
AVUKAT MÜRSEL KÖSE İLE GÖRÜŞME-I
   

Avukat Mürsel Köse, Karslı aydınlardan 
biridir. Bu şehirde dünyaya gelmiş, uzun 
yıllarını bu şehirde yaşamış, mesleğini bu-
rada icra etmiş ve neredeyse bu şehrin son 
yüzyıllık hayatına tanıklık etmiştir. Bizim 
Ahıska dergisinde çıkan hatıra yazıları, 
önümüze çok değerli hayat sayfaları olarak 
açılmaktadır. Söz konusu yazılarda kendisi 
başkalarını anlatıyordu. Hâlbuki asıl anla-
tılması gerekenlerden biri de kendisidir diye 
düşündük. Zira o çok yönlü bir şahsiyettir: 
Kars-Ardahan barosu kayıtlı avukatlığının 
yanı sıra eski bir Türk Dil Kurumu ve TEMA 
Vakfı üyesi; profesyonel avcı, arıcı, maran-
goz ve ressam. Bu düşüncelerle Sayın Köse’yi 
Kars’taki evinde ziyaret ettik. Biz sorduk, o 
cevapladı.    

Sayın Köse, siz Kars’ın yerli ve eski 
ailelerinden birine mensupsunuz. Yaşınız, tahsiliniz, 
mesleğiniz ve faaliyetleriniz itibariyle, Kars’ın yakın 
tarih hafızası diyebileceğimiz bir kişiliğe sahipsiniz. Bu 
münasebetle sizinle konuşmanın aynı zamanda Kars’la 
konuşmak olduğunu düşünüyoruz. Sizi tanımak biraz 
da Kars’ı tanımaktır. Öyleyse ilk sorumuzu soralım:

1. Mürsel Köse’nin aile hulâsasını öğrenelim. Kö-
seoğlu ailesi kimdir?

Baba tarafından atalarım, Erzurum şehir merkezini, 
Tortum ilçesine bağlayan yol güzergâhı üzerinde halen 
mevcut olan Kösemehmet köyündendir. Osmanlı döne-
minde bu köyde yaşayan Ahmet ve Salih adında iki kar-
deş, bir köy kavgası sonucu, yaralanan muhataplarının 
ölmesiyle, köylerini terk etmek zorunda kalırlar. Salih 
Bursa’ya, Ahmet ise önce Kars merkez Bulanık ve ora-
dan da Subatan köyüne göçüp yerleşir. Olay yaptığımız 
tahminî hesaplamalara göre 1720-1740 yılları arasında 
olmuştur. Büyüklerimizden naklen şeceremiz şöyle 
bilinmektedir: Ahmet’in oğlu Safi, Safi’nin oğlu İbrahim, 
İbrahim’in oğlu Molla Salih, Molla Salih’in oğlu İsrafil, 
İsrafil’in oğlu Rüstem, Rüstem’in oğlu İsmail. Şeceremiz 
aslında çok geniştir. Bunların içerisinde yedincisi olan 
İsmail, benim baba-dedemdir. Onun eşi baba-ninemin 
adı Ümmihan olup annemler onu Elmahan olarak anar-
lardı. Kendilerini görmüş değiliz. İsmail dedem köyde 
kardeşlerinden ayrılarak gelip Kars merkez Kaleiçi ma-
hallesine yerleşir ve ticaretle uğraşır. Zamanla iki erkek 
çocuğu olur. Birisi İbrahim ki, babam olup 1879-1935 

yılları arasında ömür sürmüş, diğeri emim Hamza, o da 
1881-1958 yılları arasında yaşamıştır. Rahmetli Fahrettin 
Erdoğan, ‘Türk Ellerinde Hatıralarım’ adlı eserinde, bu iki 
kardeşten, yani babam ve amcamdan da söz etmekte-
dir. İsmail dedem ikinci bir evlilik daha yapmış, bu sefer 
tekrar köye dönmüş. Bu evlilikten bir kız ve dört erkek 
çocuğu olmuş. Onlardan töreyenler itibariyle, Subatan 
köyü nüfusunun yarısından çoğu, en eski atalarının gel-
diği köyün adına izafeten, ‘Köseoğulları’ lâkabıyla anıl-
mışlar. Cumhuriyet döneminde Soyadı Kanunu çıkınca 
‘Öztürk’ soyadını almışlar. Babam ve Hamza emim, 
Kars’ı terk etmemiş, eski resmî Osmanlı kayıtlarında 
lâkapları ‘Köseoğlu’ diye geçmiştir. Yeni yazıya geçildi-
ğinde, kısaca ‘Köse’ soyadını almışlar. 

Ana tarafım Kars’ın yerlisidir. Kars’ın 93 Harbi’nde 
Rus işgalinden önceki mevcut en eski mahallelerinden 
biri olan Sukapı mahallesinin, halk arasında ‘Tezharap’ 
diye anılan bir semti vardır. Bu semtin yerli sakinleri ara-
sında Nalçacı Kaya ve eşi Nimet; ana tarafından tespit 
edebilmiş olduğumuz en eski atalarımızdır. Bu ailenin 
beş çocuğu vardır. Elmas, Kıymet, Mürvet, Hanım ve 
Mehmet. En büyükleri olan Elmas, aynı mahalle sakin-
lerinden Reşit Çavuş’la evlenmiş olup bu evlilikten yedi 
kız çocukları dünyaya gelmiştir. Erkek çocukları yoktur. 
Altıncı çocukları Hünkâr, benim anamdır. En küçük ye-
dinci çocukları olan Münire ise, emim Hamza’yla evli-
dir. Yani babam ve emim bacanaktırlar. Onların Ruslar 
tarafından maruz kaldıkları sürgün hayatları detaylı 
olarak işlediğimiz ‘İşgalden Kurtuluşa’ adlı kitabımız-
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da vardır. Bana gelince, üç kardeşin en küçüğüyüm, en 
büyüğümüz ablamızdır.

