TUFAN TÜRENÇ 4 Ocak 1945’te Bursa Yenişehir’de doğdu.
Doktor babasının atanması üzerine ailesiyle birlikte bir
yaşında İstanbul’a geldi. 1950 yılında ailecek Afyonkarahisar’a
taşınınca ilkokulu bu kentte okuyup bitiren Tufan Türenç,
orta ve liseyi İstanbul’da Saint Benoit Fransız Lisesi’nde yatılı
olarak okudu.
Yükseköğrenimini yapmak üzere Eczacılık Fakültesi’ne
kaydını yaptırdı. Eczacılık eğitiminin kendisine göre olma
dığını anlayan Türenç, ertesi yıl Gazetecilik Yüksekokulu’na
girdi. Gazetecilik eğitimi onu öylesine etkilemişti ki, bu mes
leği yapmak için içinde dayanılmaz bir tutku doğdu.
Gazeteciliğin kapısını ona açacak olan Abdi İpekçi’ye baş
vurdu. Ardından polis muhabiri yardımcısı olarak gazeteci
liğe başladı. Beş yıl muhabirlik yaptıktan sonra yazıişlerine
geçti, iki yıl sonra da yazıişleri müdürlüğüne getirildi. 1986
yılında Güneş gazetesine geçti. 1988 Ağustosu’nda geçtiği
Hürriyet gazetesinde 30 yıl süreyle yazıişleri müdürü ve köşe
yazarı olarak görev yaptı.
49 yıl sürdürdüğü mesleğine 2018 yılı sonunda veda etti.
Gazeteci (1985), Özgürlüğe Uçan Dev (1988), O Manşetler
(2008) ve Babıâli’nin Öteki Yüzü (2018) diğer kitaplarıdır.
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Önsöz

Elinizdeki kitap, yakın tarihimizim ilginç dönemlerinden deği
şik konuları içeriyor. Yakın tarihimizde yaşadıklarımız içinde yurt
severlerin başardıkları, hepimizi gururlandıran olaylar, akıl almaz
ihanetler, hüzün verici, düşündürücü dramlar, sanatın ve sanatçıla
rın çektikleri çileler var.
En hazini de Türkiye’nin en büyük ve etkin üç gazetesinin nere
lere sürüklendiğinin öyküsü var.
Bütün bu ilginç olayları okurken, sizleri zaman zaman hayrete
düşürecek, şaşırtacak ayrıntılarla karşılaşacaksınız. Cumhuriyet’e
ve Atatürk’e karşı kafaları önyargılarla doldurulmuş gençlerimize
bu kitabı okumalarını özellikle öneririm. Kitapta anlatılan olayla
rı öğrendikçe düşüncelerinde değişiklikler olabilecektir. Çünkü bu
kitapta yazılanlar defalarca kanıtlanmış gerçeklerdir.
Bugün ülkemizde egemen olan anlayış, gençlerin beyinlerinin
yanlış bilgilerle doldurulması için çalışıldığı yönündedir. Din ağır
lıklı eğitimi yayma çabalarının tek nedeni, bu yönde katı nesiller
yetiştirmektir.
Oysa eğitim düzeyini yükseltmek zorundayız. Ne yazık ki bu
gün eğitim düzeyinin en düşük olduğu ülkeler arasındayız. Üni
versitelerimiz ise ülkenin gidişatını olumlu yönde etkileyecek özel
liklerden yoksundur.
Her geçen gün Türkiye’ye olan güven azalmaktadır.
Bu kitapta anlatılan olaylar, Türkiye’nin bir zamanlar ne kadar
saygın ve güvenilir bir ülke olduğunu gözler önüne sermektedir.
Bu nedenle elinizdeki kitap bir başucu kitabı olma özelliğine sa
hiptir. Ayrıca bu ülkenin aydınlık yüzlerini önünüze konan ayna
dan göreceksiniz. Bu önsözü yazar Falih Rıfkı Atay’ın gençlere yap
tığı veciz çağrısıyla bitiriyorum:
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“Gençler, bizim çektiklerimizi çekmemek ve bu halka çektir
memek için siz de Atatürk’ü unutmayınız. MUSTAFA KEMAL Bİ
ZİMDİ, ATATÜRK SİZİNDİR!”
Tufan TÜRENÇ
İstanbul, 25 Nisan 2019
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İHANET VE İSYAN
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Yurdunu Düşmanlara Bırakıp Kaçan
Padişah Vahideddin

