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Kars’ta Foto Ar olarak bilinen 
stüdyosunda, yıllar boyu binlerce 
insanın fotoğrafını çekmiş olan 

Feyzullah Sacit Bey, şehrin un utulmaz bir 
simasıydı. Yaşta bizlerden 15-40 hatta daha 
büyük kuşak olarak, bir süre bizlerle birlikte 
yaşayıp iz bırakmış, unutulmaması gereken nice 
insanlarımızdan biriydi.

Ne yazık ki, tam da gelip eşiğine dayanmış 
olduğum, 15 Mayıs 2015 tarihinde 87. yaşıma 
ayak basacağım bir zamanda, kendisini anma 
hususunda, vicdanımın beni görevlendireceğini 
kendi kendime, “Âh keşke o usta sanatkâr ve örnek 
insanla birlikte yaşadığımız yıllarda hissedebilmiş 
olsaydım!” diyor ve hayıflanıyorum...

Sacit Bey özel hayatında tam bir İstanbul 
Efendisiydi. Temiz ve düzgün giyinir, kimse onu 
kravatsız ve günlük tıraşsız görmüş değildi. 
Mahalle komşumuzdu. Sabahleyin hep aynı 
saatte evinden çıkar, işyerine gidinceye kadar 
karşılaştığı herkesi güler yüzle selamlar ve büyük 
küçük herkes ona saygı gösterirdi. 

Rahmetli ile ilk yüz yüze gelmemiz şöyle 
olmuştu: 1939 yılı baharında İsmet Paşa 
İlkokulu’ndan mezun olduğumuzda, birkaç 
arkadaşla birlikte diploma için fotoğraf çektirmek 
üzere stüdyosuna gitmiştik. Henüz onun kişiliğini 
idrak edecek bir yaşta değildik. 

O günü hiç unutmuyoruz. İçimizde yalnız 
-şimdi o da hayatta olup hemen her gün 
görüştüğümüz- arkadaşım Ethem Özdemir’in 
sırtında bir güzel ceket vardı. Diğerlerimiz hep 
siyah üst gömleği giymiştik. Bu bizim her günkü 
hâlimizdi.

Rahmetli, biz gömleklilere bir göz attı, 
“Sizler niçin ceketsiz geldiniz, çekeceğim fotoğraflar 
diplomalarınıza yapıştırılacak...” dedi. Biz, ceketimiz 
olmadığını söyleyince, hemen Ethem’i tabureye 
oturtup onun fotoğrafını çektikten sonra, sırayla 
onun ceketini bize de giydirerek fotoğraflarımızı 
çekmeye başladı. 

Belirtmeden geçemeyeceğim. Şimdi diğer 
arkadaşlarımız hayata veda etmiş olduklarından, 
Ethem bu ceket meselesini kendisine bir espri 
sermayesi edinmişti, olup sohbetlerimizde, ola ki 
azıcık damarına basacak olsam onu hemen benim 
başıma kalkar.

Bir de Sacit Bey’in büyük bir sanatkâr oluşu 
hakkında bana ilk sinyali veren, Ankara’da 
tanınmış bir başka fotoğrafçı olmuştu. Ben 
Kars’ta liseyi bitirdikten sonra, lisans tahsili için 
1953 yılında İstanbul’a gitmiş, oradan Ankara’ya 
dönmüş, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 
gazetelere verdiği bir ilân üzerine açılan imtihana 
girip kazanarak, Yol Etüt ve Proje Fen Heyeti 
Dairesinde Teknik Ressam ve Hesapçı olarak 
işe başlamıştım. Ankara’da kaldığım 15 yılın, 
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son beşinci yılında Ankara Hukuk Fakültesi’ne 
kaydolarak, fakülteyi dışarıdan iyi derece ile 
bitirip, Avukatlık stajımı da Ankara’da yaptım. 
Sonra, Karayollarındaki görevimden istifa edip, 
1967 yılında Kars’a döndüm.

Kars’ta lise tahsilim sırasında, iki yıl tarih 
dersimize gelen rahmetli hocamız Fahrettin 
Kırzıoğlu vasıtasıyla zaman zaman Sacit Bey’e 
uğruyordum. Bana Kars’a ait çok güzel fotoğraflar 
vermişti. Ben de bunlardan küçük boy bir albüm 
yapmıştım. (Onlardan bazılarını İşgalden 
Kurtuluşa adlı kitabıma da koydum). 