2. Siz ne zaman ve nasıl bir ortamda dünyaya geldiniz?

15 Mayıs 1928 tarihinde Kars’ın Sukapı mahallesinde 
doğdum. Hayatımın devamıyla ilgili olarak özet bilgiler 
verebilirim. 1940-1955 tarihleri arasında, her yıl için, cep 
takvimi taşıdım ve kısa notlar aldım. 1955 yılından bu yana 
da, büyük boy ajandalara günlükler yazdım; hepsi 35 def-
terdir. Bunları gözden geçirmek için zaman lâzım… Prob-
lemli bir dünyaya geliş ve küçük yaştan itibaren toplum 
içerisinde ilahî diyebileceğim hem de şükredeceğim yete-
neklerle dirençli ve şaşırtıcı bir mücadeleyle kimseye muh-
taç olmadan sürdürülen bir yaşamın özeti… Eğer hepsi ya-
şasaydı 9 kardeş olacaktık. Son üç evlâdın sonuncusu işte 
ben… Ve etraf için kim bilir nasıl bir elem? O ayrı! Evet, 20 
Temmuz 1935 günü, babam bizleri terk ederek aramızdan 
ayrılmıştı. Ben 1967 yılında, Ankara’da bir hasta ziyareti 
sırasında karşılaştığım baba dostu Çıldırlı Dr. Esat Oktay 
Bey’den, babamın karaciğer yetmezliğinden öldüğünü öğ-
renmiştim. Birlikte yaşadığımız son iki yılından, 6-7 yaşla-
rımdan anılarım vardır. Daha öncesi dumanlı... Babamın 
berber dükkânı, şehrin ileri gelenlerinin zaman zaman bir 
araya geldikleri bir yerdi. O yaşlarımda ben genellikle, 
gelip evden yemek götüren kalfalara takılır dükkâna gi-
derdim. Şunu belirtmek isterim: Babam ve amcam dâhil, 
o gelenlerin hemen hepsi, ellerinde baston, fötr şapka, 
kravatlı Cumhuriyet temsilcisi kişilerdi. Birbirleriyle çok 
hararetli konuşmalarından pek bir şey anlayacak yaşta de-
ğildim. Bazen de şakalaşırlardı. O kişilerin bir kısmı dinî 
bayramların birinci günlerinde bize gelirlerdi. Babamın 
vefatını takiben o kişiler ve amcam bir araya gelerek, o 
sırada ilkokul dördüncü sınıfta olan ağabeyimi, okuldan 
ayırıp, dükkânda kalfaların başına koymuşlardı. Ancak 
babamın vefatından sonra uzun müddet yaşayan o kişiler 
bizleri terk etmediler. Sık sık dükkâna uğrar, bir müddet 
oturur, bize nasihat edip sevgi gösterirlerdi. Daha sonrala-
rı onların kim olduklarını öğrendik ve hepsine saygı duy-
duk. Onlar, başta Cihangiroğlu İbrahim Bey olmak üzere, 
Pîroğlu Fahrettin Erdoğan, İbrahim Bey’in kardeşi Hasan 
Han, Dr. Esat Oktay, Ahmet Karaçanta, Kağızmanlı Ali 
Ataman gibi eski Millî Şura Hükümeti üyeleriydi. Yine o 
zamanın ileri gelenlerinden ünlü Hafız Kurban Yurtseven, 
Tahir Barlas, Asaf Atbaş, Sabuncu Zarif, Aleksi Karalof ve 
daha başkaları… Hele Rahmetli Cihangiroğlu İbrahim 
Bey, ölünceye kadar bizimle ilgisini kesmemişti, bizim 
dükkâna uğrardı. 

3. Okul hayatınızın ilk ve ortaokul dönemi nasıl geçti?

Babamın vefat ettiği yıl ben komşu Yusuf Paşa Mahal-
lesindeki halen mevcut İsmet Paşa İlkokulu’na kaydetti-
rildim. Okula gitmeden önce ablam evde bana okuma ve 

yazmayı, rakamları, sayı saymayı öğretmişti. Babam, am-
cam ve yedi kız kardeş olan annemler, Kırzıoglu’nun de-
desi Yemen Halifeoğlu Muhyittin Efendi’den, ninesinden 
ve annesinden medrese eğitimi almış, hepsi de ölünceye 
dek ibadetlerinden feragat etmemişlerdi. Rahmetli Hay-
riye teyzem ve ablam bana da Kur’an okumayı öğretmiş-
lerdi. Dördüncü sınıfa kadar, öğretmenim rahmetli Refi-
ka Hanım, bana sadece sıram gelince okuma parçalarını 
okuturdu, ev ödevlerime bakar, bir de yaptığım resimler 
dikkatini çekerdi. İlkokul dördüncü sınıfta iken bu sefer 
Yüce Atatürk’ü kaybettik. Rahmetli Atatürk’ün ölüm ön-
cesi günlerde, Kars Belediye binasının balkonuna bağlan-
mış bir hoparlörden, saat başı hastalığın seyri hakkında 
rapor yayınlanırdı. Ben, okul çıkışı gider kalabalık hal-
kın arasına karışır, bilgi alır, gelip evde annemlere akta-
rırdım. Nihayet 10 Kasım 1938 günü sınıf öğretmenimiz 
rahmetli Recep Şahin Bey, derse girdi, bizler ayağa kalk-
tık. O bir süre durakladı. Sonra yaşlı gözlerle: “Çocuklar 
haydin evinize gidin, Atamızı kaybettik ders yapamaya-
cağım.” demişti. Ben eve geldiğimde, annem: “Oğul niye 
geldin mektebin yok mu?” diye sordu. Ben, “Ana Atatürk 
ölmüş, ders yapmadık, bizi gönderdiler.” diyince, anam 
iki ellerini dizlerine vurarak “vuşşş” diye haykırdı. Ve 
bir müddet öylece duaya daldı. Bir süre sonra toparlanıp 
bana: “Oğul acep İsmet sağ mı?” diye sordu. “Ben sağ-
dır ana.” diyince, anam haykırdı. “Eh oğul inşallah va-
tana bir şey olmaz.” diye kendi kendisini teselli etmeye 
çalıştı. Millî kahraman İsmet Paşa’ya karşı, annem bende 
daha o yaşımda iken bir sempati uyandırmış oldu ve ben 
Ankara’da yaşadığım yıllarda çeşitli zaman ve yerde, beş 
altı defa o yüce insanın elini öpebilmiş olmamdan ötürü 
çok mutluluk duyarım. 

