CUMHURİYET TARİHİ

unutulmuş bir tüccar ve gazete patronu

habip edip törehan
rıfat n. bali

Gazetecilik mesleğinden gelmeyen işadamlarının basın sektörüne yatırım
yapmış olmaları günümüz Türkiye’sinde artık kanıksanmış bir gerçeklik. Ancak
geçmişte bu pek böyle değildi. Babıâli basın âleminin merkezi, gazete patronları
da gazeteciliğin basamaklarını tek tek çıkıp nihayet patronluk tahtına oturmuş
kıdemli gazetecilerdi. Bu gazete patronları arasında en aykırı sima II. Dünya Savaşı
yıllarındaki ticari faaliyetlerinden elde ettiği servetinin bir kısmıyla 1949 yılında
Yeni İstanbul gazetesini yayınlamaya başlayarak basın âlemine dışarıdan intibak
eden ve 1962 yılında gazetesini satacak olan işadamı Habip Edip Törehan’dır.
Bayan Törehan,
İstanbul
Salacak’taki
arsasını bir
törenle Dışişleri
Bakanlığı’na
bağışladı.

Die Türkei Von Gestern Und Heute
(1928) eserlerini yayınladı.4 Bu son
eserinin bir nüshasını da imzalayarak Mustafa Kemal’e armağan etti.5
Törehan Berlin’de öğrenci olduğu
sırada orada bulunan Mehmet Akif
Ersoy ile de tanışacaktı.6
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1890 yılında Bursa’da doğan Habip
Edip Törehan Mercan İdadisi’nde
okudu. 1914 yılında Mektebi Mülkiye-i Şahane’den mezun
oldu. 1914-1915 yıllarında Mülkiye
Mektebi’nde Müderris Müdavimliği görevinde bulundu. Almanca,
Fransızca dillerine vakıftı.1 1916 yılında Mülkiye Mektebi’nden mezun
olduktan sonra Berlin’e giden Törehan2 burada hukuk ve iktisat eğitimi
gördü.3 Berlin’de bulunduğu yıllarda

Almanlara Türkçe öğretmeyi amaçlayan Türkisch Praktische Türkische Sprachlehre für Anfänge (1916),
ünlü Türk yazarların hikâyelerinin
tercümelerinden oluşan Türkische
Gesichter (1918), I. Dünya Savaşı’nın
bitiminde “Türk hukuku ve Türklüğe
yapılan tecavüzlere protesto olmak
üzere” Berlin gazetelerinde yayınladığı makalelerinin derlemesi olan
Die Türkei (1919) ve yeni Türkiye
Cumhuriyeti’ni tanıtma amacıyla

Törehan’ın II. Dünya Savaşı yıllarına
kadar olan faaliyetleri hakkında çok
fazla bilgi mevcut değildir. Cumhuriyet gazetesinin kurucusu Yunus
Nadi’nin matbaa makinelerini 1924
yılında Törehan vasıtasıyla satın aldığı, daha sonra ödemesi gereken
komisyonu kendisine ödememesi
üzerine birbirleri aleyhine neşriyata başladığı bilinmekte.7 Habip
Edip Berlin’de bulunduğu sıralarda
Riga’da doğup büyümüş, Rusya’nın
Letonya’yı işgal etmesi üzerine bir
Alman subayıyla Berlin’e kaçmış
olan müstakbel eşi Lola ile tanışacak ve çift 1919 yılında evlenecekti.8
Törehan Almanya’da bulunduğu yıllarda Şark tütünlerini elle sararak
sigara imal etmeye başlayacak, daha
sonra bu girişim 250-300 işçi çalışan
bir fabrikaya ve yaygın bir dağıtım
teşkilatına dönüşecekti. Törehan’ın

Törehan II. Dünya Savaşı yıllarında
Almanya ile olan ticari ilişkileri sa-
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bu işi 1929 Dünya Buhranı sırasında
batacaktır. Kalan az miktarda parası ve eşi Lola ile birlikte Türkiye’ye
gelen Törehan Ticaret Vekâleti’nde
çalışmaya başlayacaktır.9 Törehan’ın
1933 yılında yayınladığı Türk-Şark
Tütünleri ve İhracatı kitabının önsözünü “İktisat Vekâleti Müşaviri”
sıfatıyla imzalaması o tarihlerde İktisat Vekâleti’nde çalıştığının kanıtıdır. Törehan’ı tanıyan gazeteci Bedii
Faik de anılarında Törehan’ın İktisat
Vekâleti’nde “uzun süre önemli görevlerde” çalıştığını belirterek bu
bilgiyi teyit etmekte.10 Celâl Bayar’ın
10 Kasım 1932 tarihinde İktisat Vekili
olmasından bir süre sonra hakkında
“bu adam otelde oturup dosya hazırlıyor. Böyle şey olur mu?” türünden
şikâyetlerin kulağına gitmesi üzerine
görevinden istifa eden Törehan Park
Oteli’nin sahibinin kefaletiyle Türkiye
İş Bankası’ndan kredi alıp Almanya’ya
geri dönecek ve Almanların tavsiyesi
ile Türkiye’den pamuk, tiftik, meyve
ithal etmeye başlayacaktı.11 Törehan Türkiye’de bulunduğu yıllarda
Habip Edip imzasıyla “Siyaset ve İktisadiyat Kütüphanesi” başlıklı bir
dizi kitap yayınlayacaktı. Dizinin ilk
kitabı Almanyada Siyasi Fırkaların
Programları (Bürhanettin Matbaası,
İstanbul, 1931), ikincisi Avrupada Tütün İnhisarları ve Türkiyede Tütün
İnhisar İdaresi (Bürhanettin Matbaası, İstanbul, 1931), üçüncüsü Siyaset
İktisadiye Mebahisinden İhracatın
Tezyidi Çareleri (Bürhanettin Matbaası, İstanbul, 1932), dördüncüsü
ise Türk-Şark Tütünleri ve İhracatı (Bürhaneddin Matbaası, İstanbul,
1933) kitabıdır. Törehan bir kitabında
ileride şu eserleri de yayınlayacağını
ilan edecekti: Dünya Tütün İnhisar
İdarelerinin Teşkilâtı, Dünya Tütün
Bandrol Usulleri, Tütünlerimiz ve
İhracatı, Kiel Üniversitesi öğretim
üyelerinden Dr. Albert Wissler’in bir
eserinin tercümesi olan Afyon Meselesi, İktisadi Düşünceler, Siyaset
ve İktisadiyatta Reklam ve Propaganda, İçtimaî Muavenetler, Gazetecilik ve İktisadi Terbiye. Ancak bu
kitapların yayınlandıklarına dair bir
kayda rastlanamamıştır.

