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Sami Önal İçin

 Oğuz OTAY  

ıllar önceydi onu ilk görüşüm. Denizler Kitabevi’nin kitapseverlere 
kitapçı, denizcilere ise cafe-bar olan yerinde bir müzayedede münâdilik 
yapıyordu. 

Önce Simurg’un çaylarının bayatlığından dem vurarak İbrahim 
Yılmaz’a şaka yollu takıldı. Sonra eline aldığı kitabı öyle bir anlattı ki almaya 
niyetim olmamasına rağmen pey vermeye karar verdim. Allah’tan o kitaba 
ihtiyacı olan başka bir kitap sevdalısı benden daha azimli ve inatçı çıktı. Bu 
esnada münâdinin dikkatimi çeken başka bir davranışı olmuştu. Herkes 
ipnotize olmuş gibi onu izliyor ve itaat ediyordu. Pey almamış bir kitap için “40 
milyon lira, Ahmet sana yazdım” demek suretiyle esnafa veya nazının geçtiği 
müşterilere cezalar kesiyor – ki yıllar sonra bunun bir ceza olmayıp, işin erbabı 
olmasının göstergesi olduğu anlayacaktım- talibi çıkmayan bazı kitaplar içinde 

“bunu bana yaz” talimatını yüksek sesle salona karşı telaffuz ediyordu. Açıkçası 
otoriter tavrı gözümü korkutmuştu. Yanımdaki arkadaşıma kimdir bu bey diye 
sorduğumda da aldığım “Emekli Albay Sami Önal” cevabı kafamdaki otoriter 
tavrı daha da perçinlemişti. Gerçi sonraki yıllarda bir çok kişi ona albaylığı 
yakıştırdı ise de binbaşılıktan emekli olduğunu bu yanılgıya düşenlere her 
fırsatta kibarca hatırlatırdı. Bu algılamadan mıdır bilinmez yolum aylarca 
dükkanına düşmedi. Ta ki katılacağımız bir konferans öncesinde yazar 
dostum Kansu şarman’ın kolumdan tutup beni zorla “mutlaka tanışmalısın”.
diyerek götürünceye kadar. Bilenler çok iyi bilir, Sami Bey’in dükkanı ince 
uzun olup, iki kat üç bölümden teşekkül eden küçük bir dükkandı. İlk bölümü 
dükkana giren herkese açık olan ve dostların ağırlandığı bölümdü. İkincisi 
bölüm ise dar bir koridordan geçilen ve Sami Bey’in olurunu alan müşterilerin 

Y



14

kebikeç / �5 • �008 Sami Önal İçinkebikeç / �5 • �008 Sami Önal İçin

geçebildiği daha genişçe bölümdü. 
Üçüncü bölüm ise dükkanın üst katı 
olup, sadece Sami Bey’in iş ahlakına 
güvendiği, okudukları ve kitap 
sevgisiyle kendilerini kanıtlamış 
yakın dostlarının çıkabildiği özel 
bölümdü. O ilk ziyaretimde sadece 
girişte küçük çalışma masasının 
da olduğu bölümde oturmuş 
uzun uzadıya sohbet etmiştik. 
Nelerden bahsetmemiştik ki, 
okuduklarımızdan, yazdıklarından, 
onun doğuda geçen yıllarından ve 
daha bir çok şeyden. Kitapların 
tertip ve düzeni de ilk göze 
çarpanlardandı. Ziyaretim sırasında 
aylarca dükkanına uğramaktan 
alıkoyan ön yargılarımı kendisi de 

