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7.  Ankara’da kaldığınız zaman farklı dernekler-

de görev aldığınızı söylemiştiniz. Bu dernek 
çalışmalarınızdan söz eder misiniz?

Ankara’da birçok demeklerde kurucu ve yö-
netim kurulu üyesi olarak çalıştım. 1955 yılında 
Türk Dil Kurumu Halk Ağzı Derlemeleri görevi 
almıştım. Bu sırada rahmetli unutulmaz insan 
Ömer Asım Aksoy’la tanışmış ve bu derleme çalış-
malarımdan dolayı onun takdirini kazanmıştım. 
Daha sonra iş yerimde şefim, aynı zamanda ku-
rumun aslî üyesi olan yüksek mühendis Mehmet 
Salihoğlu ve Erzurumlu Cevat Dursunoğlu’nun, 
tüzük gereği referanslarıyla TDK aslî üyeliğine 
kabul edildim. Kurumun 1963 tarihli 10. ve 1966 
tarihli 11. Kurultaylarında da Genel Kurul tara-
fından Söz Derleme Komisyonu’na seçildim. 1963 
kurultayında Türk Folklor Araştırmaları dergisini 

çıkarmakta olan, rahmetli İh-
san Hınçer’le tanıştım. Onun 
isteği üzerine bazı derleme-
lerim onun dergisinde ya-
yımlandı. Yine o yazılarım 
sayesinde çok değerli folk-
lorcularımızdan unutulmaz 
insanlar Prof. Dr. Abdülka-
dir İnan ve Prof. Dr. Bahaed-
din Ögel başta olmak üzere 
birçok kimselerle tanıştım. 
Ankara’da yaşadığım yakla-
şık on beş yıl boyunca, birçok 
otoritenin, çeşitli bilim dalla-
rındaki haftalık konferansla-
rını hiç kaçırmadım. 

8. Hukuk tahsilinizi ne zaman ve nerede 
yaptınız? O yıllara ait unutulmaz önemli 
vak’alar var mı?

Kısaca değinmek gerekirse annemin ısrarlı ar-
zusuyla Kars’ta, bir başka büyük teyzemin toru-
nuyla nişanlandım, 27 Temmuz 1960 tarihinde de 
düğün yapıp evlendim. Müstakil hayata ve huzura 
kavuşmuştum. Ancak ayrı bir sıkıntım vardı. Kars 
Lisesi’nde iken çok sevdiğim, kimi zamanlar bera-
ber ava gittiğimiz resim hocam Senih Vehbi Sayın, 
1955 yıllarında Millî Eğitim Bakanlığı Müfettişliği-

ne atanmış, Ankara’ya gelmişti. Hemen her on beş 
günde bir daireme gelirdi. Beraber çıkar dolaşır-
dık. Gerek o, gerek Kırzıoğlu ve yolu düşen diğer 
hocalarım, “Sen niye bir lisans tahsili yapmadın?” 
diye beni zorluyorlardı. Onların bu hayıflanmala-
rına ben çok üzülüyordum. Ankara’da yalnız Hu-
kuk Fakültesi’nde devam mecburiyeti yoktu. Gidip 
oraya kayıt yaptırdım. Eşimin de büyük fedakârlığı 
sonucu yıl içerisinde ve hele yıllık izinlerimi kullan-
dığım imtihan öncesi hummalı çalışmalarla bu işi de 
bitirmiş oldum. 

9.  Sanırım merhum Türkoloji bilgini, Kars’ın medar-ı 
iftiharı, sizin de hocanız Fahrettin Kırzoğlu, o ta-

rihlerde Ankara’ya gelmişti. Kırzıoğlu’yla geçen 
Ankara günlerinizi anlatır mısınız?

