


MESELE

Dündar Taşer



DÜNDAR TAŞER; 1925 yılında Gaziantep’te doğdu. Köklü ve gelenekli 
bir aileye mensuptur. Aile ve aile çevresinde derin bir Türk terbiyesi almış, 
çocukluk ve okul yıllarını Gaziantep’te geçirmiştir. Ailesinin desteği ve 
kendi isteği ile Kara Harp Okulu’na girmiş, bu okulun tank sınıfından 
teğmen olarak mezun olup ordu saflarına katılmıştır. Bilahare kurmay subay 
imtihanını başarı ile vererek kurmay olmuştur ve kurmay tank binbaşılığına 
kadar yükselmiştir. 27 Mayıs 1960’ta yapılan ihtilale katılmış ve 38 kişilik 
Millî Birlik Komitesi’nde yer almıştır. İhtilalden kısa bir zaman sonra, 
ihtilal içindeki ahengin bozulması ve o zamanki CHP’nin ihtilal komitesi 
üzerindeki baskısının artmasıyla ihtilalin yüksek subayları, Dündar Taşer’le 
birlikte 14 arkadaşını yurt dışına sürmüşlerdir. Taşer’in İsviçre’nin Zürih 
şehrine gönderilmiş, oradaki T.C. Büyükelçiliği’nde askerî ataşelik yapmış, 
yurda döndükten sonra da emekliye sevk edilmiştir. Bunun üzerine siyasî 
hayata giren Taşer, Alparslan Türkeş ve birkaç arkadaşıyla CKMP’ye 
katılmıştır. 1969’da bu partinin adı Milliyetçi Hareket Partisi olarak 
değiştirilmiştir. Bir trafik kazasıyla 13 Haziran 1972’de Hakk’a yürüdüğü 
güne kadar MHP’de millî devlet güçlü iktidar için mücadele eden Taşer’i, 
rahmet ve şükranla anıyoruz. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.   Hayatı Türk 
milliyetçiliği yolunda mücadelelerle geçen Dündar Taşer, millî konularda 
daima vecd ve ibadet halindeymiş gibi meselelerin üzerine eğilirdi. Geniş 
ve derin kültürü, keskin ve çarpıcı zekâsı, sarsılmaz imanı ve karakteri 
ile Türk milliyetçiliğinin mümtaz simasıydı. Dündar Taşer; Türk tarihine 
vakıf, geniş bir kültüre sahipti. Gençlerin yetişmelerine büyük önem verir, 
bundan dolayı da gençlerle sık sık bir araya gelirdi. Israrlı ve sabırlı bir tarih 
okuyucusu idi. Tarihe bakışı, geçmişi öğrenmeden daha öte bir mana taşır, 
tarihi bir laboratuvar olarak değerlendirerek olayları yorumlar, günümüz 
ve gelecek için dersler çıkarırdı. Derin ve şuurlu kültürü içinde sağlam bir 
muhakeme tarzına, akıcı ve heyecanlı bir üsluba, keskin ve ilk hamlede 
meselelerin özüne giriveren tahlilci bir özelliğe sahipti. Hangi konuda 
konuşup yazdıysa verdiği hükümler doğru çıkmıştır. Teşhis, tespit ve 
yorumları olaylarca doğrulanmıştır. Olayları ve meseleleri Türk milliyetçiliği 
açısından değerlendirmiş, bakışı da bu noktainazardan olmuştur. En karışık 
hadiseleri, bir bakışta teferruattan ve yanıltıcı unsurlardan sıyırıp, sebep 
ve netice arasında basit fakat sağlam bağlar kurabilmiştir. Büyük dava 
adamı, Dündar Taşer, kutsal bir ülkü ve mücadelenin yolcusuydu. Ülkenin 
meselelerine ışık tutmaya devam etmek ve ölümünden sonra da yaşamak, 
rahmetli Dündar Taşer’in büyüklüğünü gösteriyor. 
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Yayınevinin Notu

Dündar Taşer’in, kahir ekseriyeti Devlet gazetesinde neşredilen 
yazılarının yeni bir baskısını yaparken, şimdi artık siyasetin 

gündeminden düşmüş çeşitli polemik konularını, 
Taşer’in o zamanki cepheleşmelerin içinden yönelttiği tariz ve 

eleştirilerini notlandırarak yine o zamanın aktüel meseleleri hakkında 
okuru bilgilendirmeyi düşünmüştük; fakat bu durum kitabın hacmini 

çok artıracağı için bundan kaçındık ve Mesele’yi olduğu gibi 
neşretmeye karar verdik. 



