tarihi mesuliyeti, milli mesuliyeti 
12 Mart muhtırası ile sırtlamış olan ordu en 
nihayet bunlardan vazgeçti. Yerine onlar de
recesinde solcu olmamakla beraber ihtiyar zaval
lı, hasta perişan bütün hüsnüniyetine rağmen 
omuzlarında yük taşımak için takat kalmamış 
bir zatı geçirdiler. Onun da ilk sözü şu oldu: 
benim suçum yok. Nihat Bey de benim suçum 
yok demişti. Hatırlarsınız Süleyman bey de 
yedi sene benim suçum yok dedi. Efendim 
anarşi mi var? polise gidin, eşkiya mı var jan
darmaya söyleyin, hırsız varsa bekçinin haberi 
var. Üniversitede kıyamet kopuyor rektörün 
suçu var da ya senin, onun suçu vok mu? Tür
kiye'de yetki mahalline oturan adamların so
rum taşımak akıllarından geçmiyor. Orayı Sal
tanat yeri sanıyorlar. Nihat bey de Ürgüplü 
de benim suçum yok dedi, halbuki Türkiye'de 
bir suç var, buna bir sahip gerek. Yüz suç var
sa, yüzüne de sahip çıkacak 99 unu halledecek 
fakat edemediği tekinin suçlusuyum diyebile
cek bir adam lâzım. Korkak, mütereddit, ür
kek adamlardan devlet yöneticisi olmaz. Amma 
tatbikatta böyle değil. Şimdi yeni bir başvekil 
tayin edildi. Nasıl bir bünye ve vasıfta olacak 
bilmiyorum. Fakat Melen'in solculuk adam ol
maktır felsefesinde olmadığından eminim. Ü-
mit ediyoruz ki bu felsefede bir kabine kur
sun. Bu kabine büyük işler mi yapar? Hayır. 
Bir iş mi yapar? O da hayır. Belki kötülük yap
mamaya muktedirdir. Biz buna bile razı ola
cak hale geldik. Ben cerrahım diye yaramızı 
sağıltmaya çalışan herkes iltihabı derine sok
tu. Nereye karşı olursa olsun, şimdi bu şartla
rın içerisinde Türkiye'de hareketler hızlana
cak, şiddet kazanacak, tedhiş artacak. Tarih 
boyunca üç suikast görmüştür Türkiye. Birisi 
Sokullu Mehmet Paşayı hançerlemişler, biri 
Mahmut Şevket Paşaya Suikast tertiplemişler, 
bir de Kemaleddin Eken paşaya suikast yap
tılar. Türkler isyan ederler, ihtilâl yaparlar, 
adamı devirirler, keserler ,asarlar. Türkiye'de 
vezirbaşı kadar ucuz şey yoktur. 600 vezirden 
300 ünün başını kesmişler. Çünkü mührü alan 

adam şu sualle alır: «Lala bak mukayyet ola
sın senin başını keserim.» O da boynum kıldan 
incedir der. Boynu böyle dut gövdesinden kalın 
adama da devlet verilmez. Türkiye'de vezir 

başı ucuzdur ama vezir suikastı yoktur. Tari
himiz Suikast yapmaz. Bu üç suikastin üçün
cüsü birkaç gün evvel oldu. Hem de orgene
rallerin en az mesul olanı idi. Jandarma genel 
kumandanı idi. 

Güvenlik kurulunda üye değil, Sıkıyöne
tim kumandanı değil. Yani solcularla karşı 
karşıya bir meselesi yok. İbreti alem için orta
ya çıkmıştır ki bu solcular kendi adamlarının 
intikamını kime rasgelirse ondan alacak. Bu
nu bilen, tedbirini buna göre alan ve yumru
ğunu vurmak için gözünü kırpmayan iktidar 
lâzım. Ferit Bey'in hükümeti de bu olmaya
cak ama ordunun her yumruk kaldırışında al
tına bir iğne de sokmayacaktır inşallah. Çün
kü bundan evvelki hükümet ordunun yumruk 
vuracağı yere iğne soktu. Muhterem arkadaşla
rını, bu yeni kavga çetin kavga devrinin gene 
ümidi milliyetçi kitle ve ülkücü gençliktir. Ül
kücü gençliğin hareketlerinden şerci hissesi a-
lıyorum. Ama ülkücü gençlik bizim imalimiz, 
icadımı/, lalan deği, sizin evlâtlarınız. Çoğunun 
ismini bile bilmem. O kadar çok ki!. Bu, Türk 
Milleti'nin yaşama gücünün, azminin ,iradesi-
nin iladesidir ve Türk Milliyetçiliğinin, Türk 
Milleti'nin tarihi köklerine yapışık, onun tabii 
meyvası olduğunu göstermektedir. Bütün şe
naatimi rağmen komünistler çalı nebatıdırlar 
ve onların meyvaları da acıdır. Türk Milletinin 
asil ağacının tatlı meyvası güçlü elması ülkü
cü gençliktir. Türkiye'de siyasi partilerin oluş 
sebebi tükenmiştir. Kitle partilerinin varlık 
sebebi tükenmiştir. Niçin varız sualinin ceva
bı yoktur. Demokrasi için varız filan diyorlar. 
Demokrasi teskere alıyor. Demokrasiyi yaşatan 
azim yok bunlarda. Süleyman Bey'e yalandan 
dur dedikleri zaman, durmam lâzım gelir» di
ye inançla dursa iki gün evvel kendi yapar. 
Beni Millet seçti diye inansa, hayır gitmiyorum 
der. İkisini de demedi. Hem gitti kenarda dur
du, hem bir sene mırmır etti. Peki bu millet 
bunu bir daha mı seçer? Niçin seçer? Halk 
partisinin akıbetini gördünüz, İsmet Paşa'ya 
s a y g ı duymayan bir heyet kime saygı 
duyar, niçin duysun? İsmet Paşa'nın işbirliği 
yapıp altında kaldığı sosyalizmle ben de iş ya
parım da sonra üstüne çıkarım demek ahmak
lığını kim gösterir? O halde Halk Partisinin 
de Adalet Partisinin de meselesi bitmiştir. Tür
kiye'de yeni bir çağ açılmıştır. Bu, Türkiye'nin 
kaderini tayin edecektir. Ya milliyetçi bir sis
tem, milliyetçi bir görüş, milliyetçi bir politi
ka, milliyetçi bir uygulama olacak veya Türk 
Milleti'nin bütün büyük tarihine rağmen istik
bali komünist boyunduruğuna geçecektir. Fa
kat Allah Türk Milleti'nin istikbalinin hükmü
nü vermemiştir. Ülkücü gençlik gösteriyor ki 
Allah bu Millel'in fena bulmasını dilememiştir. 
O halde Türk Milleti yaşayacaktır. Çünkü ül
kücü gençlik hatır ve hayale gelmeyecek güç
te ve sayıda çoğalmaktadır. Hepinizi tekrar 
tekrar saygı ve sevgiyle selâmlarım. 

"Bu yazı merhum Vündar Taşcr'in 
20 Itlayıs 1972 günü M. H. P. mersin 
merkez ilçe kongresinde yaptığı ko
nuşmadır. 

I 
X 

i 
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Türkeş : 
K İ L K I M M ÖNCE EĞİTİM ve SANAYİ 

Geçen hafta içinde parti
sin Çankaya ve Altındağ İlçe 
kongreleerinde konuşan Tür
keş, memleket meseleleri üze
rinde durmuş ve devletimizin 
maruz kaldığı tehlike henüz 
yok edilmemiştir demiştir. 
Bıırhanlı günlere gelişimizin 
temel sebebinin aldırmazlık 

ve bilmezlik olduğunu söylev- «Komünistler kendilerine 
zn Türkeş; «Türk milliyetçiliği karşı duran, emellerini önle-
Türk Töresi, Türklük inancı, yen .gayretlerini çürüten her-
Türkçülük, ülküsü'nün ihmale şeye ve her kişiye gerici, tu-
uğradığını ifark; etmiştir. tucu, sağcı, faşist sıfatını ta

karak hücum ederler. Esefle, 
MHP lideri Çankaya ilçesin hayretle hatta dehşetle belirte 

deki konuşmasına şöyle de- hm ki bir çok, Devlet, Hükü-
vam etmiştir: 

Kader Arkadaşını kaybeden 
Türkeş en zor görevi yapıyor 

Bayrağı Göndere Birlikte 
Çekecektik 

Dündar Taşer'i dostları ve ülküdaşları ebedi istirahat-
gâhına tevdi ettikten sonra, MHP Genel Başkanı merhu
mun mezarı başında çok içli, ve manalı bir konuşma yap
mıştır. Türkeş'in konuşması özetle şöyledir: 

«Aziz ülküdaşım! 