Kırzıoğlu, 1960 yılı sonbaharında Ankara’ya 
atanmıştı. Aynı günlerde Adapazarı’ndaki eniştem 
de İçişleri Bakanlığı Tetkik Kurulu’na tayin edilmişti; 
ablamlar o günlerde Ankara’ya geldiler. 1960’ın son 
günlerinde annemleri de Ankara’ya aldık. Bu arada 
Kars’taki seksen yüz yıllık hanemizi tarumar etmiş 
olduk. Bunun acısı hâlâ yüreklerimizdedir… Yine 
çocukluğumuzdan beri bizimle yaşayan ve üzeri-
mizde belki annemizden çok emeği olan, teyzemi-
zi 1961 Ağustos’unda kaybettik. Kars’a ecdadının 
yanına götüremeyip, Ankara-Cebeci mezarlığına 
gömmek zorunda kaldık. Bu nedenle acımız ikiye 
katlanmıştı. Asıl konumuza dönecek olursak; artık 
rahmetli hocam Kırzıoğlu ile beraberdik. Bütün öm-
rünün büyük bir kısmını Kars’ın tarihine, edebiyatı-
na ve halk kültürüne adamış, tarifi güç bir azim ve 
iradeyle çalışmış bu insanla beraber olmak, ondan 
feyiz almak, çok büyük bir mutluluktu. 1964 yılı Sel-
çukluların Kars’ı fethinin 900. yılıydı. Aynı zaman-
da aynı yıl, hükümetçe doğu illerindeki askerî yasak 
bölgeler daraltılarak, turizme açılıyordu. Hoca daha 
Mart ayından itibaren harekete geçerek, Kars Sena-
törü Sırrı Atalay’la görüşüp, hiçbir ayrım yapmadan, 
bütün milletvekilleri ve Karslı meslek sahiplerini bir 
araya getirip bir komite kurulmasını kararlaştırmış-
tı. 21 Mart 1964 günü Meclis binasında Senato İkin-
ci Başkanı olan Sırrı Atalay’ın odasında, benim de 
bulunduğum 22 kişilik bir komite toplantısı yapıldı. 
Milletvekillerimizle yaşlı, genç Karslılar ve Selçuklu 
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Tarihi Profesörü Mehmet Altay Köymen de katıl-
dı. Kars milletvekillerinden Mehmet Hazer’le Latif 
Aküzüm katılmamıştı. Toplantıda, 16 Ağustos için 
yapılacak işler; mehter takımı, Cumhurbaşkanlığı 
Bandosu, seyyar tiyatro ekiplerinin götürülmesi için 
özel uçak seferi tertibi, yayın, hatıra eşyaları vb. hu-
suslarda görev taksimi yapıldı. 3 Nisan 1964 günü 
yine Meclis binasında Kırzıoğlu’nun başkanlığında, 
benim de kâtip olduğum bir toplantı daha yapıldı. Bu 
toplantıya yaklaşık elli kişi katıldı. Bunların arasın-
da Prof. Dr. Osman Turan, Prof. Dr. Mehmet Altay 
Köymen ile Evkaf ve Arkeoloji Müdürleri de vardı. 
10 Nisan 1964 günü aynı yerde üçüncü bir toplantı 
daha yapıldı. Bu arada bazı talihsizlikler oldu. Birinci 
toplantının ertesi günü Kırzıoğlu’nun, İstanbul’daki 
kayınpederinin ölüm haberi gelmişti. Üçüncü toplan-
tıyı yaptığımız gece de Kars’ta kendi pederinin vefat 
haberi geldi. Ertesi 11 Nisan’da Türk Ocağı’nda vere-
ceği konferans, 25 Nisan’a ertelendi. Kars Milletvekili 
Latif Aküzüm bu konferansı sabote ettirmeye kalkış-
mıştı. Alparslan Kars’ı fethederken, oğlu Melikşah’ın 
yanında Nizâmülmülk olduğu için, Kars’taki Şiiler, 
bu komiteye karşıydılar. Bugün de 16 Ağustos Fetih 
Bayramı kutlamalarına katılmazlar, “Bu, Kırzıoğ-

