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ve 
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Ahmet SÖNMEZ
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I. Yazıya Ciddi Bir Giriş Yapmaya Çalışırsak 

“Sen de kimsin? Seni, Ankara Gazeteciliği ve özellikle Parlamento Muhabir-
liği konularında adeta bir uzman edasıyla makale yazmaya yönlendiren nedir? 
Sen nereden buldun bu cesareti?” şeklinde, sert sorular sormanızı bekliyorum. 
Madem sordunuz, hemen cevap vereyim: 

Beni sual iderseniz, bendeniz, Angra 946 tevellütlüyüm. Mekteb-i iptidaiye, 
rüşdiye, idadi, medrese felan derken, tedrisatımı hep Angra’da idrak ettim. En 
nihayetinde, yani Camia’ Eşşarkülavsat El Fenniye’den mezuniyetimi müteaki-
ben mi’mar oldum. Binaenaleyh, gazetecilik, muhabirlik veya muharrirlik mev-
zuunda bana kelam ettirecek evsafta bir tedrisatım namevcuttur. Lakin, hiç kim-
senin uhde-i inhisarında olmayan gevezelikten nasibim, lehülhamd hiç kimseden 
nakıs olmadığı cihetle, işbu tahrirata girişmiş bulunuyorum.  

Bu hususa müteallik cesaretimi ve cür'etimi, Angra’nın ilk Meclis-i Mebusan 
muhabirlerinden, merhum gazeteci Sabahattin Sönmez’in mahdumu oluşuma 
medyunum. Çocukluğumda ve gençliğimde, bilhassa 1945-1960 seneleri arasın-
da, Türkiye’de vuku bulan siyasi, içtimai ve iktisadi hadisatı, çocuk gözüyle bi-
rinci elden yaşamış oluşumun bende husule getirmiş bulunduğu zihni 

                                                 
* Ahmet Sönmez, (Ankara 1946) Mimar Kemal İlkokulu, Bahçelievler Deneme Lisesi ve 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1969 mezunu, mimar. Dürüst, ilkeli ve demokrat bir 
gazetecinin çocuğu olmakla övünüyor. 



kebikeç / 37 • 2014  

338 

 

teressübatı, aklımın ve naçiz hafızamın kifayet ettiği kadarıyla kağıda nakletmeye 
uğraşıyorum. O kadar.  

 

II. Bir Ankara Gazetecisinin Oluşum Süreci 

(Baba yadigarı Osmanlıca’dan Türkçe’ye dönersek...)  

Sabahattin Sönmez’den başlayalım; Osmanlı İmparatorluğu’nun Türkiye 
Cumhuriyeti’ne dönüştüğü mücadele yıllarında sıkça görülen göçebe aydınlar-
dan biriymiş benim babam. Dedem Mehmed Reşid Bey’in hürriyet ve demokra-
si taraftarı bir Jön Türk olması nedeniyle, Sultan Abdülhamit rejimi tarafından 
önce Kastamonu’ya, sonra da Mektupçu (Vali Yardımcısı) olarak Libya, Trab-
lusgarp’e sürgüne gönderilmesi sırasında babam çocukmuş. İtalyan işgalinden 
hemen önce, yani II. Meşrutiyet’in ilanını takip eden yıllarda Libya’dan vapurla 
İstanbul’a, sonra orada tutunamayıp Kastamonu’ya göçmüşler.  

Şair ve yazar yönleriyle anılan dedem, orada da rahat durmamış ve Müdafa-i 
Hukuk Cemiyeti yöneticiliğini üstlenmiş. Böylece, Kurtuluş Savaşı’na fiilen ka-
tılmış. Bütün bu hara güre içinde, genç Sabahattin’in eğitimiyle yakından ilgi-
lenmeyi de unutmamış. Rahmetli babamın Kastamonu’daki lise çağlarında (1923 
filan olmalı) kimya laboratuvarında çekilmiş fotoğrafını bugün bile hayretle 
hatırlıyorum. Kafasında fes, elinde deney tüpü tutuyor! Derken efendim, aile 
tekrar İstanbul’a göçüyor. Genç Sabahattin, İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun 
olduktan sonra, bir taraftan Hukuk Fakültesi’ne devam ediyor, bir taraftan Al-
man Lisesi’nde Türkçe Muallimi sıfatı ile öğretmenlik yapıyor ve diğer taraftan 
da Cumhuriyet Gazetesi’nde gazetecilik, yani en yalın anlamıyla çurçur muhabirlik 
yapmaya başlıyor. (İleride Ankara’ya yerleşecek ve çok ünlü bir parlamento 
muhabiri olacak genç gazetecinin kültürel ve siyasi altyapısı, görüleceği gibi çok 
sağlam.)  

 

III. Çeşitli Gazete Ortamlarında Pişme Süreci 

Sabahattin, İstanbul’da deneyim kazandığı Cumhuriyet Gazetesi macerasından 
sonra evleniyor ve İzmir’de Yeni Asır Gazetesi muhabiri olarak görev alıyor. Aynı 
yıllar boyunca, İzmir Lisesi’nde Türkçe öğretmenliği yapıyor. Bu arada muharrir 
yani yazar yönü de yavaş yavaş ön plana çıkmaya başlamıştır. İzmir’deki çalışma 
yılları, “Birkaç Satırla” başlığını taşıyan ünlü köşe yazılarının henüz tasarlanmak-
ta olduğu yıllar... Aynı süreç içinde, gazete için bir tefrika roman bile yazıyor. 
İzmir’li Bir Kız Sevdim adını taşıyan bu romanın hikayesi, bu kısa yazıya sığmaz. 
Yine de sayın okuyuculara küçük bir fikir vermem gerekirse, tefrika roman uza-
dıkça uzuyor, babam sıkıldıkça sıkılıyor ve romanı bir an önce bitirebilmek 
amacıyla romandaki “esas kız”ı verem hastalığına yakalatıyor. Roman, birkaç 
gün daha böyle devam ediyor. Veremli kız vefat etti edecek. Öhö öhö filan 
derken günün birinde gazetenin patronu telaşla yanına geliyor ve “Sabahattin, 
gazete okurları romanı çok beğendi, tefrikanın devam etmesini istiyorlar, lütfen 
kızı öldürme” diyor. Bunun üzerine zavallı babam, tıp dünyasında yeni bir anti-
biyotik verem ilacı icat edildiğini “tesadüfen” keşfetmek suretiyle kızı hastanede 
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tedavi altına alıyor. Kız kurtulu-
yor, böylece roman tefrikası 
devam ediyor. Aşk, meşk, ro-
mantik heyecan filan... Okuyu-
cular memnun. 

İzmir macerası da sona erdi-
ğinde, genç gazeteci Sabahat-
tin’i, bu kez başkent Ankara’da 
görüyoruz. (Kastamonu, Trablus-
garp, İstanbul, Kastamonu, İstanbul, 
İzmir, Ankara...) Bu arada sevgili 
eşi Perihan Hanım’ı ağır bir 
hastalık neticesinde maalesef 
kaybetmiş, ailenin diğer yarısı-
nın ikamet ettiği başkent Anka-
ra’ya göçmüş, İnkılap Sokak’ta 
tek katlı ahşap bir eve yerleş-
miş1 ve çeşitli gazetelerde mu-
habirlik yapmaya başlamıştır. 
İlerleyen zaman içinde, Ankara 
gazeteciliğinin ve matbaacılığı-
nın fiili merkezi durumunda 
olan Rüzgarlı Sokak’ta tek say-
falık bir broşür dağıtacak ve bir 
‘Müstakil Haber Ajansı’ kurdu-
ğunu ilan edecektir. Elbette “cepte metelik nanay, dön şinanay şinanay” kuralı 
uyarınca, bu bağımsız haber ajansı kısa sürede batacaktır. Bu yıllar, Sabahattin 
Bey’in sevgili annemiz Nermin Hanım ile ikinci evliliğini yaptığı zamanlardır. 

 

IV. Ankara 1946, Dikkat Gazetesi 

Artık orta yaş sınırlarına erişmiş bulunan deneyimli gazeteci Sabahattin 
Sönmez, bu kez Ulus Gazetesi kadrosunda çeşitli görevler almaya başlıyor. O 
günlerde, aynen İstanbul’daki gençlik yıllarında olduğu gibi, bir taraftan gazete-
cilik yapmakta, diğer taraftan da Ankara Atatürk Lisesi’nde Türkçe öğretmenliği 
görevini sürdürerek ailesini geçindirmeye çalışmaktadır. Derken, “cesur ve ziya-

                                                 
1 İnkılap Sokak’taki tek katlı ev, benim doğduğum yer. Doktorum rahmetli Mediha Eldem 
Hanımefendi oluyor. Bu ev, ilerleyen yıllarda yıkıldı ve yerine üç katlı bir “Klasik Yenişehir 
Apartmanı” yapıldı. Ailemin bir bölümü çok uzun yıllar bu binada ikamet etti. Aynı parsel-
deki bina 2012 yılında yıkıldı ve yerine işhanı niteliğinde modern bir bina yapıldı. 
(“Medeniyet; doğduğun evi torununa gösterebilmektir” şeklinde bir atasözü hatırlıyorum. Bu 
nedenle ben, kendi ömrüm içinde aynı parselde arka arkaya üç tane bina görebilmiş olmanın 
dayanılmaz hafifliğini yaşıyorum.) 
 

 
Sabahattin Sönmez “taze gazeteci” olduğu 

mesleğe yeni başladığı dönemlerinde 



kebikeç / 37 • 2014  

340 

 

desiyle girişimci” ruhu tekrar 
depreşiyor. Artık kendisi de 
siyasi bir gazete çıkartmaya 
karar vermiştir. 

