Ali Bahadır Kaplanoğlu-(Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun “Gönül Hanım” Romanı) – Düşünceli
Karakter Gönül Hanım'ın erkek kardeşi, Tatar tüccar olan Ali Bahadır Bey, tarih ve araştırmaya ilgisi olan genç bir
adamdı. Ne kadar korumacı tabiatta olsa da, Gönül Hanım tarafından ortaya atılan keşif gezisi fikrini onayladı.
Arkadaşlarına da daima cömert ve düşünceli davrandı. Gerek ticari hayatında, gerekse arkadaşlık ilişkilerinde becerikli
olan Ali Bahadır Bey, sabırlı karakteriyle de çevresinin taktirini kazandı.
Aktiviteler Gezi fikri ortaya atıldıktan sonra, Ali Bahadır Bey, zamanının çoğunu araştırma yaparak geçiriyordu.
Rusça ve Almanca yayınları takip ediyor, olası bir sağlık sorununda müdahale edebilmek için ev doktorluğu kitaplarını
okuyordu. Arkadaşlarını evinde konuk etmekten keyif alan Ali Bahadır Bey, ara sıra da bıldırcın avına çıkardı.
ÖRNEK ANILAR
Cömert Ekonomik olarak keşif yapacağı arkadaş grubunda en rahat kişi olan Ali Bahadır Bey oldukça cömert bir
insandı. Arkadaşlarının maddi zorluklarını biliyor, elinden geleni yapıyordu. “Hazırlık öteberilerini, kimsenin dikkatini
çekmemek için, yalnız Gönül üzerine almıştı. Ama yol hazırlıkları çok ağır gidiyordu. Sahte pasaport çıkarmak zor ve
masraflıydı. Mehmet Tolun Bey, İzmir'deki evinin satılması için, Kızılhaç aracılığıyla birkaç mektup göndermiş ama
hala bir yanıt alamamıştı. Kont'un da babasından beklediği para gecikiyordu. Her şeye karşın, Ali Bahadır Bey bütün
giderleri karşılıyor, ama bu gencin bu denli özverisine hiçbir arkadaşının gönlü razı olmuyor, Kont'un ve tolun'un
gururuna dokunuyordu.”
Korumacı Keşif gezisi zaman zaman zor ve tehlikeli oluyordu. Ali Bahadır Bey ise korumacı karakteri ile hem
kardeşine, hem de arkadaşlarına destek oluyordu. “Ali Bahadır Bey, yan taraftan, diğer hizmetçilerle koşarak Gönül'ün
hayvanının öneüne geçti. Onu kesin bir tehlikeden kurtardıktan sonra, daha korkunç bir durumda olan Kont'un
yardımına yetişti.”
Düşünceli Ali Bahadır Bey, insanlara her zaman düşünceli davranan, onların gururlarının kırılmasını ve incinmesini
istemeyen bir karakterdi. Mehmet Tolun'un bir sohbet sırasında açık sözlülükle kendi maddi ve manevi dünyasını ifşa
ettiği bir sırada, “Hemen Ali Bahadır Bey eliyle ağzımı kapadı.” arkadaşın farklılıklarını ve topluluk içinde rencide
olmasını istememiş, düşünceli tabiatını göstermiştir.
Sabırlı
Tarih konusunda epey bilgi birikimine sahip olan dört arkadaş, ara sıra fikir tartışmaları ve sohbetler
yaparlardı. Ali Bahadır, böyle ortamlarda sabır ve sükunetle dinlerdi. “ Deminden beri, kardeşinin sitemlerinden dolayı
uzayıp giden tartışmayı sabırla dinleyen Kaplanoğlu Ali Bahadır Bey, Gönül' e dedi ki”
Becerikli Teklikeli keşif gezisi sırasında Ali Bahadır Bey'in becerikliliği sayesinde, iki asker yakalanmadan rahatça
gezebildiler. “Kurul üyelerinin pasaportları kusursuzdu. Kobdo ilçesindeki Rus tüccar vekilden, Urdulu için bir belge
almışlardı. Bahadır Bey, hem Rus gümrükçüleri kandırmış, hem ucuz bulduklarından, Ulyasu Dağı'ndan bir kürk
almıştı. Böylece, sınırda hiç sıkıntı çekmediler.”

