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lt.l SEYİT BAHÇNAN 

SAİL 

L 
(bk. DİLENCİLİK). 

_j 

ı 
SAINT JEAN ŞÖVAL YELERi 

L 
(bk. DAVİYYE ve İSBİTARİYYE). 

ı 
SAİR 

( ~! ) 

Tutuşturulmuş alevii ateş anlamında 

L 

L 

cehennemin isimlerinden biri 
(bk. CEHENNEM). 

SAiT FAiK ABASIY ANlK 
(1906-1954) 

Cumhuriyet devri hikayecisi. 

ı 

_j 

ı 

_j 

_j 

18 Kasım 1906'da Adapazarı'nda doğ
du. Babası Adapazarı'nın yerli ailesi Aba
sızzadeler'den Müdafaa-i Hukuk Cemiye
ti'nde çalışarak İstiklal madalyası alan, bir 
ara belediye başkanlığı yapan ( 1922) Meh
med Faik Bey, annesi Adapazarı'nda ge
niş arazi sahibi Hacı Rıza Bey'in kızı Mak
bQle Hanım'dır. Varlıklı bir aile içinde bü
yüyen Sait Faik yabancı dilde eğitim veren 
Rehber-i Terakl<i'deki ilk öğreniminin ar
dından iki yıl Adapazarı İdadlsi'ne devam 
etti. İşgal yılları ve Milll Mücadele sonrası 
ailesiyle beraber İstanbul'a taşındı ( 1926). 

Bir süre İstanbul Lisesi'nde okudu ve di
siplin cezasıyla gittiği Bursa Lisesi'nden 
mezun oldu ( 1928). Aynı yıl Darülfünun 
Edebiyat Fakültesi'ne yazıldıysa da avare 
yaşayışı sebebiyle iki yıl sonra babasının 
isteğiyle ekonomi eğitimi için İsviçre'nin 
Lozan ve oradan Fransa'nın Grenoble şeh
rine gitti. Burada gördüğü dört yıllık dü
zensiz eğitim ( 1931- ı 934) ve yaşadığı bo
hem hayatı yüzünden babasının geri ça
ğırmasıyla diplama alamadan Türkiye'ye 
döndü ( 1934). Bir süre Halıcıoğlu Ermeni 
Yetim Mektebi'nde Türkçe öğretmenliği 
yaptı. Babasının verdiği sermaye ile açtığı 
ticarethaneyi yürütemedi. Adiiye muha
biri olarak Haber gazetesine mahkeme 
röportajları hazırladı. 1939'da babasının 
ölümü üzerine geride kalan mülkierin ge
liri ve yazılarıyla geçindi. Hiç evlenmeyen 
ve bohem yaşayışını devam ettiren Sait 
Faik alkol düşkünlüğü yüzünden siroz has
talığına yakalandı ( 1945). 1951'de tedavi 
için gittiği Fransa'dan kısa bir süre sonra 
döndü. Sıklaşan krizler sebebiyle yatırıldı
ğı hastahanede 11 Mayıs 1954'te öldü ve 
Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. 
Sait Faik modern edebiyata hizmetlerin
den dolayı 1953 Mayısında Amerika Bir
leşik Devletleri'ndeki uluslararası Mark 

SAiT FAiK ABASIYANIK 

'IWain Derneği'nin onur üyeliğine seçilmiş
tL Ölümünden sonra annesi Burgazada'
daki evlerini Sait Faik Müzesi olarak ba
ğışlamış ve her yıl en iyi hikaye kitabına 
verilmek üzere bir Sait Faik armağanı te
sis etmiştir. 

Lise yıllarında önce şiir, ardından hikaye 
denemeleriyle edebiyata yöneldiği bilinen 
Sait Faik'in yayımlanan ilk hikayesi "Uçurt
malar'' Milliyet gazetesinde (9 Aralık 