yesinde (Türkiye’den tütün, krom
ve pamuk ihracatı) büyük bir servet
edinecekti.12 Törehan’ın çok yakınında bulunmuş eski bir gazeteci
Törehan’ın nasıl servet sahibi olduğunu şöyle izah edecekti:
“Alman savaş sanayiinin, Türk kromuna gereksinmesi vardı. Top, tüfek oluşumunda önem taşıyan krom
ve diğer gereksinmeler, Almanya’ya
Akdeniz’den gidemezdi. Törehan
Karadeniz’i seçti ve Köstence’den,
Tuna yoluyla bunları Almanya’ya ihraç etti.”13
Çalıştığı banka Swiss Bank Corporation (SBC) idi.14 1943 ila Haziran 1944
arasındaki dönemde SBC Türkiye’den
Romanya, Bulgaristan, Macaristan
ve İtalya’ya yapılan pamuk ihracatını finanse etmekteydi. 25 Ekim
1943 tarihi itibariyle Türkiye’den bu
dört ülkeye yapılan pamuk ihracatının finansmanı 28,4 milyon İsviçre
Frangı’na erişmişti. Bu akreditifler
Törehan’ın şahsi hesabının bulunduğu SBC lehine açılmaktaydı, zira
Törehan öyle şart koşmuştu. 26 Ekim
1943 tarihinde SBC Genel Müdürlüğü
Romanya’ya ihraç edilecek 700 ton
pamuk karşılığında Törehan lehine
8.126.522 İsviçre Frangı tutarında bir
akreditif açılması için Zürih şubesine
onay verecekti. Aralık 1943 ila 2 Haziran 1944 arasında SBC Romanya lehine toplam 12 milyon İsviçre Frangı
tutarında akreditifler açacaktı. 15
Törehan edindiği servet ile Zürih
ve Tessin’de gayrimenkuller satın
alacaktı.16 Gayrimenkullerden biri
Leman Gölü’nün kıyısındaki Nyon’da
bulunan sekiz hektarlık Tatiana
Malikânesi idi. “Tatiana baroniçesi”
sıfatıyla anılan Lola Törehan ellili
yılların sonunda malikânenin 30.000
m2’lik bir kısmını Société Immobilière
Malart unvanlı gayrimenkul şirketine
satacaktı.17 Törehan’ın dillere destan
bu malikânesini de ziyaret etmiş olan
Bedii Faik anılarında “rahmetli Lütfi Kırdar’dan Törehan’ın Nyon’daki
villasının methiyesini dinlediğimde
birazını mübalağa sanmıştım. Ama
sonra gördüğüm ve bir gün ağırlandığım zaman, Dr. Kırdar’ın az bile
söylemiş olduğu kanısına varıp şa-

şırdım” diye yazacaktı.18 1944 yılında
Zürih’te yardımcı konsolos olarak
görevli iken19 Törehan çifti ile tanışan emekli büyükelçi Semih Günver
izlenimlerini şöyle aktarmakta:
“İsmail Habip Törehan, zengindi,
çok zengindi. Aynı zamanda da gayet hesabi idi. Kendisini beğenmişti.
Herkese ders verir gibi bir hali vardı.
Savaş içinde pamuk ticaretiyle para
kazanmış ve kazancını Almanya’dan
İsviçre’ye transfer ettirebilmişti. Törehan çifti, Baur au Lac Oteli’nde bir
daire kiralamışlar, orada yaşıyorlardı. Törehan o tarihte yeni işler yapıyormuş gibi bir izlenim vermiyordu.
Uzun boylu, kumral ve açık mavi
renkli gözlü, retro giyinen, büyük kenarlı çiçekli, dantelli şapkalar taşıyan
Bayan Lola, oldukça snoptu. Letonyalı ve soylu bir aileden olmakla gururlanırdı. Bir gün, vatandaşlık ilmühaberini yeniletmek için konsolosluğa
geldi. İlmühaberini bıraktı, ertesi
günü yenisini oteline göndermeye
söz verdim. Kançılaryada Sarı Nejat,
mahalli kâtiplik yapıyordu. Sözde öğrenciydi, acar, oldukça dalgacı, fakat
sıcakkanlı bir çocuktu. İlmühaberi
hazırlayıp bana imzalattı, otele yolladık. Biraz sonra Lola Törehan telefon etti. Fransızca konuşuyordu. Çok
alınmıştı. Kendisine kasten hakaret