Zaman zaman aşırı dinci kesimler bu konuyu gündeme geti
rirler.
Onların iddiasına göre “Son Padişah Mehmed Vahideddin ol
masaydı Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı’nı yapamazdı. Çünkü
onu Padişah Vahideddin Anadolu’ya göndermiştir. Vatanı kurtar
ması için yanına bir sandık dolusu altın da vermiştir.”
Uydurulan bu ve buna benzer senaryolarla Mustafa Kemal’in
yaptıklarının padişahın emriyle olduğuna insanları inandırma ha
yaline sarıldılar.
Gerici kesimlerin bu saçma sapan senaryoları gerçeği yansıt
maz. Ama onlar inatla yıllardır bunu iddia edip dururlar.
Yine böyle bir dönemde muhafazakâr düşünceye sahip bir
tarihçi olan Yılmaz Öztuna bile bunların gerçek olmadığını söy
leşilerinde ve televizyon konuşmalarında açıklamıştı. Yılmaz Öz
tuna yıllarca Türkiye gazetesinin başyazılarını yazmış bir insan
dı. Ama bir bilim insanı olarak gerçekleri söylemekten çekinmi
yordu.
Bir televizyon söyleşisinde kendisine Mustafa Kemal ile Vahi
deddin’in ilişkileri konusunda neler düşündüğü soruldu.
Yılmaz Öztuna, sözlerine yine aynı kesimler tarafından yapılan
Lozan tartışmaları ile ilgili görüşlerini açıklayarak başladı:
“Lozan büyük bir başarı belgesidir. Milli mücadelenin netice
lerinin, Batılı devletler tarafından kabul edilmesinin belgesi Lo
zan’dır.
“Atatürk-Vahideddin karşılaştırmasına gelince, Atatürk asla
Vahideddin’in alternatifi değildir. Bunu böyle söylemek Atatürk’e
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hakarettir. Atatürk’ün Cumhuriyet’i kurduktan sonra Falih Rıfkı
Atay’a anlattığı anılarında Vahideddin’i küçültecek bir kelime yok
tur.
“Vahideddin hain değildir ama çok hatalar yapmıştır. Üstelik
12
bunlar akıl almaz hatalardır.
“Fransa Kralı 16’ncı Louis’nin asılmasının sebebi Viyana’ya
kaçmak istemesidir. Fransa halkı bu kaçışı asla kabul etmemiş ve
onu affetmemiştir.
“Vahideddin’in, bir İngiliz zırhlısıyla ülkesinden ayrılmasını da
kimse kabul etmemiştir. Ölünceye kadar da ‘Beni tekrar çağırırlar’
diye umutla beklemiştir.
“Cumhuriyeti kuran Atatürk, Fransız İhtilali’nden çok etki
lenmişti. 1909’da 31 Mart Vakası’nı önlemek için İstanbul’a ge
len Hareket Ordusu’nda görev yapan Mustafa Kemal, Abdülha
mit haledildikten (Tahttan indirilmesi) sonra Talat Paşa’nın top
ladığı Meclis-i Milli ülkenin içinde bulunduğu durumu görüş
me toplantısına dinleyici olarak katılmıştı. Görüşmeler ve konuş
malar sürerken dinleyiciler arasından ayağa kalkarak ‘Republic –
Cumhuriyet– ilan edilsin’ diye sesleniyor. Mustafa Kemal o sırada
henüz kurmay yüzbaşıdır. İleri görüşlü ve cesurdur. O günün im
paratorluk durumunda cumhuriyet isminin telaffuz edilmesi bi
le çok zordu.”
Yılmaz Öztuna’nın söylediği gibi Mustafa Kemal, cesur ve ön
görülü bir insandı. Başarısının nedenlerinden biri de buydu. Son
derece gerçekçiydi. Onun en önemli yanlarından biri de olayları
akıl ve mantık süzgecinden geçirmesi ve inanılmaz bir öngörü ye
teneğiyle kararlar almasıdır. Gerçekten de Falih Rıfkı’ya anlattığı
anılarında yaşananları olduğu gibi yansıtmıştır.
Tarihçi-yazar Yılmaz Öztuna çeşitli söyleşilerinde de Mustafa
Kemal ile Vahideddin karşılaştırması konusunu şöyle değerlendir
miştir:
“Vahideddin, hanedandan olmasaydı sıradan bir insan olarak
yaşardı. Tahta çıkması tesadüftür. Mustafa Kemal ile Vahideddin’i
karşılaştırmak yanlıştır. Çünkü Mustafa Kemal hem askeri hem de
siyasi yönden bir dehadır. Yaptıkları ortadadır.”