1956 yılında Ankara’da bir gün o albümdeki 
resimlerden iki tanesini büyülttürmek için 
Kocabeyoğlu Pasajı’nda tanınmış bir fotoğrafçıya 
gittim. Albümü açtım, stüdyoda bulunanlar gelip 
başıma toplanarak, albümdeki resimlere tek tek 
bakmış, sonra en yaşlı olan birisi bana, “Kars’ta 
böyle fotoğraf çeken sanatkâr var mı?”  diye sormuştu. 

O günden sonra artık, Ankara’da kaldığım 
sürece izinlerimi Kars’ta geçirdiğim her yıl Sacit 
Bey, benim sanki en yakın akrabalarımda biriymiş 
gibi ziyaret ettiğim kişiler arasındaydı. Zaten 1967 
yılının Ekim ayında Kars’a kesin dönüş yapıp 
avukatlığa başladıktan sonra stüdyosuna en az 
haftada bir kez uğramasam, hemen sitem ederdi. 
Ben Kars’a geldikten on yıl sonra, bu sefer o ailece 
Ankara’ya göçünce birbirimizden ayrılmış olduk.

Bugün Kars’ta elbette onu az çok tanıyan bir 
kuşak var. Fakat hangisine sorsanız onun kim 
veya kimlerden olduğuna dair tatmin edici bir 
bilgi alamazsınız. Çünkü çevrenin bu kadar 
sevgi ve saygısını kazanmış olmasına karşılık 
kendisinin Kars’ta bir tek kan ya da sıhrî bağı olan 
bir akrabası yok…

Feyzullah Sacit Aktagel kimdi?
Sözün burasında ben de çaresizlik içerisinde 

kalıp, onun Kars’tan 1976 yılında Ankara’ya 
göçmesinden sonra bana yazmış olduğu 
mektupları, ele alarak incelemek ve onlardan bazı 
kesin sonuçlar çıkarmak zorunda kaldım. 

Şöyle özetlemek isterim: Sacit Bey Kars’a 
Yusufeli’nden gelmiş. Anlaşılan o ki, orada 
üç kardeşmişler. Babaları ölünce, en büyük 
kardeşleri Nazım ile en küçükleri Sacit, amcaları 
Rasim Bey’le birlikte Kars’a göçmüşler. Ortanca 
kardeşleri Abdurrahman gelmemiş Yusufeli’nde 
kalmış. Büyük kardeşleri Nazım 1928 
yılında Kars’ta vefat etmiş. Sacit Bey, ortanca 

kardeşinden on yaş küçükmüş. Amcaları Rasim 
Bey’in Kâzımpaşa Caddesinde Fayton Pazarı’nda 
fırını vardı. Bildiğim kadarıyla kendi yoğurup, 
kendi pişirirdi. Pehlivan yapılı bir şahıstı. Eşi 
de zaman zaman kendisine yardımcı olurdu. 
Çocukları yoktu. Yıllar öncesi vefat etmişlerdi. 

Sacit Bey’in bana yazdığı ilk mektup 25 
Kasım 1976 tarihlidir. Ankara’ya gittikten aylarca 
sonra yazmıştır. 13 Temmuz 1977 tarihli ikinci 
mektubunda bir kayıt var: “...zaten oradan ayrılırken 
kış idi...”  diye belirtmiş. 9 Ocak 1978 tarihli üçüncü 
mektubunda ise,  “...buraya geleli, bir ay sonra 2 yıl 
olacak...” kaydı var. Bu beyanına göre o, 9 Şubat 
1976 tarihinde Kars’tan ayrılmıştır. 2 Nisan 1984 
tarihli altıncı mektubunda daha önemli kayıtlar 
var. “...çocukluk ve gençliğimin 55 yılı Kars’ta geçti... 
Artık 71 yaşına ayak basmış bulunuyorum...” 

Onun bu beyanlarına göre yaptığımız hesaptan 
1913 doğumlu olduğunu ve 1921 yılında Kars’a 
geldiğini anlıyoruz. Ve yine bu hesaplara göre 
Kars’a geldiğinde henüz 8 yaşındaymış.

