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Haritada Bir Nokta öyküsünde “İşte çocukluğumun ve ilk 
gençliğimin haritalarındaki adalar beni, sonunda bir gün 

özlediğim gibi bir adaya tesadüfen bırakıverdiler. Yaşım orta yaşı 
bulmuştu ama nihayet asıl yuvama dönmüştüm...” satırlarını yazan 
Sait Faik Abasıyanık’ın Burgazada’daki evinin, yuvasının önündeyim. 
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eşyalara ek olarak köşkün 
ilk sahibi Dr. Spanudis’in 
Abasıyanık ailesine he-
diye ettiği tablo ile Bedri 
Rahmi Eyüboğlu’nun 
armağanı olan bir testi de 
sergileniyor. Duvarlar-
daki panolarda yer alan 
fotoğraflar ve mektupları 
inceliyor; Vedat Günyol, 
Bedri Rahmi Eyüboğlu ve 

Nazım Hikmet’in Sait Faik ile ilgili 
anılarını, sözlerini okuyorum.

Koridordaki ahşap merdiven 
beni yatak odası, “kitap odası” ve 
yazarın yaşam öyküsünü anlatmak 
üzere düzenlenmiş diğer iki odanın 
olduğu birinci kata çıkarıyor. Bu iki 
odadaki bilgi panoları Sait Faik’in 
doğum yılı olan 1906’dan başla-
yarak 1964 yılına kadarki dönemi 
özetliyor. 

Adapazarı’nda doğan yazar, 
1924 yılında ailecek İstanbul’a göç 
etmelerinden sonra önce İstanbul 
Erkek Lisesi’nde, sonra da ilk öykü-
sü “İpekli Mendil”i edebiyat dersi 
ödevi olarak yazdığı Bursa Erkek 

Lisesi’nde öğrenim 
görmüş. 1929 yılında 
ilk yazısı “Uçurtma-
lar” Milliyet gazete-
sinde yayımlanmış. 
1930 yılında amca-
sıyla Venedik’e, ora-
dan Lozan’a gitmiş, 
Grenoble’da kalmış, 
1934 yılında babası-
nın isteğiyle İstan-
bul’a dönmüş. Öykü-
leri Varlık dergisinde 

Modern Türk hikayeciliğinin 
öncülerinden olan Sait Faik’in 

yaşamış olduğu bu beyaz köşk 
onun yaşamına tanıklık etmiş pek 
çok eşya ve belgeyi ziyaretçileriyle 
buluşturuyor. Bahçe kapısından 
girince gördüğüm yazarın heykeli, 
sanki onun kibar, içten ve insanları 
seven yanını yansıtırcasına gelenleri 
kapıda karşılar gibi. 

Okuma salonu ile eğitim-göste-
rim salonunun bulunduğu müzenin 
giriş katı, birinci katı ve çatıdaki 
ikinci katı çağdaş bir müzecilik an-
layışıyla düzenlenmiş. Giriş katın-
daki misafir odası ve yemek odasın-
da ailenin bir zamanlar kullandığı 

Sait Faik

Kitap odası
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yayımlanmaya başlamış. 
Yaşamını yazmaya ve 
okumaya adamışken 
1945 yılında hastalanınca 
sağlığına kavuşabil-
mek umuduyla önceleri 
yalnızca yaz aylarında 
geldiği Burgazada’daki 
bu köşke yerleşmiş. 1954 
yılında Darüşşafaka 
Lisesi’nde katıldığı bir 
edebiyat matinesinden 
çok etkilenmiş. Matineden 
sonra öğrencilerle lise bi-
nasını gezen Sait Faik eve 
döndüğünde annesine mal 
varlıklarını Darüşşafaka’ya 
bağışlamayı önermiş. 
Aynı yıl oğlunu kaybeden 
Makbule Abasıyanık da 
düzenlediği vasiyetname 
ile mal varlığının büyük 
bir bölümü ve oğlunun 
eserlerinin telif haklarını 
Darüşşafaka Cemiyeti’ne 
bırakmış. Darüşşafaka Cemiyeti 
de vasiyete uyarak Burgazada’daki 
bu evi müzeye dönüştürerek 1959 
yılında ücretsiz olarak halkın ziya-
retine açmış. Ayrıca 1955 yılından 
itibaren her yıl bir öykü yazarına 
“Sait Faik Hikaye Armağanı” veril-
meye başlanmış. 