Yeni İstanbul’un
1 Aralık 1949
tarihli birinci
sayısı.
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edildiği inancındaydı. Vatandaşlık ilmühaberinde doğum yeri Riga yerine,
Rize olarak yazılmıştı. Doğduğu şehir,
Karadeniz sahilinde değil, Baltık kıyılarındaydı. Ya bilerek hareket etmiştik, ya da kara cahildik. Lola Hanımı
zorlukla yatıştırdım.20
Habip Edip Törehan, Türkiye’ye dö-

bir akşam eve yemeğe çağırdık. Karı
koca mutfağa girdik. Prenses Hanzade, 1945’te henüz Türkiye’ye dönebilmek için izin alamamıştı. Türk
yemeklerini özlediğini söylemişti. Biz
de kendisine bir anlayış ve dostluk
jesti yapmayı düşünmüştük. Hanım,
düğün çorbası, tavuk kızartması,
zeytinyağlı patlıcan ve biber dolması

Bedii Faik de
bir dönem Yeni
İstanbul’un
yazarlar
kadrosunda
yer aldı
(sağdan ikinci).

Törehan hakkında izlenimlerini kaleme alan bir diğer kişi Bedii Faik’tir.
Faik anılarında şöyle yazmakta:
“Zürich’teki Baur au Lac otelindeki
bir daire devamlı emrinde tutulur.
Paris’te de Plaza Athénée’nin lüksü
içinde bir başka daire her zaman emrindedir.
Habip Edip Bey, uzunca boylu, yüzü
sonradan mı olmuş, doğuştan mı olmuş pek belli olmaz bazı çopurluklar
ve gerikler taşıyan, doğrusu hayli
nursuz, ama hayli de nazik bir zattı.
Her haliyle Alman’dır. Kapısına vurana ‘Yaaa’ diye bağıracak, el sıkışırken topuklarını birleştirip AlmancaTürkçe karışımı bir memnuniyet
garipliği gösterecek kadar… Ve tabii
her fırsatta Alman kalkınmasını, Alman çalışkanlığını söyleyip övünecek kadar!...”23

nüp Neue Zürcher Zeitung tipi bir
gazete çıkarmayı aklına koymuştu.
Kendisinin çok iyi bir yazar ve fikir
adamı olduğuna samimiyetle inanmıştı. İsminin ara sıra İsmail Habip
Sevük21 ile karıştırılmasına içinden
memnun olur, dışından kızardı. Karşılaştığımız her fırsatta bana, Yeni
İstanbul ismini vereceği, adını yeşil
manşetle basacağı, resimsiz siyasi
gazetesine ait tasarılarını uzun uzadıya anlatırdı.
O tarihte Osmanlı hanedanından
Prenses Hanzade de eşi Mısırlı Prens
İbrahim ile birlikte Zürich’te yaşamaktaydı. Habip Edip Törehanlarla
çok ahbaptılar. Prenses Hanzade,
genç, güzel, sakin, kibar bir kişiliğe sahipti. Prens İbrahim de çok iyi
bir insandı. Esmerdi, orta boylu idi,
toplu idi, yakışıklı sayılmazdı. Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Leman
Hanımefendi de Prens İbrahim ve
Hanzade’yi severler ve onları Bern’e
sefarete davet ederlerdi.
48

En lüks otellerde, en pahalı lokantalarda hayatlarını geçiren bu iki çifti

yaptı. Ben aynı başarıyı gösterdiğimi
iddia edemem. Hamur açtım, puf böreği hazırladım. Börekler, biraz büyük
oldular, pek de kabarmadılar, hamur
da çok ince açılmış sayılmazdı.
Misafirler, yemekleri kibar kibar yediler, bizi kutladılar.
Aradan yıllar geçti. Bir gün Habip
Edip Törehan’la İstanbul’da karşılaştık. Yeni İstanbul kısa ömrünü
yaşıyordu. Habip Edip’in başmakalelerinin hazmı, benim puf börekleri
kadar zordu.
Törehan’la İsviçre’deki savaş yıllarının anılarını tazeledik. Törehan,
‘Unutulmaz günlerdi’ dedi. ‘Hele sizin
ikram ettiğiniz terlikleri hiç unutmadık. Prenses Hanzade üç gün hasta
yattı’ diye ekledi.
‘Ne terlikleri?’ diye sordum.
‘Puf böreği diye bize yedirdiğiniz terlikleri’. Törehan yalnız hasis, kasılgan,
kendisini beğenmiş bir adam değil,
aynı zamanda da kaba ve kırıcıydı.”22

