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S a I t  F a I k  a b a S I y a N I k

sait Faik abasıyanık is een van de meest vooraanstaande schrijvers 
uit de Turkse literatuur. Ik besefte pas hoe groot hij werkelijk is 
toen ik in 2013 optrad in Istanbul op ITeF Tanpınar, een inter-
nationaal literair festival. Ik was daar om te vertellen over mijn 
debuutroman Verloren grond. De schrijvers, uitgevers en bezoekers 
die ik sprak over sait Faik, waren niet alleen vol lof over hem, 
maar wisten ook hun favoriete verhalen te noemen. Vrijwel alle-
maal hadden ze op de middelbare school kennisgemaakt met zijn 
proza. sommigen vertelden over hem alsof ze herinneringen op-
haalden aan een oude vriend die ze te lang niet hadden gezien, en 
niet zelden zag ik daarbij een glinstering in hun ogen. Dat is wat 
zijn verhalen met je doen: je krijgt het gevoel dat je sait Faik per-
soonlijk kent. Hij komt naast je zitten in een koffiehuis in Istanbul 
en begint te vertellen over haar inwoners en over het soms harde 
dagelijkse leven. en dat doet hij op humane wijze, met mede-
dogen en compassie. Waarschijnlijk worden zijn verhalen daarom 
nog steeds gelezen in Turkije en ver daarbuiten. Voor veel Turkse 
schrijvers is hij een voorbeeld. Ik heb hem in mijn hart gesloten.

sait Faik werd op 18 november 1906 geboren in adapazarı. als 
telg van een welgestelde familie studeerde hij Turkologie aan de 
universiteit van Istanbul. Twee jaar later vertrok hij onder druk 
van zijn vader naar lausanne waar hij economie studeerde. Ook 
die studie rondde hij niet af: in 1931 vestigde hij zich voor vier 
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jaar in Grenoble. Die periode is van grote invloed geweest op zijn 
schrijverschap. Hij kwam er in aanraking met het werk van andré 
Gide en comte de lautréamont. Op aandringen van zijn vader 
keerde sait Faik in 1935 terug naar Istanbul om de graanhandel in 
te gaan. Daarna gaf hij korte tijd Turks op de Halıcıoglu armeense 
school voor Wezen en was hij werkzaam in de journalistiek. Hij 
had een complexe relatie met zijn autoritaire vader, wat er zelfs toe 
leidde dat hij zijn achternaam veranderde. Toen bij het stichten 
van de Turkse republiek in 1923 iedereen bij wet verplicht werd 
een achternaam te voeren, koos de vader van sait Faik voor de ach-
ternaam abasızoğlu. ‘aba’ is de mantel die arme mensen dragen, 
en abasızoğlu betekent letterlijk: ‘zoon van een man zonder aba.’ 
Met deze naam benadrukte zijn vader de welgestelde positie van 
zijn familie. sait Faik moest daar weinig van hebben en veranderde 
zijn achternaam in abasıyanık, wat zoveel betekent als: ‘hij wiens 
aba is verbrand.’ In veel publicaties gebruikte hij overigens alleen 
de naam sait Faik, zijn initialen sF of simpelweg adalı: eilandbe-
woner. sait Faik woonde de laatste jaren van zijn leven samen met 
zijn moeder op het eiland burgazada, vlak bij Istanbul.

Zijn eerste verhalenbundel, Semaver, verscheen in 1936. eerder 
publiceerde hij al meerdere korte verhalen in literaire tijdschriften. 
Hij schreef twee romans en een dichtbundel. Ook was hij actief als 
vertaler en heeft hij werk van andré Gide en Georges simenon uit 
het Frans naar het Turks vertaald. In deze vroege periode spelen veel 
van zijn verhalen zich af in een dorp of in provinciestadjes. Het zijn 
realistische verhalen vol levenslust en liefde voor arme mensen.

sait Faik was een excentrieke man en hoewel hij vaak onder de 
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mensen kwam tijdens theatervoorstellingen, poëzieavonden of bij 
zijn talrijke bezoeken aan de befaamde koffiehuizen in Istanbul, 
voelde hij zich vaak eenzaam. Hij had met name moeite met de 
omgang met vrouwen. Driemaal was hij verloofd, maar tot een 
huwelijk leidde het nooit. Net als veel van zijn personages kon hij 
niet van de drank afblijven. Door zijn excessieve alcoholgebruik 
kreeg hij in 1947 levercirrose. Daarop besloot hij voortaan de fles 
te laten staan. In deze periode is zijn stijl veel melancholieker van 
toon. De meeste verhalen spelen zich af in Istanbul of burgazada. 
Hij gebruikt meer spreektaal in zijn verhalen, wat niet door al zijn 
lezers gewaardeerd werd. Omdat zijn gezondheid verder verslech-
terde, liet hij zich in 1951 in Parijs behandelen. Toen hij daar van 
de doktoren te horen kreeg dat een deel van zijn lever verwijderd 
moest worden, keerde hij hals over kop terug naar Turkije.