Dikkat Gazetesi macerası, 
benim doğduğum 1946 yılında 
başlıyor ve yaklaşık bir buçuk 
ay kadar devam ediyor. Sonra 
aynı malum parasızlık nedeniyle 
bu bağımsız girişim de fazla 
dayanamayıp batıyor. Milli 
Kütüphane arşivinde olup ol-
madığını bilemediğim Dikkat 
nüshalarını, babamın 1965 
yılındaki ölümünden sonra 
evdeki arşivinden büyük bir 
itinayla derledim, topladım ve 
ciltlenmiş biçimde koruyorum. 

“Günlük Siyasi Müstakil 
Gazete” sloganı ile yayımlanan 
Dikkat Gazetesi’ne teknik bir 
gözle baktığımızda, henüz en-
tertip teknolojisine dahi geçe-

memiş ve ilkel linotip imkanları ile sınırlı kalmış bir dizgi görüyoruz. Çinko 
klişeler kullanılarak basılan siyah-beyaz fotoğraflar neredeyse çamur gibi ama 
yine de anlaşılıyor. Arşiv imkanlarının eksikliği nedeniyle başka gazete ve dergi-
lerden kesilerek tekrar klişeye gönderilen resimlerde bol miktarda muare var. 
Gazete sadece 6 sayfa yani 3 yaprak. Başlıklar büyük punto hurufatla elde dizil-
miş ve çembere eklenmiş. Çok önemli olaylarda kullanılan ve el oyması “şimşir 
punto” olarak adlandırılan kocaman başlıklar, bu gazetede henüz yok.  

Gazetenin başlığı, diğer gazetelerde de adet olduğu gibi bayrak kırmızısı. En 
ucuz cinsinden seçilmiş gazete kağıdı kullanılıyor. Tipo baskı yapan makina, 
dupleks çalışıyor. Ankara henüz rotatif teknolojisi ile tanışmamış. Matbaanın 
boş zamanlarında makinaya kırmızı mürekkep yükleniyor ve yüzlerce boş sayfa-
ya Dikkat başlığı basılıyor. Kurutulup yedeklenen bu kağıtlara, her gece sadece 
siyah matbaa mürekkebi ile günlük gazete basılacak. Ertesi sabahtan itibaren 
gazete büfeleri ve “havadiiiiiis” diye bağırarak tevziat yapan seyyar müvezziler 
devreye girecekler de gazete böylece Ankara’ya dağıtılmış olacak.  

 

V. Siyasetin ve Devletin Merkezi Ulus 

O yıllarda, Büyük Millet Meclisi Ulus semtindedir ve Rüzgarlı Sokak’tan sa-
dece beş dakikalık yürüme mesafesindedir. Başkent Ankara, Kale, Ulus, Cebeci 
üçgenini hızla aşmakta ve 1932 tarihli “Hermann Jansen İmar Planı” uyarınca 

 
 

Dikkat gazetesinin 11 Kasım 1946 tarihli nüshası 



SÖNMEZ                                               Ankara Gazeteciliği ve Parlamento Muhabirliği  

341 

 

güney yönünde gelişmektedir. Rüzgarlı Sokak, Ankara’daki siyaset odaklarının 
yanı sıra, gazetecilik ve matbaacılık faaliyetlerinin de merkezi olmaya devam 
ederken, günümüzde Kızılay veya Yenişehir olarak bilinen bölge, tek tük yapı-
larla varlığını hissettirmekte, Bakanlıklar bölgesindeki inşaatlar ise hızla devam 
etmektedir. Düşünsenize, Ankara şehir merkezinin 1940 yılındaki nüfusu 157 
binden ibaret.  

Ankara’nın 1940’lı yıllarda yaşadığı siyasi hareketlilik, bu yazının sınırları 
içinde anlatılamayacak kadar renkli ve çeşitlidir. “Ebedi Şef” Atatürk’ün vefatını 
takip eden yıllarda, “Milli Şef” İnonü liderliğinde ve tek parti rejimi biçiminde 
yoluna devam eden Türkiye Cumhuriyeti, sonradan “1946 Ruhu” olarak hatırla-
nacak Demokrat Parti -DP- girişimine sahne olmaktadır. O yıllara kadar Cum-
huriyet Halk Partisi -CHP- kadrolarının güdümünde, sessiz ve sakin yürütül-
mekte olan Meclis müzakereleri, rejimden yana ve rejime muhalif karşıt kanatla-
rın sert tartışmalarının yaşandığı hareketli ve dramatik bir sahne haline dönüştü-
ğünde işler değişiyor. Bana göre, Ankara gazeteciliği ve parlamento muhabirliği 
denilen kavram da esas o tarihlerde anlam kazanıyor. (Ne de olsa, “Nerede Ha-
reket, Orada Bereket”).  

Ankara’nın 1940’lı yıllarda yaşadığı siyasi hareketlilik, bu yazının sınırları 
içinde anlatılamayacak kadar renkli ve çeşitlidir. “Ebedi Şef” Atatürk’ün vefatını 
takip eden yıllarda, “Milli Şef” İnonü liderliğinde ve tek parti rejimi biçiminde 
yoluna devam eden Türkiye Cumhuriyeti, sonradan “1946 Ruhu” olarak hatırla-
nacak Demokrat Parti -DP- girişimine sahne olmaktadır. O yıllara kadar Cum-
huriyet Halk Partisi -CHP- kadrolarının güdümünde, sessiz ve sakin yürütül-
mekte olan Meclis müzakereleri, rejimden yana ve rejime muhalif karşıt kanatla-
rın sert tartışmalarının yaşandığı hareketli ve dramatik bir sahne haline dönüştü-
ğünde işler değişiyor. Bana göre, Ankara gazeteciliği ve parlamento muhabirliği 
denilen kavram da esas o tarihlerde anlam kazanıyor. (Ne de olsa, “Nerede Ha-
reket, Orada Bereket”).  

Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara’da, Rüzgarlı Sokak merkezli olarak yayın 
yapan Yenigün, sonra Hakimiyeti Milliye, daha sonraki yıllarda Ulus, Zafer gibi 
gazeteler elbette var. Velakin, o yıllarda, Türkiye’deki gazetecilik faaliyetlerinin 
merkezi, bugün de olduğu gibi İstanbul. Osmanlı’dan beri, Cağaloğlu, Babıali 
merkezli olarak çeşitli gazeteler yayımlanıyor ve tren postası ile birkaç gün için-
de Türkiye’ye dağılıyor. Örneğin Ankara’da okuyabileceğiniz en taze Cumhuriyet, 
Vatan, Hürriyet, Yeni Sabah gibi gazeteler, bir gün öncesine ait. Ali Naci Kara-
can’ın Milliyet Gazetesi henüz yok. (İlerleyen aylar içinde Ahmet Emin Yalman’ın 
özel ricası üzerine Sabahattin Sönmez, yeni kurulmakta olan Milliyet’in Ankara 
teşkilatlanmasına ve istihbarat ağının oluşturulmasına fiilen yardımcı olacak.) 
Ahmet Emin Yalman’ın Vatan Gazetesi, Demokrat Parti’nin kuruluş ve gelişme 
süreçleri ile eşzamanlı olarak çağdaşlık ve demokrasi bayraktarlığına soyunmuş 
durumda.  
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VI. Vatan Gazetesi Ankara İdarehanesi... Yani Bizim Ev  

Bir tarafta CHP’nin Falih Rıfkı Atay yönetimindeki yayın organı Ulus Gazete-
si, diğer tarafta demokrasi ve DP savunucusu sıfatı ile Ahmet Emin Yalman 
yönetimindeki Vatan Gazetesi siyasi tartışmalarda hep en ön planda yer alıyorlar. 
Artık Ankara gazetecisi ve parlamento muhabiri olarak anılmakta olan Sabahat-
tin Bey ise, yaşanan siyasi gelişmelere paralel olarak Ulus Gazetesi’ndeki masasını 
terk etmiş, Dikkat Gazetesi macerası nedeniyle epeyce hırpalanmış fakat büyük 
bir deneyim kazanmış durumdadır. Vatan Gazetesi’nin Ankara temsilciliğini üst-
lendiği tarih, arka arkaya yaşanan bu gelişmelerin olduğu günlere rastlıyor. Bizim 
aile de boş durmamış, İnkılap Sokak’taki evimiz yıkılınca, komşu Bayındır So-
kak’ta, iki katlı, bahçe içinde, açık sarı boyalı bir eve taşınmışız.2  

İki katlı evin zemin katında biz oturuyoruz. Üst katımızda Maarif Vekili 
Tahsin Banguoğlu oturuyor. Bizim aile, çoluk çocuk ve babaanne olmak üzere, 
zemin kattaki dairenin arka odalarına sığınmışız. Reşit Ağabeyim henüz lise 
öğrencisi. Evin giriş holü ve sağdaki misafir odası (yani bugünkü terimiyle 4+1 
“lüks” dairenin antresi ve salonu) bütünüyle gazete idarehanesi şeklinde kullanı-
lıyor. Salon kapısından içeri girince soldaki duvara dayanmış bir panjurlu yazı 
masası, Sabahattin Bey’in çalışma üssü olarak hizmet veriyor. Masanın kilitli 
kepengi açılarak yukarı sürüldüğünde ortaya çıkan raflarda envai çeşit dosyalar, 
kitaplar, risaleler, toplu iğne ile tutturulmuş vesaik, gazetelerden kesilmiş ve yine 
toplu iğne ile kağıtlara iliştirilmiş istihbarat notları filan var. Masanın üzerinde 
ise bir adet çalar saat, bir adet üzeri karalanmış takvim, çok sayıda boş kağıt, 
orta boy bir kağıt makası, fırçayla sürülen cinsten bir şişe zamk (şimdilerde ya-
pıştırıcı diyorlar), küçük bir şişe yeşil renkli dolmakalem mürekkebi ve Sheaffer’s 
marka bir dolmakalem takımı duruyor.  

Her iki telefon da yazı masasının sağında duran sehpanın üzerinde. (Neden?) 
Çünkü yazı masasının ahşap panjurunu kapatıp kilitlersen, telefonlar içeride 
kilitli kalır. 