Acı kader bizi, mezarının başında konuşmak gibi aklı
mıza hiç getirmediğimiz bir vazifeyi yapmak mecburiyetin
de bıraktı. Sen, milletimizin yiğit ve ülkücü bir evlâdı, 
partimizin çok mümtaz bir siması idin. Daha uzun yıllar 
omuz omuza çalışacağımıza, ükümüzün bayrağını birlikte 
taşıyıp zafer gönderine çekeceğimize inanmıştık. Olmadı. 

Ne yapabiliriz. Takdiri ilâhi. 

Aziz Taşer, ömrünce Türk milletini sevmenin, büyük
lüğüne inanmanın sırrına ermiş, hayatının gayesini mille
tine hizmette görmüş, dünya hırslarına iltifat etmemiş, hiç 
bir mevkiin cazibesine kapılmamış, tam bir Türk Milliyet
çisi olarak yaşamıştın. 

Zekânın parlaklığı sevginin sonsuzluğu kültürünün zen
ginliği kadar, yüreğinde büyüktü. Talihsibz bir dönemde, 
nankör bir dünyada, milletini en çok sevenlerin horlandı
ğı bir idrak yokluğu içinde yaşamak, kalbini kemiren bir 
dertti. Yine de dayanıklı idin. Ama kader nankörlüklerin, 
anlayışsızlıkların çökertemediği mukavemetini, bir araba
nın çarpmasıyla yıktı. 

Biz de ykıldık. Ama biliyoruz ki, ömrünü verdiğin mü
cadelenin zaferi uğruna, üzüntümüz, ne kadar büyük olur
sa olsun, asla sarsılmadan ilerlememizi bekliyorsun. 

Ruhunun daima bizi takip edeceğini, müşterek dâva
mıza hizmet edebildiğimiz müddetçe müşteri holacağını 
çok iyi bilmekteyiz. Seni hep aramızda sayacağız. 

Hayatının gayesi saydığın müşterek ülkümüzün zafere 
ulaşması uğrunda, birlikte kurduğumuz iman ocağının 
sönmeden yanacağına ve bir gün milletimizin kara talihi
nin değiştirleceğine mânevi huzurunda söz veriyoruz. 

Aziz ülküdaşım Taşer, 
Seni dâva arkadaşların ve bütün memleketimiz gelecek 

yıllarda daha iyi anlayacak ve mânevi şahsiyetinin, takip
çisi olduğumuz kutsal dâvamızda bizlere destek olacağına 
inancımız tamdır. 

Aziz ülküdaşım, 
Seni ebedî bir yolculuğa uğurluyoruz. İnanıyoruz ki, 

huzur içindesin. Huzur içinde kal. Ulu Tanrıdan rahmet 
dileyerek, aziz hatıran önünde derin bir acı içinde eğiliyo
ruz.» 

met ve İdare adamlarının da 
kendilerine katıldığı görülmüş 
tür. Üç-Beş senelik bir gayret 
neticesinde Türk iyenin yetki 

i ve sorum sahipleri komünist 
H ağzı ile konuşur duruma gel-
I mistir.» 

Konuşmasında Türkeş, Tür
kiye'de ezbercilik modasının 
olup yürüdüğüne temas etmiş 
ve meselenin esasını şuurla 
kavramayı bir tarafa bıra
kan ezbercilik akımının yöne-
icileri de etkisi altına aldığı

nı belirterek; 

«Ezberlenen şeylerden biri 
de «Reform» sözüdür. Bir re
form gerektir. İdare'de, Adli-
ye'de, Tarım da, Toplumda, 
Ticarette ve Sanayi'de bir dü
zenleme yapılmalıdır, amma 
bunun temel şartı, ana ilkesi 
ve tek hedefi şu olursa; (Türk 
İÇİN, TÜRK'e GÖRE, TÜRK 
TARAFINDAN)... Avrupa be
ğensin» eylemci sevinsin, «Tüc 
car ezilsin» gibi, aşağılık duy 
gusu, korku tavizi ve zümre 
garezi esaslarına dayanırsa 
hasıl olacak sonuç ancak anar 
şi, ıstırap ve çöküş olacaktır.» 
demiştir. 

Kalkınmanın iki temel nok
tasının eğitim ve sanayileşme 
olduğunu belirten Türkeş, ta 
n m ve toprak reformu konu 
sundaki düşüncelerini şöyle 
açıklamıştır: 

«Tarım ve toprak reformu 
sanayileşmeyi takip etmelidir. 
Devlet büyük işletmeler kur
malı, özel teşebbüs'ün gayret 
lerini teşvi ketmeli ve sanayi' 
in çekeceği nüfus yüzünden 
seyrekleşen toprakları işlet
mek, verimli işletmek, rasyo
nel işletmek için de her bölge 
de en küçük işletme birimini 
tesbit etmelidir. 

Bunun ölçüsü, çiftçinin sa
dece karın tokluğu için kaç 
kuruş kazanması değil, âlet, 
malzeme ve emek israfım as
gari hadde tutarak en yüksek 
verimin ne kadar sahadan ah 
nabUeceğine göre konulmalı
dır. 

Sanayileşmeden önce yapıla 
cak topra kreformu sosyal, 
ekonomik, siyasi badireler 
doğuracaktır. Dünün ihmali 
bugünkü anarşinin sebebidir. 
Bu günün hesapsızlığı da yarı 
nımızı karartabilir. Bunun 
için yüksek seviyede bütün 
partilerin temsil edileceği top 
lantılar düzeleyerek görüşme
ler yapmak yararlı olacaktır.» 

T E Ş E K K Ü R 
Değerli varlığımız, idealist insan, büyük Türk 

Miliyetçisi, 

DÜNDAR T A Ş E R 

15 Haziran 1972 Perşembe günü dost ve ülküdaşları 
n m huzurunda ebedi ist irahatgâhına tevdi edildi. 

Törene katı lan ve çelenk yolayan; bizzat evimi
ze gelerek, veya telefon, telgraf ve mektup yollaya
rak acımızı paylaşan, bü tün dostlarına, parti l i ve 
partisiz dâva arkadaşlar ına ve ülkücü gençliğe teşek 
kürü bir borç biliriz. 

T A Ş E R A İ L E S İ 

T E Ş E K K Ü R 
Genel Başkan Yardımcısı değerli mücadele ar

kadaşımız, büyük ülkücü 

D Ü N D A R T A Ş E R ' in 

ebediyete intikali dolay isiyle acımızı paylaşan, baş
ta Sayın Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Başbakan 
Ferit Melen, C. Senatosu ve M. Meclisi Başkanları , 
Kuvvet Komutanlar ı , İçişleri Bakanı ve Turhan Fey 
zioğlu olmak üzere diğer siyasi kuruluş ve sendika 
temsilcileri ile part imiz mensuplarına ve merhumun 
dostlarına teşekkür ederiz. 

Alpaslan TÜRKEŞ 
Milliyetçi Hareket Partisi 

Genel Başkanı 

ACI BİR KAYIP 

Adana'h ülkudaslarımızdan HASAN KESKİN 
geçirdiği bir kalp krizi sonucu 14 Haziran 1972 Çar
şamba günü Hak'kın rahmetine kavuşmuştur . 

MHP Adana İl İdare Kurulu Sekreteri olan 
merhum Hakkı Keskin, 13 Haziran salı günü vefat 
eden Dündar Taşer'in haberini duyar duymaz, acısı
na dayanamayarak kalp krizi geçirmiştir. 

Merhuma rahmet ,ailesine ve bü tün ülküdaşla-
rımrza sabır ve başsağlığı dileriz. 

D E V L E T 

ACI KAYIP 

Değerli ilim adamımız Doç. Dr. Necmettin Ha-
cıeminoğlu'nun anneleri ZEKİYE HACIEMİNOĞLU 
hanımefendi 2 Haziran 1972 Cuma günü geçirdiği 
bi r rahatsızlık sonunda vefat etmiştir . 

Merhumeye Tanrı 'dan rahmet , kederli ailesine 
başsağlığı dileriz. 

DEVLET 

T E Ş E K K Ü R 
Milletimize hizmetin en verimli çağmda aramız 

dan ayrılan büyük Türk Milliyetçisi, ülkücü insan, 
değerli yazarımız 

DÜNDAR TAŞER'in 

vefatı dolayısıyle acımızı paylaşan ülküdaşlarımıza 
minnettarlddarımızı sunar merhuma Tanrı'dan rah 
men dileriz. 

TÖRE - DEVLET 
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Bu gün ağlayacağım, Seyyah-ı fakir 
değilim bugün. Önce Kürşad'la Çin sara
yını bastım, Malazgirtte çılgınca cenk et
tim, İstanbul önünde dağlardan kalyon
lar yürüttüm, Cehennemi bir sıcakta Ya
vuz'la Sina çölünü geçtim... Bir gecede, 
Mete'den Mustafa Kemâle kadar gelmiş 
geçmiş cümle cenklere girdim çıktım. 
Hepsinde de DÜNDAR nam bir yiğit yi
tirdim. Yorgunum, kırk yerimden yaralı
yım. Ülkümün o sarp engellerle dolu u-
zun yolunda yılmadan ilerliyordum. Bu
gün bir kenara oturup ağlayacağım. 