Hij pakte het schrijven weer op en de laatste jaren van zijn le-
ven werden zelfs zijn meest productieve als schrijver. Maar met het 
einde in zicht raakte hij verbitterd en begon hij een hekel te krij-
gen aan zijn eens zo geliefde Istanbul. Hij vertoonde steeds meer 
misantropische trekken, hetgeen ook doorklonk in zijn verhalen. 
Zijn homoseksualiteit werd, zij het in bedekte termen, een thema 
in zijn latere verhalen. sommige critici beweren dat zijn sombere 
toon wordt veroorzaakt door het feit dat zijn seksuele geaardheid 
niet werd geaccepteerd en dat hij zich daardoor niet vrij kon uiten.

In 1953 werd sait Faik benoemd tot erelid van de International 
Mark Twain society vanwege zijn verdiensten voor de moderne 
literatuur. Het was een eer die tot dat moment slechts één andere 
Turk te beurt was gevallen: Mustafa Kemal atatürk.
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sait Faik overleed op 11 mei 1954 op slechts achtenveertigjarige 
leeftijd. Hij liet zijn vermogen en royalty’s na aan de Darüşşafaka 
school voor Wezen. Die school richtte de sait Faik stichting op, en 
maakte van zijn huis op burgazada een museum dat zijn naam draagt. 
Daarnaast heeft de stichting de prestigieuze sait Faik abasıyanık-
prijs in het leven geroepen. Tot op de dag van vandaag wordt die 
jaarlijks uitgereikt aan de schrijver van de beste verhalenbundel.

De korte verhalen van sait Faik gaan vaak over de gewone man. In 
zijn vertellingen geeft hij de kruideniers, kappers, slagers, uitbaters 
van koffiehuizen en de werklozen een stem. De personages die zijn 
verhalen bevolken zien vaak af en gaan niet zelden gebukt onder 
geldzorgen. Daarnaast spelen de natuur en de zee een belangrijke 
rol in zijn werk. Het is opvallend hoeveel van zijn personages vis-
ser zijn. sait Faik was met vissers bevriend toen hij op burgazada 
woonde. Ook viste hij zelf graag. Hij zag vissen als symbool van 
rust en deugdzaamheid en idealiseerde de mensen op het eiland. 
In het verhaal ‘een stipje op de kaart’ schrijft hij: ‘De mensen 
om me heen vond ik veel beter, veel eerlijker dan ikzelf. (…) die 
goede, heldhaftige, eerlijke mensen die niemand onrecht deden, 
die vechtend tegen de harde natuur hun brood verdienden.’

Zijn hoofdpersonen zijn meestal toeschouwers. Ze bemoeien 
zich weinig met hun omgeving. Ze slenteren door de straten van 
Istanbul en halen tijdens hun wandelingen vaak herinneringen op 
aan lang vervlogen tijden. In die zin lijken ze op sait Faik zelf.

In de tijd waarin sait Faik leefde, werd in Turkije schrijven 
door de maatschappij niet echt beschouwd als een volwaardig be-
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roep. Zo staat in zijn paspoort, tentoongesteld in zijn museum, bij 
professie vermeld: ‘geen beroep’. Hij leefde vooral van de erfenis 
van zijn vader en voelde zich vaak nutteloos. In het eerder aan-
gehaalde verhaal, schrijft hij: ‘Ik wist wel dat de mensen me niet 
erg zouden mogen. “Die stumperd teert op zijn vaders vermogen, 
voert geen klap uit, het is nog een geluk dat hij zijn moeder heeft, 
hij zou alles verpatsen en in de goot belanden.”’
 ‘een stipje op de kaart’, dat sait Faik aan het einde van zijn 
leven schreef, is een kernverhaal uit deze bundel. Het gaat over 
een man die na vele jaren thuiskomt op een eiland. In het verhaal 
neemt hij afstand van het schrijven. ‘Ik had mezelf bezworen geen 
pen meer op papier te zetten. Want wat was schrijven anders dan 
valse ambitie? (…) eerzucht en ambitie, ze konden het allemaal 
houden.’

Maar zoals het de grote schrijvers betaamt, kan sait Faik de 
pen niet laten liggen. schrijver is wat hij is. Het stelt hem in staat 
om met de teleurstellingen van het leven om te gaan, zich met 
de wereld om hem heen te verzoenen en de waanzin op afstand 
te houden. ‘Maar het lukte me niet. Ik holde naar de tabakszaak, 
kocht een potlood en papier. Ik ging zitten. Ik pakte mijn zakmes, 
dat ik altijd bij me heb zodat ik een tak tot wandelstok kan kerven 
wanneer ik over de stille wegen van het eiland zwerf en me verveel. 
Ik sneed een punt aan mijn potlood. Ik drukte er een kus op. als 
ik niet schreef, werd ik gek.’

Murat Isik