lu Bayramıdır!” derler… Bana gelince, fakültemin 
üçüncü sınıfındaydım. Her sınıfta altı ders okutulur-
du, bu derslerin ortalaması 7 olmalıydı. Bir dersten 4 
almış olursanız, bütün derslerden ve dolayısıyla sı-
nıfta kalmış olurdunuz. Bütün sene mesai saatlerim 
dışında ders kitaplarımı okur, birkaç devir yapmış 
olurdum. Evvelce sık gittiğim hâlde tahsil hayatımda 
bir kere dahi sinema ve tiyatroya gitmedim. Ayrıca 
belirtmek isterim ki bu çalışmaların bütün yükü ve 
ağırlığı, rahmetli Fahrettin Bey’in üzerindeydi. Ve 
onun en yakın yardımcısı da bendim. O, derslerimi 
ihmal etmememi ikaz ediyordu. Ama ne mümkün! 
Hocanın da ikazlarıyla komite çalışmalarını bırakıp 
imtihanlara hazırlandım. Bu sebeple Kars’taki tören-
lere de katılamadım. Daha önceden, Fahrettin Bey’le 
Sırrı Atalay, birlikte Başbakan İsmet İnönü’yü ziyaret 
edip, fetih töreni hakkında kendisine bilgi vermiş ve 
o gün için Kars’a davet etmişlerdi. İnönü de katılaca-
ğına söz vermişti. Fakat o günlerde Kıbrıs’ın bomba-
lanması yüzünden katılamamıştı. Bu bizim için bü-
yük üzüntü doğurmuştu. Ne var ki, Eylül’de benim 
için kâbus haline gelen imtihanlarımı, hem de çok 
yüksek notlar alarak savuşturmuş olmam, kendim ve 
çevrem için en büyük mutluluk olmuştu. Kısaca be-
lirttiğim nedenlerle, ismim geçse de 16 Ağustos 1964 
kutlamalarına katılamamıştım.

10. Avukatlığa ne zaman başladınız? Meslek 
hayatınız hep Kars’ta mı geçti?

Nihayet bütün yorucu çalışmalarla birlik-
te 22 Haziran 1965 tarihinde Ankara Hukuk 
Fakültesi’nden mezun oldum. İsim vermeyeceğim, 
genç yaşında öldü. Hocalarımızdan biri, Doğu Pe-
rinçek onun asistanıydı, imtihanda o da hocanın 
yanında oturuyordu. Sözlü imtihanda benden ön-
ceki öğrenciler hep dökülüyorlardı. Ben hocanın 
yüzünü güldürdüm, sorularına müspet cevaplar 
verdim. Kural dışı gelişigüzel sorular da sordu, 
dersine iyi çalıştığımı anladı. 10 numara beklerken, 
listeler asıldı, 7 vermişti. Doğu Perinçek’e sordu-
ğumda, devamsız öğrencilere hocanın tam notu-
nun 7 olduğunu beyan etti. Ben o eksik 3 numara 
yüzünden, pekiyi ile mezun olamadım. Zaten o 
tarihte iyi derece ile mezun olanların sayısı da son-
radan duydum ki 7-8 kişiymiş.

Şimdi bir yol ayrımına gelmiştim. Mevcut işime 
devam mı yoksa staj mı? Staj yolu da ikiye ayrılı-
yordu; avukatlık mı, hâkimlik mi? Kafam çok karı-
şıktı. Kolay değildi. Hâkimliği tercih etsem, 300-400 
lira maaşla başlayıp, kim bilir hangi kasabaya gide-
cektim. Oysaki benim aylık gelirim, birinci sınıf bir 
hâkiminkinden fazlaydı, hem de merkezde. Avu-
katlığı tercih etsem, hukuka ısınmak, kazanç sağla-
mak kim bilir ne kadar zaman alacak ve bana kaça 
mal olacaktı? Hele bir de rahmetli anamın bir serze-
nişi vardı ki, yüreğimi kavuruyordu. “Oğul ne olur, 
ben ölürsem beni buralarda bırakmayın.” O ana ki, 
bizleri büyütünceye kadar nelere katlanmamıştı… 
Daha o zamanlarda benim yaptığım işlere bakar 
bakar, sonra hafif fakat benim işiteceğim bir sesle: 
“Keşke baban sağ olup da, bu günlerini görseydi.” 
demekten kendisini alamazdı. Ava gitmemden hoş-
lanmaz fakat bir şey de demezdi. Yalnız hep tembih 
ederdi: “Vara yoğa silah atma, yavru ve yumurta 
zamanı avlanma, eti yenilmez hayvanları öldürme, 
vurduğun hayvan eğer ölmemişse onu hemen kes.” 
Ben ve arkadaşım Celal, anamın bu tembihlerine 
hep riayet ettik. Çok avcılar ayda birbirlerini kaza 
ile vurdular, çünkü yavru ve yumurta zamanı de-
meden avlandılar. Biz ikimiz hâlâ hayattayız…  