Törehan Mısır Hıdivi Abbas Hilmi
Paşa tarafından İstanbul’da kurulan
ve akabinde iflas eden Sanayi ve
Ticaret Bankası’nın hisselerini satın
alacaktı.24 1965 yılına kadar İsviçre’de
ikamet eden Törehan vergi kanunlarının ağırlaşması üzerine sonrasında
işlerini Monaco’ya nakledecekti25
Yeni İstanbul’da çalıştığı yıllarda
kendisini tanımış olan gazeteci Sami
Kohen’e göre Törehan otelde kaldığı
zamanlar soyadını bölüp imzasını, bir
asalet unvanını andırır şekilde, Töre
Han olarak attığı söylenirdi.26 18 Ocak
1954 tarihinde 6224 sayılı Yabancı
Sermayeyi Teşvik Kanunu kabul edildikten sonra Törehan Amerika’ya
gidecek ve ortak yatırım yapacak
şirket arayacaktı. Önce FORD ile otomotiv sanayiini düşünecek, ancak
Vehbi Koç’un FORD ile ilgilenmesi üzerine bu projeden vazgeçecek
ve Remington Rand ile birlikte yazı
makinelerinin Türkiye’de montajı
hususunda anlaşmaya varacaktı.27
Bunda Remington Rand’in Yönetim
Kurulu Başkanı’nın ünlü General Douglas MacArthur olması da etkiliydi.
MacArthur
Törehan’a
Kore
Savaşı’nda gösterdiği kahramanlıktan dolayı hayran olduğunu söyleyecekti. Bu proje için fabrika arsası
satın alınacak ve Türk Remington

rehan çifti 1958 yılında İstanbul Tıp
Fakültesi Psikiatri Kliniği Direktörü
Ord. Prof. Dr. İhsan Şükrü Aksel’in
kliniğe bağlı olarak tesis ettiği Çocuk Psikiatri Enstitüsü’ne de maddi
yardımda bulunacaktı.33 1962 yılında basında yer alan bir habere göre

Törehan Kızılay Genel Merkezi’ne
başvurup Kıbrıs’ta on yataklı bir
hastane bağışlamak istediğini, hastanenin bütün teçhizatını, ameliyat
malzemesini ve istihdam edilecek
personelin masraflarını üstleneceğini bildirmişti.34 Törehan kendi adıyla
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Rand unvanlı bir şirket kurulacaktı.
İlk parti montaj malzemelerinin ithal
edilmesine rağmen 4 Ağustos 1958 tarihinde Türk Lirası’nın %22,14 oranında devalüe edilmesi üzerine yatırım
projesi gerçekleşmeyecek ve şirket
tasfiye edilecekti.28 Törehan yabancı

Haldun Taner: “…İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, yine Beyoğlu’nun Şişhane
sırtlarında, yine uygarca bir insan, basın üslûbumuza yeni bir aşı tutturmayı
deniyordu. Habib Edip Törehan adındaki bu zat uzun yıllar Avrupa’da kalmış,
pamuk ticaretinden servet yapmıştı. İş hayatını bırakıp yurda döndüğünde şimdi
ne zamandır gönlünde ve hayalinde yatan ciddi gazeteyi çıkarmak istiyordu.
Kazançta gözü yoktu. Parası boldu. Bu hobbysini gerçekleştirmek zor olmayacaktı.”
sermayenin Türkiye’de yatırım yapması için her zaman teşebbüslerde
bulunacaktı. Fransız otomotiv sanayii Renault’dan bir heyet Türkiye’yi
ziyareti esnasında kendisiyle de görüşecek, Törehan görüşmenin ardından Başvekil Adnan Menderes’i ziyaretten haberdar edecek ve heyet ile
görüşmesini tavsiye edecekti.29

koleksiyonerliği
Törehan büyük servet sahibi kişilerde rastlanan koleksiyonerlik merakına da sahipti. Çoğunluğu Cenevre
yapımı bir eski saat koleksiyonunun sahibiydi. Saatçilik tarihinin
ünlü araştırmacılarından Prof. Alfred Chapuis bu koleksiyonu “enfes”
olarak nitelendirecek ve iki uzun
makalede de bir değerlendirmesini yapacaktı.30 Salacak’taki evi için
1938 yılında dönemin ünlü antikacısı
S. Haim’den beş bin lira karşılığında
bir çeşme satın alacaktı. Çeşmenin
yalağı yekpare mermer olup banyo
büyüklüğünde ve banyonun iki misli
yüksekliğinde idi. Yekpare mermerden bir de aynası vardı.31

hayırseverlikleri
Törehan çifti dönemin önemli hayırseverlerindendi. Törehan’ın 1960
yılında Eskişehir’de ilkokul olarak
inşa ettirdiği okul binası bugün Habip Edip Törehan Kız Teknik ve Meslek Lisesi adıyla faal durumda.32 Tö-

Yeni İstanbul’da
Çalışan
Gazetecilerin
Anıları
Bedii Faik
“Yeni İstanbul bütün sayfaları,
havası, seviyesi ve tüm muhtevasıyla
gerçekten bir Batılı gazete
görünümündeydi. Ama ateşsizdi,
nabızsızdı, hatta nefessizdi!..
Bir gerçeği vakar içinde söyler,
ama sonucunu sormaktan, hatta
görmekten çekinerek… Bir olayı
bulup çıkarır ve sükünetle yazar,
ama gerisini getirmekten veya daha
sonrasını arayıp bulmaktan adeta
korkarak…
Habib Edip Törehan’ın İsviçre’den
getirdiği 1000 saati, okurlarımıza
dağıtma kararına varılmıştı. O
yıllarda gazete piyangoculuğu,
Hürriyet ile Yeni Sabah’ta henüz
belirmeye başlamış, başlayanlar
da daha çok okuma teşvikine veya
geçim derdi hafifletmesine yönelik
şeylerdi.
1000 İsviçre saati, iyi de
duyurulunca, gerçekten büyük ilgi
gördü ve gazete ilk defa Babıâli
kodamanlarını, özellikle Hürriyet’i
silkeledi.
Yeni İstanbul birden başa geçmiş
ve saat kuponlarının sonuna
kadar, hatta saat piyangosunun
çekilişine kadar da bu birinciliğini
sürdürmüştür!
Habib Edip Törehan’ın keyfinden
dört köşe olduğu günlerdir onlar…
Herkese karşı mültefitti, her
denileni, gazete için her istenileni de
yapmakta hiç duraksamıyordu.”73