 

VII. Bir Parlamento Muhabiri Nasıl Çalışır?  

Ankara gazetecisi Sabahattin Sönmez, Türkiye Büyük Millet Meclisi kulisle-
rinde, parti merkezlerinde ve diğer önemli noktalarda görüşmeler yapıyor. 
Edindiği istihbaratı ve yardımcılarının sağladığı, haber değeri olan diğer malze-

                                                 
2 Bayındır Sokak’taki sarı boyalı ev, Mimar Kemal İlkokulu’nun tam karşısında idi. Sabahat-
tin Sönmez’in bağımsız milletvekili seçilmesini takip eden günlerde Bahçelievler’e taşınma-
mız nedeniyle bu evden ayrıldık. Bizden sonra bu bina önce CHP Genel Merkezi oldu. 
Rahmetli babaannem İsmet Hanım’ın odasına, CHP genel başkanı İsmet Paşa yerleşti. Aile 
içindeki konuşmalarda, “gitti İsmet, geldi İsmet” diyenleri iyi hatırlıyorum. Bu ev, sonraki 
yıllarda polis karakolu olarak değerli kamu hizmetleri verdi. Evin bodrum katında olduğunu 
hatırladığım depo mekanının polis nezarethanesi olarak kullanıldığını ve falakaya yatırılan 
bazı tutukluların (her nedense) arada bir bağırarak çevre binalarda oturan sivil vatandaşları 
rahatsız ettiklerini öğrendiğimde çok şaşırmıştım. 1957 yılında bu bina da yıkıldı ve beş katlı 
apartman haline dönüştü. 
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meyi, işte bu panjurlu yazı masasında haber haline getiriyor ve zamanı gelince 
Vatan Gazetesi’nin İstanbul idarehanesine aktarıyor. Gece gündüz demeden 
devam eden bu koşuşturma faaliyeti tamamlanınca, masanın panjurunu kapatı-
yor ve kilitleyip gidiyor. Bir yorgunluk abidesi şeklinde görüntü veren babamın, 
arada bir yatak odasına kadar gidip uyuma fırsatı bulduğu konusunda da görgü 
şahidiyim. 

O günleri dolu dolu yaşamış olan annemin bugün gülerek hatırladıklarına 
bakılırsa, bizim ev gece, gündüz arı kovanı gibi işliyor. Eve gelen giden insanla-
rın haddi hesabı yok. Son siyasi gelişmeleri öğrenmek için çeşitli partilerden 
milletvekilleri geliyor. Önemli gelişmeler karşısında yeterli bilgi edinemeyen 
rakip gazete muhabirleri, “geçerken bir uğrayalım dedik ağabey” vaziyetinde 
çaktırmadan bilgi sızdırmaya çalışıyorlar. Terfi bekleyen devlet memurları, ha-
kimler, savcılar, doktorlar, Meclis’te görüşülmekte olan kanun tasarılarının muh-
temel sonuçlarını merak edince, her nedense hep bizim eve gelip çay içme alış-
kanlığı edinmiş durumda. Bütün bu misafir yoğunluğuna ilave olarak, bir de 
arkadaş, dost, akraba, komşu trafiği var. Herkes, her fırsatta geliyor. Bizim ev, 
adeta küçük çapta bir şehir kulübü gibi. (Zaman zaman tımarhane görüntüleri 
de eksik olmuyor.) 

Her gün, sürekli bir şeyler konuşuluyor, tartışılıyor, yazılıyor, çiziliyor. Evin 
salonuna, bir zamanlar güya yemek masası olarak kullanılsın diye yerleştirilmiş 
bulunan kocaman masanın her köşesinde genç bir muhabirin sandalyesi, ceketi, 
çantası ve/veya dosyaları var. Çeşitli görev noktalarındaki istihbarat işleri ta-
mamlanınca, neredeyse koşarak “idarehane”ye ulaşan yardımcı gazeteciler, giriş 
holünde anneme yakışıklı bir selam sarkıtıp benim yanağımı okşadıktan sonra 
salona (pardon) gazete idarehanesi’ne dalıyorlar ve en heyecanlı sesleriyle Saba-
hattin Bey’e en taze istihbarat notlarını aktarıyorlar. Bu arada Sabahattin Bey de 
artık terfi etmiş ve genç gazeteci meslektaşlarının gözünde rütbe yükselterek 
“Sabahattin Ağabey” olmuş.  

Her yıl bütçe zamanı geldiğinde hareketlilik daha da artıyor. Büyük Millet 
Meclisi’nde yapılan bütçe görüşmeleri sırasında, bizim peder eve ancak sabahın 
küçük saatlerinde gelebiliyor. Bütün günü ve geceyi Meclis’te not tutarak geçir-
miş. Kendisi perişan vaziyette ama biraz istirahatin arkasından, sabahın köründe 
hemen kalkıyor, sinekkaydı tıraşını oluyor, ilk iş olarak kravatını veya papyonu-
nu bağlıyor, basit bir kahvaltının ardından yallah tekrar Ankara yollarına düşü-
yor.  

 

VIII. Gazeteci Ağabeyler, Amcalar, Teyzeler 

Ankara gazeteciliği ve parlamento muhabirliği başlıkları altında özetlemeye 
çalıştığım bütün bu hengame içinde, isimlerini çok iyi hatırladığım gazeteci ağa-
beylerim var: Cüneyt Arcayürek, Altemur Kılıç, Kemal Bağlum, Afşin Oktay, 
Altan Öymen, Oktay Ekşi, Sinan Korle, Erol Ülgen ve diğerleri... 

Bu arada çok yakından tanımak fırsatını bulduğum gazeteci amcalarım ve 
teyzelerim de var elbette: Mümtaz Faik Fenik, Adviye Fenik, Ratip Tahir Burak, 
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Ahmet Emin Yalman, Hikmet Yazıcıoğlu, Mekki Sait Esen, Fatin Fuad, Emin 
Karakuş3 ve diğerleri...  

Ahmet Emin Yalman Amca, Ankara’da olduğu zamanlarda mutlaka bizim 
eve uğruyor ve ertesi gün için hazırladığı başyazıyı babama veriyor. Eski Türkçe 
harflerle sağdan sola yazılmış bulunan bu başyazı, günümüzün moda tabiriyle 
“edit” edilecek ve bizim evdeki telefonlardan İstanbul idarehanesine geçilecek. 
Cumhuriyet çocuğu yardımcıların hepsi sadece soldan sağa okuyup yazabildiği 
için, Başmuharrir Ahmet Emin Bey’in yazısını telefondan İstanbul’a okuyarak 
aktarmak görevi daima babama kalıyor. 

Hüseyin Üzmez isimli mürteci tarafından 1952 yılında kendisine yapılan sui-
kast sonrasında Bayındır Sokak’taki evimize gelen Ahmet Emin Amca’nın kur-
şunla parçalanan eline, tedavi amacıyla giymek zorunda kaldığı siyah meşin eldi-
veni sanki dün sabah görmüşüm gibi hatırlıyorum. Hüseyin Üzmez dediğim 
şahıs, 2000’li yıllarda, bu kez cinsel taciz suçlamaları ile hüküm giyen Hüseyin 
Üzmez’den başkası değil.  

Gazeteciler, Mekki Sait Esen, Emin Karakuş ve Sabahattin Sönmez, Anka-
ra’daki “parlamento muhabirliği” disiplinini başlatan öncü gazeteciler olarak 
biliniyor ve hâlâ da öyle anılıyorlar. Başkent Ankara’nın 1940’lı yıllarını en iyi 
anlatan genç gazeteciler ise, bana göre Cüneyt Arcayürek4 ve Altan Öymen5. 
İkisi de dürüst ve ilkeli gazetecilik kavramları açısından 2000’li yıllarda büyük bir 
çınar... Kitapları mutlaka sırayla okunmalı. 

 

                                                 
3 Emin Karakuş, Sabahattin Sönmez’in yakın dostu. 1940 ve 1950’li yıllarda yaşanan sıcak 
siyasi gelişmeleri, parlamento muhabiri olarak çok yakından takip etmiş duayen bir gazeteci. 
Kendisi, aynı zamanda Volkswagen arabası ile de hatırlanıyor. DP aleyhinde artan sokak 
protestolarına karşı cevap olarak DP tarafından düzenlenen ve 555K (5 Mayıs saat 5’te Kızı-
lay’da ol) parolası ile gizlice hazırlanan bu gösteriye, DP yandaşlarının katılımı yeterli olma-
mıştı. Kızılay’a geldiğinde alkışlanacağı yerde protesto haykırışlarıyla karşılaşan Başvekil 
Menderes, tesadüfen orada bulunan Emin Karakuş’un Volkswagen arabasına sığınmak 
suretiyle Kızılay’dan uzaklaşabilmişti. Emin Karakuş’un 1977’de yayımlanan İşte Ankara 
isimli kitabı, dönemin kaynak kitaplarından biri olma niteliğini koruyor. 
4 Cüneyt Arcayürek, Sabahattin Sönmez’in en yakın yardımcılarından biri oluyor. Demokrasi-
nin İlk Yılları isimli kitabında, DP’nin kuruluş yılları ve Ankara Bayındır Sokak’taki Vatan 
Ankara Mümessilliği konularını pek güzel anlatıyor. Dediğine göre bendeniz o yıllarda sevgili 
Cüneyt Ağabey’in bacaklarının arasında dolaşırmışım ve Cüneyt Ağabey, arada bir anneme 
yardımcı olabilmek amacıyla bana mama yedirirmiş. Vatan Gazetesi’nin Ankara Temsilciliği 
dediğim şey de aslında bizim Bayındır Sokak’taki iki katlı ev oluyor. Günümüz terimleriyle 
tanımlamak istersek tam bir home office.  
5 Altan Öymen, Sabahattin Sönmez’i çok yakından tanıyan genç gazetecilerden bir diğeri. 
Tek parti döneminden DP iktidarına dönüşme eğilimi gösteren hareketli günlerde, Ulus 
Gazetesi muhabiri olarak çalışıyor. Bu gazeteci, ilerleyen yıllarda duayen gazeteci olarak bili-
necek ve siyasetin tüm kanatlarından saygı görecektir. “Ankara Gazeteciliği ve Parlamento 
Muhabirliği” konularını merak eden okurlar için, Altan Ağabey’in Değişim Yılları isimli kitabı-
nı şiddetle tavsiye ederim. Elbette Altan Ağabey’in diğer kitaplarının okunmasında da bence 
sakınca yoktur.  
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IX. 14 Mayıs 1950 Genel Seçim Gecesi 

Cüneyt Ağabey ile görüşmelerimizden birinde bana anlattı. Madem tarihe 
not düşüyoruz, Cüneyt Arcayürek’in izni ile hemen yazalım: 

DP’nin iktidara geldiği malum 14 Mayıs 1950 milletvekili seçim günü akşa-
mında, bizim peder ve Cüneyt Ağabey, Ankara Mithatpaşa Caddesi’ndeki DP 
merkezindeler. Gecenin geç saatleri olmuş, çeşitli illerden telefonla gelen sandık 
sonuçlarını öğrenmeye ve not almaya çalışıyorlar. (Neden?) Çünkü Vatan Gaze-
tesi’ne taze haber geçmeleri lazım. 