1913 doğumlu olması, beni bir sonuca daha 
götürüyor. Rahmetlinin kendisinin de Kars’ta en 
yakın arkadaşları hatta sırdaşları diyebileceğimiz 
ve benim de yakınlarım olan kimseler,  Prof. Dr. M. 
Fahrettin Kırzıoğlu (1917-2005), Ahıskalı Nahiye 
Müdürü eniştem Ahmet Çakar (1911-1976), E. 
Yarbay, Eski Belediye Başkanı ve teyzemin oğlu 
olan Arif Taşçı (1917-1996), Tüccar ve yine teyzem 
oğlu Mihrali Kaya (1914-1999), Galip Hatunoğlu 
vs. Kars’ın yakın tarih hafızalarından biri olan 
rahmetli Hafız Kurban Yurtseven, oğullarından 
birisine onun adını vermişti: Feyzullah Sacit 
Yurtseven, İstanbul’dadır.

Üç arkadaş: Sacit Aktagel, 
Fahrettin Kırzıoğlu, Mürsel Köse. 
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1940’lı yılların sonunda hariçten imtihana 
girerek lise diploması aldığını biliyorum. Bizim 
Sukapı Mahallesinden Dereiçi’ne doğru giderken, 
Taşköprü’ye varmadan, yolun solunda bulunan 
(şimdi ne yazık ki yok olmuş)  tarihi Osmanlı evi 
amcası Rasim Beyle birlikte ona aitti.

Mülkiyeti Kars’ın ileri gelen eşrafından H. 
Nurettin Ayyılmaza ait olan, stüdyosu Foto AR 
Atatürk Caddesi’nin kuzeye uzantısı üzerinde, 
eski Tekel Deposu karşısındaydı. 

Mesleği
Sacit Bey, usta bir fotoğrafçı olduğu gibi, 

yetenekli bir yağlıboya ressamıydı. Zaman 
zaman üzerinde çalışmalarına rastladığım, Gazi 
Ahmet Muhtar Paşa, Enver Paşa ve Deli Halit 
Paşa gibi tarihi kişilerin portreleri, 1950’li yıllarda 
Valilik Binası olan şimdiki Defterdarlık Binası 
salonlarının duvarlarında yer alıyordu.

Stüdyoda 1960’lı yıllara değin, eski tip, 
üçayaklı sehpa üzerine monte ahşap kutu 
fotoğraf makinesiyle çalışırdı. Cam plakaya aldığı 
negatif üzerinde, karanlık odada, saatlerce rötuş 
çalışmaları yaparak,  sonra pozitif karta nakletmek 
suretiyle, harika siyah-beyaz resimler yaratırdı. 
Onun büyük ustalığı, üstün bir rötuş yeteneğinin 
ürünüydü. Yukarıda değinmiştim; Ankara’daki 
fotoğrafçıyı da şaşkınlığa uğratan işte onun bu 
özelliği idi.

Stüdyoda fotoğraf çekerken, makine ile obje 
arasında hiç usanmadan defalarca gidip gelerek, 
objeye duruş sağlar, kravatını, yakasını düzeltir, 
kafasına duruş biçimi verirdi. 

Düğünlerde ve balolarda toplu resim çekerken 
önce itina ile grupları düzenler, makinesini 
ayarladıktan sonra, bir meşalede bir miktar 
fosfor yakarak, meydana gelen anlık beyaz ışıkla 
kusursuz toplu resim elde ederdi.

Kirvelik bağı
Hatırladığım kadarıyla 1950’li yılların 

ortalarından sonraydı. Merhum Hocam Kırzıoğlu, 
trenle Kars’a geçiyordu. Kendisini Ankara 
Garı’nda karşıladım, görüştük. Yanında ortanca 
oğlu Dede Korkut vardı. Onu severken hocam bana 
oracıkta, “Kirvesi olur musunuz?” diye sordu. Çok 
heyecanlanmış ve memnuniyetle kabullenmiştim. 
Daha sonra 27 Eylül 1959 Pazar günü, büyük oğlu 
M. Ilgar ile Dede Korkut’un sünnetini, görev yeri 
olan Arifiye’de yaptık. 