ÖNSÖZ

BÜYÜK DAVA ADAMI, halk adamı, insan sevgisiyle dolu ve bağışlayıcı 
bir ruh sahibi olan değerli arkadaşımız Dündar Taşer’in maddî varlığı ara-
mızdan ayrılmış bulunmaktadır.

Türk milletinin gelenek ve göreneklerinden gelen derin ve saf kültürü, 
Anadolu’nun yaşattığı ve temsil ettiği efendilik ve baş eğmezlik huyu ile 
yoğurarak Batı ile Doğu’nun kültür değerlerini içine sindirmiş olan Taşer, 
memleket yararına olan fikirlerini Devlet gazetesinde “MESELE” başlığı 
altında yayınlardı. Bugün yazılarının değeri, güzelliği daha iyi anlaşılmakta-
dır. Asil ve cömert davranışlarıyla, kişiliği, yüksek tutumu ile güzel sözleriy-
le unutulmaz anılarıyla o, yine aramızda yaşamaktadır. Temsil ettiği büyük 
ülkü ve hareket, hızlanarak gelişmektedir. Maddî varlığı dünyadan ayrılmış 
olmakla beraber kendisi her an yine, davamızın önündedir, aramızdadır ve 
içimizdedir, yanımızdadır. Onu çok seven arkadaşları, yazılarını toplayarak 
bir kitap haline getirmişlerdir. “MESELE” adı ile yayınlanmış olan kitap-
ta Türkiye’mizin dertleri ve bunlarla ilgili görüşler çok güzel belirtilmiş 
bulunmaktadır. Bu yazılarda açık ve berrak bir muhakeme, kesin ve derin 
bir görüşle olaylar çırılçıplak ortaya konulmuş ve alınacak tedbirler göste-
rilmiştir.

Türk milleti çalkantılı ve buhranlı günler yaşamaktadır. Dış kuvvetlerin 
çeşitli menfaat hesaplarıyla kışkırttığı ve desteklediği yıkıcı hareketlere, 
yurt içindeki cahillik, yolunu şaşırmışlık, kendini bilmezlik, millî ülkü ve 
Türklük duygusundan yoksunluk, aşağılık duygusu gibi davranışlar çok 
elverişli bir ortam yaratmış bulunmaktadır. Bu elverişli ortamda Türk mil-
letinin birliğini ve Türk vatanının bütünlüğünü parçalayarak tek bağımsız 
Türk devleti olan Türkiye’yi yıkmak faaliyetleri yürütülmektedir.

Yaşadığımız çağda milletler arasında millî menfaatler, her işe yön veren 
ana faktörler olmaya devam etmektedir. Sömürgecilik, ad ve şekil değiştire-
rek bütün çirkinliği ile yaşamaktadır. Çok kere çeşitli ideolojiler, doktrinler 
sömürgeciliğin pençesinde milletleri köleleştirmek için birer araç olarak 
kullanılmaktadır. Çeşitli toplumları ve ülkeleri tutsak etmek ve sömürmek 
için onlara mensup insanların bilgisiz bırakılmaları, kendilerine ve milletle-
rine olan güven ve inançlarının çürütülmesi usulü uygulanmaktadır. Özel-
likle aşağılık duygusu verilerek insanları ve milletleri kendi yetersizliklerine 
inandırarak başkalarına hayran hale getirmek yoluna başvurulmaktadır. 
Ayrıca ileri memleketlerin maneviyat ve bilim alanındaki gelişmişliğine bizi 