Ankara’da yaklaşık on beş yıl kalmış fakat bu 



şehre hiç ısınamamıştım. Her ne kadar ailemiz de 
artık Ankara’daysa da içinde büyüdüğüm koskoca 
bir sülalem Kars’taydı. Ben hem onları hem at bin-
meyi ve hem de avlanmayı çok özlemiştim. Ama 
burada işyerimde ve dışarıda edindiğim dost ve 
arkadaşlar da vardı. Hâsılı kafam bulanıktı. Yıl so-
nuna kadar yaklaşık beş aylık bir süreyi böyle ka-
rarsızlık sarmalında geçirdim. 

Nihayet karar avukatlık stajı yapmaya karar ver-
dim. Kasım 1965’te Ankara Barosu’na başvurdum. 
1966 yılbaşında staja başlattılar. 45 günlük yıllık iz-
nimi aldım. Sabahları adliyede, öğlenden sonraları 
yine çoğu zaman iş yerime gidiyordum. O tarihte, 
Yekta Güngör Özden, Ankara Barosu Genel Sekrete-
riydi. Çok büyük bir özveri ve titizlikle, çok sayıda 
stajyerin muntazam devam edip etmediklerini adliye-
de kontrol ederdi. Onların çoğu, imza attıktan sonra 
kaybolurlardı. Yekta Bey’le o günlerde başlayan dost-
luğumuz hâlâ devam etmektedir. Öte yandan yargı-
da hâkimlere ihtiyaç çoktu. Staj sırasında mahkeme-
lerde çalışmalarımı gören hâkimler, özellikle Ağır 
Ceza Mahkemesi Başkanı rahmetli Mithat Sungur 
Bey bana, her çalışmamız sırasında: “Senin derecen 
yüksek, bu avukatlıktan vazgeç, hâkim stajyerliğine 
başla.” diyerek beni hâkimliğe yöneltmeye çalışırdı. 
Fakat ben o tarihte kendisinden daha fazla bir maaşla 
çalıştığımı ona ihsas ettirmekten çekiniyordum. Niha-
yet yıl sonunda adliye ve avukat nezdindeki stajımı 
bitirdim. Avukatlık ruhsatımı aldım. 

Yıl 1967. Artık bunca yıldan sonra 
memlekete dönmeye karar vermiştim. 
İş yerimdeki şefim unutulmaz insan 
Yüksek Mühendis Süleyman Jaji: “İs-
tersen seni Genel Müdürlüğün Hukuk 
İşleri Bölümüne alalım.” diyordu. Öte 
yandan Türk Dil Kurumu Genel Sek-
reteri Ömer Asım Aksoy da: “Bak ben 
de hukuk mezunuyum, bir süre mem-
leketimde avukatlık yaptım, bana göre 
değildi, sen de bundan sonra gidip Kars 
gibi bir yerde ne yapacaksın? İstersen 
seni kuruma alalım.” diyordu. Bir baş-
ka gün Kırzıoğlu daireye uğramış, ben 
yoktum görüşememiş, akşamüzeri 
oğluyla bana bir pusula göndermişti: 
“Ankara Koleji Müdürü olan kayınbira-
derim Burhan Göksel Bey’le görüştüm, seni kolej avu-
katlığına almak ister.” Bütün bu tekliflerin şaşkınlığı 
içerisinde, kararım değişmedi. Hiç unutamadığım bir 
anı, son olarak bir gece Fahrettin Beylere gittiğimizde, 

rahmetli yenge ve aynı zamanda lisede coğrafya ho-
cam olan Nebahat Hanım da, “Keşke gitmeseydin.” 
diyince, Fahrettin Bey, “Yok yok, artık faydasız, bir 
kere kafaya koymuş. Bunun asıl niyeti başka; Kars’a 
gidecek, yine arıcılığa başlayacak, arı sütü üretip İs-
met Paşa’sına gönderecek ki uzun yaşasın.” demişti. 
Hep gülmüştük. 18 Ağustos 1967 tarihinde istifa di-
lekçemi verip iş yerimden ayrılarak Kars’a döndüm.