hissetmiş olmalıydı ki,  birkaç gün sonra dükkanına ziyaretlerimi sürdürmeye 
teşvik edici hakkımdaki o güzel sözleri tanışmamıza vesile olan arkadaşım ile 
iletmişti. Bu davet sonrasında düzenli olarak başlayan ziyaretlerim vefatına 
kadar nerede ise her Cumartesi tekrarlandı. Dükkanını en erken açan 
sahaflardan biri olduğu için sabahları erken ziyaret ederdim kendisini, kimi 
zaman dükkanı birlikte açar, sonra da diğer müşteriler gelmeye başlayıncaya 
kadar kitaplardan, hayattan bahsederdik. Bu sohbetlerimiz esnasında sadece 
anlattıkları ile değil o küçük radyosuyla dinlettiği  güzel Türk sanat müziği 
parçalarıyla ve onları söyleyenler hakkında anlattığı anekdotlarla da çok şey 
öğretirdi. O küçük dükkanda kurduğumuz dostluk artık dükkana sığmaz 
olmuştu. Bir Cumartesi günü –sahaf dostlar okuduklarına inanamayacak 
biliyorum- öğle saatlerinde hadi kalk gidiyoruz dediğinde toparlanmaya 
ve nereye diye sormaya fırsat bulamadan onu kapıda kepenklerini takar 
halde bulmuştum. Sağlık problemleri baş gösterinceye kadar o kepenkleri 
kendisi takar çıkarır, kimseye yardım etmesi için izin vermezdi. Dükkanı 
kapar kapamaz doğru Moda’da Koço’ya gitmiş ve akşama kadar gürül gürül 
akan muhabbet çeşmesinden zihin maşrapamı alabildiğince doldurmaya 
çalışmıştım. Deniz konusuna olan merakımı çok iyi bildiğinden bana bir 
sürpriz yapmış ve garsona nasıl yapılması gerektiğini kendisinin tarif ettiği 
ve tadı hâla damağımda olan kırlangıç buğulaması siparişi vermişti. O güzel 
günün akşamında keyifle dönüş yolunda Moda’nın tatlı yokuşunu tırmanırken 
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koluma girmiş ve geldiğimiz bir köşede durarak hüzünlü ve boğuk bir sesle 
yıllar öncesinde kaybettiği evladı Ayberk ile bir Koço dönüşünde yaptıkları 
konuşmayı anlatmıştı. O gün anlamıştım ki Sami Ağabey genç yaşta kaybettiği 
evladının akranı olduğum için kendini bana daha da yakın hissetmiş, ben 
de babasını çocuk denilecek yaşta kaybeden biri olarak onda bu yakınlığı 
hissetmiştim. Bu duygularla o günlerde gösterimde olan “Babam ve Oğlum” 
adlı filme birlikte gitmeyi çok istedikse de yüreklerimizin kaldıramayacağına 
karar verip vazgeçtik.