anılan ödüller tesis edecek, 1959 yılında bilim dalında bu ödülü A. Kadir ile birlikte Homeros’tan çevirdiği
İliada ile Azra Erhat,35 Sanat Ödülü’nü
ise Eşiktekiler romanı ile Afet Ilgaz36
kazanacaktı.
Yeni İstanbul gazetesi

Törehan Frankfurter Algemeigne
Zeitung’un kurucusu ile dost idi ve
Yeni İstanbul’u onun tavsiyeleri ile
kuracaktı.37 Yeni İstanbul gazetesi 1
Aralık 1949 tarihinde yayınlanmaya
başlayacaktı. Törehan gazetesinde
“Memleket ve Dünya Borsa ve Piyasaları” başlığıyla her gün emtia borsalarını ve menkul kıymet hareketlerini yayınlayarak ekonomi gazeteciliğinin öncülerinden olacaktı.38
Yeni İstanbul abone kuponları
dağıtarak abonelik sistemi kuracak,
aboneler arasında yapılan kura çekilişleri ile bir kişinin Avrupa’da, bir
kişinin de Türkiye’de üç yıl boyunca
yükseköğrenim giderlerini karşılayacak, dokuz okuyucuya da teselli
armağanı olarak üçü altın, altısı da
krom olmak üzere dokuz saat armağan edilecekti.39 1950 yılında Yeni
İstanbul’da çalışmaya başlayan
ve Törehan ile birlikte ileride Remivac şirketinin kurucuları arasında yer alacak olan Yılmaz Poda’ya
göre gazete ikramiye kampanyaları
sayesinde 50-60.000’lik bir tiraja
ulaşmıştı. Ancak ikramiye kampanyaları durdurulduğunda tiraj he-
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Hitler ve Mareşal
Göring. Lola
Törehan’ın
mareşalın
yeğeni olduğu
ileri sürülen
iddialardan
biriydi.

men düşmekteydi.40 Bir dönem Yeni
İstanbul’da çalışmış olan günümüz
Milliyet gazetesi dış politika yazarı
Sami Kohen’e göre gazetenin tirajı
15.000 civarında idi.41 Törehan gazete patronu olduğu yıllarda Bedii
Faik42 ve Yeni Cephe dergisi sahibi
Osman Hâmit Tat aleyhine hakaret
davaları açacaktır.43 Törehan CHP
Genel Başkanı İsmet İnönü’ye başvuracak ve “dolgun ücret karşılığı”
anılarını yazıp Yeni İstanbul’da

Haldun Taner.
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yayınlamasını isteyecek, ancak netice alamayacaktı.44 Cumhurbaşkanı
Celâl Bayar’ın ABD’yi ziyareti sırasında Bayar onuruna verilen davette Türk basınını temsilen davete
Ahmet Emin Yalman, Suvet Bilgin,
Mümtaz Faik Fenik ve Habip Edip
Törehan katılacaklardı.45
27 Mayıs 1960 ihtilali sonrasında
Yeni İstanbul’un bitaraf tutumu ve
Törehan’ın Celâl Bayar ile olan dost-

Haldun Taner
“Yine İkinci Dünya Savaşı’ndan
sonra, yine Beyoğlu’nun Şişhane
sırtlarında, yine uygarca bir insan, basın
üslûbumuza yeni bir aşı tutturmayı
deniyordu. Habib Edip Törehan adındaki
bu zat uzun yıllar Avrupa’da kalmış,
pamuk ticaretinden servet yapmıştı.
İş hayatını bırakıp yurda döndüğünde
şimdi ne zamandır gönlünde ve
hayalinde yatan ciddi gazeteyi çıkarmak
istiyordu. Kazançta gözü yoktu. Parası
boldu. Bu hobbysini gerçekleştirmek zor
olmayacaktı. Zararı bile göze alıyordu.
İş ki, iyi bir örnek verebilsin. Abartıyı ve
çığırtganlığı, hele kalabalığın seviyesine
inmeyi ilkellik saydığından ağırbaşlı
gazetesinin Yeni İstanbul adını her
gazete gibi ciyak ciyak kırmızı ile değil,
Die Weltwoche gibi mavi basıyordu.
Başyazıları eski ve olgun bir İttihatçı
M. Nermi74 yazıyordu. O tarihlerde
gazetelerin pek yer vermediği iktisadî
araştırmalara bol yer veriliyordu. Sanat
ve kültür de gazetenin onur ve prestijini