O tarihte henüz yaşı küçük olan Kürşat’ın 
sünneti ertelenmişti. Onun kirvesi de Sacit Bey’di. 
Sonraki yıllarda Fahrettin Bey’in tayini Ankara’ya 
çıkmıştı. Kürşat’ın sünneti de Ankara’da yapıldı. 
Sacit Bey Kars’tan gelememiş, beni vekil etmişti. 
Böylece Sacit Bey’le dostluğumuzdan öte, örf 
âdet gereği, aramızda dolaylı bir kirvelik ilişkisi 
doğmuş oluyordu.

Kars’tan ayrılışı
Sacit Aktagel, çocukları liseyi bitirince, yüksek 

tahsil yapmaları konusu kendisini düşündürüyor 
ve Ankara’ya göçmeyi tasarlıyordu. Nihayet 1976 
yılı kış mevsiminde karar verip, ailece Ankara’ya 
göçmüş olduğunu, yukarıda belirtmiştim. 
Gidişi bizim için gerçekten çok üzücü olmuştu. 
Sonraki yılların birisinde Ankara’ya gittiğimde 
Yenimahalle-Demetevler’de gidip kendisiyle 
görüşmüştüm. Kars’ın özlemini çekiyordu. Bu, 
son görüşmemizdi. 

Rahmetli, Kars İlimizin gerçek bir sevdalısıydı. 
Yılların birikimiyle Kars’a ait çok zengin bir 
fotoğraf arşivi vardı. Şehrin gelmiş geçmiş 
ileri gelen eşrafından kimselerle, esnafından, 
memurundan, siyasetçilerine değin yüzlerce 
kişinin, bütün tarihî binaların tek tek fotoğrafları... 
Hele bir de 1930’lu yıllara ait olup, 5-6 karttan 
ibaret, yan-yana getirildiğinde, şehrin o zamanki 
genel  (panoramik) durumunu gösteren 
fotoğrafları var ki… Şimdiki ve gelecekteki 
meraklı kuşaklar için, şehrimizin o zamankiyle 
bu zamanki görünüşü ve almış olduğu vaziyeti 
birçok yönüyle karşılaştırma bakımından, bana 
göre çok büyük bir tarihî değer taşımaktadır.
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Zaman zaman bana armağan olarak vermiş 
bulunduğu bu fotoğraflara her baktığımda, 
kendisine minnettarlığım ve sanatına hayranlığım 
artarak yinelenmektedir.

O, bundan 70-80 yıl öncelerinden başlayıp, 
1970’li yıllara değin, bugüne göre çok ilkel fotoğraf 
makineleriyle mesleğini icra ediyor olmasına 
rağmen, bilinen alaminüt fotoğrafçılardan olduğu 
sanılmamalıdır. Zorunlu olarak kullandığı 
ilkel makinenin verdiği, eksik, hatalı ve 
sevimsiz görüntüleri, büyük bir yetenek ve 
meslekî vukufiyetle işleyip, harika resimler 
meydana getiren, kendi çağının büyük bir 
ustası, emsalsiz bir sanatkârıydı. Haddim 
olmayarak ben hep onun fotoğrafçılıktaki 
bu üstün yeteneğini, bugün bir marangoz 
ustasının teknik olarak tornadan çıkardığı 
işçiliği, geride kalan çağlarda el emeği 
ile yapmış usta zanaatkârların becerisine 
benzetirim.

Hatırladığım kadarıyla Almanya’ya 
giden işçilerimiz, 1960’lı yıllardan itibaren, 
yıllık izinlere, ellerinde renkli fotoğraf 
çeken makinelerle gelmeye başladılar. Hatta 
zamanla onların yerini kameralar aldı. 
Nihayet dünyaya yayılan bugünkü dijital 
teknik gelişme, artık rahmetli Sacit Bey 
gibi değerleri piyasadan kaldırıp, deyim 

yerindeyse, onun gibi sanatkârları yaşadıkları 
çağın unutulmaz ustaları olarak anılmaya değer 
mevkilerine yerleştirmiş oldu.

Hiçbir zaman kendisini unutmuş değiliz. 
Işıklar içinde yatmasını, Tanrı’nın rahmetinin 
üzerinde olmasını her zaman dilemekteyiz.
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