Kars’ta 6 Ekim 1967 günü yazıhaneye oturup işe 
başladım. Bu günün benim için birkaç yönden önemi 
vardır. Birincisi Yüce Atatürk’ün 1924’te Kars’a geliş-
lerinin yıldönümüdür. İkincisi avukatlık mesleğine 
başladığım gündür. Üçüncüsü Ankara’dayken pek 
tiryakisi olmadığım halde taşıdığım sigarayı attığım 
gündür. İrademe güvenim çoktur. O günden bu güne 
değin, sigaranın paketine bile el sürmemişimdir. 
Avukatlık mesleğinde 48. yılın içerisindeyim. Üç dört 
yıldan beri artık dava almıyorum. Elimde iki dosyam 
kalmıştır. Yılsonuna dek karara çıkacağını sanıyo-
rum. Barodan ilişkimi kesmek için can atıyorum.

11. Kars Barosu’nun da kurucu başkanısınız. 
Kars Barosu’nun kuruluşunu ve baro baş-

kanlığınızı anlatır mısınız?
Bir yasa çıkmıştı, bir ilde 15 avukat bulunduğu 

zaman, o il Bölge Barosundan ayrılacak. Kars da 
bu limite erişir erişmez artık yöre halkı nazarında 
meslekî misyonlarını tamamen sıfırlamış, piyasada 
kaç siyasî parti varsa, zaman zaman hepsine girip 

çıkmış, kısacası kaşarlaşmış iki üç 
avukat hemen bağlı bulunduğumuz 
Erzurum Barosu’na, deyim yerin-
deyse balıklama daldılar. Öncülük 
yapıp, Kars Barosu’nu kurup, son 
bir ümitle hayallerindeki hiçbir za-
man erişemeyecekleri siyasete yeni 
bir basamak yapacaklardı. Gidip 
dosyaları alıp geldiler, fakat bir türlü 
Baro’yu kuramadılar. İlk Genel Ku-
rul Seçimine kadar, o zaman henüz 
ilçemiz olan Ardahan’da avukatlık 
yapmakta olan, hepimizin ağabeyi 
ve üstadı en yaşlı Halis Özdemir 
Bey, Mütevelli Başkan olarak idare 
etti. Nihayet seçim günü geldi. Aday 
olacaklar, meslekte en az beş yıl ça-
lışmış olmalıydı. Bir kısım çoğun-