Bu arada, DP kurucularından Fuat Köprülü, her yarım saatte bir Kırşehir’i 
arıyor ve “Osman Bölükbaşı seçildi mi?” diye DP il teşkilatına soruyor. (Bölük-
başı’nın seçilecek oyu alamadığını duyabilirse, Fuat Bey çok sevinecek). Zaman 
ilerliyor ve bizim pederin yorgunluk katsayısı doruk noktasına ulaşınca “Cü-
neyt,” diyor, “Bundan sonrasını sen izle, ben eve gidip birkaç saat dinleneyim. 
Haberin akıbeti sana emanettir. Kolay gelsin.” (Sabahattin Ağabey, bir sokak 
öteye yürüyecek ve kafayı vurup yatacaktır.) 

Cüneyt Arcayürek, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelmekte olan sandık sonuç-
larını not almakta, bu arada Fuat Köprülü de Kırşehir’den alacağı “Bölükbaşı 
seçilemedi” haberini heyecanla beklemeye devam etmektedir.  

Sabaha karşı 04:30 gibi Kırşehir’den bir telefon geliyor. Bölükbaşı’nın seçimi 
kazanıp milletvekili olduğu haberini alan Fuat Köprülü, elinde tuttuğu telefon 
makinasını yere çarpıp parçalıyor. Cüneyt Ağabey için gazete idarehanesini ara-
ma vakti gelmiştir. Saat 05:00 gibi telefonun başına oturuyor ve bütün Türki-
ye’nin merakla beklediği haberi geçiyor.  

Demokrat Parti, milletvekili seçimlerini kazanmış ve tek başına iktidar olacak 
oy oranını yakalamıştır. Bu haber, ertesi gün elbette Vatan Gazetesi’nde büyük 
puntolu bir manşetle basılacak ve bütün Türkiye’ye dağılacaktır.  

 

X. 1940’larda ve 50’lerde Çağdaş İletişim İmkanları 

Bayındır Sokak’taki evimizde iki adet telefon var. (Şimdi dikkat isterim: An-
kara’daki bir eve telefon bağlatabilmek için yıllarca sıra beklenen yıllardan bah-
sediyoruz). Bizim evdeki telefonların numaralarını bile, aradan yaklaşık 60 küsur 
yıl geçmiş olmasına rağmen, çok net ezbere hatırlıyorum: 21 134 ve 23 995. 
Hatırladığım diğer çok önemli bir telefon numarası da; 11 111 yani Sakarya 
Caddesi’ndeki ünlü Ersan Taksi.  

O yıllarda, Türkiye’de sadece radyo, telgraf ve telefon var.  

1648 metre, 182 Kilosaykıl (KiloCycle, son zamanlarda KiloHertz) üzerinden ya-
yın yapan uzun dalga Ankara Radyosu, her saat başında “gonga saat tam 10’da 
vurulacaktır” gibi çok bilimsel anonslar yayımlayarak memleket saat ayarı veri-
yor. Saat ayarının tam saniyesi geldiğinde, sayın haber spikeri, mikrofona yakın 
yerleştirilmiş bulunduğu anlaşılan gonga tokmakla vurmak suretiyle trafik kazası 
olmuş gibi bir ses çıkartıyor. Böylece, zaman mefhumu esasen ziyadesiyle geliş-
miş bulunan necip Türk milleti, kurmalı kol saatlerini radyo anonslarına göre 
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ayar etmek fırsatını bulmuş oluyor. (Mazallah ya saatin ayarı birkaç dakika ka-
çarsa?) 

Üstelik her gün saat 12:00’de (veya 13:00’te, tam olarak hatırlamıyorum) Ankara 
Radyosu, bütün Türkiye’ye “ajans haberleri” geçiyor. Mikrofonun başındaki 
radyo spikeri, okuduğu her iki kelimenin arasında 2 saniye kadar duraklamaya 
özen göstererek haberleri okuyor. “Başvekil, bu sabah, saat sekizde, Eskişehir’e, 
müteveccihen, hareket etmişlerdir” gibi... Böylece, yurdun çeşitli yerlerinde 
radyo haberlerini izleyen mahalli gazeteciler, dinledikleri ajans metni hızlı 
okunmadığı için kalemle not edebilmek şansına sahip oluyorlar. Bizim evde 5 
lambalı Philips marka, kocaman bir radyo var. Uygun atmosferik şartlar altında, 
orta dalga İstanbul Radyosu’nu bile dinleyebiliyoruz. Ne de olsa en çağdaş ha-
berleşme teknolojisi bizim evde mevcut. (Neden?) Çünkü benim babam gazete-
ci! (Bizim ev, günümüz terminolojisinde “Home Office” olarak anılan tuhaf bir 
yer). 

Telgraf dediğin şeyi ancak postaneye gidip çekebiliyorsun. Önce kağıda oku-
naklı bir biçimde büyük harfler kullanarak yazıyorsun sonra postaneye götürü-
yorsun. Postacı kağıdı alıyor ve mesajdaki kelime sayısını hesap ediyor. Telgraf 
ücreti, kelime sayısına ve gideceği merkezin uzaklığına göre hesaplanmak zo-
runda. Senin adresine gönderilen telgrafları da, eğer “ACELE” işaretli ise en 
erken ertesi sabah postacı getiriyor. Üçe katlanmış kağıtları açıp okuyorsun filan. 
Bu arada bizim peder, bütün bu yoğunluk yetmiyormuş gibi, aynı zamanda Pa-
kistan’da yayımlanan Dawn Gazetesi’nin de Türkiye muhabiri. Bizim eve yurt 
dışından da bol miktarda mektup ve telgraf geliyor. Gençlik yıllarında kurmuş 
olduğu İzmir ilişkileri, Adnan Düvenci’nin Demokrat İzmir Gazetesi’ne aktardığı 
parlamento haberleri vesilesiyle devam ediyor. Bizim peder, Adana milletvekili 
Cavit Oral’ın Hürses Gazetesi’ne de benzer bir servis veriyor. İstanbul’a geçilen 
haberlerin kopyaları, Son Posta ve Tasvir gazetelerine de veriliyor. (Ankara deyin-
ce bir durup düşüneceksin. Ankara dediğin yer Türkiye’nin başkenti. Ankara 
gazetecisi olmak kolay değil. Netekim.) 

Telefonlar, yakın zamana kadar başkent Ankara’da kullanılmakta olan man-
yetolu sahra telefonlarından terfi ederek çağdaş hale getirilmiş durumda. Bu 
telefonlar genellikle Ericsson markalı. Her biri alüminyum döküm olduğu için 
yaklaşık 2 kg ağırlığında. Mutlaka siyah renkli olmak şartıyla, çevirmeli telefonla-
rımız var artık. Başkent Ankara’da şehir içi konuşmalar için otomatik telefon 
santrali bile kurulmuş durumda. Parmağını numaralı tekerleğe takıp cırt cırt cırt 
diye çeviriyorsun. Amma velakin, sıra şehirlerarası görüşmelere gelince iş değişi-
yor. Önce postaneyi arıyorsun; İstanbul, İzmir, Adana, vesair numaralarını yaz-
dırıp beklemeye başlıyorsun. Saatler sonra sıran gelince postane santralindeki 
hanımefendi seni “ZIRrrRR” diye arıyor ve “İstanbul numaranız hazır, buyurun 
görüşün” diyor.  

(Hmmmm... Bu durumda eğer akşam saat 18:00’de İstanbul’a taze haber 
“geçilecek” ise postaneyi en geç saat 16:00’da arayıp sıraya girmek lazım. Ankara 
idarehanesi biraz daha gecikirse, haberlerin İstanbul’daki matbaada dizgiye gir-
mesi de gecikecek. O zaman, gazetenin ertesi sabah tevziatına yetiştirilebilmesi 
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için Vatan Matbaası sabah saatlerine kadar çalışacak demektir. Hal böyle olunca, 
sabahlamak zorunda kalan matbaa personeli, Ankara’daki meslektaşlarını hayırla 
anacak! Böylece bizim peder ve yardımcıları da herhalde o gece pek rahat uyku 
uyuyamayacaklar filan.) 

 

XI. Ankara’dan İstanbul’a Taze Haber Nasıl İletilir? 

Gün boyunca Büyük Millet Meclisi kulislerinden toparlanan siyasi haberlere 
ek olarak, yardımcı muhabirler tarafından bulunup getirilen çok çeşitli kültür, 
ekonomi, siyaset, adliye ve spor istihbaratı, bizim salondaki zavallı yemek masa-
sının çevresinde oturulup temize çekilerek haber haline getiriliyor ve Sabahattin 
Ağabey’e gösteriliyor. Bizim peder de elinden hiç eksik etmediği yeşil mürek-
kepli dolmakalemi marifetiyle bazı düzeltmeler, eklemeler filan yapıyor. Beğen-
mediği bölümlerin üzerini çiziyor ve “haberin bu noktasını biraz daha genişlet, 
bu paragrafı özetle,” gibi küçük tavsiyelerde bulunuyor.  