İlkokul beşinci sınıfta iken de II. Dünya savaşı çıkmış 
olmakla, yeni bir felâketin sarmalına maruz kalmıştık. 
Savaşın ilk yıllarında 1940-41’de ortaokula başlamıştım. 
1940 Şubat’ında ablamın evlenmekle evimizden ay-
rılması bir yandan da bizleri hüzne gark etmişti. 1942 
Ekim’inde de ağabeyim askere alınmış, dört yıl askerlik 
yapmıştı. Evimizde ben, bir de annemle ömrünün 
sonuna kadar hiç evlenmeyip tutunacak başka kimsesi 
olmadığı için, bizimle birlikte yaşayan muhterem 
Hayriye teyzem kalmıştık. Tek geçim kaynağımız 
ağabeyimin bıraktığı berber dükkânıydı. Ben bir yandan 
okula gidiyor, bir yandan da akşamları gidip kalfalardan 
hesap alıyordum. İki lira, iki buçuk, üç lira gibi… Öte 
yandan ekmek kuyruğu, gazyağı kuyruğu, şeker kuyru-
ğu gibi benzeri sıkıntılar hep benim sırtıma yüklenmişti. 
Ortaokula muntazam devam edemedim. Kayıp yıllarım 
oldu. Kendi evimizde tandır olduğu için çiftçilikle 
uğraşan iki ayrı teyze çocuklarından zaman zaman un 
alıp annemler ekmeği evde pişirmeye başladılar. Böy-
lece her gün fırın önünde ekmek kuyruğuna girmekten  
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kurtulmuştum. Ama şeker, bez ve illa ki haftada bir litre 
verilen gazyağı kuyruğu çok önemliydi. O tarihte evle-
rimiz bir yana dükkânlarda bile elektrik yoktu. İlk, orta 
ve lise 9 ve 10. sınıfını, gaz lâmbası ışığında okudum. 
Etrafım okumamı tavsiye ederdi. Ama bende sanat ve 
zanaata karşı bir yetenek kıpırdayışı vardı. Bunu kimse-
nin düşünmesi mümkün değildi. O ortamda dükkânın 
geliri bize yetmiyordu. Çünkü itiraf etmeliyim kalfalar 
çalıyor, işlerine geldiği kadar miktarı akşamları bana 
gösteriyorlardı. Ben, bunu biliyordum fakat önlemem 
mümkün değildi. Yaz tatillerinde önce teneke ve cam 
üzerine tabela yazma işine başladım. Tabelalara bir de 
çerçeve lâzımdı. Onun için marangozluğa yöneldim. Bir 
testere, bir ufak rende, keser aldım. Çerçeveleri kendim 
yapmaya başladım. Bu başlangıçla evimizin alt katın-
da küçük bir atölye kurdum. Önceleri konu komşuya 
oklava, merdane, ufak tefek basit oturaklar, yer sofra-
ları, tekne gibi aletler yaptım. Daha sonra kapı pencere 
hatta basit evlerin döşeme tavan tahtalarını yapmaya 
başladım. Onların yağlıboya işini de yaptım. Derken 
boya badana işlerine başladım. Ayrıca okulda 
öğrendiğim şekilde bir de dağılmış, yırtılmış 
çoğunlukla dinî kitapları diker, ciltlerdim. 
Kitaplığımda o zaman ciltlediğim tek tük 
kitap olduğu, avukatlığa başladığımın ilk 
yıllarında, bugünkü mükemmel yapıştırma 
tekniği olmayıp, forma usulü yayımlanan 
mesleki kitapları da dağılmaktan kurtarmak 
için, itina ile kapaklarını koparıp, formaları 
usulüne göre diktikten sonra tekrar kapağını 
yapıştırmışımdır. Ortaokulda bir müsamere için, 
Atatürk’ün Samsun’dan bir güneş gibi doğuşu-
nu temsilen, portresini çini mürekkeple cam üzerine 
yapmam ve resim öğretmenimiz rahmetli Ethem Ay-
dın Bey’in Türk Hava Kurumu’ndan getirttiği ‘model 
uçak’ çalışmalarında, bir 23 Nisan bayramında mera-
sim sırasında uçurulurken, benim yaptığım uçak hava-
da en uzun süre kalmakla birincilik kazanmış ve Hava 
Kurumu’ndan bana ödül olarak kitaplar gönderilmişti. 
Yine orta üçüncü sınıftayken ABD’de tertiplenen, ulus-
lararası resim yarışmasına, benim bir model çalışmam 
seçilip gönderilmişti. Ortaokulu pekiyi dereceyle bitir-
miş, liseye başlamıştım ama birinci karneye kadar zor 
devam edebilmiştim. Ayrılmak zorunda kaldım. 