1929). ilk şiiri "Hamal" Mektep dergisinde 
(21 Ocak 1932) çıkmıştır. Daha sonra git
tikçe artan bir tempo ile kendini hemen 
tamamıyla hikaye yazmaya vermiştir. İlk hi
kayelerinde Maupassant tarzında ve ömer 
Seyfeddin, Refik Halit Karay, Reşat Nuri 
Güntekin gibi hikayecilerin etkisinde ya
zarken Fransa dönüşü kendine mahsus bir 
hikaye dili geliştirmiştir. Bu dönemin ilk hi
kayelerinde ( Semaver, 1936) o yılların mo
dası olan toplumcu-gerçekçi akımına ka
pılmış, ardından ferdi problemlere ağırlık 
vermeye başlamıştır. Günlük yaşayışında
ki gözlem ve tecrübelere dayandığı izle
nimini veren bu hikayelerde zor şartlara 
rağmen hayata severek katianan küçük 
insanları ele almış, bunların yaşantılarını 
ve gözlemlerini konu edinmiştir. Hemen 
bütün hikayelerinde görülen kendini anla
tır bir ifade tarzı bunların bir çeşit hatıra
hikaye türüne girebileceği şeklinde değer
lendirilmiştir. Pek az yazarda görülebile
cek şekilde 206 hikayesinden 169'unun ben 
merkezli oluşu bu değer yargısını destek
lemektedir. Bu sebeple hikayelerindeki 
olaylar okuyucu üzerinde yaşanmış izleni
mi bırakmış. çevresindekiler bunlardan bir
çoğunun tanığı olduklarını ifade etmiştir. 
Ekserisi toplumun alt kesiminden olan kah
ramanları az şeyle mutlu olabilen, hayatın 
tabii bir gereği olarak kaderlerine razı olan 
insanlardır. Ağırlıklı biçimde fakir semt
lerde ve gecekondularda yaşayanları. iş-
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SAiT FAiK ABASIYAN IK 

sizleri, Anadolu'dan İstanbul'a gelenleri ve 
özellikle denizle, balıkçılıkla uğraşan insan
ları konu edinmiştir. Psikolojik olarak da se
bepsiz iç sıkıntısı ve yalnızlık duygusuna 
kapılanlar ve hayal kuranlar önemli bir sa
yıya ulaşır. Bütün bu kişilerin siyasi, ide
olojik ve dini kanaatleri irdelenmemiştir. 
Bu arada çocuklar, hayvanlar ve tabiat da 
önemli bir yer tutar. 

Hikayelerinin dışında iki roman deneme
si olan Sait Faik, bunlardan ilkini 1940'ta 
Meddr-ı Maişet Motoru adıyla tefrika 
ettikten sonra 1944'te kitap haline getir
miş, ancak eser sıkıyönetimce toplanarak 
soruşturma açılmıştır. Daha sonra Bir Ta
kım İnsanlar adıyla yayımlanan romanı 
hikayeleriyle karşılaştırılamayacak kadar 
zayıftır ve aksaklıklarla doludur. Kayıp Ara
nıyor ise öncekine göre daha tutarlı ol
masına rağmen bu da romandan ziyade 
uzatılmış bir hikaye özelliği göstermekte
dir. 1953'te Şimdi Sevişme Vakti adı al
tında kitap haline getirdiği, tamamı ser
best tarzda olan şiirlerinin güzelliğine Meh
met Kaplan dikkat çekerek onun şair ruh
lu bir insan olduğunu, bu özelliğinin hika
yelerine de yansıdığını belirtir. Sait Faik'in 
açtığı çığır Ömer Seyfeddin'den sonra Türk 
hikayeciliğinin ikinci önemli merhalesi ola
rak kabul edilmektedir. 

Salt Faik Abasıyanık' ın Burgazada'da müze olarak kullanılan 
evi 
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Eserleri. Hikayelerini ve diğer yazılarını 
Milliyet, Kurun, Vakit gazeteleriyle Var
lık, Ağaç, Büyük Doğu, Yücel , Yeni 
Mecmua, Servet-i Fünun, İnkıldpçı 
Gençlik, Yürüyüş ve Yedigün gibi der
gilerde yayımiayan Sait Faik'in sağlığında 
neşrettiği eserleriyle ölümünden sonra der
lenen kitapları şunlardır: Semaver ( 1936). 
Sarnıç ( 1940), Şahmerdan ( 1940), Me

dar-ı Maişet Motoru (1944). Lüzumsuz 
Adam ( 1948), Mahalle Kahve si ( 1950), 

Havada Bulut (1951), Kumpanya (1951) , 
Havuz Başı (1952), Son Kuşlar (1952), 

Şimdi Sevişme Vakti (şiirler, 1953). Ka
yıp Aranıyor (1953), Alemdağ'da Var 
Bir Yılan (1954), Yaşamak Hırsı (Geor

ges Simenan'dan çeviri roman, 1954), Az 
Şekerli (I954) , Tüneldeki Çocuk (1955), 

Mahkeme Kapısı (röportajlar, 1956), Ba
lıkçınm Ölümü ( 1977), Açık Hava Oteli 
(konuşmalar, mektuplar, I 980), Yaşasın 

Edebiyat (çeşitli yazılar, 1981), Müthiş 

Bir Tren ( 198 I), Sevgiliye Mektup (çe
şitli yazılar, I 987). 
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ııııııı M. ÜRHAN ÜKAY 

SAK 
(~!) 