Peder, haber taslaklarını elbette sağdan sola Eski Türkçe ile yazıyor. Adeta 
bir stenograf hızında. Ölümünü takip eden yıllarda, parlamento dosyalarını oku-
yabilmek için çok uğraştım ve sıkı bir çalışma sonucunda Eski Türkçe öğren-
dim. Kırk küsur yıldan beri Osmanlıca’yı anlıyorum, okuyorum ve ayıptır söy-
lemesi, sağdan sola yazıyorum. Lakin rahmetli babamın yeşil mürekkepli dolma-
kalemiyle karaladığı haber sayfalarını çözebilmek benim için hâlâ çok zor. Çok 
hızlı yazılmış özel şifreler gibi. Bu arada, daktilo makinası denen tuhaf şey, o 
yıllarda piyasada pek yok. Sadece Cüneyt Ağabey’in arada bir portatif daktilo 
makinası kullandığını hayal meyal hatırlıyorum.  

Gün ilerliyor. Akşam saatleri yaklaştığında bizim evdeki telaş giderek artıyor. 
Artık günlük taze haberlerin İstanbul’a “geçilmesi” zamanı gelmiştir.  

ZRrrRR! “Alo? İstanbul numaranız hazır. Buyurun görüşün.”  

Sabahattin Ağabey, alıyor telefonu eline ve haberleri İstanbul’daki Vatan 
Gazetesi İdarehanesi’ne aktarmaya başlıyor. Karşısında genellikle emektar Kadri 
Bey var.  

“Teşekkür ederiz hanımefendi. Alooo Kadri Bey?!” 

“Buyurun Sabahattin Bey, not alıyorum.” (Kadri Bey de sağdan sola ve 
stenograf hızıyla yazıyor. Bu durumda haberi alan memnun, veren memnun 
denebilir). 

“Kadri Bey, bugün elimizde üç tane çok mühim haber var; Size okuyacağım 
Ankara mahreçli birinci haberi ‘Hususi Muhabirimiz” veya “ Telefonla” diyerek 
manşete çekebilirsiniz. Diğer iki haberin sayfalara tevziatı size kalmıştır. Hazır-
sanız başlıyorum.” 
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Önemli haberler tamam-
lanmış, Sabahattin Ağabey 
konuşmaktan yorulmaya baş-
lamıştır. Telefonu yardımcıla-
rından Kemal Bağlum’a veri-
yor ve haberlerin İstanbul’a 
aktarılması böylece devam 
ediyor. Bu arada bizim peder 
karşı duvardaki büfenin üze-
rinde bekleyen 7 Liralık Yeni 
Rakı şişesinin mantarını tirbu-
şonla açmış, hemen yanındaki 
kristal sürahiden biraz su ekle-
yerek yudumlamaya başlamış-
tır. O günlerde rakıya buz 
koymak mümkün değil çünkü 
evde (pardon) gazete idareha-
nesinde henüz buzdolabı yok. 
Annem, arka bahçe tarafındaki 
tel dolapla vaziyeti idare edi-
yor. (Arada bir eve çuvalla buz 
getirtilip tokmakla kırıldığı da 

vaki. Anlaşılan o gece bizim gazete idarehanesinde ziyafet var.) 

“Aloo İstanbul görüşmeniz devam ediyor mu?” 

“Devam ediyor hanımefendi. Siz aradan çıkın lütfen. Fesuphanallah!” 

“Alo Kadri Bey? Hatta mısınız? 

“Ne oldu? Hat mı kesildi?” 

(Hat kesilirse zaten yandık demektir. Tekrar postaneyi ara, tekrar sıraya gir.) 

 “Üstad nerede kalmıştık? Ha, okuyorum; Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili 
bu akşam saatlerinde Kazım Özalp Caddesi’nden Sıhhiye istikametine intikal 
ederken gazetemize vermiş olduğu hususi beyanatta...” (Haber aktarımı böylece 
devam edip gidiyor.) 

Bir keresinde, çocuk halimle çok iyi hatırlıyorum, babamın iki elinde iki tele-
fon var. Bir kulağıyla İzmir muhabirini dinliyor, sonra duyduklarını öbür tele-
fondan İstanbul’a, Kadri Bey’e aktarıyor. Her iki telefon bağlantısı da çok değer-
li, çünkü mazallah biri kesilirse, İzmir’den gelen bilgi aktarımı da bütünüyle 
kesilmiş olacak. Peki, benim sevgili babam ne yapıyor?  

(Bu arada bendeniz, gazeteci ağabeylerimin bacak aralarında hoplayıp zıplar-
ken, yaşanmakta olan bu durumu boncuk gibi gözlerle çok yakından kayıt altına 
alıyorum.) Babam sağ elindeki telefonun kulaklığı ile sol elindeki telefonun mik-
rofonunu alt-üst ederek birbirine değdiriyor ve sehpanın üzerine bırakıyor. Böy-
lece, sinek vızıltısı gibi bir sesle de olsa, İzmir Vatan muhabirinin aktardığı ha-
berleri, İstanbul’dan Kadri Bey direkt olarak duyuyor ve not alabiliyor. (Böylece 

 
Sabahattin Sönmez’in portresi 
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Vatan Ankara Temsilciliği teknik olarak aradan çıkmış, değerli zaman kazanılmış 
ve bizim peder Yeni Rakı’dan bir yudum daha alabilmiştir. Gecikme yok. Ertesi 
günün Vatan Gazetesi, tam zamanında dizgiye ve baskıya girebilecek, matbaa 
personeli sabahlamak zorunda kalmayacak. Yani şimdilik işler yolunda. Yaşasın 
çağdaş teknoloji.) 

 

XII. Bir Parlamento Muhabiri Milletvekili Olursa 

Ankara gazeteciliği, parlamento muhabirliği, İstanbul’a ve diğer illere geçilen 
özel haberler filan derken bu kez Ankara’da beklenmeyen bir gelişme oluyor. 
Günlerden bir gün Başvekil Adnan Menderes, Ankara gazetecisi Sabahattin 
Sönmez’i makamına çağırıyor ve kendisiyle özel olarak karşılıklı görüşmek isti-
yor. (1954 milletvekili seçimlerinin tarihi yaklaşmış durumdadır. Anadolu ve 
Trakya’nın çeşitli noktalarından başkent Ankara’ya akın eden partili delegeler 
DP, CHP ve biraz da MP’nin kapılarını aşındırmak suretiyle milletvekili (mebus) 
olmak isteklerini dile getiriyorlar. Herkes yarış halinde. Parti genel merkezleri 
her gün yüzlerce partili ziyaretçi ağırlıyor.) 

Bizim peder, Başvekil Adnan Bey ile karşılıklı görüşüyor. 

“Sabahattin Bey, hoş geldiniz, nasılsınız?” 

“Arzı hürmet ederim beyefendi. Sizleri sorarım.” 

“Sabahattin Bey, genel seçimler çok yaklaştı. Demokrat Parti’nin iktidara ta-
lip olduğu malum yıllarda, sizin demokrasiye sahip çıkarak gazetenizde yazmış 
olduğunuz güzel haberleri ve makaleleri çok iyi hatırlıyoruz. Tek parti iktidarının 
yıkılmasında ve partimizin iktidara gelmesinde, gazeteci olarak sizin de çok bü-
yük emeğiniz olduğunu, ben ve yakın çalışma arkadaşlarım gayet iyi biliyoruz.” 

“Estağfurullah beyefendi. Hürriyet ve demokrasi kavramları bizim aile gele-
neğimizdir. Ben sadece gönülden inandığım bu kavramları...” 

Başvekil Adnan Menderes tam bu noktada babamın sözünü kesiyor; 

“Sabahattin Bey, biz sizi gelecek dönemde DP milletvekili olarak Meclis’te 
görmek istiyoruz. Yani şimdi ben size milletvekilliği teklif etmiş oluyorum. Ka-
bul ederseniz sizin adınızı DP milletvekilleri aday listemize re’sen yazacağım.” 

Peder çok şaşırıyor. Ancak bir süre düşündükten sonra cevap verebiliyor. 
(Bu konuşmanın Osmanlıca içeriği kafamda şifahi olarak mahfuz ama okurların 
rahat izleyebilmesi amacıyla ‘Günümüz Türkçesi’ne dönüştürerek aktarmaya 
çalışıyorum.) 

“Muhterem Adnan Bey, bildiğiniz gibi ben bir gazeteciyim. Mesleğimin etik 
kuralları gereğince ben her zaman ve her ortamda tarafsızlığımı koruyabilmek 
mecburiyetindeyim. Bu nedenle, benim herhangi bir partiye üye olmam prensip 
olarak doğru değildir.” 

“Demokrat Parti’nin, tek parti rejimini değiştirmek ve çok partili bir rejime 
geçişi sağlamak amacıyla vermiş olduğu malum mücadeleye, benim de kendi 
çapımda yoğun destek vermiş olduğum doğrudur. ‘Hürriyet’, ‘adalet’, ‘demokra-
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si’, ‘eşitlik’, ‘milli irade’ gibi yüce kavramların savunulması, az önce arz ettiğim 
gibi bizim aile geleneğimizdir. Ben hep doğru bildiğim, gönülden inandığım 
şeyleri yaptım. Benim şahsıma göstermiş olduğunuz güven için size ayrıca te-
şekkür ederim. Ama ben, netice olarak, Demokrat Parti’ye üye olamam ve bu 
nedenle milletvekilliği teklifinizi maalesef kabul edemem.”  

Düşünme sırası şimdi Başbakan Adnan Menderes’e gelmiştir. 

“Peki, istediğiniz gibi olsun Sabahattin Bey,” diyerek söze başlar merhum 
Adnan Menderes. “O zaman sizi Demokrat Parti listesinden bağımsız milletve-
kili adayı olarak gösterelim. Herhalde buna da bir itirazınız olmayacaktır.”  