4. Liseyi Kars’ta mı okudunuz? O zamanlar malûm 
lise her yerde yoktu. 

İkinci Dünya Savaşı zamanıydı; sıkıntılar devam edi-
yordu. Ağabeyim hâlâ askerdi. Eniştem rahmetli Ahmet 
Çakar, Arpaçay Başgedikler Nahiyesi Müdürüydü. Ba-
bası ve kardeşi Ahıska göçmeni olup Digor nahiyesine 
yerleşmişlerdi. Büyük bir bahçeleri vardı, 300 civarında 
da arı kovanları. Zaman zaman ablama ve yine Digor’a 

giderdim. Eniştem aynı zamanda iyi bir avcıydı. Onları 
görüp kara avcılığına ve arıcılığa da yöneldim. Arı ko-
vanlarımı hep kendim yaptım. Ankara’da kaldığım yıllar 
hariç, bugün de arıcılığım aynen devam etmektedir. 1945 
Aralık ayında eniştemin tayini Adapazarı Kâzımpaşa 
nahiyesine çıktı, Kars’tan ayrıldılar. 1946 Temmuz so-
nunda ağabeyim terhis olup askerlikten döndüğünde, 
“Ben artık berberlik yapmayacağım.” diye tutturdu. Ben 
de baba yadigârı bu ocağın aynen devam etmesini isti-
yordum. O zaman bana, “Öyle ise yine sen bildiğin gibi 
çalıştır, ben başka iş yapacağım.” dedi. Ama elinde tek 
kuruş sermayesi yoktu. Oysaki ben yeniden lise tahsili-
ne başlamak istiyordum. Ama dükkânın bizi beslemesi 
mümkün değildi. Bu yüzden ağabeyimle ne yazık ki ara-
mız açıldı. Artık bir evde yatıp kalkan iki yabancı gibiy-
dik. Dükkânı kiraya verdik. Ben yine o küçük atölyemde 
çalışmaya, hem kendime ve hem da başkalarına arı ko-
vanları yapmaya başladım. Bu arada benden daha düşük 
seviyede olan arkadaşlarım liseyi bitirmişlerdi. Onları 

görünce hâlime üzülüyordum. 1948 yılında liseye 
kaydolmak istedim. Ancak Digor’daki akraba-

larımız bir iftiraya maruz kalıp tutuklanmış-
lardı. Adapazarı’ndaki eniştemden aldığım 
bir mektup sonucu, gidip o yaz ayları bo-
yunca orada kaldım. Ertesi yıl da artık ev-
deki hayata döndüm. Mahalle komşumuz 
Rizeli üç kardeş marangozlar vardı. Gelip 
geçtiklerinde yaptığım işleri görüp inceli-

yorlardı. Onlardan bana birlikte çalışma tek-
lifi geldi. Rahmetli annem de yeniden okula 

gitmemi pek istemiyordu. Benim gönlümde hep 
okul vardı. 1949 sonbaharında liseye kaydolmak 

için yaptığım başvuru, o zamanki yönetmeliğe göre 
yaşımın büyük olması nedeniyle reddedildi; umudum 
kesildi. Mecburen evdeki atölyede çalışmaya yöneldim. 
Okullar açılalı bir aydan fazla bir zaman geçmişti. Bir 
gün çivi almak üzere iş elbisemle amcamın dükkânına 
gitmiştim. Bu arada amcamın oğluyla sohbet ederken, 
bir öğrenci koşarak dükkâna geldi. Amcamın oğluna, 
“Senin bir amcan oğlu Mürsel Köse varmış, onu Fahret-
tin Hoca acele olarak okula gelip kendisini görmesini is-
tiyor.” dedi. O da, “İşte kendisi burada.” diyince, ben bir 
tereddüt geçirdim, sonra birlikte okula gittik. 