ulaştıracak yetişkin beyinlerin ve kafaların yetişmemesi, çoğalmaması için 
baltalayıcı eylemler yapılmaktadır. Yüksek yetenekli kişilerin çeşitli yollarla 
yabancı diyarlara aktarılması suretiyle beyin göçü meydana getirilmektedir. 
Türkiye’miz 200 yıldan beridir gerçek kalkınma yollarını bulup açama-
mıştır. İleri gitmiş milletlerin kıyafetlerini, yaşayışlarını, dış görünüşlerini 
kabaca taklit etmekle bir toplumun kalkınması ve yükselmesi mümkün 
değildir. Mensup olduğu kültürden koparak yabancı kültürlere sığıntı hali-
ne gelmek gerçek bir kurtuluş yolu olamaz. İleriliği, yüksekliği, büyüklüğü 
meydana getiren zihniyeti; duyguyu, görüşü ve düşünceyi tanımak ve almak 
lazımdır. 200 yıldan beri Türk aydınları ve yöneticileri, daha dikkatli, daha 
derin, daha feragatli çalışmayı gerektiren bu meselede, üstünkörü, dikkatsiz 
ve yetersiz kalmışlardır.

Bugün de böyle kalmakta devam etmek inadı içinde görünmektedirler. 
Önyargıların ve art düşüncelerin zincirleri içinde, kendilerinin ve Türk 
milletinin olmayan görüşlerin, ülkülerin ve değer hükümlerinin peşinden 
koşmaktadırlar. 

İşte biz, rahmetli Dündar Taşer ve diğer ülkücü arkadaşlarımızla 200 
yıllık bu; köleliğe, karanlığa, yıkılışa, yapılan koşuyu; aydınlığa, kendimize 
ve milletimize güven duyarak, kendi ülkümüze dayanarak güneşe doğru 
çevirmek için savaşıyoruz. Bu büyük harekette Dündar Taşer’in müstesna 
bir yeri olmuştur. Yazıları kitap halinde yayınlanırken uğrunda her şeyini 
feda etmeyi göze aldığı ülküsünün yaşadığını ve yaşatıldığını söyleyerek aziz 
hatırasına en büyük saygıyı sunuyoruz.

ALPARSLAN TÜRKEŞ



TAKDİM

Töre–Devlet Yayımevi olarak, ikinci kitabımızı takdim edi-
yoruz. Büyük bir hacme ulaşan bu eser, büyük Türk milliyetçisi 
rahmetli Taşer’in makalelerinin toplanmasından meydana gel-
miştir. Kitaptaki makalelerin tamamına yakın bir kısmı Devlet 
gazetesinde “Mesele” başlığı altında, 1969-1972 yılları arasında 
günlük tartışma konusu olan hadiselerle ilgili olarak yazılmıştır. 

Sayın Taşer, derin ve şuurlu kültürü içinde, sağlam bir muha-
keme tarzına, akıcı ve heyecanlı bir üsluba, keskin ve ilk hamlede 
meselenin esasına giriveren tahlilci özelliğe sahipti. O’nun yazı-
larını okuyanlar, kısa zamanda tiryakisi olmuşlar ve her mesele 
için “Acaba Sayın Taşer bu konuda ne düşünüyor?” diyerek 
makalelerini beklemişlerdir. Kitabın tamamını okuyunca, iki 
önemli husus dikkatleri çekecektir. Birincisi, hemen hemen her 
makalesinde bir hükme varan Taşer’in, memlekette olup bitenle-
re ne kadar doğru teşhis koyduğudur. Gerçekten de, geleceğe ait 
yorum ve tespitleri neredeyse aynen meydana gelmiştir. Mesela, 
“Üç ay sürmez Demirel iktidarı düşer” demiş, gerçekten de öyle 
olmuş. Taşer’in insanı hayrete düşürecek derecedeki bu teşhis 
sağlamlığının yanında dikkati çeken ikinci özelliği; yazıların 
uzun zaman aralıklarıyla yazılmış olmasına rağmen, aktüalite 
kısmı bir kenara bırakılırsa, bir çırpıda hazırlanmış gibi bütünlük 
arz etmesidir. Bu hususiyetinden dolayı eserin, pek çok kimseye 
güçlü bir bakış açısı kazandıracağı inancındayız. Bilhassa Türk 
gençliğine, günlük olaylara bir milliyetçinin nasıl bakması gerek-
tiği yolunda, bir zihniyet verecektir. 

En karışık hadiseleri, bir bakışta teferruattan ve yanıltıcı 
unsurlardan sıyırıp, sebep ve netice arasında basit, fakat sağlam 
bağlar kuran Sayın Taşer’in son yazısı, kitapta görüldüğü gibi, 
başlıksız ve yarım kalmıştır. Bu yazı sanki Taşer’in hayat hikâye-
sini aksettiriyor. 