luktaki arkadaşlar aralarında konuşmuşlar, hesap-
lamışlar benim bu süreyi ucu ucuna doldurduğumu 
görmüşler ve bana gelip teklif ettiler. Yapamaya-
cağımı söyledimse de kabul ettiremedim. En çok  
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çekindiğim şey, bizim burada hele çok partili hayata 
geçtikten sonra bu gibi işlerde çok çirkin ve yıkıcı 
bir şekilde kabilecilik ve mezhepçilikle ortalığı ifsat 
ederler. Maalesef bugün de öyledir. Benim devlet 
dairesinde idareci olarak değil teknik eleman olarak 
çalışmıştım. Ne yapılması gerektiğini ben de iyi bil-
miyordum. Yönetim Kurulu’na seçilen arkadaşların 
da bir şey bildikleri yoktu. Kalkıp Erzurum’a gittim. 
Orada herkesin Mevlüt amca diye hitap ettiği yaşlı, 
cana yakın bin başkâtip vardı. Ona sıkıntımı anlat-
tım, dinledi ve bana ümit verircesine, “Sana nasıl 
yardımcı olabilirim?” diye sordu. Ondan bir hafta 
için tecrübeli bir kâtip istedim. Kendisine münasip 
göreceği miktarda ücret vereceğimi de söyledim. 
Mevlüt amcanın tavassuduyla Sigortadan bir kâtip 
alıp getirdim. Dosyalarımızı ve tutulacak kayıt def-
terlerimizi düzenledik ve Baro’yu faaliyete geçirdik. 
Aradan bir ay gibi bir zaman geçti, 
Kars Valisi ve Garnizon Komutanı, 
tebrik ziyaretine geldiler. Onların 
geleceklerinin önceden iletilmesiyle 
ben çıldıracak olmuştum. Çünkü eski 
adliye binasında bize tahsis edilmiş 
olan odada, henüz bir masa ve bir 
sandalyeden başka hiçbir mefruşat 
yoktu. Adamları nereye oturtacak-
tık. Yönetim kurulunu topladım, 
konuştuk; kimseden çare olacak bir 
fikir çıkmadı. Allah’tan gelecekleri 
gün, bir cumartesi öğlen sonrasıydı. 
Belli ki bilinçli olarak tatil zamanını 
belirlemişler. Adalet Komisyonu ve 
Ağır Ceza Reisine gittim. Durumu anlattım, o saat 
için, onun odasının mefruşatını talep ettim, güldü 
ve kabul etti. O utandırıcı olayı böyle atlatmış olduk. 
Tıynetsiz zümreden bir yönetim kurulu üyemiz, er-
tesi hafta bu olayı, beni aşağılamak maksadıyla alay 
konusu yapmıştı. Sonra arka arkaya ikişer yıllık iki 
devre daha, ciddiyetle kaçınmama rağmen yine seç-
tiler. Dördüncü dönemde tekrar ısrar ettiler. Ancak 
baroya yeni katılanlar olmuş, belli bir zümreye dâhil 
olanlar aleyhime gruplaşmışlardı. Seçim günü top-
lantıda onların öncülüğünü yapan birisi kalktı bana 
sataşmak için başka şey bulamamış, bu başkan bi-
zim zümreye düşmanlık yapıyor diye haykırdı. Onu 
herkes tanıyordu. Kimsenin itibar ettiği de yoktu. 
Ama onun bu çıkışı benim için bir fırsat oldu. Bir iki 
arkadaşıma rica ettim, kendim de kendi aleyhimde 
oy kullanıp kurtuldum. Altı yıl bu görevi yapmış-
tım. Anlattığım mefruşat olayında, beni alaya alan 
kişiyi başkan yaptılar. Aradan iki ay gibi bir zaman 

geçti, mutat toplantılara katılmadığı için başkan-
lıktan azlettiler ve benim muarızlarım gelip bana 
tekrar rica ettiler. Ağır ve galiz bir küfürlü yeminle 
birlikte 1978 Ekim’inden bugüne kadar bağlı bulun-
duğum Kars Adliyesindeki baro odasına girmedim, 
oturmadım, bir bardak çay içmedim.

12. Siz, Kars’ın insan yapısının zaman için-

de nasıl farklılaştığına şahit oldunuz. Bu 
hikâyeyi kaba çizgileriyle anlatır mısınız?

Burası hudut şehri olduğu için özellikle 
Kafkasya’dan çok göç kabul etmiştir. Farklı zaman-
larda, birçok muhacir gelmiştir. Bu muhacirler arsın-
da kültür, din ve mezhep itibariyle birtakım gruplar 
teşekkül etmiştir. Birbirlerini sevmeyen, hatta bir-
birleriyle mücadeleye varan gruplaşmalar olmuş-
tur. Ama şunu ifade edeyim ki, bu durum bilhassa 
çok partili hayata geçildikten sonra, seçim ve siyaset 

dalgalanmalarıyla ortaya çıktı. Kars’ta 
bu değişim ve ayrışmaya paralel ola-
rak politik ve ekonomik farklılaşmalar 
baş gösterdi. Bunun sonucu Kars’tan 
İstanbul’a çok göçler başladı. Bu grup-
laşmalar oraya da taşındı. Hatta orada 
bir grubun çıkardığı dergide Kars’taki 
hizipçiliğin tezahürlerini görüyoruz. Bu 
dergide Fahrettin Bey’in aleyhine bile 
yazılar yazıyorlar. Yani nefreti yeşert-
meye devam ediyorlar. Bugünkü Kars, 
eski nüfus hareketlerini kaybetmiş va-
ziyettedir. Göle’den, Kağızman’dan, 
Digor’dan aşiretler gelmiş, hem ticare-
tine, hem sanayisine sahip olmuşturlar. 

Kars’ın eski yerlileri adeta şehrin yabancısı duru-
mundadır.  