O serin ve uhrevi sükûne bürünmüş 
mâbedleri bilirsiniz. Mihrablarda boy a-
tan cennet bitkilerini, mozaiklere sinmiş, 
emsalsiz Tanrı sevgisini de... Bugün bir 
mâbed içre dünyayı unutup ağlayacağım. 

İki sahife Kur'ân okuyayım dedim, 
bir âyeti kerîme gelip boğazıma düğüm
lendi. Döndüm döndüm okudum. Bir 
harf dahi öteye gidemedim. 

TÖRE - DEVLET 
y&yittlaJiuıiH ilk Kitabı 

Kitabcılara ve10 adetten fazla isteyenlere % 25 
indirimli ve ödemeli olarak gönderilir. 10 Adetten 
aşağı isteyenlerin Posta pulu göndermeleri rica olu
nur. 

İsteme Ad PK 284 Bakanlıklar — ANK. ve PK 211 

Kızılay — ANKARA 

Posta Çeki hesap Nu : 10021849 

Fİ ATI 10 LİRADIR. 

Ağıt 
«ALLAH YOLUNDA ÖLENLER İÇİN 

ÖLÜ DEMEYİNİZ — BELKİ YAŞIYOR 
LARDIR LÂKİN SİZ BİLMİYORSU
NUZ.» Sana güc gelmesin ey âlemlerin 
rabbı, yüce kitabını bağrıma basıp ağlaya
cağım. 

Şehidi i k A Ihı hin cihan sulhunu te
min etmesi için gönderdiği bir milletin 
hizmetkârı iken ölmek şehidlik değil mi
dir? 

O anlatığın hikâyeyi nasıl unuturum 
ağabeyim? Ölümüne şahid olduğum Meh
metçik kan-ter içinde ruhunu teslim eder
ken ne demişti: «TÜRK TERLEMEDEN 
ÖLMEZ» Sen onun kumandanı değil mi 
idin? Öyle bir askerin kumandanına yakı
şır bir derecede ter döktüğüne o kadar 
eminim ki.. Türk ülküsü yolunda döktü
ğün ter misli yaş dökünceye kadar ağla
yacağım DÜNDAR ağabeyim... 

AP. NEYİN 
MÜCADELESİNİ 

YAPIYOR? 
Geçen hafta içinde AP Genci 

Başkanı Demirci, Partisinin 
Karapınar ilçe kongresine gön
derdiği telgrafta, «AP barışın, 
demokrasinin, hürriyetin, kal
kınmanın, beraberliğin, fukara 
lıktan kurtulmanın mücadele
sini yapmaktadır.» demiştir. 

Yukaıdaki güzel sözleri oku 
duktan sonra, 12 Mart öncesi
ne gidelim ve hafızalarımızı ta 
zeîemeğe çalışalım. 

Silahlı isyan hareketi memle
ketin her yanım sarmış, komü
nistler üniversitelere kendile
rinde nolmaya hoca ve öğrenci 
leri sokmamışlar, iktidarın ilgi
sizliği karşısında derslerine gir 
mek isteyen öğrenci ve öğretim 
üyeleri kurşunlanmış öldürül
müş. Kızıl çeteler üniversite ve 
yüksek okullardan sokağa, fab
rikaya .tarlaya taşmış buralar
da kanunlar alenen çiğnenmeye 
ve ihtilâl naraları arasında, 
halk komünist ihtilâlin ne za
man geleceğini endişe içinde 
bekler olmuştur . 

Bütün bunlar AP'nin iktidarı 
sırasında «Her demokrasi de bi 
raz anarşi vardır» ve «Yollar 
yürümekle aşınmaz» prensiple
rinin tatbikatı sonunda sağla
nan «BARIŞ» in keskin işaret
leri olsa gerek. (!) 

1969 Genel seçimlerinde dö
nen oyunları hatırlayalım. Köy
lere uydurma çeşme boruları ta 
şıyarak, greyderlerle tarlalara 
iz yaparak «reyleri bize verirse 
niz köyünüze su ve yol yaparız. 
Biz iktidarız» demediler mi? 
Bedava kitaplar dağıtıp mua
rızlarına «Kâfir» iftirasında bu 
lunarak oy avcılığı yapılmadı 
mı? Seçimlerde nutuk meydan
larında milliyetçilikten dem vu 
rulup, devlet idaresinde ne ka
dar milliyetçi varsa hepsi saf 
dışı edilmedi mi? Milyonlarca 
liralar oy için vatandaşlara da
ğıtılmadı mı? 

İşte demokrasi ve millî ira
deye saygılı yönetim. 

Her vatandaşın hürriyetinin 
başladığı yerde öbürünün hür
riyetinin bittiği böyle davran
mayanlara devletin, kanunların, 
polisin dur demesi gerektiği hal 
de, memleket açıkgözlerin eşkı 
yaların elinde kalmadı mı? Hür 
riyetlerimizi kullanıyoruz diye
rek, devlet otoritesi sarsılmadı, 
kanun hakimiyeti iyiden iyiye 
zayıflatılmadı mı? 

Bütün bu şart lar içinde ürke 
rek piyasadan çekilen iç ve dış 
sermaye, gelire değil de servete 
konan vergiler, sıfıra inen dö
viz rezervleri ve bir yığın eş, 
dost, kardeş suistimalleriyle do 
lan gazete sayfalarından sonra 
kalkınma ve beraberlik sağla
nır, fukaralıktan kur tu lunur 
mu? 

., 
Lâf yarışında geride kalan 

politikacıyı bulmak güç. Ama 
tatbikata bakınca işlerin gerçe 
ği bütün çıplaklığı ile meyda
na çıkıyor. 

İşte denenen ve tek başına 6 
yıl iktidarda kalan AP'nin mem 
lekele getirdiği «Barış», «de
mokrasi», «hürriyet», kalkın
ma», «Beraberlik», ve «Fukara 
lıktan kurtulma» Demirci'in di 
ünden arif olan anlar. Saydıkla 
rı kendi idaresinin zaaflarıdır. 
Bu kadar zaafı olan bir kadro 
iktidara nasıl talip olur diye
ceksiniz. Burası bizim memleket 
tir. Her şey olur. 

Kapışılan Kitap 
Milliyetçi Türkiye 
Doç. Dr. Kurt KARACA 
10 adetten az isteyen
lere posta pulu karşılı 
ğı Kitapçılara ve 10 
adetten fazla isteyenle 
re % 25 tenzilatlı ve 
ödemeli olarak gönde
rilir. 
Fiatı : 10 TL. 
İsteme Adr. Ötüken Ya
yınevi Çoğal oğlu — İST 
ve P.K. 284 Bakanlıklar 

ANKARA 
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Tnşeı için ne dediler? 
Dündar Taser 

• l 

Ben; bir ağabeyimi, bir gerçek dostumu 
kaybetmiş olmanın acısı içindeyim. Yüreğim o 
kadar yanıyor ki, doğru dürüst düşünemiyo
rum bile.. Yalnız hâtıralar, ölüm serinliğinin 
hiç değemiyeceği hâtıralar var, dolaştığım her 
yerde, arkadaşların sözlerinde, kelimelerde.. 
İşte bu yüzden; zaman zaman duyup da, mâ
nasını hiç hissetmediğim bir söz, «O ölmedi 
yaşıyor» sözünün şuuruna erdim. 

Evet, O ölmedi yaşıyor., hem de O'nu din
lerken, izlerken, sık sık düşündüğüm gibi, san
ki: 

«Baş eğmeziz edâniye dünya-yi dûn içün 
Allahadır tevekkülümüz i'timadımız» 

diyerek. 

Emine Işınsu Öksüz 

Emsallerinden 
Ayrı Adam 

Türkiye'de politikacı, yazar ve düşünür en 
bol bulunan şeylerdendir. Rahmetli Dündar 
Taşer de politikacı, yazar ve düşünürdü, amma 
benzerlerinden farklı idi. Lâtincede «Epluribus 
Unum» diye bir sözcük vardır, bu emsalinden 
ayrı demektir. Dündar Taşer de böyle emsaline 
nazaran mümtaz bir yaradılışdaydı. Türk Mil
letine faydası olmayacak politikanın, düşünce
nin veya yazının adamı değildi. Her davranışı
nın temelinde ve hedefinde mensub olduğu yü
ce milletinin menfaati bulunurdu. Türk Milli
yetçiliği anlayışım hiç bir zaman sulandırma
mış, sağlam fikri yapısı faydalı bilgi hazinesiy
le ve kuvvetli muhakemesi ile günün modası 
ve esen rüzgârların tesirinde kalmamıştı; haki
katleri ortaya koyarken Türk milletine faydası 
ile birlikte mütealâ etmişti. Mükemmel bir 
devlet adamının örneğini, getireceğimiz milli 
devlet içinde sunacaktı. 