artıran ayrı bir önem taşıyordu. Bir
süre o gazeteye de yazdığım için bunları
yakından bilirim. Törehan’ın illet olduğu
konu spordu. Onca, spor nesilleri sağlıklı
kılmak için başvurulan oyunlardı.
Futbol maçlarına bunca önem vermek
ve hele futbolcuları göklere çıkarmak,
golleri ballandıra ballandıra anlatmak
ölçüsüzlük ve basitlikti. Yazı işleri
müdürü de bir zamanların ünlü kalecisi
çocukluk arkadaşım Sacit Öget’ti. Ona
verdiği direktife göre, maçlar yarım

luğu askeri idarenin dikkatini gazeteye yöneltecek ve soruşturmalara
konu olacaktı. Bu durumdan bezen
Törehan Ord. Prof. Ali Fuat Başgil’in
tavsiyesiyle 5 Ocak 1962 tarihinde
gazeteyi Gökhan Evliyaoğlu ve Hami
Tezkan’a satacak,46 Evliyaoğlu ile
Tezkan da 1964 yılında Kemal Uzan’a
satacaklardı.47 Törehan ihtilalden
sonra İstanbul Üniversitesi ile ilişkisini kesen ve İsviçre’de yaşamaya
başlayan Ord. Prof. Ali Fuat Başgil’i
himayesi altına alacak ve kendisine
maddi destekte bulunacaktı.48 Başgil Törehan’ın sahibi olduğu Sottens
Radyosu’ndan cumhurbaşkanlığına
aday olduğunu açıklayacaktı.49 Törehan İsviçre’de bulunduğu sırada
“German” adlı lüks yatı İstinye koyunda demirliydi. Yatın atıl olması
üzerine Bizim Kulüb’ün sahibi Muzaffer Bozok, Törehan ile temasa geçip
yat ile muhtelif Akdeniz limanlarında
gezi düzenleme hususunda mutabakata varacaktı.50 Törehan İstanbul’da
bulunduğu sıralarda Ekselsiyor Apt.
No. 8, Ayaspaşa’da ikamet ederdi.51
1 Ekim 1966 tarihinde Monaco Fahri
Başkonsolosluğu’na tayin olan52 Törehan, 25 Mayıs 1968 tarihinde tedavi
gördüğü Almanya’da vefat edecek,53
cenazesi İstanbul’a getirilecek ve 28
Mayıs günü kaldırılacaktı.

sahife içinde özel olarak yansıtılacak,
golü falan ya da filan attı yerine gol
kolektif bir çabanın ürünü olduğu için
takıma maledilip geçilecekti. Gazete,
sert oyunu, faulü, gözü-kızmış ihtiraslı
ve hırçın davranışları ayıplayacak,
şampiyonlara değil, centilmenlik
gösteren örnek sporculara ve takımlara
kupalar verecekti. Sanırım bunlardan
ilkini kaleciyi sakatlamama pahasına
atacağı golden vazgeçen rahmetli
Gündüz Kılıç almıştı.
Sonra ne oldu? Bu aşı hiç mi tutmadı.
Sebebi basit: Gazetecilik de, spor da
büyük kitlelerle övünç olmuş alanlar
olarak, o kitlelerin genel seviyesiyle
doğrudan oranlıdırlar. Bunu sonunda
rahmetli de anladı. Bir gün maç çıkışında
Dolmabahçe Stadı’nın önünde tıkanan
trafiği ve durup beklemek zorunda olan
arabasının önünden geçen on binlerce
fanatik seyirciyi gördükten sonra
gazeteye geldi ve Sacit’e, ‘Haklıymışsınız’
dedi. Yeni İstanbul birkaç ay sonra
Türkiye’de ilk gündelik spor gazetesini
çıkarıyordu.”75

Törehan’ın vefatından sonra eşi Lola
İstanbul’da, Salacak, Kasap Veli Sokak,
No. 10 adresindeki 4361 m2 arsasını
üzerindeki 200 m2 genişliğindeki bina
ile birlikte Dışişleri Bakanlığı’na hibe
edecek, bakanlık burayı Ortadoğu ve
Balkan İncelemeleri Vakfı’na tahsis
edecekti.54 Cenevre’de düzenlenen
bağış töreninde Türkiye’nin Birleşmiş
Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi
İlter Türkmen Lola Törehan’a bir şilt
takdim edecekti.55 Emekli büyükelçi
Semih Günver bu gayrimenkulün nasıl hibe edildiğini şöyle aktarmakta:
“1983 ilkbaharında Lausanne’a gitmiştim. Lausanne Palace otelinde Lola
Törehan’a rastladım. Beni ve eşimi
unutmamıştı. Daimi oturduğu otelde çay içtik. Dertleştik. İstanbul’da
Salacak’taki arsasından ve köşkten
söz etti. Orayı kullanamadığını, buna
karşın inanılmaz derecede yüksek
vergi talepleri ile karşılaştığını anlattı. Kendisine arsayı Dışişleri’ne hibe
etmesini söyledim. Aklı yatar gibi
oldu. ‘Neye olmasın’ dedi. Buruşmuş
yüzünde hafif bir gülümseme vardı.
Öpüşerek ayrıldık. Lola Törehan,
Cenevre Başkonsolosumuz Lemi Kemalyeri ile hibe işini çözüme kavuşturmuş. Yine koca şapkası başında
İlter Türkmen’den şildini almış.”56
Lola Törehan 1986 yılında Üniversitat der Künste Berlin bünyesinde
yetenekli ve muhtaç piyano öğrencilerini destekleme amacıyla Lola Toerehan Stiftung’u (Lola Törehan Vakfı)
kuracaktı.57 Başka bir tarihte de Topkapı Sarayı Müzesi’ne de tarihî değeri son derece yüksek, tuğralı gümüş
bir mangal ve bir Türk halısı armağan
edecekti.58