En çok duyarak, düşünerek ve yaşayarak kaleme aldığını 
sandığımız bu yarım kalmış yazı, diğerlerinin yanında bir abide 
gibi durmaktadır. Tıpkı Sayın Taşer gibi, isimsiz ve yarım kalmış. 



Taşer de, kutsal bir mücadelenin yolcusu idi. Büyük mücadelede 
başladığı her şey yarıda kalmış, kader onu aramızdan ayırmıştı. 
Bütün varlığıyla bağlandığı bu davayı, ülküdaşları her geçen gün 
biraz daha bayraklaştırıyorlar. Her geçen gün biraz daha vatan 
sathını örten bu bayraklaşmada, Sayın Taşer’in payının hiç eksil-
meden artacağına inanıyoruz.

Dündar Taşer’in konuşmalarından ve müstear isimle yayınla-
nan yazılarından ikinci bir kitap hazırlanacaktır. Müstear imzalı 
yazıların çoğu nükteli bir karakter arz etmektedir. Olaylar, mizah 
metoduyla ele alınmış ve işlenmiştir. Bu ikinci kitabından sonra, 
Sayın Emine Işınsu Öksüz tarafından yazılacak olan Dündar 
Taşer kitabı, merhumun hayat hikâyesini anlatacaktır. 

“Mesele” kitabını sizlere takdim ederken, Türk milliyetçiliğine 
hizmet yolunda, merhum Taşer’in ruhunu şâd etmiş olduğumuz 
inancı içindeyiz.

Saygılarımızla



ÖTÜKEN BASKISINI TAKDİM

Bir dönemin düşünce, fikir ve inanç birlikteliğini yaşa-
yan ve paylaşan arkadaş grubunun oluşturduğu “Eskime-
yen Dostlar”, rahmetli Taşer’in 40. ölüm yıldönümünü 
idrak ederken “bir şeyler yapalım” dediler. Dua, hatim, 
mezar ziyareti, anma toplantısı gibi klasikleşen işler dışın-
da kalıcı bir iş olsun istedik. İş başa düştü ve “Eskimeyen 
Dostlar” yayını olarak Kırk Yıl Sonra “Mesele”yi Okumak 
– Taşer Nerdeydi Biz Nerdeyiz? bir derleme kitabı olarak 
çıktı. Buna, “40 yıl sonra mesele geçmek” de diyebiliriz… 
Çünkü; rahmetli Taşer yazıyor, o yazdıkça, yazılanlar 
camiada konuşuluyor, rahmetli Galip Erdem de bu işe 
“Mesele geçmek” diyordu.

İşte rahmetli Dündar Bey’in vefatı sonrasında yazıları-
nın toplandığı kitabın adı da bu sebeple Mesele olmuştu.

Biz, “Eskimeyen Dostlar” tarafından yayımlanan derle-
mede, rahmetlinin aile çevresinden, fikir, düşünce, inanç 
birlikteliği olan dostlarından ve kendi yazılarından bir 
derleme yapmıştık. En önemlisi de, Taşer’i bir fikir ve 
düşünce kutbu olarak görüp tarif eden, bence Türk milli-
yetçiliği fikir ve düşünce sisteminin ve tarihinin en önemli 
isimlerinden olan, rahmetli Erol Güngör Hoca’mızın Taşer 
hakkındaki görüşlerinin yer aldığı yazı ve makalelerini bu 
derleme kitabına almış olmamızdı. 

Taşer gerçekten de fikirleriyle, insanlığıyla, efendili-
ğiyle, aklı, mantığı, zekâsıyla ender bulunan bir kişilikti. 
Onun, Ziya Nur, Erol Güngör, Nevzat Kösoğlu, Cemil 
Meriç, Galip Erdem gibi kendileri de birer “kutup insan” 
noktasına erişmiş büyüklerimizce saygıyla anılması ve tak-
dir görmesi çok önemli bir hadisedir, inancındayım.