Nur içinde yatsın Cenâb-ı hak ona lâyık 
olduğu manevi mevkii çoktan vermiştir. Ben 
büyük milleıimin kaderine yanarım, ona hiz
met vaadeden ender yetişmiş bir evlâdını kay
betmiştir. Tanrı Türk'ü korusun, İnşallah pek 
çok Dündar Taşer'ler yetişir. 

Gün Sazak 

Büyük Kaybımız... 
Ağabeylerin ağabeyi, Merhum Dündar ağa-

beyimizdi O. Büyükle büyük .küçükle küçük ül
küsü uğruna en büyüktü. Sağlam bir şahsiyeti 
yıkılamaz bir azmî, çelikleşmiş imanı ile gönül 
leri fethetmişti. Rahmetli son derece dürüst ve 
adaletli, şahsi menfaatinden ziyade yüce mille
tinin menfaatlerini ön plâna alarak durmadan 
yılmadan ülküsü uğruna çalışırdı. Bütün gaye
si, imarına çalıştığı kalenin burcuna bayrağını 
dikip dalgalandığını görerek seyretmekti. Kuv
vetli mantığı, erişilmez zekası ve ikna edici ifa 
desiyle, bulunduğu mecliste büyüklüğünü ka
bul ettirirdi. Sohbetlerinde daima mütevazı o-
luşu ve büyük kültürüyle de çevresine ışık tu
tardı. 

Böylesine büyük insanın tam verimli çağın
da aniden aramızdan ayrılışı, memleket için 
büyük kayıp olduğu kadar, seven ve sayanları 

Dündar Taşer, İsviçre'de bulunduğu günlerde 

arasmdada üzüntü kaynağı olmuştur. Büvük 
Taşer, madden değilsebile manen büyük Türk
çü, büvük milliyetçi olara]., büyük dava adamı 
olarak kalplerimizde yaşıyacak, yine ağabeyle
rin ağabeyi olarak kalacaktır. Ruhu şadolsun. 

Dr. Şuayip Üşenmez 

Bir Oğuzun Ölümü 
Zamansız ve gerçekten çok acı bir kayıp.. 

Dündar Taşer'in vefatını, kısaca, böyle ifade 
etmek mümkün. Gerçi, ilâhi takdiri kimse bo
zamaz ve daha hoş olmayanı, kimse bilemez. 
Ama, takdir Tanrı'nın; fakat bu takdir karşı
sında şaşmak, şaşırıp kalmak, elem ve keder 
duymak, hatta oğunup döğünmek insanın in
sanoğlunun... Takdir ilâhî, takdire boyun eğ
mek beşeridir. 

Dündar Taşer, bugünün Türkiye'sinde çok 
aranan, çok ihtiyaç duyulan bir aydm kişi idi. 
O, yurdunun, milletinin tarihini pek iyi bilirdi. 
Sadece bilmekle de kalmaz, tarihteki olayları, 
benzerleri ile mukayese ederek, zamanımız o-
laylarını isabetle müşahade ve teşhis ederek, 
zekâsının ve sağduyusunun süzgecinden geçire
rek değerlendirir; günümüze ışık tutan sağlam 
sonuçlara varırdı. Taşer'in, millet ve yurt çı
karlarında ne aldanmasına, ne de aldatılması
na imkân vardı. 

O, gerçek ve soylu bir Türk'tü; Türkmen'
di; Oğuz'du. Türk'ün özünü, cevherini çok iyi 
temsil ederdi. Türk'ün binlerce yıl önceden ge
len ve İslâmî mânâ değerleriyle beslenen te
miz ahlâkı, onun kişiliğinde, dipdiri idi; elle 
tutulur, gözle görülür derecede canlı idi. 

Dündar Taşer'in zamansız vefatı, çok basit 
va mânâsız bir kazaya kurban gidişi, beşer id
râkinin kolay kolay idrâk, izah ve kabul ede-
miyeceği bir kader cilvesidir. Bu acı kayıp, 
kendisi ile aym ülküyü paylaşanların, ülkü yo
lundaki çabalarını her halde, daha da artıra
cak; güçlendirecektir. 

Dündar Taşer, kabrin nûr, mekânın cen
net olsun... 

Rahmet ve 
Mağfiret dileğiyle 

Merhumu hatırlayınca hemen aklıma Yah
ya Kemal Beyath'nm şu mısraı geliyor. 

«Ne harabi ne harabatiyim 

Kökü mazide olan atiyim.» 

İşte bu mısralardaki mânâyı merhum Dün
dar beyin her halinde görmek mümkündü. Mil
lî kültüre örf ve ananeye velhasıl Türkün olan 
her şeye bağlı idi. Gerçekten iman abidesiydi. 
Türk tarihinin tahlilini tam bir Türk gözüyle 
tarihçilere de pes dedirtecek o şahane uslu 
buyle yapardı. Yerli ve yabancı tarihçilerin 
yazdığı çok sayıda Türk tarihi okudum ama, 
ondan dinlediğim tarih başkaydı. Türk kültü
rünü ve haşmetini, hele divan edebiyatını 
merhumun ağzından dinleme, inşam rüyalar 
âlemine, o muhteşem günlere kadar götürürdü. 
Yavuzla çölleri aştırır, Kanuniyle Viyana'ya gö
türür, Bakiye şiir yazdırırdı. Üslûbu şahane, 
mantığı gerçekten kuvvetliydi. Birgün merhum, 
ben ve üç hukukçu arkadaş sohbet ediyorduk. 
Mevzu yine Türkten açılmıştı, saatler akıp git
miş bize bir an gibi gelmişti. Geç vakit ayrıldık. 
Hukukçu arkadaşlar hayretler içinde kalmış
lardı. Evet öyle bir kıymetten haberdar değil
lerdi. Ama kim haberdardı ki, onlar olsun? 
Her milliyetçi gibi mütevazi idi; gösterişten 
uzak, sade bir hayat yaşardı. Yirmi gün önce 
olmuştu bu sohbet... Nihayet 13 Haziran salı 
günü olan oldu. Her fani gibi dünyadaki na
sibi bitmiş, «Dön!» emr-i ilâhisi onu alıp ebedi 
âleme götürmek üzere aramızdan almıştı. O 
ailesi için, dostları için büyük bir kayıptı. 
MHP'de doldurulmaz bir boşluk bırakmıştı. 
Fakat bunların da ötesinde Türk Milleti kayba 
uğradı. Ama elden ne gelir boyun eğmekten 
gayri? Rahmet diler, ruhunu şad ederiz. Maka
mı cennet olsun. 

Mehmet Doğan 

Dündar Bey 
Sayın Dündar Taşer'i çok iyi tanır ve seve

rim. Ölümüne çok üzüldüm. O, akıllı ve gerçek 
bir Türk Miliyetçisi idi. Büyük Atatürk'ün genç 
lige hitabesine uyarak Türkiye Cumhuriyetini 
ve Devletini yıkmak isteyenlere karşı cephe al
mış ve mücadele etmiştir. Bu, her Türk insa
nına düşen ve en başta gelen kutsal bir vazife
dir. Memleket öyle bir duruma düşebilir ki fe
dakârlıklar takdir edilmiyebilir. Buna rağmen 
Dündar Taşer, vazifelerin en büyüğü olan Va
tan vazifesini yerine getirmiştir. Ne Mutlu onun 
gibilerine. 

Prof, Dr. Cengiz üluçay 

Emir Allahın. 

M. Zekî Sofuoğlu 

Ölüm, o ateş dolu, volkan gibi adama hiç 
yakışmadı. 

Er veya geç hepimiz öleceğiz. Kimimiz şöy
le, kimimiz böyle anılacağız. Bizlere de Dündar 
Bey gibi anılmak ve gönüllere gömülmek kıs
met olsa... 

Dündar Bey gerçek dâva adamlarının alın 
yazısını taşıyordu. Milletinin çilesini hissesine 
düşeni kadar değil, bütünü ile yaşıyordu. Sev
gide alabildiğine cömertti. Fakat ıztırabuu di-
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Türkeş, 12 yıllık 
omu/, omuza mü
cadeleden, sonra 
en yakın dâva ar
kadaşı Taşer'i kay 
betti. 
Birlikte büyük ha 
reketlere giriş
mişler, ülkenin ka 
deri üzerinde tari
he geçecek rol oy
namışlardı. He
yecanlı, mes'uliyet 
li, kritik müşkül 
pek çok teşebbü
sü birlikte başlat
tılar, beraber yü
rüttüler... Yürek 
cesaret ve inanç 
isteyen hareketin 

iki numaralı si
ması artık yoktu. 
Türkeş bu acı ka
yıp üzerine düşün 
çelerini yandaki 
klişede görüldüğü 
şekilde ifade etti. 

f 
1 

sına vurmazdı. Bunalan, ümitsizliğe düşen ona 
koşar ferahlardı. Onu ancak çok yakından tanı 
yanlar o pırıl pırıl, canlı bakışlarını zaman za
man gizli bir yeisin belli belirsiz buğuladığını 
fark edebi lirlerdi. Dündar Bey'in bir-iki defa 
içinden ağladığım hissettim. Senssiz ve yaş
sız... Hem de etrafındakilere kuvvet ve ümit 
verirken. Ülkücü Türk çocukları katibece şehit 
edildikleri zaman. 