Ankara gazetecisi ve parlamento muhabiri Sabahattin Sönmez’in milletvekili 
olduğu sürecin arkasında yatan özel görüşme, bundan ibarettir. 

“Ankara Gazetecisi” Sabahattin Sönmez’i, ilerleyen zaman içinde, Büyük 
Millet Meclisi 10. Dönem Konya Milletvekili olarak görüyoruz. (Babamın, Kon-
ya ilimize hayatı boyunca toplam beş kez gitmiş olduğuna da ben şahsen şahi-
dim.) Gazeteci babamın, meslek hayatındaki zorluklar ve hatta imkansızlık diye 
adlandırılabilecek bazı tuhaf durumlar da işte tam bu dönemde başlamış oluyor.  

Deneyimli parlamento muhabiri, omuzlarında taşımaya başladığı milletvekili 
sıfatı nedeniyle artık istediği gibi bağımsız istihbarat yapamaz ve haber üretemez 
hale gelmiş, yani tam anlamıyla pasifize olmuş durumdadır. 

 

XIII. Atlatma Haber Nasıl Yakalanır ve Bazen Nasıl  
Yazılamaz? 

Sabahattin Ağabey’in gazetecilik hayatı, bir şekilde devam ediyor ama artık 
DP listesinden bağımsız milletvekili olmuş. Eski güzel günlerde istihbarat topar-
layabilmek amacıyla özgürce ziyaret ettiği meclis koridorlarına, parti kulislerine, 
haber peşinde koşturduğu diğer siyaset ortamlarına artık kendisi de “mebus” 
olarak iştirak ediyor. (Bir nevi “ağır ol da molla desinler” durumu.)  

Eski güzel günlerde bizim peder, gazeteci kimliğiyle çok rahat hareket edebi-
liyormuş. Kendi başına buyruk, görüşmeler yapıyor, gizli tutulmak istenen ko-
nularda istihbarat topluyor ve pişirilmiş, kotarılmış haberler haline dönüştürerek 
gazetesine iletiyor(muş.) Velakin bizim peder milletvekili olunca vaziyet çok 
vahim.  

Eski güzel günlerde, diyelim ki Büyük Millet Meclisi’nde bir gizli oturum ya-
pılacak. Memleketin çok önemli bazı konuları, bu gizli oturumda en ince ayrıntı-
sına kadar tartışılacak. Bu gibi gizli oturumlar, elbette milletvekilleri dışında her 
türlü katılımcıya kapalı. Basın mensupları, ziyaretçiler filan Meclis salonlarına 
alınmıyor. Gazeteciler sadece Meclis bahçesinde tur atarak bekliyorlar. Boş za-
manlarını, Ankara Palas’ta, Karpiç’te bira içip gevezelik ederek değerlendiriyor-
lar. Haber kaynakları, gizli oturum saatleri boyunca maalesef kurumuş durumda. 

Bizim gazeteci peder, tam bu gibi durumlarda şeytan gibi piyasaya duhul edi-
yor ve gizli oturumlarda konuşulan her şeyi, en kısa zaman süreleri içinde ve en 
ince ayrıntısına kadar öğrenip gazetesine “Özel Haber” olarak iletiyor. (Sanki 
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kendisi de toplantı salonunda oturmuş ve yapılan gizli görüşmeleri kendi kulak-
larıyla dinlerken not almış gibi.) 

 

XIV. Sayın Şeytan Detaylarda Gizlidir Netekim 

Bir haber örneği verelim; (İsimler ve aktarılan olaylar elbette bütünüyle haya-
lidir.)  

Ankara Telefonla / “Meclis-i Mebusan’da yapılan gizli oturumun ilk dakika-
larında kürsüye gelen Çölemerik mebusu Zümküfül Bey, bütçe müzakereleri 
münderecatında Milli Müdafaa Vekaleti’nin Kore seferi için yapmakta olduğu 
askeri yığınak mevzuunda sert tenkidlerde bulundu. Devam eden ısrarlı 
tenkidler sırasında, iktidar partisine mensup milletvekilleri sıra kapaklarını vur-
mak suretiyle nümayiş yaptılar. Zümküfül Bey, Meclis kürsüsündeki şiddetli 
konuşmasını bitirdikten sonra arka cebinden çıkarttığı şimşir tarağını kullanarak 
gür saçlarını soldan sağa düzeltti.” Haberin paralelinde, iki hafta içinde Kore’ye 
gönderilmesi karara bağlanan Türk Tugayı’nın ayrıntılı bilgileri de var. Ertesi 
sabah gazeteyi açıp bu haberi okuyan herkes hayretler içinde. (Gazetede yayına 
giren haber mealen böyle yazılmış. Bu arada, Zümküfül Bey diye adlandırdığı-
mız hayali milletvekili de, ayıptır söylemesi, bilardo topu gibi kel! Anlaşılan bi-
zim peder haberi kaleme alırken sayın milletvekili ile inceden dalgasını geçmiş.) 

Peki bütün bunlar nasıl oluyor da oluyor? Basına kapalı, GİZLİ celse (otu-
rum) bilgileri nasıl oluyor da bir gazetenin sayfalarına bütün ayrıntısı ile sızıyor? 
(O zamanlar, günümüzde olduğu gibi ‘gazetelere özel servis’ diye adlandırılan 
danışıklı dövüş de yok.) 

Bizim peder gazeteci ya, önce gidiyor, milletvekili Abuzittin Bey ile görüşü-
yor. 

“Efendim hürmetler ederim. Edindiğim istihbarata göre, Suriye sınırımızın 
müdafaası mevzuunda Fransa ile aramızda derin bir anlaşmazlık husule gelmiş. 
Böylece bu harekatın siyasi çözümü belirsiz bir zamana ertelenmiş?” 

Gaza gelen sayın milletvekili hemen cevap veriyor; “Yanlış duymuşsunuz 
Sabahattin Bey. Fransa işin içinde yok. Biz, Suriye’ye değil, Kore’ye asker gön-
dereceğiz. Amerika ile de aramızda herhangi bir anlaşmazlık olmadığı gibi, yakın 
zamanda NATO üyeliğimiz bile kabule şayan hale gelebilecektir.” 

Haberi alan peder, bu kez başka bir milletvekiline gidiyor ve soruyor: “Efen-
dim Kore savaşına destek vermek konusunda Amerika ile anlaşma halimizin 
devam ettiğini büyük bir memnuniyetle öğrenmiş bulunuyorum. Ancak bu aske-
ri içerikli görüşmelerin sekiz ay süreyle askıya alındığını en yetkili ağızlardan 
duydum ve inanın çok hayret ettim.” 

Görüşmekte olduğu ikinci milletvekili de gaza geliyor. “Yanlış bilgi edinmiş-
siniz Sabahattin Bey. Ortada sekiz aylık bir gecikme yoktur. Kore tugayımız 
sadece iki hafta içinde yola çıkacaktır. Bu hususta bir gecikme beklemiyoruz. 
Erkanı Harp (Genelkurmay) planlarını hazırlamıştır. Tugayımızı taşıyacak Ame-
rikan gemileri bile yola çıkmış bulunmaktadır.”  
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Peder, üçüncü bir milletvekilini kuliste çay içerken yakalıyor. “Komünist 
Rusya ile Kore savaşı konusunda siyasi bir anlaşma sağlanmış, diyorlar. Türkiye 
Cumhuriyeti, Kore’ye diplomatlardan oluşan gözlemci bir barış heyeti göndere-
cekmiş. Siz de var mısınız efendim gidecek olan bu heyette? Esasen sizden daha 
tecrübeli kimi bulabilirler ki?” 

Diplomat milletvekili, karşısında duran gazetecinin bu kadar yanlış bir bilgi-
lendirme içinde olabileceğine hayret eden tavrını gizlemeye gerek duymadan 
kükrüyor; “Sabahattin Bey, nereden duydunuz bu saçma sapan hikayeleri? Size 
hiç yakıştıramadığımı söylersem bana darılmazsınız değil mi? Komünist Rusya 
ile bizim ne işimiz olabilir ki? Biz, Türkiye Cumhuriyeti olarak komünist Rusya 
ve komünist Çin destekli Kuzey Kore haydutları ile savaşmak üzere Kore’ye 
asker gönderme kararı aldık. Diplomatik heyet filan göndermiyoruz. Tam teçhi-
zatlı bir Türk tugayı göndereceğiz. Amerika ile de tam mutabakat halindeyiz.” 
(İstihbarat toplama ve doğrulatma çalışması gün boyu devam ediyor.) 

Nihayet işlem tamamlanmış, gereken istihbarat güvenilir kaynaklardan alın-
mış ve çapraz biçimde teyit ettirilmiş durumdadır. “Türk Silahlı Kuvvetleri Kore 
savaşına iki hafta içinde tam teçhizatlı bir tugay göndermeye hazırdır. Amerika 
ile bu konuda tam bir mutabakat mevcuttur. Türk Tugayını Kore’ye götüreceği 
bilinen Amerikan donanma gemileri yola çıkmış bulunmaktadır.” gibi ayrıntılı 
bir haber, ertesi sabah dağıtıma girecek olan Vatan Gazetesi’nde, diğer tüm gaze-
teleri atlatmak suretiyle yayımlanabilecektir. (Neymiş? Meclis’te “Gizli Oturum” 
yapılmış. Geçiniz.) 

 

XV. Milletvekilliği ile Gazetecilik Arasındaki İkilem 

Demokrasi, insan hakları, adalet, hürriyet gibi kavramların yılmaz savunucu-
su, deneyimli gazeteci ve taze milletvekili Sabahattin Sönmez’in en sıkıntılı gün-
leri 1954’te başlıyor. Eski güzel günlerde, kendi başına buyruk hareket ediyor, 
istediği istihbaratı rahatça topluyor ve gazetesine özgürce aktarabiliyordu. Oysa 
şimdi kendisi de bir milletvekili.  

