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Sami Önal’ın Ardından

 Ahmet YÜKSEL  

Ben, Sami Bey’i tanıdığımda Sami Bey, benim şimdiki yaşımdaydı. Nere-
den baksanız yirmi beş yıl eder. Az zaman mı, bu zaman? Bunca zaman, 
Sami’liğinin yüceliğini üzerinde taşıyan, Sâm soyundan Davud’un sesi 

ile işittiren, kendini de başkalarını da dinleyen, bu sert adamın yufka, heyhat 
ki bu sebeple zayıf yüreğinde biraz yer etmiş olmama yetti... Bu da bana yet-
ti. Bu zaman zarfında hem hocam, hem ustam oldu. Her zaman ağabeyliğinin, 
babalığının sayesini üzerimden eksik etmedi. Arkamdaki gizli gücüm, tam za-
manında yetişen redif taburum, doğru yola selametleyen rehberim, nezaket-
le inceden öğreten hocam, hiçbir püf noktasını kendine saklamayan güzel us-
tamdı.  

Ben, Sami Bey’i tanıdığımda Sami Bey, hayatının dönüm noktasındaydı. 
Kıdemli binbaşı rütbesiyle ordudan emekliye  ayrılmış, gelmiş Kadıköy’e Sahaf 
Dil-Tarih namıyla bir dükkan açmış, yıllar yılı beslediği ümidini hakikate 
dönüştürmüştü. Yılların hasret ve donanımı ile hayat tarzını sahaflığa, 
sahaflığı da hayat tarzına oturtmuştu. Kitabın bilimle bağını hep kollamış, 
esnaflığı sallamamış, sattığı kitapla birlikte her zaman talibine, bir altın 
kıymetinde bilgi olsun, bir gümüş kulak küpesi olsun, bir sağlam kapı açar 
bronz anahtar olsun vermeyi asla ihmal etmemişti. Artık hangisine para 
verdiğinize eve gidince karar vermeye çalışırdınız; kitaba mı, bilgiye mi? sırra 
mı? mânaya mı? tatlı söze mi? 

1938 yılında Erzurum’un Oltu kazasında doğmuş. İşte insanın doğduğu yer, 
yakasına kader diye böyle yapışır. Sami Bey, Oltu’luluğuyla her zaman iftihar 
etmişti, tabii çoğunlukla dalgasını da ihmal etmeyerek. şimdiki Oltu’yu 
bilenler bilmeyenlere anlatsın, bir de altmış - yetmiş yıl öncesine gidip nasıl bir 
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memleket olduğunu tahayyüle 
başlasınlar, işte o zaman 
Sami Bey’in çocukluğunun 
Oltu’suyla başbaşalar. Hadi 
buyurun bakalım, burada 
büyü, hatta sağ kal, oku, büyük 
adam ol... Nasıl olacak bu? 
Tabii ki Cumhuriyet nimetiyle 
olmuş, olmasına da  “Oltu’dan 
yetişmek” hiç de öyle kolay 
olmuşa benzemiyor. (Sizler 
de kısmet olursa Oltu’dan 
Yetişenler kitabını bulursanız 
ne demek istediğimi anlarsı-
nız.) Her hakikatli aydın gibi 
Sami Bey de memleketine 
borcu olduğunu bilmiş ve ilk 
kitabını memleketi üzerine 
yazarak bu borcunu ödemeye 
çalışmıştır. Milli Mücadele’de 
Oltu (kendi yayını, Ankara, 
1968), titiz bir araştırmanın 
eseridir ve yalnızca tertemiz 
bir memleket sevgisi iddiasını 

taşır. 
 İlkokulu Pasinler’de (eskiden Hasankale denirdi, hâlâ da denir ya), sonra 

Oltu’da, sonra Diyadin (Ağrı)’de okumuş, bin bir zorlukla ama güle oynaya. 
Ortaokulu ve liseyi de Kars’ta. Allah’ın Kars’ında, yani (Eskiden Kars’a tayinin 
çıktığında böyle derdin). Kars Lisesi’nden kimler kimlerin mezun olduğunu bir 
bilseniz, cehd ile sıçanın nasıl olup da tahtayı deldiğine hiç şaşırmazsınız. Aşk 
olsun insanoğlunun azm ü sebat ü gayretine... 