Karakterinin üç çizgisi çok derin, çok ke
sindi: Vefa, irade ve cesaret. Bu vefa evvelâ 
milletine ve tarihine idi, sonra dostlarına. Karşı 
sında yer alan eski dostlarına bile vefalı idi. 
Diyebilirim ki vefa duygusu onda bazan bir 
zaaf olabiliyordu. 13 Kasım'da da onu mağlûp 
eden sadece bu vefa hissi olmuştu. Dündar Be
yin dostluğuna kayıtsız şartsız güvenilebilir, 
ona her şey emanet edilebilirdi. Çözülmeyen, 
bükülmeyen bir iradesi vardı. Hiç bir küçük 
hesabı olmayan, pervasız bir dâva ve mücade
le adamı idi. Kısaca, o bir Türktü. Bozulmamış 
millet ve tarih şuuruna sahip, töresine bağlı, 
gerçek bir Türk. 

Ömrünü uğrunda harcadığı güzel günleri 
göremedi. O güzel günler hepimizin davasıdır. 
Ama, bugünden sonra biraz da onun adına ça
lışmak, genç-yaşlı bütün dostlarının ona olan 
vefa borcudur. 

Fakat ne diyeyim... nasıl diyeyim... Dün
dar Bey'siz kalmak çok zor... 

Dr. KâRfiMAĞRALI Halûk 
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Rahmetli DÜNDAR TAŞER bey 

Milliyetçileri geçen zaman içinde, hâdisele
rin akışında değerlendirmek mümkündür. Zi
ra, milliyetçi} im diyenler ve böyle gözükenler 
zaman ve mekân içinde değişiyor. Menlatı bas
kın çıkarak renk değiştirenler olabiliyor ve ni
tekim olmuştur, olacak da!... 

Gerçek milliyetçilik, her türlü mevki ve 
ikbâl karşısında .inanmış olduğu kutsi dâva
dan asla taviz vermeyip; Müslüman Türklük 
şuuruna sahip olarak bu mefkurenin bayrağı-' 
nı dalgalandırma fazileti ve cesaretidir. Her 
nerede olursa olsun veya bulunursa bulunsun 
gayesinden inhiraf etmeden Türk yurdu ve 
milletinin refahı, saadeti için nefsine güvenle, 
sebatla çalışma aşkıdır. 

İşte, bu çizmiş olduğum tabloya hiç bir 
taviz vermeden, trpa-tıp uymuş ve kutsî mef
kuresi uğrunda her türlü mihnete, cefaya gö
ğüs gererek çalışmış didinmiş olan şahsiyetler
den birisi Rahmetli Dündar Taşer Beydi. Onun 
fikir yapısında, fikir yapısını ruhuna vermiş 
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olduğu olgunlukla, simasına akseden ışıltı ve 
pırıltılarda ve dolayısiyle samimiyet dolu dav
ranışlarında Müslüman Türklüğün asaletini 
sezmek, görmek mümkündü ve mümkünleşi-
yordu. Nitekim onun, yumuşak ifadesiyle ka
rışık tatlı tebessümleri, yeri gelince vekarlı 
davranışları, dimdik bakışları, azim ve cesare
ti, hâdiseleri isabetle çözümleyişi, geleceğe ait 
seziş kudreti bunun belirtileriydi... 

Günlüm, bu gibi milliyetperverlerin aramız
dan ayrılmasını hiç mi- hiç arzulamıyor. Ama 
Müslüman Türk'ün ulu bir inancı var. O, inanç 
onu yine hayata ve mefkuresine bağlar. O 
inanç ise; takdiri ilâhiyi kimsenin değiştire-
miyeceğidir. Ne yapalım boynumuz bükük, zi
ra inanıyoruz. Yüce Halikimizin takdirine.. Lâ
kin Gazi diyarının, gazi evlâdı imanlı, yiğit in
sanı aramızdan ayrıldı. Bununla beraber şanı, 
nâmı kaldı aramızda... Allah rahmet eylesin ve 
yattığı yer nur olsun. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Senatör) 

. 
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BASINDA 
Dündar Taşer 

12 Ha/iran çıkışlı son DEVLET dergisinde 
daima zevkli, nükteli, yürekli ve muhtevalı olan 
yazılarından sonuncusunu okuyordum ki rad
yo: 

«— Milliyetçi Hareket Partisi Genelbaşkan 
Yardımcısı Dündar Taşer öldü...» haberini ver
di. Donakaldım, bir süre durgunlaştım, inanma 
dım. Sonra telefonlar gelmeye başladı; başsağ
lığı diliyorlardı, hepsi üzgün ve şaşkın. 

Ne de garip! Bu ölüm, bir gönül kalınıma 
nına hiç uymadı! «Trafik kazası» bile değil, ma 
nevra yapan bir kamyonetin vuruşiyle başı 
kaldırıma çarpılıp ezilen ve kaldırıldığı hasta
nede ruhunu teslim eden bir Dündar Taşer Az
gın boğanın, mücevher dolu sırçayı boynuzla
ması gibi pis ve şuursuz birşey bu. 

Vay Dündar Taşer! O'nun karakteri, dost
luğu nüktesi! Meclisleri kırıp geçiren, ama öy
lesine derin, öylesine muhkem buluşları. İhti
lâlci kimliğini çok geride bırakan dostluk, şef 
kat, vefa hisleri! Derinlemesine kültür, ordu, 
vatan sevgisi. Çok iyi bildiği tarih ve askerlik 
fenniyle hâdiseleri iki çizgide tasnif ve tahlil 
gücü. 

M illî Birlikçilerden süzüle süzüle birkaç 
millî hüviyet kalmıştı. Tanıdıkça, okuduk 
ça .arkadaş, dost ve talih çilesini çektik

çe milletini daha çok seviyordu. İhtiraslardan, 
daha ilk aylarda yanıp yakman, ülkemizin Mos 
kof kucağına atılmasını önlemek için didinen, 
bu sebeple «millî münafık» m adamı olan söz
de dâva arkadaşları tarafından derdest edilip 
sevgili vatana bile hasret bırakılan fazilet ka
nadındandı. 

Ne ticaret bildi, ne «Temellilik» çalımı ile 
devlet yıkma sevdalarına tenezzül etti. Geçim 
sıkıntısına rağmen Millî Hareket dâvasını, sa 
yın Türkeş'le birlikte omuzuna aldı. Daima ve 
her taraftan haksızlığa saldırıya uğrayan, öldü 
rülen ve horlanan milliyetçi gençlerin dertleri 
ile kahırlandı, gururu ve şerefi seçimsiz sena
törlüğe tercih etti. Cephe cephe düşmanlar, diş 
bilediler ona, birşey yapamadılar da, en sonun 
da da bir kamyonetin şuursuz tenekesi onu yık 
ti. Görebilseydik eğer, kaderin bu azizliğine de 
filozofça güldüğü muhakkaktı. 

Halbuki Temmuz yaklaşıyordu, açık renk 
pantolon, boz gömleği ile İstanbul'a gelecekti. 
Ada'da, bir akrabasında kalıyordu sanırım. Sık 
sık vapurdan inecek, gazeteye gelecek nükte 
tufanı arasında: 

— Yahu diyecekti, siz de Istanbulda otur
duğunuzu mu zannediyorsunuz!. Baksana biz ve 
onlar (Adalar'daki her cinsten zenginler) hava
nın, denizin tadını nasıl çıkarıyoruz... 

Yazıları güzeldi, nükteleri daha da güzeldi. 
Yazık, çoğu sohbetlerde kaldı. Bir teyp ile tes 
pit edilmiş olmasını isterdim. Yetişmelerinde 
çok himmeti olan milliyetçi gençler, onun adına 
bir kitap çıkarmalı, eş dost ve yalanlan da akıl 
da kalan nükte ve tahlillerini kitapta toplama
ya çalışmalıdırlar. 

Dündar, şimdi büyük rahmetin kanatlan 
altında fakat onu mukaddes millî dâvası ile ya 
satmak gençliğin gayretleri ölçüsündedir. Aile
sine, ülküdaşlarına .dostlarına başsağlığı dile
mek ne kadar acı da olsa Tann'nın bitimsiz 
rahmetine güvenmek, biricik teselli kaynağı
mızdır. 