Şehrimizden yetişmiş olan ünlü tarihçi rahmetli 
Prof. Dr. Fahrettin Kırzıoğlu, ortaokulda birinci ve ikin-
ci sınıftayken, yardımcı öğretmen olarak Türkçe ve bir 
de Yazı derslerimize gelirdi. O zamanki soyadı ‘Çelik’ 
idi. Bu sefer Kars Lisesi’ne tarih öğretmeni olarak atan-
mıştı. Ben sandım ki hoca bana ya bir afiş, ya bir harita 
gibi bir şey yaptıracak. Gittiğimde bana: “Gel gel, ben 
mevcut kayıtları karıştırırken, senin müracaat ettiğini 
gördüm. Yönetmelik değişmiş, yaş haddi kaldırılmış.” 
diyerek nüfus defteri gibi bir büyük defter açtı ve beni 
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hemen kaydetmeye başladı. Ben neye uğradığımı şaşır-
dım. “Hocam” dedim, “Okul açılalı bir aydan fazladır. 
Hem ben artık bu sevdadan vazgeçmiş bulunuyorum, 
elimde işlerim var.” dediysem de, “Yok olmaz olmaz! 
Ben kaydını yaptım.” ve defteri kapatarak beni kolum-
dan tutuğu gibi şimdiki Emniyet Müdürlüğü binasının 
yeri olan lisenin ikinci katına yöneltti. “Hocam müsaade 
edin gidip şu iş elbisemi değiştirip geleyim.” dedim, ka-
bul etmedi. Hemen belirteyim: Eğer bana, “Peki hadi git, 
değiştir gel.” deseydi, bir daha benim yüzümü göreme-
yecekti. Bugün Emniyet Müdürü’nün oturmakta olduğu 
odanın kapısını çalarken bana “Sakın yüzümüzü kara 
çıkarma.” dedi ve kapıyı açıp, biyoloji öğretmeni Jale 
Hanım’ın şaşkın bakışları içerisinde, “Yeni bir öğrenci-
niz!” deyip önden ikinci sıradaki tek öğrencinin yanına 
oturtup çıktı. Birkaç hafta anneme demeden okula gidip 
geldim. ‘Kara bahtım kem talihim’ derler ya, üstelik o 
yıl, liselerin süresini üç yıldan dört yıla çıkarmışlardı. 
Hem okullar açılalı bir aydan çok olmuştu. Hocanın ken-
disi de Müdür Muaviniydi ve bize iki yıl tarih okut-
tuktan sonra, Diyarbakır’a tayini çıktı. Evimizde 
elektrik yoktu. Matematik, fizik, kimya gibi 
fen derslerini öğlenden sonraki mütalaalar-
da okulda, diğerlerini çoğunlukla karanlık 
çökünceye dek evimizin önündeki Millet 
Bahçesi’nde veya yine evimizin üst tarafın-
dan mezarlığın kenarlarında çalışıyordum. 
Soğuklar başlayıp kar yağınca yine gaz 
lâmbasının ışığına muhtaçtım. Kısa bir süre 
sonra birinci karneyi aldığımızda, hocamın 
yüzünü kara etmeyip iftihar listesine geçmiş-
tim. Bu hep böyle devam etti. Lise üçüncü sınıfta 
iken, amcamın oğluyla birlikte basit sıva üstü bir 
tesisat çekerek, evimize elektrik alabilmiştik. Dört yıllık 
sürede, yılda bir kere tertiplenen müsamerelerde, sahne-
nin panolarındaki boyama ve resimleme işini resim ho-
camız nezdinde bana yaptırıyorlardı. O zamanlar şim-
diki gibi boya çeşitleri yoktu. Önce bir gaz tenekesinde 
belli kıvamda kireç söndürüyorduk. Sonra çeşitli renkte 
toprak, toz boyalar alıyor, ihtiyaca göre küçük kutular-
da renklendiriyorduk. Sonra da tutucu olması için, sıcak 
tutkal ilâve edip o boyaları kullanıyorduk. Büyük yaz 
tatillerinde arıcılıkla birlikte yine atölyemde marangoz 
işleri, kendime ve başkalarına arı kovanı ve çerçevele-
ri yapar, para kazanırdım. Sonbahar av mevsimlerin-
de, 8-10 km. boyunca, o zamanlar çok tenha olan Kars 
Çayı kenarlarında, yabanördeği, yaban kazı, toytoklu, 
bekasine, çulluk ve benzeri kuş avcılığı yapardık. Hiç 
unutamadığım, çok değerli bir insan olan, resim hocam 
Mardin Savurlu rahmetli Senih Vehbi Sayın hocam da 
bize eşlik eder avlanırdı. Kış aylarında şubat tatillerinde 
avlanmak için Digor’a giderdim. Çünkü orada sular don-
mazdı. Orada bol yaban ördeği ve keklik olurdu. Yine 

belirtmek isterim; sorunuza cevabımın başında sözünü 
ettiğim 1948 yazında Digor’da kaldığım sürede, enişte-
min babası Cezayir Ağa’nın çok güzel bir ‘pullu-kır’ rah-
van atı vardı. Ben, o at ile geceleri gidip gelmek üzere her 
hafta, hapistekilere yemek götürürdüm. Bu atı şeker ve 
üzüm yemeye alıştırmıştım, adeta birbirimizle bütünleş-
miştik. Adamlarımız dört ay kadar sonra ilk celsede tah-
liye oldular. Ben evime dönünce rahmetli Cezayir Ağa, 
“Bak evlâdım bu at bu andan itibaren artık benim değil, 
senindir.” Ağa bunda çok samimi ve ciddiydi. Evimizin 
alt katındaki atölyemin bitişik bir kısmında ona özel bir 
yer yaptım. Lisede okuduğum dört yıl boyunca her yaz 
tatilinde onu getirip besler, biner ve kışın gönderirdim. 
O atı hiçbir zaman unutamadım.

Lise 10. sınıftayken çok karlı bir kış geçirmiştik. Şim-
di muattal Süt Fabrikasının arkasındaki ıssız tepelerde 
çil keklik olurdu. Şubat tatilinde tek başıma avlanmaya 
gittim. Diz boyu kar ve inişli yokuşlu arazide dolaşır-
ken, oradaki bir dereye iniyordum. Yamacın yarı yerinde 

bir çıplak kayalık vardı. İkindi güneşi vuruyordu. Bu 
kayalıkta oturup biraz dinlenmek istedim. Hava 

üşütücü değil çok hoştu. Oracıkta uyumuşum. 
Gözümü açtığımda gecenin bir vakti idi. Ama 
ay ışığı vardı. Doğrulup kalkmak istediğimde, 
ayaklarımı hareket ettiremedim. Pantolon 
paçalarının üzerine çekmiş olduğum yün 
çoraplarımın üzerindeki karlar erimiş ıslaklık 
ayaklarımı yarı dondurmuş, ayaklarımda can 

kalmamıştı. Dönüp yamaçtaki izime baktım. 
Aynı izden çıkmam gerekir ama yürüyemiyor-

dum. Elimde bir baston olsa belki de yararlana-
bilirdim. Düşündüm, tüfeği boşalttım, namluyu 