Falih Rıfkı Atay’ın Kitabı
Falih Rıfkı, Mustafa Kemal’in Ağzından Vahdettin adlı kitabının
önsözünde “Mustafa Kemal Kuvayı Milliye ve Cumhuriyet tarih
lerine kaynaklık etmek üzere meşhur Nutku’nu yazmıştır. Nutuk 13
kendisinin Samsun’a ayak basması ile başlamaktadır. Bizim elimiz
de bulunan notlar ise ateşkes esnasında Adana’dan İstanbul’a gelişi
ile Samsun’a ayak basışı arasındaki devrin hatıralarıdır” der ve ön
sözü şu cümle ile sonlandırır:
“Şanlı kahramanın hatırası önünde bir daha eğilirim.”
Mustafa Kemal, Falih Rıfkı Atay’a anlattığı anılarında Vahided
din ile padişah olmadan önce aralarındaki ilişkinin nasıl başladığı
nı şöyle anlatıyor:
“Enver Paşa bir gün bana bir aracıyla masaj gönderdi.
“ ‘Alman İmparatoru, Padişah Sultan Reşat’ı genel karargâhına
davet etti. Zat-ı Şahane böyle bir seyahati yapamayacak halde bu
lunduğundan Veliaht Hazretleri’nin Zat-ı Şahane namına bu seya
hati yapmasının uygun olacağını düşündük. Kendisinin refakatin
de bulunmayı kabul eder misiniz?’
“Ben böyle bir zat ile böyle bir seyahati kendim için enteresan
gördüğümden derhal ‘uygundur’ cevabı verdim. Tertibat ve tebli
gat yapılmış, iki üç gün sonra bir perşembe akşamı trene binip Va
hideddin ile seyahate çıkmamız kararlaştırılmıştı.
“Bana ‘Seyahate çıkmadan evvel, Veliaht Hazretleri ile tanışma
lısınız’ dendi. Veliaht Vahideddin’in sarayına Kolordu Komutanı
Naci Paşa ile gittik. Bizi sarayın içinde Arap hasırlarıyla örtülmüş
bir salona açılan kapıdan bir odaya soktular.
“Bir süre geçtikten sonra Veliaht Vahideddin salona geldi, kol
tuğuna oturdu ve gözlerini bir süre kapattı, sonra açtı ve ‘Sizinle
müşerref oldum, memnunum’ dedikten sonra gözlerini tekrar ka
pattı.”
Bu garip sahneyi Mustafa Kemal şöyle anlatıyor:
“Bu nazik sözlere cevap vermeye hazırlanırken, şaşkın bir şah
siyetin huzurunda bulunduğumu fark ettim. Cevap vermek mi,
yoksa vermemek mi gerektiğinde tereddüt ettim. Naci Paşa’nın
yüzüne baktım, o da çok durgundu. Onda bir defa daha konuş

ma kudreti mevcut olup olmadığını anlamak için beklemeyi ter
cih ettim.
“Veliaht Vahideddin biraz sonra gözlerini açtı, ‘Seyahat edece
14 ğiz değil mi?’ diye sordu. ‘Evet seyahat edeceğiz’ diye cevap ver
dim.”
Görüşmenin sonunu Mustafa Kemal şöyle anlatıyor:
“İtiraf edeyim ki, bir mecnunla karşı karşıya bulunduğumu
zu hemen hissetmiş ve mantıki bir konuşmaya girmekten kendi
mi men etmiştim. Hemen ayağa kalkıp ‘Efendi hazretleri, beraber
seyahat edeceğiz. Seyahat iki gün sonra başlayacaktır. Perşembe
akşamı garda hazır bulunacaksınız, oradan hareket edeceğiz’ de
dim.”
Naci Paşa ile birlikte veliahta veda edip çıktılar. Süslü bir saray
arabasıyla giderlerken Naci Paşa ile Mustafa Kemal arasında ilginç
bir konuşma geçti:
Mustafa Kemal:
“Zavallı, bedbaht, acınacak adam! Bunlarla ne olabilir?”
“Öyledir.”
“Bu zavallı yarın padişah olacaktır, kendisinden ne beklenebi
lir?”
“Hiç.”
“Biz ki aklımız, mantığımız vardır, biz ki memleketin mukad
deratını, halini ve geleceğini anlamış insanlarız, ne yapabiliriz?”
Naci Paşa, Mustafa Kemal’in bu sorusuna umutsuzca “Güç” di
ye yanıt verdi.

Almanya Seyahati
Veliaht Vahideddin ile Mustafa Kemal’in ilişkileri Almanya ge
zisinde çok gelişti. Vahideddin, tren İstanbul’dan ayrıldıktan sonra
Mustafa Kemal’i salonuna çağırttı.
Görüşmeyi Mustafa Kemal şöyle anlatıyor:
“Doğrusu bu davet beni memnun etti. Yarınki padişahı ya
kından incelemek fırsatlarından birisi bahşediliyor demekti.
Vahideddin’in salonuna girdiğim vakit kendisini ayakta beni bek