törehan ve
esrarengiz sandıkları
Habip Edip Törehan 1939 yılında
“korunması” amacıyla sekiz sandık
içinde bulunan antika eşyayı Osmanlı Bankası’na emanet edecek,
aynı tarihte de bankada 600.000
liralık bir mevduat hesabı açacaktı.
Törehan sonraki yıllarda bir daha

ne bu sandıklardaki eşyaları talep etti, ne de hesabına dokundu.
7129 sayılı Bankalar Kanunu’nun on
sene boyunca sahipleri tarafından
aranmamış nakdi ve ayni mevduatın T.C. Merkez Bankası’na (TCMB)
devrini şart koşan 31’nci maddesi
gereğince Osmanlı Bankası on yıllık
süre dolunca sandıkları ve mevduat
hesabını TCMB’ye devretti.59 Ancak
beklenmedik bir gelişme oldu ve
Lola Törehan on yıllık zamanaşımı
süresinin geçmesinden sonraki bir
tarihte kanuni mirasçı sıfatıyla sandıkların kendisine teslimini istedi ve
bunun için Cenevre Başkonsolosu
Lemi Kemalyeri’nin eşi Fatma Ülkü
Kemalyeri’ne vekâletname verdi.
Vekâleti alan Fatma Ülkü Kemalyeri
Ankara’ya gelip 11. Noter Rasim Eyüpoğlu ile bu meseleyi görüştü ancak
bir netice alamadı.60 Bu gelişmelerin
basına yansıması ve basının konuya
önem atfetmesi üzerine TCMB şu bildiriyi yayınlayacaktı:
“Bankamıza intikal ettirilen sekiz
adet sandıktan bir tanesinin zaman-

Refik Durbaş
“Öğretmen olmak için geldiğim İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde
okurken, 1967 yılında bir tesadüf
sonucu kendimi Yeni İstanbul
gazetesinde musahhih (düzeltmen)
olarak buldum. O yıllarda şimdinin
bilgisayarı gibi, Osmanlıca eski
yazı bilmek, düzeltmenlik için bir
ayrıcalıktı. Çünkü Ulunay, Burhan Felek,
Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu,
Mithat Sertoğlu gibi kimi eski kuşak

la taşıyıcı iplerinin kopması üzerine
içindeki eşya görünebilir nitelik arz
ettiğinden, sandıkların muhteviyatının kontrol ve tespit işlemi için
keyfiyet 27 Ocak 1983 tarihli yazıyla Maliye Bakanlığı Hazine Genel
Müdürlüğü’ne bildirilmiş, 8 Haziran
1983 tarihinde “heyet” teşkil edilerek, sandıklar mühürlenmek suretiyle Ankara şubemizde korunmaya
alınmıştır.
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lola törehan
ve hibeleri

Lola Törehan vekili ve Cenevre Başkonsolosumuzun eşi Fatma Ülkü
Kemalyeri’nin 31 Ocak 1984 tarihinde sandıkları almak üzere bankamıza başvurması üzerine keyfiyet
Ankara Valiliği ile Kültür ve Turizm
Bakanlığı’na bildirilmiştir.
Ankara Etnografya Müzesi asistanlarının incelemesi sonucu 2 Nisan 1984
tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı
40 kalem malın korunmasını istemiştir. Bunun üzerine 20 Nisan 1984 tarihinde söz konusu eşyaların verilecek
talimat çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredileceği bildi-

yazarları, Latin alfabesi yanında eski
yazıyı da kullanıyordu. Yeni İstanbul,
1950-1960 arasında Habib Edip
Törehan’ın çıkardığı bir gazete idi.
Bütün gazeteler Cağaloğlu’nda çıkarken
onun idare yeri Şişhane’de, Beyoğlu
Kaymakamlığı’nın karşı köşesinde idi.
Kendisini öteki gazetelerden ayıran bir
özelliği de mavi başlıkla çıkmasıydı.
Eskiler, matbaasının temizliğini
anlatırkan ‘Bal dök, yala’ derlerdi.
Törehan, 27 Mayıs’tan sonra gazetesini
satıyor ve Babıâli’den çekiliyor.”76
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Ancak bu liste Ankara Etnografya
Müzesi’nin kayıtlarına tam uymuyordu. Müze kayıtlarına göre toplam 40
kalemde 52 eşya bağışlanmıştı:
“Ayna 4 adet, Peşkir 2 adet, Yastık Kılıfı 1 adet, Tepsi 1 adet, Tabak 3 adet,
Tabak 2 adet, Şamdan 4 adet, Mücevher kutusu 2 adet, Saat 2 adet, Çatma
Yastık Yüzü 2 adet, Bakraç 2 adet,
Mangal 4 adet, Sehpa 1 adet, İbrik 3
adet, Nargile gövdesi 1 adet, Leğen,
İbrik, Süzgeç 3 adet, Leğen ve İbrik 3
adet, Ahşap Kapak 1 adet, Halı Seccade 1 adet, Mumluk 1 adet, İkona 1

solos Törehan çiftinin Leman Gölü
kıyısında on milyon İsviçre Frangı
değerinde köşklerinin bulunduğunu
beyan edecek ve “Allah gecinden
versin, Bayan Lola Hanım hayata
gözlerini yumarsa, İsviçre yasalarına
göre Türk yurttaşı olduğu halde bu
değerli gayrimenkul İsviçre hükümetine kalacak” diyecekti. Lola Törehan
ise Mareşal Göring’in yeğeni olduğu
yönünde Türk basınında yer alan haberlere çok sinirlendiğini, “hazine”
olarak nitelendirilen eşyanın çoğunun Türkiye’deki antikacılardan toplandığını ve bir kısmının Yeni İstan-