Ahmet Kabaklı 

K A M Y O N E T İ N 
E Z D İ Ğ İ DAĞ 

27 Mayıs 1960 günü, üsteğ
menden orgenerale kadar, her 
rütbeden 38 arkadaştılar. İç
lerinde vatanseveri, milliyetçisi 
iyi niyetlisi, fedakârı, cesuru, 
iki yüzlüsü, döneği, partizanı 
art düşüncelisi, hâsılı beşerin 
yaradıhşmdakl türlü tezahür
lerin sahipleri vardı. Ama hep 
si de, memleket için faydalı 
bir harekette bulunduklarına 
inamyorlardı. Tek müşterek 
tarafları da belki bu inanıştı. 

Aynı yılın 13 Kasım'ında, 
dünyanın dört bucağına sür
güne giderlerken 14 kişi kal
mışlardı. Siyasî hayatımızın 
yakın tarihinde «On dörtler» 
adıyla anılacak bu grubun 
da, zanedildiği gibi pek müte
canis olmadığım daha sonraki 
hâdiseler gösterecekti. 1963 
şubatında yurda döndüklerin
de, aralarından dört arkadaş 
lan daha ayrılmıştı. 

1965 yazında eski bir parti
ye yeni bir ruh, yeni bir dina 
mi/m aşılamak kararı ve ünü 
diyle dikkatleri çektikleri za
man artık on kişi kamuslardı. 

Türk Milliyetçiliğine politik 
bir aksiyon getirmek için sar 
fedilen yedi yılın nihaî bilân 
çosunda üç eski «millî birlik
çi» görülür. Diğerleri yavaş 

yavaş elenmişler, sıyrılmışlar, 
çekilmişler; bu üç eski dostu 
âdeta başbaşa ve omuz- omu
za bırakmışlardır. 

21 Mayıs hâdiselerinden son 
ra lideri tevkif edildiği zaman 
onunla birlikte ve gönüllü ola 
rak hapishaneye koşanlar mı 
ararsınız, seçim mitinglerinde 
tozu dumana katanları mı... 
Hepsi birer birer el-etek çek 
misler, başka kapılara koşuş 
muşlardır, içlerinde evvelce 
partiden istifa ettiği halde, 12 
Mart 1971 Muhtırasının veril
diği gün, her ihtimale karşı 
bir kere daha istifalarım gön
derenler bile çıkmıştır. 

Bunların arasında Dündar 
Taşer, bu mert Anadolu evlâ
dı, karakter, vefa ve sadakat 
yıldızı gibi parlamıştır. Em
sallerinin az görüldüğü bir or 
tamda, böyle bir vefakârlık 
örneği takdirle anılmaz mı? 

Dündar Taşer, sıradan bir 
politikacı olmamıştır. Belki 
aslında hiç politikacı olmamış 

tır. Türk Milletinin ve milli
yetçilik fikrinin yüceliğine gö 

inilden inanmış bir mücadele 
adamı oluşu, onun bütün zahi 
ri vasıflarını geride bırakıyor. 
Onun nazarında politika ve 
mevki çoğunun sandığı gibi, 
bir gaye değildi, millete hiz
met etmek için bir vasıtadan 
ibaretti. 

İnancında o kadar samimi 
ve o kadar ısrarlıydı ki, ülkü 
sünün ve partisinin bir an ön
ce başarıya ulaşamaması ru
hunda fırtınalar yaratıyordu. 
O ince, nazik ve sevimli şah
siyetinin zaman zaman asabî
leşmesinin, hırçmlaşmasımn 
tek sebebi bu olsa gerektir. 
Kültürünün, hoş sohbetinin 
ve hattâ hepsinden önde gelen 
belirli vasfı büyük bir dina
mizme ve mücadele azmine 
sahip oluşuydu. 

Fakat, Dündar Taşer'in. bü
tün bunlara ilâveten mümtaz 

BİNBAŞIM... 
Sıcaktan kavrulan bir Ana

dolu kasabası. Yarı kırık is
kemle ve masalardan ibaret, 
basık tavanlı herhangi bir kah 
vehanedeyiz. Şu farkla ki, faz 
laca olmayan kalabalığın dol
durduğu kahvehanede seçim 
propagandası yapılıyor. Arka
daşlardan biri konuşuyor, bon 
cuk boncuk terleyerek. Ko
nuşmuyor çırpmıyor âdeta.. . 
Biz ise O'nunla birlikte dinli
yoruz. O, bir ayağını altına al
mış kolları masanın üzerinde 
başını kollarına dayamış yetiş 
tirdiği genci dikkatle takip edi 
yor. 

Neden sonra O'nun adını 
söylediler, vatandaşa takdim 
ettiler. 

Kalktı, gitti, kendine has, 
munis, müşfik, tatlı bir ahenk 
le anlatmaya başladı. Hakika
ten o .politikacıların arasında 
mücadele ediyordu ama, nu
tuk çekmez, anlatırdı. Soh
bet ederdi... 

Masada bir vatandaşla baş
başa kalmıştık. Şaşkınlığı bel 
I i bana döndü. «Dündar Taşer 
Beğ bu mu.. . Şimdi şu yanı
mızda oturup benim kasketle 
oynayan adam?..» 

Öylesine halk gibiydi ki.. On 
larla öylesine içice yaşamayı 
severdi ki.. Bende kalemin di
li yok nasıl anlatabileyim! 

Akif'i severdi. Mehmed A-
kii Ersoy'u... 

«Noktasına virgülüne kadar, 
hayat kavgasının her nefesine 
kadar dâvamızı yaşayan insan 
di o...» derdi. Hep öğütler
di ki, Safahat'ı tekrar tekrar 
okuyalım. 

1964 yıhndaydı. Hepsi 16 ül
kücü gençtik. Yapayalnız gi
biydik o zamanlar. Şimdiki gi 

bi binler, onbinler değildik. 
Kupkuru bir odamız vardı. O-
ıada çalışır, genç arkadaşları 
mızı oraya taşımaya gayret 
ederdik. Bir gün toplanmış 
yapacaklarımızı müzakere o-
diyorduk çıka-geldi. Elini öp
tük. Sordu, ileriye matuf dü
şündüklerimizi anlatmaya ça
lıştık. Sabırla dinledi. 

«Peki, dedi ne yapacakları 
nızı öğrendim. Gelenler çoğal
dı farzedelim. Onlara neler o-
kumalarım tavsiye edeceksi
niz:» Hatırlayabildiklerimizi 
sıralamaya çalıştık. Tebessüm 
etti: 

«Akif'le» dedi. «Akif ve Akif 
in Safahat-ı ile başlayınız!» 

Binbaşım, şu satırları ya
zınken gözlerim dolu dolu, si
zin ağlayışınızı hatırlıyorum. 
Akif'in, Yahya Kemal'in mis 
ralaı mı okurken daima duy
gulanır, gözyaşlannızı tuta
mazdınız. 

» Toprakta gezen gölgeme 
toprak çekilince 

Günter er geç bu heyulayı 
da silecektir. 

Rahmetle anılmak, ebediy-
yet budur amma. 

Sessiz yaşadım kim beni 
nerden bilecektir» 

Bu dörtlüğü sık sık tekrar 
ederdiniz. Ah, Binbaşım, sizin-
kisi sessiz yaşamak ise bizim 
kişine ne diyeceğiz. Bakın du
yuyor musunuz, bakın gök gür 
İçmesi gibi yükselen sese ku
lak verin; yetiştirdiğiniz bin 
lerce genç dâvamızı haykırı
yor. 

Allah rahmetini esirgemesin 
üzerinden Aziz Binbaşımın. 

Yılmaz Yalçıner 

bir vasfı daha vardı: O, aynı 
zamanda bir fikir adamıydı 
ve nice kalem erbabı geçinen 
lere baskm çücacak ölçüde 
başardı bir yazardı. Son yazı
sındaki bir paragraf, Dündar 
Beyin teşhis isabetini ve ifa
de kudretini göstermesi bakı
mından çok dikat çekicidir: 

«... Miliyetçinin bir suç is
lemesi gerekmez: O, denge 
olsun diye suçludur, yetkili
ler melek sanılsın diye suçlu
dur. Her vesile ile suçsuz oldu 
ğunu isbat etmek zorundadır, 
yoksa kurtulması kabil değil
dir. 

Ayağı bir sürçerse, suça ben
zer bir iş yaparsa basını, poli 
tikacısı, idarecisi ile sol cep
henin savleti altmda kalacağı 
m bilmektedir. Koca bir şerh
ler ittifakı karşısında yapa
yalnızdır. Bunlardan korkar 

mı? Hayır. Bir ömür böyle 
yaşamıştır... 

(Dündar Taşer, Demokrasi 
İsterük, DEVLET, 147. sayı, 
12 Haziran 1972) 

Dündar Taşer.in ruhu bel 
ki müsterihtir; ay-yıldızlı bay 
rağmın örtüsü altmda, Meh
metçiklerin ve ülkü arkadaş
larının ayak sesleri arasında, 
çok sevdiği toprağına bir ân 
önce kavuştuğu için... Ve bel 
ki de muztariptir: böylesine 
bir kaza ölümünü kendisine 
yaraşır bulmadığı için. 