13. Kars’ın kültür hayatında unutulmazlar hak-

kında bilgi verir misiniz? Meselâ portreler, 
dernekler, konferanslar, kültür geceleri vs. 
nasıldı?

Halkevleri kapanıncaya kadar, her yılbaşında 
Kars’ta balo yapılırdı. Bu balolarda Nusret Bey, 
‘polka’ adlı çok güzel bir Rus oyunu oynardı. Fah-
rettin Bey, ona kızardı! Niye bir Rus oyununu oynu-
yorsun diye! Ama o oyunu çok güzel oynadığı için 
Nusret Bey’i oynatmadan, o baloya balo demezler-
di. Millet özellikle beklerdi ki, ona sıra gelse de, o 
baloda oyun oynasa. Yaşımız küçük olduğundan 
biz baloya gidemezdik. Halkevlerinin kapatılmasıy-
la şehrimizin yayın hayatında önemli bir yeri olan 
Kars Halkevi’nin Doğuş dergisiyle, halkevlerinin 
hepsine giden Ülkü gibi dergilerin hepsi yağma 
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edildi. Yani ortadan kaldırdılar! Birçok sayısı kütüp-
hanemde mevcuttur. Halkevlerinin yıllar sonra tek-
rar açılmasıyla Kars Eli adıyla yeni bir dergi çıkarmış 
olsalar da, Doğuş’un ciddî seviyesine erişemediler. 

Fahrettin Bey, Diyarbakır’dan Sakarya Arifiye Öğ-
retmen Okulu’na, oradan da Ankara’ya geldi. 10-15 
yıl Ankara’da kaldı. Orada olmasına rağmen, her yıl 
Kars’ta bir faaliyet düzenlerdi. Ya saz şairlerini top-
lardı, ya 16 Ağustos Anı Fethi’nin mutlaka kutlama-
sını yapar, ya da Dede Korkut Geceleri tertip ederdi. 
Onun konuşmalarına doyulmazdı; salonlar dolar 
taşardı. Şimdi yapılan sempozyumlar emin olun, es-
kiden yapılan bu etkinliklerin yanında cılız kalıyor. 
Hep gözümüz Fahrettin Bey’i arıyor. Üslubu çok 
ağırdır Fahrettin Bey’in… Kitaplarını okurken yoru-
lursunuz ama konferanslarındaki konuşmalarına do-
yum olmazdı. O çok engin bir kültür sahibiydi. 

Kars’ta bir de Azerbaycan’dan gelme muhacirlerin 
etkinlikleri olurdu. Fakat onlarınki daha ziyade belli 
bir gruba hitap ederdi. Onlar, Fahrettin Bey’e de karşı 
çıkarlardı. Bunun sebebini anlamak kolay değil. Zira 
biz onları Türk kardeşlerimiz olarak görürdük; onlar 
ise mezhep farklılığını öne çıkarırlardı. Müzik öğret-
menimiz Kasım Ülgen, Halkevlerinin vasıtasıyla bir ki-
tap yazdı. Malûm burası 42 yıl Rus ve Ermeni işgalinde 
kalmıştı. Yönetim Rus yönetimi olsa da, şehre Ermeni-
leri yerleştirmişler. Azerbaycan’dan gelenler, bu Erme-
ni oyunlarından etkilenmişlerdi. Düğünlerde, şurada 
burada özellikle akordeonla çalınan oyun havalarında 
bu etki görülüyordu. Fahrettin Bey, bu duruma kar-
şı çıkıyordu. Oynadıkları bazı oyunların isminin bile 
Ermenice olduğunu söylüyor, onları dostça uyarıyor 
ve kendi millî oyunlarını oynamalarını istiyordu. Bu 
yüzden bazıları Fahrettin Bey’e karşı düşmanca dav-
ranıyordu. Şunu da belirtelim, Karslı ozanları Ankara-
lara, İstanbullara kadar götürüp, orada dahi çaldıran, 
söyleten, kültür çevrelerinde tanınmalarına vesile olan, 
birçoğunun yıldızının parlamasını sağlayan Fahrettin 
Bey’dir. Onun kadar, bu tür işlere ilgi gösteren başka 
kimse olmadı. Kars’ın birçok unutulmaz portresi olsa 
da, özellikle Millî Şura’nın kurucu insanları sağ iken 
Kars’ta çok saygı görürlerdi. Onlardan da, haliyle kim-
se kalmadı, ebedî âleme göç ettiler.  

