ÖNKUZU’YU RAHMETLE ANIYORUZ

Ülkücü hareketin ilk şehitlerinden olan Ertuğrul Dursun ÖNKUZUY’U şehit edilişinin 48. Yılında
ÜLKÜTEK olarak rahmet ve minnetle anıyoruz. “Şehitler ölmez " düsturunca tüm şehitlerimiz
hala aramızda, anılarımızda ve içimizde yaşıyor.

Ertuğrul Dursun Önkuzu, Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu'nda eğitim görürken
İşgal altındaki okulda Komünistler tarafından işkence edildikten sonra okulun üçüncü katından
atılarak 23.11.1970 tarihinde şehit edilmişti.

Ülkücü hareketin ilk şehitlerinden olan Önkuzu’nun adına şiirler, türküler yazıldı. Yazar Emine
Işınsu, "Sancı" adlı romanıyla Dursun Önkuzu'nun hayatını anlattı. Sanatçı Mustafa
Yıldızdoğan, şair Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nun "Önkuzu" isimli şiirini besteledi ve bir
albümünde yer verdi.

ERTUĞRUL DURSUN ÖNKUZU

4 Ocak 1968 tarihinde Ruhi Kılıçkıran ile “ilk şehit”ini veren Ülkücü Hareket, 21 Mart 1970
tarihinde Süleyman Özmen ile ikinci şehidini vermiştir. Aradan bir kaç ay geçmeden 8 Haziran
1970 tarihinde Yusuf İmamoğlu ile üçüncü şehidini veren Ülkücü Hareket, 23 Kasım 1970
tarihinde Ertuğrul Dursun Önkuzu ile dördüncü şehidini vermiştir…

“Şehitler ölmez " düsturunca tüm şehitlerimiz hala aramızda, anılarımızda ve içimizde yaşıyor.

"Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler, Allah´ın lütfundan
kendilerine verdikleri ile sevinçli bir halde, Rableri katında rızıklandırılırlar. Arkalarından gelecek
olanlara şunu müjdelemek isterler: Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmezler. Allah´tan bir
nimeti ve lütfu ve Allah´ın mü´minlerin ecrini zayi etmeyeceğini müjdelemek isterler.” (Al-i İmran,
3/169-171)
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Ertuğrul Dursun Önkuzu 1948 yılında Tokat ilinin Zile kazasında doğmuştur. Ailesinin en büyük
ve tek erkek evladıdır…

İlk öğrenimini Zile’de Sakarya İlkokul’unda, orta öğrenimini ise Zile Ortaokulu’nda
tamamlamıştır. Daha sonra Zile Sanat Enstitüsü Tesviye Bölümü’nü bitirmiş ve aynı zamanda
Kuran Kursu’na devam ederek, Zile müftüsü hoca “Arif Efendi”den milli terbiye almıştır.

Ertuğrul Dursun Önkuzu, sanat okulunda iken aynı zamanda arkadaşları ile Zile Ülkü Ocağı’nı
açmış ve Ocakta seminerler vermiştir.

Zile Sanat Enstitüsü Tesviye Bölümü’nü bitirdikten sonra 1967 yılında İstanbul YILDIZ TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ Makine bölümünü kazanmış ancak kaydını yaptırdıktan sonra komünistlerin
tehditleri sonucu ancak bir ay okuluna devam edebilmiştir…

Bir süre sonra Ankara Teknik Öğretmen Okulu’na geçen Ertuğrul Önkuzu aynı zamanda bu
okulda yatılı olarak kalmıştır.

Ertuğrul Dursun Önkuzu, okulun tatil dönemlerinde öğrencilerin derslerine yardımcı olmuş,
ücretsiz kurs vermiştir.

Öğrenci olaylarının iyice çoğaldığı 1970 yılında , Ertuğrul Dursun Önkuzu işgal altında bulunan
okulda 3. Sınıf öğrencisiyken, komünistler tarafından kaçırılıp ciğerlerine üç gün boyu hava
doldurulmak suretiyle işkence edilmiş ve okulun üçüncü katından atılarak şehit edilmiştir…

Önkuzu unutulmadı. Adına şiirler, türküler yazıldı. Yazar Emine Işınsu, "Sancı" adlı romanıyla
Dursun Önkuzu'nun hayatını anlattı. Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan, şair Niyazi Yıldırım
Gençosmanoğlu'nun "Önkuzu" isimli şiirini besteledi ve bir albümünde yer verdi.
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Tüm Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken yine şehidimiz Hüsnü TEPE’Yİ rahmet ve
minnetle anmadan geçemeyeceğim.

İstanbul 1953 doğumlu olan Hüsnü TEPE aslen Giresun/Alucra’lıdır. MHP İstanbul İlçe
Sekreterliği görevini yürütürken aynı zamanda İstanbul Beyoğlu/ Halıcıoğlu Postanesinde
çalışmaktaydı. Ülkücü davaya inanan, dava uğruna çalışan Şehidimiz kendisini tanıyan
ülkücüler, arkadaşları ve komşuları tarafından sevilen sayılan hayat dolu biriydi.

3 Ekim 1978 günü İstanbul Beyoğlu / Halıcıoğlu postanesinde görevi başındayken eli kanlı
kahpe dev/sol militanlarınca Şehit edildi. Geride gözü yaşlı anne, baba ve 6 kardeş bıraktı.

Cenazesi 5 Ekim 1978 tarihinde yine aynı gün Şehit edilen rahmetli İl Başkanımız Recep
HAŞATLI ve oğlu Mustafa HAŞATLI ile birlikte Beyazıt Camii’nden yüz binlerce Ülkücü ile
Hakk’ın rahmetine uğurlandı

Allah bütün Şehitlerimize rahmet eylesin. Mekânları Cennet olsun.

Onlar hayatlarının baharlarında ikbal peşinde koşmayıp, ülkelerinin bölünmemesi için can
verdiler. Onlar örnek alacağımız can Ülküdaşlarımız! Ahde vefa bize Onlardan kalan miras
kaldı. Onlar Peygamberimize komşu oldular.

Bugün Onları Ülkütek olarak rahmet ve minnetle yâd ediyor, şükranla anıyoruz.
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