Diyelim ki, önemli bir konuda gizli oturum yapılacak. Milletvekili sıfatı taşı-
dığına göre, kendisi de bu gizliliğe uymak zorunda. Meclis’te yapılacak görüşme-
lerin tamamını milletvekili olarak kendi kulaklarıyla duyacak, gözleriyle görecek, 
ama gazeteci kimliği ile dışarıya istihbarat bilgisi sızdırması mümkün olamaya-
cak! (Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık vaziyeti.) 

Veya diyelim ki Demokrat Parti’nin önemli bir grup toplantısı var. Basına 
kapalı olarak yapılan bu müzakereye, DP listesinden seçilmiş bağımsız milletve-
kili sıfatı ile kendisi de katılıyor. Ne yapsın şimdi? Grup toplantılarında konuşu-
lan ve gizlilik unsuru taşıyan konuları, gazetesine nasıl aktarsın? Yazacağı özel 
haberin altına nasıl imza atsın? Aktaramaz ve kesinlikle imza atamaz. Sessiz ve 
ketum davranmak mecburiyetindedir.  

Kıdemli parlamento muhabiri Sabahattin Sönmez’in gazetecilik hayatı bek-
lenmeyen bir biçimde sona ermektedir. Bir zamanlar gece gündüz demeden 
koşuşturan, görüştüğü yetkililerden bilgi sızdıran, önemli konularda iğnenin 
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deliğinden geçip özel haberler üretebilen usta gazeteci, artık her sabah Büyük 
Millet Meclisi’ne giden, sessiz, sakin ve daha da önemlisi munis ve suskun bir 
insan haline dönüşmüştür.  

“Gazeteci”nin yaşadığı bu zor ikilem, Demokrat Parti iktidarının basına san-
sür uygulaması öngören Matbuat (Basın) Kanunu tasarısını gündeme getirmesi 
ile patlama noktasına gelir. Meşhur Tahkikat Komisyonu tasarısının Menderes 
hükümeti tarafından ortaya atılması ise bombanın fitilini ateşleyen noktadır.  

 

XVI. Parlamento Muhabiri, DP İktidarı Tarafından Aforoz  
Ediliyor 

Basına sansür getiren kanun teklifi Büyük Millet Meclisi’nde görüşülecek ve 
oylanacak. Gazeteci milletvekillerinden Sabahattin Bey, son derece öfkeli ve bu 
kanun teklifinin kabul edilmemesi için kürsüden konuşma yapmak hususunda 
son derece kararlıdır. Bu amaçla ismini Meclis Başkanlığı’na yazdırmış ve ertesi 
gün, oylama öncesi yapılacak son oturumu bekliyor. (Kendisini yakından tanı-
yanlar, yaklaşan fırtınanın farkında. Usulca yanına yaklaşıyorlar ve saygıda kusur 
etmeden kendisine telkinde bulunuyorlar.) 

“Sabahattin, senin yarın matbuat kanunu aleyhinde sert bir konuşma yapaca-
ğını duydum. Sevgili kardeşim, gel sen bu konuşmayı hiç yapma. Başvekil Men-
deres’in düşmanlığını kazanma. Böyle bir konuşma yaparsan hemen dışlanırsın. 
Senin de geçindirmek zorunda olduğun bir ailen ve çocukların var. Ünlü bir 
gazetecisin. Parlak bir kariyerin, güzel bir istikbalin var. Yine de elbette sen bilir-
sin ama ben sana kürsüye çıkıp konuşma yapmaktan vazgeç derim.” 

“Sayın meslektaşım Sabahattin Bey, matbuat kanun tasarısı, DP oylarıyla na-
sıl olsa kanunlaşacak. Senin aleyhte bir oy vermiş olman nasıl olsa neticeyi değiş-
tirmeyecek. Bu arada olanlar sana olacak. Sen bu durumu istersen bir daha dü-
şün.” 

“Sabahattin Ağabey, senin nasıl inatçı ve inandığın ilkelerden taviz vermeyen 
bir insan olduğunu en iyi bilenlerden biri benim. Eğer bir kereye mahsus olarak 
küçük sözü dinlersen, lütfen yarınki meclis oturumuna gelme. Böylece kürsüye 
çıkıp konuşmak zorunda kalmazsın. Böylece Menderes’e karşı HAYIR oyu 
vermemiş olursun.” 

 

XVII. Matbuat Kanunu Müzakereleri Başlıyor 

Sabahattin Sönmez, Türkiye Büyük Millet Meclisi salonundadır. Kanun tasa-
rısına HAYIR oyu verilmesini isteyecek ve iktidarı sert bir biçimde eleştirecektir. 
Lehte ve aleyhte görüşmeler devam ediyor. Nihayet, Başvekil Adnan Mende-
res’in sert konuşmasından sonra, sıra kendisine geliyor ve Meclis Başkanı tara-
fından kürsüye çağırılıyor. 

“Muhterem arkadaşlar,” diyerek söze başlıyor. “İktidar, küfrü ve hakareti 
önlemek vaadi ile parti grubundan aldığı yetkiyi kötüye kullanmış, yazı ve ko-
nuşma özgürlüğünü öldürecek bazı hükümlerle huzurunuza gelmiş bulunmak-
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tadır. Demokrasi, hak, hürriyet ve adalet vaatleriyle iktidara gelenlerin, basını 
susturacak, ağızları tıkayacak, hürriyeti ve kamu denetimini felce uğratacak bir 
kanun tasarısını, Türk Milleti’nin temsilcilerinin huzuruna getirmeye hakkı yok-
tur.”  

Gazeteci milletvekili Sabahattin Sönmez, kürsüdeki sözüne devam ediyor. 
“Bu kanun teklifi, artık yepyeni bir rejimin arifesinde bulunduğumuzu açıkça 
göstermektedir. Ülkenin çıkarlarını, parti bağları üstünde tutmanızı ve tarihi 
görevinizi yapmanızı rica ediyor, hepinizi HAYIR oyu vermeye davet ediyo-
rum.” 

Gazeteci Sabahattin Bey, kürsüdeki konuşmasına daha fazla devam edemi-
yor. Öfkeli bir milletvekili, “Yalancı adam, sen senelerce Vatan’ın muhabirliğini 
yapmadın mı? Utan, utan,” diyerek kürsüde konuşan gazeteciye laf atmaktadır. 

Bizim peder ne yapsın? Cevap vermek zorunda; “Hayatımda şerefimle, na-
musumla yaşadım. Ne parti değiştirdim ne de fikir” diyerek sözünü tamamlıyor. 

 

XVIII. Parlamento Muhabirinin Dışlanması 

Meclis kürsüsünden yapılan ve TBMM tutanaklarına geçen bu konuşma, Sa-
bahattin Sönmez’in son konuşmasıdır. Tek partili dönemden çok partili demok-
ratik bir rejime geçilmesi için gönüllü mücadele verilen yıllarda, Vatan Gazete-
si’nde yayımlanan haberleri ve makaleleri nedeniyle baş tacı edilen bir Ankara 
gazetecisi, artık iktidara ters düşmüş, Başvekil Menderes’in düşmanlığını kazan-
mış ve resmen aforoz edilmiştir.  

Bu arada, mecliste oylanan Basın Kanunu, DP’nin çoğunluk oylarıyla kabul 
edilmiş ve yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bunu takip eden tarihlerde, muhalif 
gazetelerde yayımlanan bazı haber ve makalelerin, baskı kalıplarından kazınacağı 
ve okuyucuların gazete sayfalarında boş beyaz sütunlar görerek hayrete düşeceği 
karanlık günler yaşanacaktır. Türkiye, 27 Mayıs 1960 günlerine adım adım yak-
laşmakta ve bir zamanların “demokrat” lideri Menderes, dünya basınında “dik-
tatör” sıfatıyla anılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Başvekili, artık siyasi karika-
türlere konu olmakta ve beyanatlarındaki öfke tonu da giderek artmaktadır.  

Başvekil Adnan Menderes tarafından milletvekilliğine davet edilen ve 1954-
57 yasama döneminde meclis çalışmalarına fiilen iştirak eden bağımsız milletve-
kili Sabahattin Sönmez, bu kez iktidar partisine ters düştüğü için yalnızlığa mah-
kum edilmiş durumdadır. Gazeteci sıfatıyla piyasada iş bulamadığı için, (daha 
doğrusu, yaşanan gelişmelerden sonra kimse kendisine iş vermek istemediği 
için) sessiz ve sakin geçen günlerini Ankara’nın Bahçelievler semtindeki müte-
vazı evinde resim yaparak değerlendirmektedir. 

CHP kanadı, Sabahattin Sönmez’i Ulus Gazetesi’ndeki yıllarında yakından ta-
nımıştır. DP’nin demokrasi ve çok partili rejim mücadelesi sırasında ön plana 
çıkan ve CHP’nin iktidardan düşmesiyle sonuçlanan malum seçim süreci bo-
yunca Vatan Gazetesi’nde yapmış olduğu büyük katkılarla adını Türkiye çapında 
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duyurmuş olan bu demokrat gazeteciye prensip olarak tepkilidir. CHP kanadı, 
bu nedenle kendisinden uzak durmaya özen göstermektedir. 

DP kanadı ise, Vatan Gazetesi’nin Ankara mümessilliğini yapmış olması ne-
deniyle kendilerinden bildikleri ünlü bir gazetecinin, bizzat başvekil Menderes’in 
gündeme taşıdığı Matbuat Kanunu (sansür yasası) konusunda meclis kürsüsünden 
yapmış olduğu sert konuşmayı ve “HAYIR OYU VERİN” çağırısını hiç unut-
mamıştır. İktidar kanadı da bu nedenle kendisinden uzak durmaya özen göster-
mektedir. 

O günlere kadar arkadaş, dost, meslektaş olarak bildiği insanlar da elbette 
devrededir. Bu insanlar da, “Neme lazım, işin ucu bana da dokunabilir, ben en 
iyisi bu karışık günlerde Sabahattin’den biraz uzak durayım” gibi bir içgüdü 
içinde davranmaktadırlar.  