ayırdım. Onu baston gibi kullandım. Zorlanarak beş altı 
adım atmıştım ki ayaklarıma kan yürüdü ve yavaş yavaş 
açılmaya başladı. Tepeye çıktığımda, normale dönmüş 
oldum. Namluyu dipçiğe taktım ama içerisi kar dolu. Bir 
eldivenimi de orada düşürmüştüm, onu da buldum. Ora-
dan dik bir açıyla yaklaşık 500 metre mesafedeki şoseye 
indim. Evden üç kilometre kadar uzaktayım. Yürümeye 
başladım. Saatin kaç olduğunu bilemiyorum. Arkadan 
bir çift at kızağı geldi. Adam tulum kürk giymiş, yanım-
da durdu. Kızağa binmemi söyledi. Kendisine dedim 
ki, “Binmeyeceğim, kızağın arkasından tutunarak koşa-
cağım, sen biraz atları yavaş sür.” O vaziyette evimizin 
önüne kadar geldim. Lâmba yanıyor ve anam pencerede 
bekliyordu. İçeri girdim ki, sobayı devamlı sıcak tutmuş, 
yanına minder atmış. Hemen soyunup yattım. Sabahleyin 
kalkamadım. Anam sırtıma bardak attı. İyileşemedim, 
okul doktorumuz Yüzbaşı Naili Çolpan vardı. Onu getir-
diler, on tane iğne verdi. Geçer dedi. Yatağımın duvarına 
asılı tüfeğimi gördü. “Ben de avcıyım ama arkadaş bula-
madığım için gidemiyorum.” dedi. Sonra da annemden 
karnemi istedi. Karneme baktı, bana dönerek “Aferin!” 
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dedikten sonra, “Bak kardeşim, sen sınıfını geçmiş bu-
lunuyorsun. Senin iki karne de bütün derslerden aldığın 
notların toplamı 14’ten fazla. Sana bir rapor verirsem, 
üçüncü karneye devam etmeyebilirsin.” İşte bu benim 
için çok büyük bir şanstı. On günlük bir tedaviden sonra 
kalktım ve rapor alıp okula değil atölyeme devam etmeye 
başladım. On birinci sınıftayken de, yine şubat tatilinden 
sonra rapor alıp üçüncü karne döneminde okula devam 
etmeden sınıfımı geçtim. Ama on ikinci sınıfta normal de-
vam ettim. Ne var ki bu geçim zorluğunun külfeti bana 
çok ağıra mal olmuştu. Lise birinci sınıftan son sınıfa ka-
dar matematik dersimize gelen ‘Sıfırcı Enver’ takma adlı, 
Çıldırlı rahmetli Enver Taşdemiroğlu hocamızın, dört 
beş gözde öğrencilerinden birisi de bendim. Son sınıfta 
Edebiyat Şubesini tercih etmek zorunda kalmıştım. En-
ver Bey, bunu fark edince bana serzenişte bulunmuştu. 
O bizi İstanbul Teknik Üniversitesi için hazırlıyor, özel 
ilgisini esirgemiyordu. Ama bütün öğretmenlerim, beni 
‘Güzel Sanatlar Akademisi Estetik Mimarisi Bölümüne’ 
yöneltiyorlardı. Ben de kafama orasını takmıştım. 
Nihayetinde ünlü Kars Lisesi’nden 1953 Haziran 
döneminde pekiyi ile üç kişi mezun olmuş-
tuk. Fen Şubesi’nden Aslan Aksoy, Edebiyat 
Şubesi’nden ben ve Sarıkamışlı Kenan Öz. 
Böylelikle orta öğrenim faslı sona ermiş bu-
lunuyordu. 

5. O dönem derslerinize giren, Kars 
Lisesi öğretmenlerinden de söz eder 
misiniz? Kimler vardı? 

Kars Lisesi’nde derslerimize giren, alanında 
çok güçlü, isim yapmış öğretmenlerimiz vardı. 
Öğretmenlerimizin hepsi Cumhuriyetçi, Atatürkçü, 
yurtsever insanlardı. Öğrencilerini, velilerinden daha 
çok takip ederlerdi. Öğretmenlikten ziyade bir ana-baba 
gibi… O öğretmenleri ben şimdi göremiyorum. Sonra 
yaşları da oldukça ileri ve tecrübeli insanlardı. Bu vesi-
leyle bir hatıramı da anlatayım: Bir dilekçeci gelmiş mah-
kemeye, bir davası var. Öyle bir dilekçe yazmış ki, Hâkim 
Bey, “Sen ne iş yaparsın?” diye sordu. “Ben dilekçe yazarım.” 
dedi. “Yüksek tahsiliniz var mı?” diye sordu. “Yok!” ceva-
bını alınca bu sefer nereden mezun olduğunu öğrenmeye 
çalıştı. Kars Lisesi’nde mezun olduğunu öğrenince, “İyi, 
sen üniversiteden daha kıymetli bir mektepten mezun 
olmuşsun.” dedi. Gerçekten Kars Lisesi’nin eğitim ka-
litesini, işte o alanlarında güçlü olan öğretmenlerimize 
borçluyuz. Unutamadığımız öğretmenlerin en başın-
da tabii ki de daha sonra tarih profesörü olan Fahret-
tin Kırzıoğlu gelmektedir. Ve kıymetli eşleri merhum 
Nebahat Hanım… Nimet Ulutuğ adlı Türkistanlı olup 
Alman Cephesi’nde savaşmış, İkinci Dünya Savaşı son-
rası Türkiye’ye gelmiş Türkçü bir Almanca öğretmeni-
miz vardı. Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni bize Almanca  

olarak ezberletmişti. Onu düzgün okuyamayana, geçer 
not vermezdi. Müzik öğretmenimiz Nedim Bey vardı. 
Daha sonraları profesör oldu. Sonra unutmadığımız Çıl-
dırlı matematik öğretmenimiz Enver Taşdemiroğlu… O 
da sonra ABD’ye gönderildi. Kendisi, öğrencilerinin dı-
şarıdan matematik dersi almasına şiddetle karşı çıkardı. 
Okulun tatil olduğu çarşamba günleri öğleden sonra ve 
cumartesi günleri bizlere ücretsiz olarak özel ders ve-
rirdi. Resim öğretmenlerimiz vardı. Meselâ bunlardan 
biri Kayıhan Keskinok… Sonraları Türkiye’nin tanınmış 
ressamları arasında yerini aldı. Senih Sayın Bey’i de hiç 
unutmam. Birçok öğretmen gelip geçti… Ama bende de-
rin izler bırakan öğretmenlerimiz bunlardı. 