1958 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk 
Dili ve Edebiyatı bölümüne girmiş. İmkansızlıklar sebebiyle nasıl okuyacağını 
kara kara düşünürken Kara Harp Okulu’nda sınava girip kazanmış, askeri 
öğrenci olmuş. Artık, askeri okullarda öğretmen olarak çalıştırılmak üzere 
üniversitelerde yetiştirilen askeri öğrencilerden biridir. Artık devlet, barınacak 
yurt (Dikimevi’nde), giyecek esvap (yılda iki takım harici), doyacak karavana 
(üç öğün, faküldeki öğle yemeği de cabası), cep harçlığı (Kocabeyoğlu’ndan kitap, 
Özen Pastanesi’nden limonata, Piknik’ten iki tek için ) ve daha sonra da garantili 
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iş. Bundan iyisi şam’da kayısı, Sami Beyimiz önceden tasarlayıp, teamülden 
girdiği bu bölümün yıldızı olmaz mı? Bal gibi olur. Türkoloji Kulübü başkanlığı 
yapmaz mı? Yapar. Herkesle güzel güzel dostluklar kurup, arkadaşlarına 
“bacanak” diye hitap eder de lakabı “Bacanak Sami”ye çıkmaz mı? Çıkar. 
Öncesinde kendini bilmez Ankara ahalisinin “gazozcu” deyip dalgasını geçtiği, 
kız isteme taleplerinin geri çevrildiği, kiralık ev vermekten dahi imtina ettiği 
subay takımının 1960 ihtilalinden sonra itibarları hızla artmaz, havalar bin 
beş yüze çıkmaz mı? Çıkar. Bu da, fakülte de askeri öğrencilerin ayrıcalıklı 
bir konumları olmasını doğurur. Eh bundan sonra da Delikanlı Sami hakkıyla 
edebiyat çevrelerine girip çıkmaya, okumaya yazmaya, kitap toplamaya, ruhu 
inceltip bilgiyi artırmaya başlamaz mı? Elbette başlar.  

O yıllar Ankara’da rüzgârların muhayerkürdi estiği yıllar olup ve bilhassa  
askeri öğrenciler, önce biraz gülerek kalbe ümit katan Ankara kızları 
tarafından devamlı olarak aldatılmaktadır.

1964 yılında okuldan mezun olur, İlk görev yeri olan Erzincan Askeri 
Lisesi edebiyat öğretmenliğidir. İdealist genç bir öğretmen, geleceğin komuta 
kademesine, edebiyatı, hitabeti, bir güzel sözle düşünmeyi, bir güzel sözle 
sevmeyi, bir güzel sözle savaşı bitirmeyi öğretir. Bu satırların yazarının 
ağabeyi 69’lu, emekli albay Faruk Bey, sadece bir yıl Erzincan’da, hocalığını 
gördüğü Sami Bey’i unutmamış, unutamamış, yıllar sonra Ankara Palas’ta bir 
kitap müzayedesi esnasında kürsüden Sami Bey’in o davudi sesini duymuş ve 
derhal irkilmiştir. 

Sonra Çankırı Astsubay Hazırlık Okulu, ardından Kuleli Askeri Lisesi 
edebiyat öğretmenlikleri. Arada öğretmen Ülkü Hanım’la evlenir, bir erkek bir 
kız evlatları olur. En son  askeri görevi de Ayazpaşa 3. Kolordu Karargahında 
protokol subaylığı. ve böylece bu macerasının sonu, çıkan kısmın özetiyle biter.

Memuriyette ikbal görmüş, tam düze çıkmış adamın rahatı, rütbeyi, 
makamı bir yana itip, her şeye yeniden, başka bir mecrada başlaması bir ümit 
ve hayal adamının işidir. Sami Bey, bu anlamda iyi bir ümit ve hayal adamı 
olduğunu göstermiştir.  Bu yüzden günümüz sahaflık mesleğinin tartışmasız 
akkişisi o olmuştur, en iyi on sahafın en birincisi de. Bir taraftan gazete ve 
dergilerde araştırma yazıları yayınlamış, kitaplar hazırlamıştır. Bir çok değerli 
kitabın basılmasına ve karanlıkta kalmış olanların da gün ışığına çıkmasına 
vesile olmuştur. Zaten İstanbul’daki bir çok aklı başında editör de Sami Bey’e 
danışmadan edememiştir. 

Basılmış 12 eseri mevcuttur ve teferruatıyla aşağıdadır:
1.	 Milli	 Mücadele’de	 Oltu, Ankara, Kendi yayını, Ayyıldız Matbaası, 

1968.
2.	 İstanbul	 Nasıl	 Eğleniyordu (Ekleme ve notlarla Refik Ahmet 
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Sevengil’den yeni yazıya çeviri), İstanbul, İletişim Yayınları, 1. baskı: 
1985, 4. baskı: 1998. 

3.	 Eski	İstanbul (Ahmet Refik Altınay’dan yeni yazıya çeviri), İstanbul, 
İletişim Yayınları, 1998.

4.	 İstanbul’da	 Suyun	 Tarihi,	 İstanbul’un	 Su	 Sorununun	 Tarihsel	
Kökenleri	ve	Osmanlı’da	Yabancı	Su	Şirketleri (Haydar Kazgan’la 
birlikte), İstanbul, İletişim Yayınları, 1999.

5.	 Sarıkamış,	 Birinci	 Dünya	 Savaşı	 Başlangıcında	 3.	 Ordu	
Sarıkamış	Kuşatma	Manevrası	ve	Meydan	Savaşı (Emekli Kurmay 
Yarbay Köprülülü şerif [İlden]’den yeni yazıya çeviri, Yayına Hazırlayan), 
İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1. baskı: 1998, 4. baskı: 
2003.