1960 sonrasında Yeni İstanbul’un tutumu ve Törehan’ın Celâl
Bayar ile dostluğu askeri idarenin dikkatini gazeteye yöneltecek ve
soruşturmalara konu olacaktı. Bu durumdan bezen Törehan,
Ali Fuat Başgil’in tavsiyesiyle 5 Ocak 1962 tarihinde gazeteyi
Gökhan Evliyaoğlu ve Hami Tezkan’a satacak, Evliyaoğlu ile Tezkan da
1964 yılında Kemal Uzan’a satacaklardı.
adet, İncil muhafazası 2 adet, Gülabdan 1 adet, Buhurdan 1 adet, Bardak 1
adet, Kupa 1 adet, Levha 1 adet”.63

sandıkların esrarı

Habip Edip
Törehan’ın eşi
Lola Törehan.
23 Nisan 1989
tarihli Hürriyet.
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rilmiş, Dışişleri Bakanlığı’na da Lola
Törehan vekilinin talebinin isafının
mümkün olmayacağı bildirilmiştir”.61
TCMB’nin bildirisinde sözü edilen
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca muhafaza edilecek antika eşyanın listesi
ise, basında yer alan bilgilere göre
şöyleydi:
“3 mücevher kutusu, 2 tabaka, 2 tabak, 4 ayna, 2 peşkir, 3 yastık kılıfı,
1 tepsi, 1 gülabdan, 1 buhurdanlık, 1
bardak, 1 kupa, 1 sehpa, 1 ahşap kap,
2 saat, 1 halı seccade, 9 leğen, ibrik, 1
nargile, 1 mangal, 1 mumluk, 1 ikon, 2
İncil muhafazası, 4 şamdan.”62

Sandıkları gizemli kılan içindeki antika eşyaların menşei ile ilgili söylentilerdi. Basında yer alan haberlerde
Lola Törehan’ın Nazi Almanyası’nın
Hava Kuvvetleri Komutanı Mareşal
Hermann Göring’in yeğeni olduğu
belirtilmekteydi. Cumhuriyet gazetesi yazarı Uğur Mumcu yazısında bu
söylentiye yer verdikten sonra “Osmanlı Bankası’nda saklı duran kilitli
sandıklar içinde Mareşal Göring’in
Yahudi ailelerden topladığı kıymetli
tabloların bulunduğu sanılmaktaydı.
Bu tablo ve eşyanın bir kısmının 19.
yüzyıldan kaldığı da söylenmekte”
diye ilave edecekti.64 Bu söylentilerin yaygınlaşması üzerine Lola Törehan 25 Nisan 1984 günü Cenevre’de
Hotel President’te bir basın toplantısı düzenlemek zorunda kalacaktı.
Başkonsolos Lemi Kemalyeri de bu
toplantıya katılacak, Lola Törehan’ın
“Türk dostu” olduğunu ve Türk pasaportu taşıdığını belirtecekti. Başkon-

bul gazetesinde çalışan Igras adında
birisi tarafından bir müzayedede
satıldığını, geri kalanların ise aynı
kişi tarafından Osmanlı Bankası’na
teslim edildiğini beyan edecekti.65
Törehan’ın yakın mesai arkadaşı Yılmaz Poda’ya göre Lola’nın Igras olarak bahsettiği kişi gazetede çalışan
Avusturya uyruklu Ignas Kenda idi.66
Lola Törehan sandıklarda bulunan
antika eşyaları Türk makamlarına
bağışlayabileceğini ancak “el koyma”
işlemine sinirlendiğini, üç yıl boyunca hastanede tedavi gördüğünü, bu
nedenle eşyalar ile ilgilenemediğini
ve “Türkiye’deki yakınları aracılığıyla
Monaco’daki evinin adresini bankaya verdiğini ancak bankanın kendisini aramadığını” da ilave edecekti.67

sonuç
Sonuçta tarihî eserler Lola Törehan’a
verilmeyip Ankara Etnografya
Müzesi’ne teslim edileceklerdi.68
Lola Törehan’ın herhangi bir Nazi
lideri ile akrabalık bağı olup olmadığı hususu ise aydınlatılmamış bir
muammadır. Bu hususta üç değişik
varsayım ileri sürülecekti: a) Lola’nın

Bedii Faik anılarında Dr. Schracht’ın
Lola’nın kız kardeşi ile evli olduğunu
yazmakta:
“Törehan, Ticaret Bakanlığı’nda uzun
süre çeşitli önemli görevlerde çalıştıktan sonra ayrılıp Almanya’yla pamuk
ticaretine girişmiş, sonra Almanya’ya,
daha sonra savaşın Naziler aleyhine dönmeye başlaması arifesinde
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