Gerçekten hayret verici. 

Bir kamyonetin, BİR DAĞ'ı 
ezdiği görülmüş müdür? 

Bahtiyar Bengü 



DÜNDAR TAŞER 
Dündar Taşer ' in Ardından 

Dündar TAŞER'in tarifi çok 
kolay, sâde.. Ama bu kolay 
ve sâde tarifin içine kaç kişi 
girer ki tarihte? 

Dündar TAŞER'in tarifi mi? 
İşte: Yiğit, cesur, kahraman 
mert, bilgili ve bilge insan... 
O kadar da mütevazı dört ba 
şı mamur müstesna insan! 

Dündar TAŞER dosttu; Ar
kadaştı! Şu vıcık vıcık kokuş
muş ortamda, her alanda gü
venilecek bir Avşar yiğidiydi! 

Ortak kavgamızda, düşman 
bir gün beni köşeye kıstırmış-
tı. Baş vuracağım tek dostum 
<> idi. Osman Enç ağabeyin ya
zıhanesinde çevremi sarıveren 
düşman duvarları bir fiske ile 
yıkıvermişti. 

Beyin sahibiydi. 
Bir okuduğundan bin sonuç 

üretirdi. 
Aydemir Balkan, O'nurı 

Devlet'te çıkan yazıları için 
söyle demişti: «27 Mayıs ihti
lâli en yavuz evlâdının kadri 
ni bilemedi, onu saf dışı bı
raktı; ama Türkiye düşünür 
bir yazar kazandı.» 

Siyasette kime, kimselere 
nasıl davrarrjlacağını, ne ka

dar mesafe konacağını, O'nun 
kadar ölçebilen insan azdı. 
Tek kelimeyle siyaset ilminin 
en zarifçesini, yiğitçesini, gü
zelini bilirdi. Döğüşü de kural 
larınca yapan tek adamdı. Dai 
ma mert, mütevazi, vefakârdı. 
Düşmanları var mıydı bilmi
yorum. Eğer bir insan ger
çek insan'sa O'nun karşısın
da da olsa O'na düşmanlık du 
yamazdı ki. 

«Siyaset» demişti «bir yanı 
uçurum bir yanı düzlük olan 
yoldur. Siyasete bulaşan kişi 
daima bu yolda dengesini bu
labilmelidir.» Zaferi, çelmelen 
meyi tatmıştı. Ne zaferi ile 
mağrur olmuş ne de kendisi 
ni çelmeleyenlere muğber. 

Kavgasında arı gibi peteğini 
örerdi hep. 

Dündar TAŞER, her zaman, 
her yaş ve mevkide insanda 
saygı uyandırırdı. Çünkü cid 
di bir insandı. Vefalıydı. Ara 
larında fikir ve eylem bakı
mından farklar olan Millî Bir 
lik Komitesi arkadaşlarına toz 
kondurmaz, kimseye lâf söy
letmezdi. Bir kere olsun O'
nun ağzından siyasi çatışma
larda bazan tam karşısında o-

lan Sami Küçük, Suphi Kara
man, Kadri Kaplan, Ahmet 
Yıldız ve diğerlerinin aleyhin 
de konuştuğunu görmedim. 
Belki, yüz yüze gelirse eleş
tirirdi onları, hem de acıma
sız bir şekilde. Ama arkaların 
dan asla konuşmaz; konuşan
ları da sustururdu. Bir defa
sında CKMP'yi ziyarete gelen 
-daha MHP olmamıştı parti
nin adı-bir politikacının «Sos
yalizm kafa meselesidir» de
mesi üzerine verdiği cevabını 
hatırlarını. Yenilir yutulur 
cinsten değildi cevabı, acıydı, 
sertti; amma «Çiğ» değildi. 
Yalnız kaldığımızda, o kadar 
cevap verdiği için üzüldüğünü 
söylemeyi de ihmal etmemiş 
ti. «Haketmişti, üzülmeye değ
mez» demiştim ben de. 

Ben, Dündar Taşer'de akılcı 
bir inancın en saf güzel iğin i 
gördüm. Yedi yıllık dostluğu 
muz sırasında Ankara O'nun 
için bir köydü sanki. Kendisi 
de Antebin Timarlı beylerin
den bir Türkmen ağası... Ba 
zen erken, bazen geç, evinden 
ağır- aheste çıkar dostlarına 
işlerine uğrar. Bulvar Palas'-
ta dostları ile konuşur, evine 

Ülkücü gençlik matem içinde 

dönerdi. Bir defasında bizim 
evde sabahın altısına kadar 
sohbet ettiğimizi hatırlarım. 
Her sohbetinde, sözünde ya
tan ana fikir daima «miliyet-
çilik» idi. Asla fanatik değildi; 
hoşgörülüydü, ama tâviz ver
diğini güren olmamıştı. 

O'nu son olarak ölümünden 
bir ay önce -14 Mayıs günü -
görmüştüm, öğleye doğru ev
lerine gittik eşimle... Dündar 
Taşer'in son günlerde şekeri 
bulunmuştu. Biraz canının sı
kıldığını, anlıyordum, ama o 
belli etmiyordu. İki buçuk sa-

Vah Dostum Vah 

D ostum Taşer» yazımın bilmem mürekkebi kurudu 
mu? Benim canım kanım kurudu dostumun ölüm ha
berini alınca, ö lüm Allanın emri hangi kul bir şey di

yebilir. Amma ya şekli.. Basit ve hem pek basit bir trafik 
kazası. Geri manevra yapan bir ekmek kamyonunun çarp
ması.. . Bu eski ihtjlâlciyi çakı gibi tank subayı'nı Gazian-
teb.in yiğid evlâdını bir ekmek kamyonunun sadmesi öte 
dünyaya götürsün.. Kaderin ne cilveleri varmış? 

Ne kadar General Patton'un sonuna benziyor. İkisi de 
tankçı, ikisi de doğuştan asker. İkisi de kahraman, tkisi de 
korkunç inanmış ve dindar. İkisi de bir trafik kazasının 
menfezinden huzuru kibriya'ya çıktı. 

İkisi de dindar amma, Taşer tam bir mümin.. Bir inan
mış Anadolu çocuğu ve benim dostum. Mehmetçiği ondan 
dinlemeli idiniz. Mehmetçiği ancak b[r Mehmetçik bu ka
dar anlayabilir. Memleketimi ve mes'elelerini ondan dinle
meli idiniz. Yahut okumalı idiniz. 

T aşer için kahraman dedim, meydan muharebesi ver
miş bir kumandanla bir tuttum. Halbuki o binbaşılık 
tan emekli olmuş ve zannıma göre Koreye falan da 

gitmemişti. Amam girdiği bütün meydan muharebelerini 
kazanmıştı. Bunlar, fazilet civanmertlik, cömertlik, vatan
perverlik meydan muharebeleri idi. 13 Kasımdan önce ken
disine yapılan ikazlara, «karşımdakiler de benim gibi su
baydılar» diye aldırmak istememişti. Operasyondan iki gün 
önce bütün güç onun elinde idi. Sonra da, bu hatasının 
bütün mes'uliyetini tek başına omuzlarına almasını bilmiş
tir. Mes'uliyyet adamı idi. Recül'dü. 

Partici idi, amma, hedefi vatandı. Hâdiseler, Partisinin 
aleyhine gelişmek istidadını,gösterdiği zaman bile, vatanse
verlik politikasından zerre fedakârlık etmezdi. 

Devirdikleri ile de, kendisini devirenler ile de vatan 
söz konusu olunca her şeyi unutup birleşen büyük seciye 
idi. 

T ürkiyede aktif milliyetçilerin en metodlu, en çalış
kan ve en müessir simalarından birisi idi. Taktisyen-
di. Gençler arasındaki büyük nüfuzu ile, kimsenin bil 

mediği derecede hâdiselere müessir olmuştu. Son gelişlerin 
den birisinde demişti ki: Gençlere «dayak yiyin» emri ver
d i n , Şaşırınca da izah etmişti. «Komünistler son yedikleri 
yumrukların tesirinden silkinmek için yeni tak t la r peşin
deler. Bunlar da birisi hâdiseler çıkartarak dayak yedikten 
sonra «İşte sağcılar adam dövüyor» yaygarası koparmak 
Bunu haber aldık. Önlemek için gençlere ne yaparlarsa 
yapsınlar. 

«Dayak yeme pahasına ses çıkarmak yok» dedim. De
dim amma herifler kızlara, bu sefer, sarkıntılık ediyorlar
mış o noktada gençleri tutmak bir mesele demişti. 

Şu anda, çelebi, zarif ve kuvvetli dost tavırlarıyla göz
lerimin önünde. Yahya Kemal'in mısraını içim biraz değiş
tiriyor: 

«Öyle bir varlığı örten ölüm bir teselli bırakmaz insan
da.» 

