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Sait Faik
Hatıra
Sait Faik Hâtıraevinin kuruluşu bis çok çevrelerde \
aşırı derecede bir memnunluk
uyandırdı: Yerinde bir ►
memnunluk... Yalnız bir sanat adamımız, şais ve fıkra f
cı Orhan Seyfi Orlıcrn bundan memnun olmadı Böyle j
bir müzenin kuruluşunu yersiz ve manasız bulduğunu J
vazdı. Sayın Orhan Seyfı Orhon Sait Faikı küçümsü-j
yer” O hatırası kutlanacak sanatkârların başında de- fc
ğifdir, böyle şey olamaz demiyor amma imâ ve telmih i
yoluyla bunu söylemek istediği anlaşılıyor.
5
Ayrıca iliştiği nokta şu: Niçin ondan başlandı? Sa $
t Faik’e gelinceye kadar daha nice nice sanat ve fikir 5
adanılasımız var Tanzimat an Sait Faike gelmceyes
kudas hatıraları bu tarzda kutlanmaya lâyık fikir ve ^
sanat adamlarının bulunduğunu aşağı yukarı herkes »J
bilir Hele sanatçılar. Recaizade de yalısı da malûm- $
dur Bunların evleri müze yapılmadı diye Sait Faik’in*
evinin hatıralar evi
yapılmaması lâzım gelmez. .
*
i
Burgaz Adasını güzelleştirme cemiyeti böyle bir
teşebbüs değildir, muhakkak bir başarıdır Bir gün gese bu kadirşinas insanları alkışlamalıyız. Teşekkür et
meli «A llah razı olsun!» demeliyiz. Bu güzel kasarı
hoş karşılamalıyız, sevinmeliyiz.
Mütearife halini almış bir söz vardır: «Tenkit ko
laydır, yapmak 'güçtür.sDerler... Madem kendimiz bir
şey yapmadık ve yapamıyoruz, hiç olmazsa yıkıcı olırnyalım, menfi propaganda yapmıyalım. Güzel ve ma
sum işleri övelim.
Sait Faik Hâtıraevi ancak bir müze tohumu, bir
müze nüvesidis. Fakat yeni neslin, Türk ve İrfan te .
fekkürünüra karakteristik, başarılı devrinim, özlü ve £
ruiılu bir sanatkârını, gerçekten hususiyetli bi» artış- $
tinin ruh ve karakterini burada canlandırmak mümkün ►
olacaktır.
$
İstihzalı konuşmıyalım. Bu kabil teşebbüsleri yer
siz ve manasz bulmıyalım. Çünkü bu öğülmiyecek bir
eteşbbüs değildis, muhakkak bir başarıdır. Bir gün ge-
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lir, bu hareket bir başka teşekkülü de harekete getirir <
onlara da örnek olur.. Abdülhak Hamit Müzesi kurar. ^
Nedim’in «Beşiktaştaki hanei viran»ı bulunur, sestore <
edilir, bir Nedim Müzesi meydana çıkan.
«
Tohomu yetiştirmek lâzımdır. Filizlendirmek ge- t
rektir. Toprağa su yesiııe gaz dökmiyelim!
►
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