Mahzar, istihkak belgesi, 
ödeme emri, çek gibi anlamlara gelen 

L bir hukuk , maliye ve ticaret terimi. _j 

Farsça'da "muahede, tasdikname" anla
mındaki çek kelimesi Arapça'ya sakk (ço
ğul u sukuk) şeklinde geçmiş olup geniş 
manasıyla ''yazılı belge, resmi tutanak" de
mektir. Dolayısıyla çeşitli muamele, ikrar ve 
edimleri yazılı olarak belgeleyen mahzar, 
istihkak senedi, ödeme emri, çek, temlik
name, icare ve borç senedi, ibraname, ke
faletname, vekaletname, rehin ve emanet 

makbuzu, mükatebe senedi, tayin men
şuru, eda tezkiresi, iktaname gibi resmi 
veya kıymetli evrak sak olarak adlandırıl
maktadır. Sak düzenleyene sakkak veya 
katibü's-sak adı verilir. önceleri sakler ha
zırlandıkları malzerneye nisbetle rakk ve
ya ruk 'a (deri parçası) adıyla da anılmış, 
ancak sonraları iç üretimi gerçekleştirilen 
kağıtlara yazılmaya başlanmıştır. Sak ke
limesinin eş anlamiısı olarak vesika, sahl
fe, varaka, kitap, hat, risale, mektup gibi 
kelimelere rastlanmaktadır. İlk defa Ma
lezya hükümeti tarafından 2002 yılında 
gerçekleştirilen, daha sonra Batı'da ve is
lam ülkelerinde yaygınlaşmaya başlayan 
varlığa dayalı tahvil veya faizsiz bono ya
hut kira sertifikası uygulamasında yatırım
cıya verilen belgeler de sukük diye adlan
dırılmaktadır. 

Mahzar. Bir davada taraflar ve şahitle
rinin hakim huzurunda sunduğu bilgi ve 
delillerin, ikrar, yemin veya inkarın kay
dedildiği tutanak için sak ve mahzar keli
meleri kullanılmaktadır (muhtevası için bk. 
Buhutl, VI, 367-369; Mustafa es-Süyı1t1', 

VI, 545-546) . Davanın taraflarından biri ih
tiyaç halinde kullanabilmek için sak yazıl
masını isterse hakimin bu talebi yerine 
getirmesi Şafii, Hanefi ve Maliki mezhep
lerine göre müstehap, Hanbel1ler'e göre 
vaciptir. Kamu yararına olduğu için sak 
kağıtları beytülmalce temin edilmelidir. Bu 
mümkün olmazsa bedeli talep sahibince 
karşılanır. Cumhura göre katibe -beytül
malden maaşlı değilse- sak hazırlaması 
karşılığında bir ücret ödenmesi, " ... katip 
veya şahit zarara uğratılmasın .. . " ayeti 
gereğince (el-Bakara 2/282) caizdir. Kati
bin muhatabının zaruret halini suistimal 
ederek yüksek ücret alması haksız kazanç 
sayılır. Bir alışverişte sak ve hüccet hazır
lanması ücretini müşteri öder (Mecelle, 

md. 292). Kadı konunun uzmanlarının sak 
hazırlamasını yasaklayamaz. Sakkin ispat 
vasıtası olarak değeri tartışılmıştır. Cum
hura göre kadı , ayrıntılarını hatıriamadı 

ğı bir davaya ilişkin eski hükmünü bir sak 
veya sicile dayanarak onayiayıp yürürlüğe 
koyamaz; çünkü üzerindeki yazısını tanı

sa bile evrakta tahrifat yapılmadığından 
emin olamaz. Ancak Ebu Yusuf, Muham
med b. Hasan eş-Şeytan! ve bir rivayete 
göre Ahmed b. Hanbel, istihsanen kadıla
rın kendi sorumlulukları altındaki mühür
lü bir arşivde saklanan sak veya sicillerle 
amel edebileceği kanaatindedir. Şafii mez
hebindeki bir görüş de böyledir. Şemsü
leimme es-Serahsl bu cevazı kamu huku
kunu ilgilendiren davalar için geçerli say
mamıştır (el-UşO.l, ı. 358-359) Hukuki iş-