Bir süre devam eden yenileme 
çalışmaları sonrası 2013 yılında 
yeniden konuklarını ağırlamaya 
başlayan bu müze evin içindeki bir 
panoda şimdiye dek bu armağanı 
kazanan yazarlar ve eserlerinin adla-
rı da sergileniyor. Yazarları görünce 
bu ödülün Türk öykücülüğüne 

destek anlamında ne kadar değerli 
olduğunu düşünüyorum. 

Sait Faik’in eserlerine konu olan 
hatıralarının ve yaşamının izle-

rini taşıyan odalar ve eşyalar beni 
duygulandırıyor. Ona ait karyola, 
komodin, çalışma masası, ayna, 
kitaplık, yazı takımı, kalemlik, 
ajanda, gözlük kabı, zarf açacağı 
ve okul defteri gibi kişisel eşyalar 
burada yıllar boyu sergilenebilirken 
o artık aramızda değil. 48 yıllık kısa 
ömrüne sığdırdığı eserlerin onu yeni 
nesillere tanıtabilmesi beni mutlu 
ediyor. Ölümünden sonra onunla 

Mektup odası



132

BD AĞUSTOS 2017

başlar. Adadaki rüzgar, kuş-
lar, kayalar, balıklar, köpekler 
ve ağaçlar yalnızca yaşamına 
değil, eserlerine de girer. 
Başında şapkası, sandallarla 
balığa çıkmaya başlayınca 
balıkçıların yaşamları da öy-
külerine konu olur. Bu odada 
balıkçılık malzemeleri ile 
adada taktığı şapkalar sergi-
leniyor. Müze evde gezdiğim 
son odanın adı “Mektup Oda-

sı”. Burada sergilenen mektuplarda 
Sait Faik, yalnızca günlük olaylar 
ve haberlerden bahsetmeyip, sevdiği 
yazarlar, okuduğu kitaplar ve yazılar 
hakkındaki düşüncelerini de dile 
getirmiş. Bu açıdan, mektuplar onu 
daha yakından tanımamıza ve arka-
daşlarına verdiği değeri görmemize 
yardımcı olurken iyi bir yazarın 
aynı zamanda iyi bir okur oldu-
ğunu da gösteriyor. Odanın “Sait 
Faik’e Mektuplar” adlı bölümünde 
ise “Ah bu ilk mektup! Bir elime 
geçse... Onu ben de size göndermek 
isterdim.” diyen Sait Faik’e mektup 
yazabiliyorsunuz. Bu mektupların 
bir kısmı köşkün yemyeşil bahçe-

sindeki bir bölümde sergileni-
yor. Ben de evden ayrılmadan 
önce bir mektup yazarak ona 
üç konuda teşekkür ediyorum. 

Birincisi evini ve yaşa-
mını bize açtığı, ikincisi mal 
varlığını Darüşşafaka Cemi-
yeti’ne bağışladığı, üçüncüsü 
de şu cümleyi yazdığı için: 

“Sevmek, bir insanı sev-
mekle başlar her şey...” •

izlensentokerbd@gmail.com

ilgili yazılanları okuyunca sanatçı-
ların gerçekten de dünyada kalıcı 
izler bırakabildiklerini hatırlıyorum. 
Orhan Kemal’in dediği gibi: 

“O ölmedi ki... İnanmazsanız ki-
taplarından herhangi birini rastgele 
açın. Eminim onun çarpan kalbinin 
sesini duyacaksınız.” 

Müzenin ikinci katındaki “Sait 
Faik’in Burgaz’ı” odası ona esin 
kaynağı olan adasını fotoğraf, 
yazı ve eşyalarla anlatıyor. Sait 
Faik taşındıktan sonra “Adada 
yazı yazmayacağım.” dediyse de 
sözünü tutamaz, cebindeki çakısıyla 
yonttuğu kurşun kalemiyle yazmaya 

Yemek odası

Sait Faik'e yazılan 
mektuplar