lerken buldum. Oturdu, bana da oturmak için yer gösterdi. Bu da
kikada, sarayında çoğunlukla gözleri kapalı konuşan zatı büsbü
tün başka bir vaziyette buldum. Bilakis gözlerini kuvvetle açmış ve
dikkatle bana bakıyordu. Bir nutuk söyler gibi, şu tarzda beyanat 15
ta bulundu:
“Affedersiniz paşa hazretleri, birkaç dakika evveline kadar ki
minle seyahat etmekte olduğumu bana açıklamamışlardı. Ancak
trenin hareketinden sonra aldığım malumat üzerine gıyaben çok
tanıdığım ve takdir ettiğim bir kumandanımızla beraber olduğumu
anladım. Ben sizi çok iyi bilirim. Arıburnu’nda ve Anafartalar’da
yaptığınız bütün icraat, kazandığınız başarılar tamamen malu
mumdur. Siz, İstanbul’u ve her şeyi kurtarmış bir kumandanımız
sınız, beraber seyahat etmekte olduğum için çok memnunum ve
bundan iftihar ediyorum.
Vahideddin bu sözleri çok ağır, fakat muazzam söylüyordu.
Hayret ettim. Gerektiği gibi cevaplar verdim, aramızda mükem
mel, ciddi ve samimi sohbetler oldu.”

Vahideddin Padişah Oluyor
1918’de Padişah Mehmet Reşat öldü.
Yerine otuz altıncı padişah olarak Mehmed Vahideddin tahta
geçti. Yeni padişah Almanya seyahatinde kendisine refakat eden
Mustafa Kemal Paşa ile görüşmek istedi. Ancak o sırada Mustafa
Kemal, Viyana’da tedavi görüyordu.
Görüşme isteği üzerine İstanbul’a dönmeye hazırlanırken o za
manın çok yaygın ve öldürücü bir hastalığına, “İspanyol Nezlesi”ne
yakalandı. Zorunlu olarak hastalığı atlatana kadar Viyana’da kalıp
tedavi gördü. İyileşir iyileşmez İstanbul’a döndü.
Mustafa Kemal’i yaveri Cevad Abbas karşıladı ve padişahın
görüşme isteğini bildirenin İzzet Paşa olduğunu söyledi. Musta
fa Kemal, İzzet Paşa ile görüştü ve padişahın davet sebebinin ne
olduğunu öğrenmek istedi. Paşa hiçbir sebebi olmadığını, padi
şahın Almanya gezisi sırasında kendisine karşı duyduğu yakın
lık nedeniyle görüşme gereksinimi duyduğunu belirtti. Mustafa

Kemal, İzzet Paşa’ya bu isteği kendisine duyurduğu için teşekkür
etti.
Olayı Mustafa Kemal’in ağzından dinleyelim:
“İzzet Paşa’ya ‘Genel durumun kötülüğünü gidermek için padi
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şahı yeni bir istikamete sevk etmek lazım. Bu görüş doğrultusunda
kendisiyle görüşmemi uygun bulur musunuz’ diye sordum.
Uygun gördü. Derhal Naci Paşa aracılığıyla padişahtan görüş
me istedim. Olumlu bir cevap geldi. Padişah Vahideddin’in salo
nuna Naci Paşa’nın kılavuzluğuyla girdim. Beni çok nazik karşıla
dığını söylemeliyim. Veliahtlığı zamanında olduğundan daha faz
la mültefitti. Oturdu, bana da karşısında yer gösterdi ve aramızda
ki tabure üzerinde bulunan sigaralıktan bir sigara alıp bana verdi,
kendisi de bir sigara aldı ve yaktığı kibriti bana uzattı. Bu tavırdan
çok ümitvar oldum. Evvela kendisini münasip bir lisanla tebrik et
tim. Sonra çok mühim bir anda Osmanlı tahtını işgal etmiş oldu
ğunu izah ederken dedim ki:
– Seyahatimiz esnasında bütün fikirlerimi çok açık bir dille söy
lemiştim. Bu dakikada aynı tarzda görüşmeme müsaade bulunu
lur mu?
– Hayhay dedi.
– Hemen başkumandanlığı bizzat üstleniniz, kendinize vekil
değil, bir Erkân-ı Harbiye Reisi (genelkurmay başkanı) tayin edi
niz. Her şeyden önce orduya sahip ve hâkim olmak lazımdır. Ancak
ondan sonra düşünülecek kararlar uygulanabilir.
Vahideddin bu teklifim üzerine, tıpkı kendini veliaht iken sa
rayda ilk gördüğüm vakit olduğu gibi, gözlerini kapadı ve az son
ra cevap verdi:
– Sizin gibi düşünen başka komutanlar var mıdır?
– Vardır, dedim.
– Düşünelim.
Konuşmamız kendiliğinden kesilmişti. İzin istedim.”
Aradan birkaç gün geçtikten sonra Mustafa Kemal Paşa saray
dan yine çağrıldı. Bu kez saraya padişahın isteği üzerine İzzet Paşa
ile beraber gittiler. Ama aralarında sonuçsuz, kısa bir görüşme geç
ti ve saraydan ayrıldılar.