Amma ölüm ne varlıklar örttü. Ailesine bütün milliyet
çilere ve bütün Türk milletine bu yeri doldurulmaz kaybı
mız için başsağlığında bulunmak ne zor vazife... 

Vah dostum vah. 

Allahın Rahmetinde vat. 

Ergim Göze 

D Ü N D A R TASER 
Genç dinç, gönlü vatan sev

gisiyle dopdolu, gayretinin se 
meresini gördüğü için umutlu 
ve daha çok şeyler yapacak
ken, dünyadan ayrılı vermek 
ne acı! 

Dündar Taşer'in şahsında 
Türk tarihini yalnız bilen de

ğil, onu genç dimağlara kuv
vet özü olarak aşılayan, bu
nun gururunu duyan ve duyu
ran bir insandı. «Dün» üne 
sahip çıkan bir Türkiye'nin, 
yarının güçlü ve müreffeh 
Türkiyesi olacağını söylüyor 
kökten kopmanın sapmak ve 

hedefe ulaşamamak olacağına 
inanıyordu. Hedef beliydi: 
Mânevi bakımdan sağlam, tek 
nik bakımdan üstün ,ekono-
mik bakımdan zengin, birlik 
içinde güçlü bir Türkiye.. İnan 
di, mücadele arkadaşlarıyla fe 
ragatle çalıştı, derin izler bı

raktı. 

at konuştuk. Bir şeye üzülü
yordu. Ben de katılmıştım o 
üzüntüsüne. O gün anlattığı ü-
zünlüsünü ölümünden birgün 
önce «Devlet» te çıkan yazı
sında şöyle dile getirmişti, 
«bir başka Millî Eğitim Baka
nı, Ömer Seyfettin ve Ziya 
Gökalp'in kitabını okuyan öğ
retmeni ilden ilçeye sürüyor.» 
Sürülenlerden Mustafa Diki
li'yi tanırdım. Fen Fakültesin 
de komünistler üzerine kur
şun sıkmış, tehlikeli bir ameli 
yatla kaşığından kursun alın
mıştı. Yiğit bir delikanlıydı. 
Dündar Taşer üzüntüsünde 
çok haklıydı. 14 Mayıs günü 
meğer son görüşmeyi yapmı
şım, Dündar Taşer'le. 14 Ha
ziran sabahı Yücel Hacaloğlu, 
Dündar Taşer'in bir trafik ka 
zası sonucu öldüğünü söyle
yince beynimden vuruldum.. 

O'nun mezar taşına Yunus 
Emre'nin şu dörtlüğünü yaz
malı diyorum: 

«Biz sevdik Aşık olduk 
Sevildik Maşuk olduk 
Herdem yeni doğarız 
Bizden kim usa naşı» 
Çünkü hiç bir vecize, Dün

dar Taşer'i bu şiir kadar gü
zel anlatamaz. 

Nur içinde yat, aziz ve sev
gili Dündar Taşer!... 

Adan Sayılgan 

Türkiye'nin meselelerini ve 
potansiyelini çok iyi bilenler 
den biri idi. Gayretli olduğu 
kadar duygulu fakat itidalli, 
daima umutlu umut verici 
idi. Teşkilâtçılık kabiliyeti, 

dürüstlüğü dinamizmi, en ko 
yu muarızlarının da kabul et
tiği meziyetleriydi. 

Rahat uyuyacak. İnançlı ve 
emin olarak gitti: Savunduğu 
dâvanın liderleri vardır ve o-
lacaktır. Ordu, ordu miliyet-
çiler vardır ve olacaktır. Tür
kiye süratle kalkınacak, bü
yük ve güçlü Türkiye doğacak 
tır. Ve Dündar Taşer'in ruhu 
o zaman bir kere daha şad o-
lacaktır. 

Bir trafik kazasında kendi
sinden çok şeyler beklendiği 
bir sırada vefat etmesi, ülkü 
daşlarına büyük elem olmuş 
tur. Bu bir takdir-i ilâhidir. 
Allah'tan rahmet dilemekten 
başka elden ne gelir? 

Fakat miliyetçi gençler onu 
gönüllerinden çıkarmayacak, 
ül kudasları gayenin gerçekleş
mesi için, geçmişten alınan 
hızla geleceğe doğru daima a-
tıhnı içinde olacaklardır. 

Merhuma Tanrıdan rahmet, 
bütün milliyetçilere başsağlığı 
dilerim. 

Refik OZDEK 



Aşağıdaki yazı değerli milliyetçi Dündar Taşer'in son ve yarım 
kalmış makalesidir. 

Yazı hayatına, kendi ifadesiyle, «Bir görev olduğu için» 
Devlet Gazetesinde 17 Nisan 1969 da başladı. Hiçbir iddia ta
şımadan kaleme alınan yazıları, üslûbundaki akıcılık ve açık
lık, mantığındaki berraklık ve güçlülük, inancındaki sağlam
lıkla birleşince kısa bir zaman içinde Türkiye'nin her yerin
de okunan aranan, tiryakisi olunan hale geldi. Taşer'in yazıla
rının bir özelliği de, her sosyal guruba mensup, çeşitli kültür 
seviyelerindeki kimseler tarafından rahatlıkla okunabilmesin-
dedir. 

Taşer, sayısı pek az bulunan yetişmiş, müstesna insan
lardandı. Yaratılışının gayesi saydığı milletine hizmet fırsat 
ve imkânını henüz bulamamıştı. Fakat her büyük insan gibi, 
hizmet imkânı olmasa dahi varlığı büyük bir teminat, vazge
çilmez bir projektördü. 

Çok erken ve vakitsiz aramızdan göçtü. Şu aşağıya alınan 
başlıksız yazısı, ruhuyla, rengiyle ve yarım kalışıyla sanki 
kendisini anlatmaktadır. 

DEVLET 

İstanbul'un vasıflarım en iyi temsil eden 
âbide, sanırım ki Çemberlitaştır. Hatta t em 
berlitaşm vasfı İstanbul'a sinmiş de denebilir. 
Onu kimse inşa etmemiştir. Yaradan tek başına 
ve dimdik duran bu sütunu ezelden var etmiş, 
sonra ona uygun bir zemin olsun diye İstan
bul'u yaratmıştır. Bana hep bu hissi verir. 

İstanbul'da, Bizans, Osmanlı ve Cumhuri
yet devirlerinde çok binalar kurulmuş, mâbed-
ler, saraylar apartmanlar yapılmış, onu kaybet
mek örtmek, sindirmek istemişler amma 'nafi
le. Hepsi insan eseri ve insana ramolmuş; sadece 
o bağımsız, yalnız durmaya devam etmiştir. 

Onu yenmek için neler ve kimler uğraşma
mış Prenslerden biri ona hâkim olmak için te
pesine heykelini oturtmuş. Sütün dünyayı sar
san bir hiddetle onu yere çarpmış, bu sarsıntı 
sonunda «Bosfor» yarılmış. Onu örtmek ve sin 
dirmek isteyen yapılar yerlere kapanıp af dile
mişler. Zaman ve mekân ruhuna nüfuz etmek 
istemişse de güç yetiremediği ortada. Zamanı 
itip mekânı hükmüne almış, soğuktan yılar ve 
yalnızlığını terkeder diye buzlar, karlar, rüzgâr
lar elele verip saldırmış. O, müstağni ve mağ
rur tekliğini sürdürmüş. 

Kalbini ısırmak, o yolla rametmek isteyen
ler olmuş. Bir an belki bir andan da az süren 
bir çarpıntı değişmesi olduğunu hisseder gibi 
k a l b i n i süküp dışarı atmış. Kalp düş
tüğü yerde yeri çökertmiş, yıkmış ve yakmış. 
Karadcnizin suları Boğazdan geçip o yangını 
söndürmek için çöken yerleri kaplamış, Marma
ra bu maceranın eseridir. Karadeniz hâlâ yanan 
ve yakan bu kalbi soğutmak için taze su gönde
rir ve Akdeniz ısınmış sularını göklere saçar. O 
kalbe dokunurken tutuşanların alevini söndür
mek için de o bulutlar ağlar. 

Çemberlitaş kalbini attığından beri daha 
zâlim ve gaddar olmuş, ruhunu saklamak ve 
içinin isteklerini dışa vurmamak için, iradesini 
çelik çemberler haline getirip dışarı sarmıştır. 

Sanırım ki.. Kimse bu çemberleri söküp 
onun ruhuna eremez; fakat onun çevresinden de 
kaçamaz. 

İstanbul fethedilmiştir, İstanbul'a hükme-
dilmiştir, Tarih boyunca bir defa ve bir kişi 
tarafından da olsa İstanbul ramolmuştur. Fa
kat Çemberlitaş varılmaz, erilmez ve alınma/, 
benliği ile zamana, mekâna ve insana karşı di
renişini sürdürmektedir. 
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