 

XIX. Gel Seni İktidar Destekçisi Olarak Bizim Gazeteye Alalım 
Teklifi 

Günlerden bir gün, DP iktidarının yarı resmi yayın organı durumundaki Zafer 
Gazetesi’nden sevgili gazeteci teyzem Adviye Fenik’in bizim eve geldiğini hatırlı-
yorum. Bir zamanlar “gazete idarehanesi” görünümünde arı kovanı gibi işleyen 
salonumuzda babamla özel olarak görüşmüş ve özetle, “Sabahattin Bey, Mec-
lis’teki malum konuşmanızı takip eden uzunca bir süredir piyasada yoksunuz. 
Kabul ederseniz, Zafer Gazetesi bünyesinde çeşitli yazılar yazan, haberler getiren 
deneyimli bir arkadaşımız sıfatıyla sizi aramızda görmek istiyoruz” demişti. 
(Bendeniz, bu görüşme sırasında, yani çocuk yaşlarımda yine ortalıklarda hopla-
yıp zıplıyorum ama sesli ve görüntülü “candid camera” mod’unda yine görev 
başındayım. Adviye teyzemin o günkü çatık kaşlı yüz ifadesini bile, aradan yarım 
yüzyıldan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen çok iyi hatırlıyorum.) 

Babamın cevabı, “Teşekkür ederim, yapamam” şeklinde olmuştu. “Ben, tek 
parti döneminin aşılması ve çok partili demokratik rejime geçilmesi için verilmiş 
olan mücadele sırasında, Demokrat Parti’nin en yakın ve en inançlı destekçile-
rinden biri oldum. Lakin aradan geçen zaman içinde Demokrat Parti üst yöne-
timinin nasıl fikir değiştirdiğini de maalesef görüp anlayabilen gazetecilerden 
biriyim. Başvekil Menderes’in gündeme taşıdığı Matbuat Kanunu ve Tahkikat 
Komisyonu gibi SANSÜR girişimleri, benim özgürlük, bağımsızlık, insan hakla-
rı, adalet, şeffaflık ve vatanseverlik gibi inançlarımla taban tabana ters düşmek-
tedir. Bu nedenlerle, DP iktidarının borazanı durumunda olduğunu üzülerek 
gördüğüm Zafer Gazetesi’nde ÇALIŞAMAM. Para karşılığı ne olursa olsun, ben 
bu gazetede asla yazı yazamam. Lütfen kusura bakmayınız.” (Adviye Teyze’nin 
ikinci bardak çayını içmeden evden ayrıldığını hatırlıyorum. Çantasını sol 
omuzuna asmış, arkasına bakmadan uzaklaşmıştı.) 
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XX. Gazeteciler Cemiyeti, Lokal ve Basın Baloları 

Adına “Ankara gazeteciliği” denen şeyin altmış yıl önceki kısa bir dönemini 
bu kadar ayrıntılı yazdıktan sonra, Gazeteciler Cemiyeti’nden ve cemiyetin o 
yıllardaki lokalinden bahsetmeden bu yazı bitmez. Ankara, o yıllarda herkesin 
herkesi tanıdığı ve Kızılay’da, Ulus’ta, ana caddelerde yürürken herkesin birbiri-
ne selam verebildiği küçük bir şehir durumundadır. Gazeteciler Cemiyeti’nin 
lokali, ünlü Piknik lokantasına giden sokağın başında ve Kültür Kitabevi’nin üst 
katındadır.  

Eski bir Ankara apartmanının salonunu odalara birleştiren bazı duvarlar 
açılmış, ortaya büyükçe bir mekan çıkmıştır. Atatürk Bulvarı olarak bilinen ana 
caddeye açılan pencereler, bulvar trafiğini ikinci kat seviyesinden seyretmek 
imkanı tanıdığı için eğlencelidir. Örneğin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gecele-
rinde, Ulus’tan Bakanlıklar’a kadar düzenlenen fener alayı eğlenceleri, cemiyet 
mensuplarını ve benim gibi meraklı çocukları lokal pencerelerine toplamakta ve 
lokal mekanı, neşeli sohbetlere ev sahipliği yapmaktadır. 

Babamın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olduğu yıllarda, her yıl gelenek haline 
gelmiş bulunan meşhur Basın Balosu etkinliklerinin ertesi sabahında, bizim 
Bayındır Sokak’taki evimize gelen ünlü sanatçıları da çok iyi hatırlıyorum. Rah-
metli babam, Ankara Palas salonlarındaki baloya katkıları nedeniyle, çeşitli ünlü 
sanatçıların hak ettikleri paraları, günümüzde “diplomat zarf” olarak bilinen ince 
uzun zarfların içine koymuş, zarfların ağzını yapıştırarak kapatmış ve her bir 
sanatçının ismini, soyadını zarfın üzerine yeşil mürekkepli dolmakalemi ile (sol-
dan sağa) yazmış olarak eve gelmelerini beklerdi.  

Baloya katılım ücretlerini almak için bizim eve gelen sihirbaz Zati Sungur 
Amca, piyanist Erdoğan Çaplı, Solist Yaşar Güvenir ve diğer sanatçılar, teker 
teker kapıyı çalar, eve buyur edilir ve salondaki masanın kenarına oturdukların-
da, annemin kendi elleriyle demleyip getirdiği çayları içerlerdi. (Kendisine ba-
bam tarafından takdim edilen zarfı açan ve içindeki parayı sayan bir kişiyi bile 
hatırlamıyorum.) 

 

XXI. İşsizlik ve Sessizlik Yılları 

Bir gazeteci düşünün ki, meslek hayatında birçok başarıya imza atmış, pro-
fesyonel çalışma ortamında, merdivenin en üst basamağına kadar tırmanabilme-
yi başarmış. Aile geleneği olarak benimsemiş olduğu demokrasi, özgürlük, eşit-
lik, adalet ve benzeri çağdaş kavramların hayata geçirilmesi amacına yönelik 
olarak özverili çabalar göstermiş.  

Türkiye’nin en önemli gazetelerinden birinde, başkent Ankara Temsilcisi ve 
Parlamento Muhabiri sıfatlarıyla, yıllarca ter dökmüş, sayısız özel habere imza 
atmış ve son olarak milletvekili sıfatıyla parlamentoda bulunmuş bir kişi. 

Bu arada, Gazeteciler Cemiyeti ve Gazeteciler Sendikası gibi meslek örgütle-
rinde yönetim kurulu üyeliği ve başkanlık görevleri üstlenmiş ünlü bir meslek 
adamından söz ediyoruz. 1954-57 döneminde milletvekilliği de yapan bu ünlü 
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gazeteci, artık işsiz ve kategorik olarak yalnızdır. İktidar yanlısı veya iktidara 
muhalif yayın organları, kendisine hiçbir şekilde iş önerisinde bulunmamakta ve 
yine kategorik olarak kendisinden uzak durmaya özen göstermektedirler.  

Böyle bir gazeteci, ailesini geçindirmek amacıyla da olsa, küçük tirajlı bir ga-
zetenin düz muhabir kadrosunda çalışabilir mi? Çalışmayı kabul etse bile yıllar 
boyunca kendisine Sabahattin Ağabey diye hitap etmiş olan genç yöneticiler, 
böyle bir insanı kendi kadrolarında görmek isterler mi?  

Devran dönmüş, zamanın parametreleri çok değişmiştir. Ünlü parlamento 
muhabirinin yalnızlığı giderek artarken, bir ömür boyunca savunmuş olduğu 
bazı çağdaş demokratik ilkeler doğrultusunda benimsemiş olmaktan onur duy-
duğu dik duruşu da devam etmektedir. (Bu dik duruş çok uzun sürmedi. 1965 
yılında, işsiz güçsüz ve sessizce yaşadığı günlerinden birinde, Ankara’da toprağa 
verdiğimizde, Sabahattin Sönmez sadece 58 yaşındaydı. Dürüst ve ilkeli bir 
gazeteci olarak sevenlerinin gönlünde yaşamaya devam ettiğini düşünerek avu-
nuyorum. Yazıyı da burada bitiriyorum. Zaten makaleye başlarken açıkça be-
lirtmiş olduğum gibi, “taraflı” bir yorum yapmış oldum.) 

Şartlar ne olursa olsun, her zaman dik durmayı becerebilen onurlu gazeteci-
lere selam olsun. Kendi kişisel menfaatleri doğrultusunda şekilden şekile girebi-
len, esen rüzgarın yönüne göre uygun menfaat pozisyonları almayı becerebilen 
ve bu arada ticari içgüdüleri, mesleğin şart koştuğu şeref ve haysiyet kavramları-
nın “çok” önünde giden bazı “başarılı” gazetecilere de bu vesileyle derin saygıla-
rımı sunarım.  

Teşekkürler: 

Reşit Sönmez ağabeyim, metni okuduğunda prensip olarak beğendi ve çok 
sayıda düzeltme yaptı. Sağolsun, varolsun.  

Adana’dan telefonla görüşme imkanı bulduğum kıdemli gazeteci Selahattin 
Canka büyüğümüze, bana verdiği değerli bilgiler dolayısıyla saygılarımı ve teşek-
kürlerimi sunuyorum. 

Cüneyt Arcayürek ve Altan Öymen Ağabeylerime nasıl teşekkür edeceğimi 
bilemediğim için lafı kısa kesiyorum. 

Sevgili annemiz Nermin Sönmez, yazdıklarımı okumaya devam ediyor. 
Umarım beğenir. Yaklaşık 60 yıl öncesinde şahit olduğu olayları hatırlayarak 
yapmış olduğu düzeltmeler ve değerli katkılar için kendisine teşekkür ediyorum. 
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İzmir Bornova,  Muallim Süleyha Hanım'ın yeni harflerle okuma-yazma belgesi 
‘Okul Okurları’na mahsus tenzilat vesikası. 1940 

[Ahmet Yüksel koleksiyonu] 