Artık 40. yılın üzerinden de yıllar geçti. Taşer’in rah-
mete varışı neredeyse yarım asra yaklaşıyor. Temiz, pırıl 
pırıl, tavizsiz; sevgi, saygı ve takdir dolu bir hayatı yaşaya-
rak ardında yarım asır sonra da hatırlanmayı icap ettirir bir 
değer bırakıp göçmek her insana nasip olmaz.

Mesele, Taşer’den yadigârdır, Taşer’in mirasıdır… Nere-
deyse yarım asra yakın bir zaman sonra Ötüken Neşri-
yat’ın “Mesele”ye sahip çıkarak yeni bir baskısını yapmaya 
talip olması ise, biz aile mensupları için çok önemli bir 
olaydır; zira “Mesele”yi bugünlere ve yarına taşımak en çok 
Ötüken’e yakışırdı…

Akıl, mantık, izan tutulması yaşadığımız şu günlerde 
umarım ki, Mesele bir nebze de olsa, bazı şeyleri yeniden 
düşünmemize ve muhasebe yapmamıza vesile olur, inşal-
lah.

Hayırlı olsun!..

Şevket Bülend Yahnici



ÇÖZÜLEN İHTİLÂL

Bugün Türkiye’de halden memnun olmamak yaygın bir kanaattir. 
Hemen hemen bütün partiler, mensupları ve idarecileri ile birlikte 
bir gayrimemnunlar katarı teşkil etmektedir. Basın bütün yazarları 
ile birlikte aynı düşüncededir. Ancak bu memnuniyetsizliğin ifadesi 
farklıdır. Yarı vatandaş kanaatini 27 Mayıs’a övgü, diğer yarısı sövgü 
şeklinde ortaya çıkarmaktadır. Halbuki ortada 27 Mayıs’tan zerre-ni-
şan kalmamıştır. “Kardeşlik, barış ve sevgi hedefine yönelen, kardeş 
kavgasını önlemek için yapılan ve çağdaş medeniyetin imkânlarını 
var etmeye çalışan, hiçbir zümre ve kişinin leh ve aleyhine bir gaye 
taşımayan” bir hareketten bu neticenin doğması mümkün müdür? 
O halde bu sapma nedendir? Nasıl olmuştur ve nereye varacaktır? 
Bunlar tahlil edilip bir teşhise varılmadan yapılacak bütün tedaviler 
boşunadır; yahut tesadüfî olacaktır. Taraflardan birisi 27 Mayıs’ı red 
ve inkâr ile cemiyet bünyesini tabiî hale getireceğini iddia ederken, 
diğer taraf her işte 27 Mayıs’ın varlığını iddia etmektedir. Eğer kasıt-
lı olarak yanlış tefsir çabasında değillerse büyük gaflet içindedirler. 

27 Mayıs, tarafsız, âdil müdahale, millî bütünlüğü gaye edinmiş 
bir harekettir. Bu gayelerin tahakkuku MBK içinde devamlı bir 
münazaa mevzuu olmuş, bir taraf açık veya kapalı şu düşünceden 
hareket etmiştir: “İ. İnönü 10 yıl muhalefette çalıştı, devleti 
idare etmeye hakkı yok mu?” Bu fikrin temelinde kendine güven-
sizlik, milleti tanımama ve acizlik hissi yatmaktadır.

Diğer taraf, “Memleketi idare etme hakkı yalnız saltanatlarda 
bahis mevzuudur. Bir cumhuriyette böyle bir haktan bahsedi-
lemez, ancak böyle bir vazife mevcuttur ve onu da millet verir” 
düşüncesindedir. Bu fikrin temelinde, gerçekçilik, kendine güven, 
milleti tanıma ve millî iktidar fikri yatmaktadır. 