6. Liseyi bitirdikten sonra ne yaptınız? Hemen üni-
versiteye gidebildiniz mi?

Liseyi bitirdikten sonra ağabeyim de dükkânı bakka-
liye işine çeviriyordu. Ben kendi çabamla 300 lira biriktir-
miştim. Atımı satsaydım daha çok param olurdu. Fakat 

onu üçüncü kişilerin eline vermeyi asla yapamazdım. 
Asli sahibine iade ettim, arılarımla birlikte Digor’a 

gönderdim. Nihayet annemleri, ağabeyimin 
umuduna bırakıp, ağustos ortalarında Aslan 
Aksoy’la birlikte İstanbul’un yolunu tuttuk. 
Çok maceralı günler başlamış oldu. Üç gün 
üç gece trenle gittik. Biz o yaşımıza değin 
Kars’tan başka bir yer görmüş değildik. Ol-
dukça iri bir tahta bavulum, içinde bir kat 

çamaşır, bir kat pijamayla havlu, çorap ve 
her ihtimale karşı bir testere, bir küçük rende, 

bir keser, bir de bileyi taşı var. Birkaç tane de 
muhtelif fakülteler için tekmil müracaat dosyası. 

Kompartımanımızda Kars’ın çok zengin tüccarla-
rından birisinin İstanbul’da yaşayan bir oğlu da vardı. 
Bize kılavuzluk edip Haydarpaşa’dan karşıya geçirdi. 
Sirkeci’de Meserret diye bir otel gösterdi. Geceliği otuz 
lira. O geceyi orada geçirip, ertesi gün ucuz otel aradık. 
Karaköy’de geceliği on beş lira olan bir otel bulduk. Saba-
ha kadar tahtakurusundan yatamadık. Aslan’ın ağabeyi 
o yıl İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden 
mezun olmuştu. Onunla buluştuk. O bizi alıp Taşkışla’da 
öğrenci yurduna muvakkaten yerleştirdi. Aylık otuz beş 
lira peşin yatırdık. Aslan’ın İstanbul’da akrabaları varmış. 
Birkaç gün sonra gelip onu yurttan aldılar, evlerine götür-
düler. O günden sonra bir daha Aslan’ın yüzünü görmüş 
değilim. Ama Teknik Üniversite İnşaat Fakültesi’nden 
mezun olduğunu duydum. 

Çocukluktan en yakın mahalle ve av arkadaşım olup 
dişçilik tahsili yapan Celal Ulu’yu, Beyazıt’ta Kadırga 
Öğrenci Yurdu’nda buldum. Onunla bazen buluşuyorduk, 
bana yardımcı oluyordu. O fakülteyi bitirdikten sonra, 
İsviçre’ye gidip orada çalıştı, orada evlendi, orada emekli 
oldu ve gidip İspanya Kanarya Adaları’na yerleşti. Halen 
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orada yaşıyor. Bana İsviçre’den ‘Simson’ marka çok gü-
zel bir çifte göndermişti. Halen mektuplaşmaktayız. Elli 
yıldan fazla bir zamandır ki birbirimizi göremedik. Her 
ihtimale karşı Edebiyat Fakültesi sanat tarihi ve bir de 
felsefe bölümlerine kayıt yaptırdım. Sonra Fındıklı’daki 
Güzel Sanatlar Akademisi’ne gidip gelmeye başladım. 
Taşkışla’da kaldığım yurttan oraya uzun merdivenleri olan 
bir yeşil yamaçtan her zaman yaya iniyordum. Orası imti-
hanla öğrenci alıyordu. Şartları öğrendim. Birçok öğrenci 
girip çıkıyordu. İkmale kalan eski öğrenciler vardı. Onlar-
la ayaküstü görüşüyordum. Sonunda şu kanıya vardım: 
Mimarlık bölümü öğrencileri, çok zengin çocukların baş-
vurduğu yerdi. Kullandıkları malzemeleri görüp, Sirkeci, 
Beyoğlu gibi semtlerde kırtasiyeci vitrinlerinde gönye, 
cetvel, grafos, rapido vb. kalem takımlarının fiyatlarına 
bakıyordum, benim için hayalden de ötede kalıyordu. 
Yine de başvurumu yapıp imtihan gününü öğrenmiştim. 
Bu arada Celal’le başta Topkapı olmak üzere, birçok müze 
ve önemli yerleri gezdik. Celal de kendi ikmal imtihanları-
na hazırlanıyordu. Bu arada cebimdeki para da eriyordu. 
Celal’le vedalaştık. Birkaç gün sonra gidip bir sabah ve bir 
de öğlenden sonra geometri ve resim ağırlıklı sorulardan 
Akademi’de iki kez yazılı imtihana girdim. Umutluydum. 
İstanbul’a geldiğim bir ayı geçiyordu. Yurttaki süre de do-
luyordu. Birkaç gün gidip geldim, imtihan sonuçlarını he-
nüz ilân etmediler. Artık yurttan ayrılacağım son gece, ce-
bimde elli lira param kalmıştı. Ertesi gün yurttan alakayı 
kestiğimde, başlangıçta bizden peşin aldıkları elli liranın 
on beş lirasını iade ettiler. Altmış beş liram oldu. Tahta ba-
vulumu alıp Fındıklı’ya inmek üzere o merdivenlerin ba-
şına gelince bavulun üzerine oturup biraz etrafı seyrettim. 
İyi de ben şimdi nereye gidiyordum? Cebimdeki para 
beni İstanbul’da kaç gün daha barındırırdı ki… İçimden 
bir ses, “Mürsel, İstanbul’da sana yer yok, evine dön.” di-
yordu. Tek yapılacak şey, evime dönüp, çalışıp daha çok 
para biriktirip, sonrasını o zaman düşünmekti. Bavulumu 
alıp, Fındıklı’ya indim. Akademi’ye uğramadım. Varsaya-
lım ki, listeler asılmış ve ben imtihanı kazanmışım ama 
elimdeki bavulla artık bir yolcuydum. Bu daha büyük bir 
hezimet olmaz mı? İyisi mi, “Ne kurdu gör, ne de kulhü-
vallahu oku.” Bir taksiye binip, Galata Köprüsüne oradan 
vapurla Haydarpaşa’ya geçtim. Doğu Ekspresi akşamüze-
ri kalkacak. Bir kenarda oturup bekledim. Bu arada fikrim 
değişti. Ankara’da baba ve annelerimiz kardeş olan, çok 
candan, bizleri çok seven bir büyük ablamız vardı. Bileti-
mi Ankara’ya aldım. Gidip onu da görür, bir iki gün kalır 
sonra Kars’a giderim dedim. Rahmetli o ablam beni uzun 
müddet bırakmadı. Ankara’da okumamı ve kendilerinde 
kalmamı istiyordu. Ama ben mimar olmak istiyordum. 
Zaten Ankara’da benim okumak istediğim okul da yoktu. 
Bir gün gazetede bir ilân gözüme ilişti. Karayolları Genel 
Müdürlüğü Yol Etüt ve Proje Fen Heyetinde çalışmak üze-