14. Bizim Ahıska dergisinde okuduğumuz ya-

zılarınızdan anlıyoruz ki Kars’a gelip yer-

leşen birçok Ahıskalı aileyi tanıyorsunuz. 
Bu yazılarda yazmadığınız ama unutama-

dığınız hatıralar ve portreler var mı?
Kars’ta Ahıskalılar çoktu. Çokta saygın insan-

lardı, onları çok severdik. İkinci Dünya Savaşı’nda 

bir göç oldu Kars’ta… Bu Ahıskalı ailelerin bir kıs-
mı da, Alman toplarının Kafkasya’dan seslerinin 
geldiğini duyunca, savaş görmüş, acı yaşamış in-
sanlar olduğundan dolayı Anadolu içlerine doğru 
göç ettiler. Bunlar arasında köklü, saygın tüccar-
lar da vardı. Ben, 1953’te Kars’tan ayrılıp, 1967’de 
Ankara’dan geriye döndüğümde bu ailelerin bir 
kısmı hâlâ Kars’taydı. Fakat yavaş yavaş kimisi 
vefat etti, kimisi göç etti. Ben bunlardan en yakın 
tanıdıklarımın, bildiklerimin hayatlarını Bizim 
Ahıska dergisinin muhtelif sayılarında yazdım. 
Bir de Metan ailesi hakkında bazı bilgiler edinmem 
gerekiyor ki yazayım. Bazı hatıralarım var ama 
yeni kuşaklarından detaylı bilgiyi alamadım. Ufak 
tefek mizahî olsun, karikatüristik olsun aramızda 
konuşmalarımız varsa da, bazıları notlarımda ka-
yıtlıdır. Yalnız bunları bir araya getirmem, anlatıp 
nakletmem mümkün değil. Yazdığım yazılar kadar 
tatmin edici olmaz!  

15. Son olarak sizin eklemek istediğiniz hu-

suslar var mı?
Aslında sizin yapmış olduğunuz bu söyleşi ve-

silesiyle, yaşamımla ilgili son olarak iki itirafta bu-
lunmak isterim. Birincisi, ortaokulda Türkçe ve Yazı 
derslerimize geldiği zamandan başlayarak, bana 
folklor ve tarihi sevdirmiş olan rahmetli hocam Prof. 
Dr. M. Fahrettin Kırzıoğlu olmuştur. Onu her za-
man minnetle anıp, rahmet okumayı ihmal etmem. 
İkincisi, tahsil umuduyla İstanbul’a gidip umutları-
mı yitirerek Ankara’ya döndüğümde, etrafımdaki-
ler bana Hukuk Fakültesini tavsiye ediyordu. Ama 
ben o zamana kadar hukuk tahsili yapmayı hiç dü-
şünmemiştim. Onlara derdim ki, ben belki o tahsili 
yaparım ama acaba hukukçu olabilir miyim? Bugün 
olduğu gibi o zamanlarda da Ankara’da olduğu 
gibi, İstanbul’a ara sıra yolum düştüğünde, kitapçı 
vitrinleriyle sahaflar benim uğrak yerlerim olmuş-
tur. 1958 yılında İstanbul’a gittiğimde, bir kitapçı 
vitrininde Türk Medenî Hukukunun Umumî Esasları 
adlı bir kitap gördüm. Şu hukuk ne imiş diye merak 
edip o kitabı aldım; okudukça elimden bırakama-
dım, hukuka karşı ilgim arttı. Kendisini hiç görme-
dim ama sonradan eserlerinin birçoğunu alıp oku-
duğum o kitabın yazarı olan ve bana hukuku sevdi-
ren Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nu da 
her zaman rahmet ve minnetle anmaktayım. Anka-
ra Hukuk Fakültesi’nde okuduğum zaman, kendi 
hocalarımızın kitapları yoktu, teksirleri vardı. Ben 
Medenî Hukuk’la Aile Hukuku derslerimi hep rah-
metli Velidedeoğlu’nun kitaplarından çalışmıştım. 

Bizim AHISKA
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