Komite dışında bulunan müessirler de vardır. Bunlar komite dışı 
kalmış ihtilalcilerdir: Haklarının yendiğini, kendilerinin ihtilal fik-
rini herkesten evvel taşıdığını, hatta evvelden de evvel, hatta hatta 
milâttan da evvel komite kurduğunu, fakat bir şanssızlık sebebi ile 
devlet idaresinde söz sahibi olamadığını, arkadaşlarının ihmaline 
uğradığını iddia etmekte ve kendilerine verilen her yetkiyi küçüm-
semektedirler. Hakları olan payeyi almak için fırsat aramakta, sıra 
beklemektedirler. Bu fikrin temelinde haset yatmaktadır. 
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CHP liderleri on yıl iktidar özlemi ile yanmıştır. Ve şimdi elinin 
altına düşmüş bir iktidardan onu uzak tutmaya çalışanlar vardır. 
Bu abesle iştigaldir. MBK onlarla bir olmalı, beraber olmalı. CHP’li 
olmayan akıllı ve namuslu sayılamayacağına göre bu ihtilalciler 22 
bakan bile bulamazlar.  Amma işte kendileri davet edilmemişlerdir. 
Bu tahammül edilir şey değildir. Bir çare bulmak, bu engelleri berta-
raf etmek lazımdır, ama yazılı mesuliyeti de başkasının üzerine yık-
manın tedbiri alınmalıdır. Bu fikrin temelinde ihtiras yatmaktadır.

Basın o günlerde geniş bir serbestlik içindedir. MBK’nın iyi 
niyet, hürriyetseverlik ve müsamahasına güvenildiği için cesareti 
sonsuzdur. İhtilal Komitesi’ni hicveder, akıl öğretir, tenkit eder. 
150 yaşındaki nazariyeleri yeniden keşif ve ilan eder. Menderes’e 
yazdığı methiyelerin müsveddelerini yırtıp, küfürnameler neşreder. 
İktidarı ele geçireceğine emin olduğu CHP’ye hizmet yarışındadır. 
MBK’nın gazete kurmak için yaptığı teşebbüsler kendi içinde aka-
mete uğratılır, buna rağmen yapılan bir-iki deneme ya CHP’nin ya 
sosyalistlerin eline düşer. Basının o günkü bariz temayülü CHP’den 
yana bir şımarıklıktır. 

Eski DP’liler hem müteessir hem memnun hem de mütevekkil-
dirler. Devrilmiş olmaktan müteessir, CHP’nin iktidara gelmediğine 
memnun, MBK hakkında sarih bir bilgileri olmadığı için de müte-
vekkildirler. En büyük teşebbüsleri telgraf çekmektir, haber yolla-
maktır. Kendilerinin CHP liderlerine teslim edilmemesini dilerler. 
Bu davranışın temeli çaresizliktir. 

İdare amirleri senelerin verdiği tecrübe ile istikbali kollamakta, 
MBK’nın tarafsız davranma emirlerine baş üstüne deyip gelecek ikti-
darın mümessillerine yatırım yapmaktadırlar. Bazı genç ve enerjik 
amirleri vardır ki, bunlar 27 Mayıs’ın hedef ve gayelerine baş koy-
muşlar ve bugün idarede gayrimüessir duruma sokulmuşlardır. Zira 
bunlar 27 Mayıs gibi tarafsız, faziletli ve yalnız kaldılar. 

Bütün bunların dışında politikacılar vardır. Mahreki nâ-malûm 
meteoritler gibidirler. Vaktiyle DP’li idiler, sonra hür DP’li, sonra 
güçbirlikçi; o zaman 27 Mayısçı oldular. Daima kâra ortak yaşadılar. 
Sahibine tabancayı dayayıp 13 Kasım günü bir gazeteyi devrettirdi-
ler. Borç eski sahibine kaldı. Bugün kimi AP’li, kimi CHP’lidir. 
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27 Mayıs – 13 Kasım 1960 arasında genel durum budur. Ve bu 
vasatta MBK’nın adalet, yükselme, tarafsızlık taraftarı olan ekibi 
hizmet etmeye çalışmıştır. Ve ihtilal devrinin icraatı meydana gel-
miştir. Devlet Planlama Teşkilatı, Ordu Yardımlaşma Kurumu’nun 
hazırlığı, Ülkü ve Kültür Birliği Teşkilâtı, Holding Yatırım Şirketi 
vs...

Bu ekip, fesatla çevrili bir ada gibidir. Ancak, kökü derinlerdedir: 
Milletin manevî gücünde, tarihî şanında, ordunun büyük ve şerefli 
kitlesindedir. Etrafını çeviren fesat denizinin sığlığını görmektedir; 
kudretinden emindir. Kudretle aczin mücadelesi, Millî Birlik Komi-
tesi’ni doldurmaktadır.

Millî Hareket, Mart 1967