6.	 TBMM	Gizli	Celse	Zabıtları (Yayına Hazırlayan), 1- 4 Cilt, İstanbul, 
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 3. baskı: 2000 (Gizli	 Celse	
Zabıtları’nın 3. baskısını Sami Bey hazırlamıştır. Eski yazı zabıtları, 
el yazısı kayıtları orijinalinden kontrol etmiş, önceki baskılardaki bir 
çok yanlışı düzeltmiş, atlananı ilave etmiştir.) 

7.	 Seyyâdane	 Bir	 Cevelân	 –Beykoz’dan	 İzmit	 Körfezi’ne	 Bir	 Av	
Gezintisi (Ahmet Mithat Efendi’den yeni yazıya çeviri), İstanbul, 
İletişim Yayınları, 2001.

8.	 Hüsrev	Gerede’nin	Anıları,	Kurtuluş	Savaşı,	Atatürk	ve	Devrimler	
(19	 Mayıs	 1919	 –	 10	 Kasım	 1938) (Yayına Hazırlayan), İstanbul, 
Literatür Yayıncılık, 1. baskı: 2002, 4.baskı: 2003.

9.	 Sadettin	 Paşa’nın	 Anıları,	 Ermeni-Kürt	 Olayları	 (Van,1896)	
[Yayına Hazırlayan],  İstanbul, Remzi Kitabevi, 1.baskı: 2003, 2. baskı: 
2004.

10.	Tiryaki	 Sözleri	 (Cenap şahabettin’den yeni yazıya çeviri), İstanbul, 
şimşek Yayınları, 2005.

11.	Tuğgeneral	Ziya	Yergök’ün	Anıları	Sarıkamış’tan	Esarete	(1915-
1920)		(Yayına Hazırlayan), İstanbul, Remzi Kitabevi, 1. baskı: 2005, 7. 
baskı: 2006.

12.	Tuğgeneral	 Ziya	 Yergök’ün	 Anıları	 Harbiye’den	 Dersim’e	 (1890-
1914)		(Yayına Hazırlayan), İstanbul, Remzi Kitabevi, 1. baskı: 2006.

Son olarak Ahmet Mithat Efendi’nin hesaplı vursan adam öldüren 
Avrupa’da	Bir	Cevelân’ı üzerinde çalışmaktaydı. Cenazesini kaldırıp ailesi 
ve dostlarıyla birlikte evine geldiğimizde, salondaki çalışma masası üzerinde, 
etrafında bir çok Osmanlıca lügatler, çalışma kağıtları bulunduğu halde 
Avrupa’da	 Bir	 Cevelân’ın başlarda bir yerinden açık olduğunu gördüm. 
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Helvasını yerken gözüme ilişti, baktım 89. sayfa açık. Daha geride 955 sayfa 
olduğuna göre Sami Bey’imin kolay kolay ölmeye niyeti olmadığını düşündüm. 

Cenaze evi, helva derken gelelim matem celsesine; 
Ahmet Sami Önal’ı, Bacanak Sami’yi, Öğretmen Sami Bey’i, Sami 

Binbaşım’ı, Sahaflar şeyhi Sami Efendi’yi, İyi Bir Adam’ı, 26 şubat 2008’de, 
kalp krizinden kaybettik.

Millattan önce yaşamış bir filozof; “Doğumuzda ölümümüz saklıdır 
ve sonumuz başlangıcımıza dayanır” demiş. Ah işte hayat bu; doğarken 
ölümümüzle birlikte dünyaya geliyoruz. 

vaktiyle üç defa bakanlık yapmış, kökü Saray’a dayanan, muhteşem 
kütüphane sahibi bir zatın Meclis’teki ihtişamlı merasimden sonra Asri 
mezarlığa defnedilirken, dördüncü olarak bir gariban mezar kazıcısı tabutuna 
yapışmasaydı, cenazesini kabre indiremeyecektik. Başıbüyük’te, Sami Bey’i 
muazzam bir kalabalıkla oğlunun mezarına koyarken, “Hayattaki en büyük 
kayıp ölüm değildir, en büyük kayıp biz yaşarken içimizde ölenlerdir” sözünü 
hatırlamadan edemedim. Evlat acısıyla imtihan edilmiş bir babanın ıstırabını 
dindirdiği o dakikada, bu acıya nasıl olup da katlandığının sırrını açıklamak 
ister gibiydi. 

Sami Bey için hayatın kahrına katlanmak, kendini kitaba vurmakla 
mümkün olabildi. Bu zelil dünyanın en büyük ıstırabını, düz yazıda avutmaya 
çalışmıştı.

Türkoloji bölümüne girdiğinde aldığı ilk ders Necmettin Halil Onan’ın Eski 
Türk Edebiyatı imiş. Necmettin Hoca, daha yeni ölmüş Yahya Kemal’in son 
nefesinde ağzından çıkan ünlü beyitini açıklayarak, Sami Bey’in kafasına 
nakşetmiş:

Ölmek	kaderde	var,	yaşayıp	köhnemek	hazin,
Bir	çare	yok	mudur	buna	ya	rabbilâlamin...

Geçti Sami, ey sâmiin, işitin...