re imtihanla ‘teknik ressam’ ve ‘hesapçı’ alınacak. Gidip 
oraya başvurdum; evraklarımı verdim, belirtilen günde 
imtihana girdim. Çok kısa sürede soruları cevaplayıp 
kâğıdımı verip çıktım. Bir hafta sonra yazı geldi, gidip 
işe başladım. Böylelikle hayatımda yepyeni bir ikinci say-
fa açılmış oluyordu. Bu sayfa 18 Ağustos 1967 tarihinde 
noktalanacaktı. İlk maaşımı alıncaya dek ablamda kaldım, 
sonra iyi bir tesadüf sonucu Aydınlıkevler’de bir oda ve 
bir aralıktan ibaret bir bekâr evi kiraladım. İlk işim ken-
dime bir ahşap kerevet, bir kitaplık, bir masa ve bir kü-
çük komodin yapmak oldu. Demek istediğim, bavulumda 
taşıdığını avadanlıklar işe yaramıştı. O zaman işyerimiz 
Dışkapı, Sarıkışla karşısında idi, evden oraya yaya gidip 
geliyordum. O tarihlerde şimdiki Genel Müdürlük binası 
yoktu. İş yerimiz Dışkapı’dan Yenişehir Mithat Paşa Cad-
desine, oradan da Tuna Caddesine taşındı. Bu durumda 
ben de mekân değiştirip iş yerime yakın yer arıyordum. 10 
Aralık 1959’da, aynı caddede, işyerime yüz metre mesafe-
de bahçe içerisinde dokuz kişilik bir pansiyona yerleşmiş-
tim. 27 Mayıs 1960 gecesi, ilk tank seslerine uyanıp, bulva-
ra koşmuş ve dönüp gelip pansiyondaki arkadaşları uyan-
dırmıştım. Artık Ankaralı olmuştum. Günden güne muhit 
ediniyor, etrafım genişliyordu. En büyük üzüntüm, mem-
leketteki annem ve teyzemden uzak yaşamaktı. Onların da 
hep beni düşündüklerini biliyordum. İş yerime ve işime 
çok çabuk intibak ettim. Bütün hayatım boyunca, oradaki 
dostluk ve arkadaşlıklarımı hiç unutamadım. Altı ay sonra 
bir terfi imtihanı yaptılar. İşçi pozisyonunda çalışıyorduk, 
yevmiyem iki katma çıktı. Ondan sonra yılda bir kere daha 
terfi imtihanına tabi tutuluyorduk, gündeliklerimiz yıldan 
yıla artıyordu. Ayrıca yılda iki maaş tutarında da ikramiye 
alıyorduk. Ben ayrıca iş çıktıkça, cumartesi ve pazar gün-
leri özel çiziyor yahut kimi yazarların kitapları için tarama 
resim, harita ve çizelgelerini yapıyordum. Maddî yönden 
bir sıkıntım yoktu. Annemlere de para gönderiyordum. 
Bu arada Hocam Kırzıoğlu ile de hiç alâkam kesilmemiş-
ti. Devamlı mektuplaşıyorduk. Kendisi Diyarbakır’dan 
Adapazarı Arifiye Öğretmen Okulu’na atanmıştı. Kısa 
tatillerde Adapazarı nahiyelerindeki ablama giderken, 
Arifeye’ye de uğramayı ihmal etmezdim. Bir tarihte Kırzı-
oğlu, Arifiye’den trenle Kars’a gidiyordu. Haberleşmiştik, 
kendisini Ankara Garı’nda karşıladım. Yanında ortanca 
oğlu Dede Korkut vardı. Onu severken bana, “Kirvesi olur 
musun?” diye takılmıştı. O anda dünyalar benim olmuştu. 
Çok sevinmiştim. Sünnet merasimi 27 Eylül 1959 tarihinde 
Arifiye’de yapılmıştı. Daha sonra 28 Kasım 1959 tarihinde 
çocukları görmeye Arifiye’ye gittiğimde, Hoca’yla beraber 
dört beş günlük çok yararlı bir Bursa gezisi yapmıştık. Hiç 
unutamam. 
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