Sami Ağabeyin telefonlarını ve sürprizlerini unutmam mümkün olmayacak. 
İlgimi çekeceğini düşündüğü denizcilik veya harp tarihi ile alakalı bir kitap 
eline geçtiğinde olağan ziyaretime vakit varsa telefon edip “tam senlik bir 
kitabım var” diyerek heyecanını benimle paylaşır veya küçük mabedine 
gittiğimde hiçbir şey söylemeden elimi her zamankinden farklı (sağdan sola 
elini kuvvetli bir şekilde sallayarak) sıkardı. İşte o zaman bana bir sürprizi 
olduğunu anlardım. O kime hangi kitabın satılıp, kime satılmayacağını 
bilen bir üstat idi. Bir kitap için biçtiği değer için pazarlık yapılmasından 
hiç hazzetmezdi. Bunun altında yatan temel düşüncesi de kitabın hak ettiği 
değerin o olduğuna inanmasıydı. Kendisinden, “bu yaştan sonra ben parayı 
ne yapacağım” sözünü defalarca duymuş bir kişi olarak bir kitabın fiyatıyla 
alakalı yapılan pazarlığın kendi kasasına girecek paranın azalmasından 
ziyade kitabın değerinin tartışmaya açılması olarak algılamasından 
kaynaklandığını anlamıştım. Bir keresinde almamı salık verdiği kendisine 
konsinye bırakılan bir yazmanın fiyatının bütçemi aştığını, alamayacağımı 
söylediğimde o kitabın parasını cebinden ödeyerek, “para durumuna göre 
istediğin gibi ödersin” diyerek çantama koymasıyla daha iyi anlamıştım. Bu gibi 
onlarca örnekle kendinden aldığım kitaplar hala kütüphanemdeki en kıymetli 
eserleridir. Elbette kütüphaneme kazandırdığı kitaplar çok kıymetli idi ama 
asıl kıymetli olanlar ondan kitaplarla alakalı öğrendiklerimdi. Bir keresinde 
yurtdışından aldığı yüklü bir siparişi hazırlamış ancak bazı eksikleri vardı. 
İlerlemiş yaşına rağmen elindeki kitap künyeleri ile o sahaf senin bu sahaf 
benim dolaşıyordu. Kendisi ile olan samimiyetime güvenerek, cesaretimi 
toplamış, birazda cüretkar bir şekilde yardım teklif etmiştim. Benim bu 
hevesimi görünce aradığı kitapların listesini -belki de beni cesaretlendirmek 
için- tereddüt etmeden vermiş ve tedarik edip edemeyeceğimi görmek istemişti. 
Kitapların büyük bir kısmını biraz şans biraz da  teknolojinin yardımıyla 
bulmam üzerine sevincini gizlememişti. Bunun üzerine de yurtdışındaki 
müşterileri için yılda 1 veya 2 defa hazırladığı özel katalogunun oluşturulması 
için yardım edip etmeyeceğimi sormuştu. Bilmem kaç kitap severin eline böyle 
bir şans geçer deyip dört elle sarılmıştım, bu teklife. Son iki katalogu onun 
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nezaretinde hazırlar iken aslında bunun bir ticaret olmayıp, bir eğitim süreci 
olduğunu anlamıştım. Bu süreçte sorduğum her soruya uzun uzadıya cevaplar 
verip, notlar almama olanak sağlardı. Hatta katalog dışında internet kanalıyla 
satabileceğimi düşündüğüm tüm kitapları için deposunu tereddüt etmeden 
açmış ve herkese nasip olmayacak bir ayrıcalığı bana tanımıştı. Bu ayrıcalık 
bir hazine dairesi olan dükkanının üst katına çıkmam ve gönlümce kitap 
seçmemdi. Her ne kadar bu işleri ticaret olarak görmesem de bana ticari ve 
ahlaki tavsiyeler vermekten de geri durmazdı. En önemli nasihati verilen söze 
ve borca sadık olunmasıydı. O bu nasihatleri dostlar alışverişte görsün diye 
vermezdi. Hayatında da sıkı sıkıya uygulardı. Hatta bunun bir iki örneğine 
bizzat tanık olmuşumdur. Kendi referansıyla başka sahaflardan alış veriş edip, 
çeşitli sebeplerle borcunu ifa edememiş bazı dostların borçlarını kendi cebinden 
kapayarak hem kendi prestijini, hem de dostlarının prestijinin sorgulanmasını 
engellemişti. Kendi tarzında iş yaptığını düşündüğü meslektaşlarından Sanat 
Kitabevi’nin sahibi değerli dost Ahmet Yüksel’in ismini de her fırsatta zikreder 
ve “adam gibi adam” tanımlamasını kullanırdı. Mutlak surette kendisi ile olan 
münasebetlerimin kuvvetlendirilmesini salık verirdi. Bunun bir göstergesi 
de sağlığının bozulması sebebiyle artık müzayede yönetmeme kararı aldığı 
günlerde bile Ahmet’ini kırmayıp yılda bir defa sadece onun müzayedelerine 
münâdi olarak katılır ve el verdiğini gösterirdi. Ne acıdır ki, vefatını da bu can 
dostundan gelen bir telefon ile öğrendim.

Sağlığının bozulduğu günlerde en büyük sıkıntısı eskisi kadar akıcı 
konuşamıyor olmasıydı. Bunu kendine dert edinmişti. En büyük korkusu elden 
ayaktan düşmesi ve başkalarına muhtaç olmasıydı. Onun İsviçre’ye yolcu 
ederken, dönüşte yapacaklarımızı konuşmuştuk. O ise -belki de korkuları 
nedeniyle- dükkanının resmi kapanışı yapmış ve kendini son yolculuğuna 
hazırlamıştı. 

Nur içinde yat “Kitapların Efendisi”...




